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Abstract: The article offers the results of an interdisciplinary study in which an
innovative astronomical and photogrammetrical approach is applied for the study of the
Round Church of medieval Preslav. A well-grounded hypothesis is presented for the
beginning of the construction, as well as specifying of the saint to whom the temple is
dedicated. It is proposed that the day when the orientation of the temple was determined in
relation to the directions of the world was September 26, CE 893. Respectively, the saint to
whom the Round Church is dedicated is St. John the Apostle. The proposed method of dating
the medieval construction of a church by applying photogrammetrical photography and
building a digital altitude model and an ortho-photo plan, combined with the conducting of
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archeo-astronomical simulations, could also be used in the research of other temples for
which it is initially clear which saint they are dedicated to.
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През 2020-2021 г. екип от Шуменския университет, ръководен от проф. д-р
Веселин Панайотов, направи проучване на Кръглата църква във връзка с разработване
на тема по Национална научна програма „Културноисторическо наследство,
национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на
образованието и науката. Целта бе да се осъществи фотограметрично заснемане на
храма и създаване на 3D модел, върху който да се приложи интердисциплинарно
изследване, което да даде възможност за по-прецизно проучване със средствата на
съвременна дигитална технология. Практическата теренна работа по заснемането бе
извършена от Божидар Стоянов и Емануил Стоянов.
Създаването на цифровия модел на Кръглата църква допринесе за констатиране
на точната ориентация на храма спрямо географските посоки на света и дава
възможност за почти неограничени разнородни измервания и създава предпоставки в
конкретния случай за детайлни изследвания на Кръглата църква.
Получените данни се оказаха интересни и могат да се използват в много насоки,
но в настоящата статия ще ги приложим за датирането на храма, както и за
уточняването на светеца, на когото е посветен.
1. Фотограметрично моделиране на Кръглата църква, гр. Велики Преслав.
Въпросът за периода, в който е построена Кръглата църква във Велики Преслав
предизвиква много научни спорове и все още не е намерил своя еднозначен отговор.
Прави впечатление, че в повечето публикации, засягащи тази тема, се възприема като
истина тезата, че църквата е ориентирана точно на изток. Но дали това в
действителност е така? В миналото християнските храмове са били строени по
определени правила, включващи и посоката на ориентация. В този смисъл, намирането
на истинската пространствена ориентация на Кръглата църква може да се окаже
ключов фактор за решаването на загадката за годината, в която е започнал строежът.
В основата на настоящето изследване е построяването на високоточен цифров
модел на Кръглата църква и излъчването на крайни продукти – орторектифицирано
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изображение и модел на релефа, върху които да могат да се провеждат точни
измервания и анализи. За постигането на тази цел беше приложен съвременен метод за
събиране на пространствена информация, базиран на цифрово-фотограметричния
подход. Заснемането беше осъществено по два различни способа: въздушно
(вертикално) и земно (хоризонтално) с помощта на безпилотен летателен апарат (БЛА).
Параметри на летателното средство: DJI Phantom 4 pro v2.0, оборудван с 4K/20MP
камера DJI FC6310, с регулируема f/2.8 - f/11 диафрагма, механичен затвор и 1-инчов
20-мегапикселов Sony Exmor R CMOS сензор с големина 13.2 × 8.8 mm и разделителна
способност: 5472×3648pix. Обективът на камерата е с постоянно фокусно разстояние от
8.8 mm.
Вертикалното заснемане беше осъществено по два различни маршрута с взаимно
перпендикулярни ивици. Това се наложи поради специфичните особености на терена.

Фиг. 1. Схема на двата маршрута за вертикалното заснемане
Заради многобройните тесни пространства и високите стени беше зададено поголямо надлъжно застъпване в стерео-двойките – от порядъка на 85%. Относителната
височина на полета беше 20m. Това, бе възможно най-ниската височина на заснемане
предвид особеностите на терена. Общият брой на получените вертикални снимки е 365
с пространствена резолюция на всяка от тях ( <5.5 mm/pix.). Общата продължителност
на двата полета беше 50 min.
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Фиг. 2. Една от 365-те вертикални снимки
За да бъдат обхванати подробностите в тесните пространства, по повърхността на
колоните и стените бяха направени допълнително още 656 хоризонтални (външни и
вътрешни) снимки. За тях беше използван същият летателен апарат.

Фиг. 3. Интериорна снимка, направена в кръглата част на църквата
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За привързването на цифровия модел към географското местоположение бяха
набелязани и измерени 11 характерни (контролни) точки, разположени около и в самата
църква.

Фиг. 4. Схема на разположението на контролните точки за привързване на модела
Беше използван професионален приемник, модел: Hi-Target V 30 Plus –
предоставящ надеждни резултати в трудни условия благодарение на своя уникален
GNSS позициониращ алгоритъм. Приемникът поддържа 440 канала и всички световни
навигационни спътникови системи: GPS, GLONASS, Galileo, BDS и т.н. Заснемането на
точките се управляваше посредством мощния контролер iHand30, оборудван с
надеждния софтуер Hi-Survey Road. Всички измервания бяха направени в режим RTK
(Real Time Kinematic), като всяка точка беше измерена двукратно по 30 секунди, след
което резултатите бяха усреднени.

5

Фиг. 5. Измерване на точка №121
Средната точност на новоопределените точки беше: x = ~5mm; y = ~5mm; h =
~6mm. За необходимите поправки беше използвана мрежата на GEOVARA.

Таблица 1. Списък на измерените контролни точки с техните координати и
коти. В дясно е показана оценка на грешката по координатите за всяка от
точките.
От Таблица 1 се вижда, че най-голямата грешка в хоризонталните координати (5
mm) е съизмерима с пространствената резолюция на въздушните снимки.
Екипът благодари за съдействието и професионалната работа на Петьо Петров Спасов ЕИК 180302570
с регистрация по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗДДФ!
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Фотограметричната обработка беше извършена по методика, описана от Божидар
Стоянов и Емануил Стоянов (Stoyanov, B., Stoyanov, E. 2016). За целите на
изследването беше важно да се постигне максимално подробен и точен модел както по
отношение на метричните показатели, така и по отношение на географското
местоположение и пространствената ориентация на църквата. Затова важен елемент в
постобработката беше правилното опознаване на 11-те контролни точки върху
снимките.

Таблица 2. Оценка на точността при опознаването на контролните точки върху
снимките. Показанието в жълто е обобщената грешка по положение за всички
контролни точки.
Сравнявайки обобщената грешка (Таблица 2) на контролните точки по
хоризонтално положение (≈ 0.52 mm) с пространствената резолюция на снимките (< 5.5
mm/pix.) и грешките в хоризонталните координати на измерените контролни точки (≤ 5
mm) може да се заключи, че контролните точки са опознати върху снимките с
достатъчна прецизност и посоченото отклонение (≈ 0.52 mm) е съизмеримо с точността
на останалите параметри и не би следвало да внесе допълнителна неточност в модела и
крайните цифрови продукти.
В резултат от фотограметричната обработка бяха създадени следните крайни
цифрови продукти:


Векторен повърхнинен триизмерен модел (Mesh) изграден като нерегулярна мрежа
от 149 975 972 на брой неприпокриващи се триъгълници (Triangulated Irregular
Network = TIN).
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Фиг. 6. Фрагмент от векторния повърхнинен модел. В близък план се виждат
триъгълниците, изграждащи една от колоните.


Йерархичен пространствен модел, при който нивото на детайлизация (TIN с
текстури) варира в зависимост от мащаба на визуализацията.

Фиг. 7. Общ изглед на пространствения йерархичен модел (поглед от североизток).
Йерархичният модел е удобен за демонстрации и разглеждане, но върху него
могат да се извършват и директни измервания, както и някои пространствени анализи.
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Фиг. 8. Измерване на височината на свода на централната арка в кръглата зала
директно върху пространствения йерархичен модел.
Възможностите за измервания обхващат намиране на линейни и комбинирани
дължини, измерване на площи и изчисляване на обеми. Йерархичният модел позволява
също върху него да се правят разрези и да се извличат профили.


Цифров височинен модел – DEM (Digital Elevation Model). Това е 32-битово
геопозиционирано панхроматично растерно изображение, в което вертикалната
компонента на всяка точка се описва с отенък на сивото, съответстващо на
определена височина. Използва се за представяне на подробностите на заснетата
повърхност с изключителна детайлност и за провеждане на различни
измервания и анализи.
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Фиг. 9. Цифров височинен модел, представен в „суров вид“, като панхроматично
изображение без засенчване (горе); представен в цветен модел SHV със засенчване
(долу).
Изображението, съхраняващо модела на релефа, е записано във формат GeoTIF с
размери 29394x21100 pix. Големината на файла е 1.413 GB, а хоризонталната
разделителна способност – 2.21mm/pix. Върху DEM-а също могат да се извършват
всякакъв тип измервания – определяне на линейни и полигониални дължини,
изчиславане на площи и обеми, мерене на ъгли и наклони, създаване на профили (Фиг.
9) и др.
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Фиг. 10. Определяне профила на южната кула на Кръглата църква чрез вертикален
срез върху DEM-a.


Орторектифицирано изображение (ортофотоплан), представящо заснетия терен
в ортогонална проекция. В него са премахнати всички възможни изкривявания,
породени от централната проекция на снимките, променливия мащаб вследствие
влиянието на релефа, оптическите изкривявания от обектива на камерата,
хроматичните аберации и др.

Фиг. 11. Ортофотоплан на Кръглата църква.
Тъй

като

отсъстват

споменатите

деформации,

с

които

са

натоварени

първоначалните снимки, може да се каже, че ортофотопланът представлява изцяло
наново генерирано и геопозиционирано изображение, в което пикселите са
пренаредени така, че теренът е изобразен в единен мащаб с напълно вярна геометрия и
ориентация. Ортофотопланът на Кръглата църква е записан като растерно изображение
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във формат GeoTIFF, 24-bit RGB color и размери 29394x21100 pix. Големината на файла
е 1,864 GB, а постигнатата информативност (разделителна способност) е 2.85 mm/pix.
Хоризонталната точност на ортофотоплана беше проверена с директни линейни
измервания на терен, а после и върху модела. За проверка на вертикалната точност бяха
използвани допълнително измерени точки, които не участваха в привързването на
модела. Установени бяха следните резултати:
- хоризонталната точност на ортофотоплана: ≈5.4mm.
- вертикална точност на цифровия височинен модел: ≈10mm.
От всичко представено до момента може да се направи изводът, че получените
крайни цифрови продукти пресъздават вярно Кръглата църква във Велики Преслав и
могат да се използват с необходимата достоверност за точни измервания и
пространствени анализи.
2. Анализи върху модела на Кръглата църква
2.1.

Ориентация на църквата

За определянето на точната ориентация на Кръглата църква са използвани
цифровият височинен модел и ортофотопланът. Както беше споменато по-горе, двата
продукта представляват геопозиционирани двумерни растерни изображения с висока
степен на детайлност, върху които могат да се правят различни изследвания.

Фиг. 12. Общ изглед на цифровия височинен модел на Кръглата църква, представен
в цветен модел SHV със засенчване.
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При провеждането на измерванията и анализите ортофотопланът и цифровият
височинен модел са използвани, като два припокриващи се слоя в специализирана
програмна среда. Представени са в правоъгълна координтна система WGS 84 / UTM
zone 35N3, съобразена с географското местоположение на Кръглата църква. За да бъде
сведено до минимум допускането на грешки от реконструираната част, на Кръглата
църква са проведени измервания (Фиг. 13 до Фиг. 23) само върху автентични части на
градежа (основи, зидове и контурни елементи). Направените изследвания върху
ортофотоплана и цифровия височинен модел показаха, че ориентацията на надлъжната
ос на църквата (по направлението запад – изток) е с азимут 94.78 градуса (94 47’), т.е.
целият градеж е завъртян на югоизток (по посока на часовниковата стрелка, гледано
отгоре) на 4.78 градуса (4 47’) спрямо географския изток.

Фиг. 13. Измерване върху външната част на северния зид (в основата).
Отклонението от севера е 94 47’ (94.78).

Само на 15 км – източно от Преслав минава 27-и меридиан, който е централният на 35-а зона. Това
означава, че при изобразяване на цифровите модели на Кръглата църква в посочената координатна
система се получава възможно най-добро визуално и геометрично съответствие с оригиналния обект.
3
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Фиг. 14. Измерване между основите на двете колони (източно от кладенеца).
Отклонение от севера е 4 47’ (4.78).

Фиг. 15. Измерване между основите на две колони в притвора. Отклонение от
севера е 94 47’ (94.78).
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Фиг. 16. Измерване между двата зида в източната част на наоса.
Отклонението от севера е 4 47’ (4.78).

Фиг. 17. Измерване между върховете на основите на две симетрични колони в
централната част на наоса. Отклонението от севера е 4 47’ (4.78).
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Фиг. 18. Измерване в основата на двата външни зида, които са от двете страни на
северната врата към притвора. Отклонението от севера е 94 47’ (94.78).

Фиг. 19. Измерване в основата на двата зида, които са от двете страни на
северната странична врата към атриума. Отклонението от севера е 94 47’
(94.78).
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Фиг. 20. Измерване в основата на южния зид (вдясно от южната врата към
атриума). Отклонението от севера е 94 47’ (94.78).

Фиг. 21. Измерване в основата на двата крайни вътрешни зида в западната част
на притвора. Отклонението от севера е 4 47’ (4.78).
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Фиг. 22. Измерване между центровете на две симетрични колони в централната
част на наоса. Азимутът спрямо севера е 4 47’ (4.78).

Фиг. 23. Измерване между центъра на кладенеца и олтара. Азимутът спрямо
севера на жълтата права е 94 47’ (94.78).

18

Фиг. 24. Схема на всички направени измервания, потвърждаващи ориентацията
на църквата. За вертикалните линии азимутът спрямо севера е 4 47’ (4.78), а за
хоризонталните – 94 47’ (94.78).

Отклонението в ориентацията на Кръглата църква спрямо географските посоки
поражда логичните въпроси: 1. Какъв обект е бил използван от древните строители при
ориентирането на градежа? 2. Може ли по посоката да се определи точното време на
построяването на храма?
Въпреки че при християнските храмове основен интерес представлява най-вече
посоката „изток“, бе направен анализ и за магнитната аномалия в района на Велики
Преслав.
2.2.

Магнитна аномалия в района на Кръглата църква.

Магнитна деклинация (Declination) се нарича ъгълът между магнитния и
географския север, измерен от фиксирана точка.
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Фиг. 25. Магнитна деклинация и инклинация.
Необходимостта от проверка на магнитното отклонение се наложи още повече,
след като беше установено, че в района на Кръглата църква (в настояще време) има
магнитна аномалия, много близка до установеното завъртане. На Фиг. 26 е показано
отклонението, предоставено от NOAA National Centers for Environmental Information,
изчислено по трите модела – World Magnetic Model (WMM), Enhanced Magnetic Model
(EMM) и International Geomagnetic Reference Field (IGRF) model4. Заради тясното
времево ограничение на модела EMM (2000 г. – 2019 г.), измерването е направено при
еднакви условия и за трите модела, като е посочена датата 31.12.2019 г. В резултат от
измерването беше отчетено средно отклонение на магнитния север спрямо географския
от порядъка на 5.7333 по посока на часовниковата стрелка (гледано отгоре).

Magnetic Declination Estimated Value. – NOAA. National centers for environmental information.
https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#declination
4
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Фиг. 26. Магнитната деклинация в района на Кръглата църква, гр. Велики Преслав
на 31.12.2019г. установена с моделите WMM, EMM и IGRF. Усреднената стойност
е 5.7333 североизточно спрямо географския север.
Тази стойност обаче не е константна и непрекъснато се изменя във времето по
много сложен закон. Това наложи допълнително да се провери каква е била
деклинацията около предполагаемите периоди на датиране на църквата (времеви
интервали според досегашните хипотези от 323-330 г. и до 907 г.). Тъй като
използваните по-горе модели работят за сравнително къси интервали от време, се
наложи да се използват други модели (Archeomagnetic and Volcanic models), специално
разработени за значително по-голяма историческа отдалеченост.
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В това изследване са използвани осем различни модела, чиито основни
характеристики са дадени в Приложението. Както става ясно, отделните модели
използват различни източници на данни и стратегии при моделирането чрез
доминиране на определени параметри и преразпределяне тежестта им на влияние. Това
ги прави различно приложими за отделните географски региони и времеви интервали.
В Таблица 3 са показани изчислените стойности на деклинацията при Кръглата
църква, според описаните осем модела в Приложението. Отчитайки техните
особености и характеристики, може да се заключи, че за разглеждания обект найприложими (достоверни) са моделите - pfm9k.1a,

HFM.OL1.AL1, CALS3k.4 и

CALS10k.2.

Таблица 3. Прогнозни стойности на деклинацията при Кръглата църква, според
различните модели, за различни времеви интервали.
Това се потвърждава и от усреднените стойности, показани в най-дясната колона
на Таблица 3, които са много близки до стойностите на избраните 4-ри модела. В
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таблицата с различни цветове са маркирани двата времеви периода, които се свързват с
построяването на църквата.
В една предишна статия „Кръглата църква в Преслав – нови проучвания“ (Манев,
А. и др. 2015, с. 14), авторският колектив достига до извода, че църквата е построена
около 324-330 г. Официалното становище на повечето от историците е, че църквата е
била вече построена до 907 г. и се основава на Приписката на старобългарския
книжовник Тудор Доксов от 907 г. към преписа му на „Четирите слова против
арианите“ на Атанасий Александрийски (ок. 295-373), създаден по поръка на княз
Симеон. Тази Приписка не е достигнала до наши дни в оригинал. Намира се в
старобългарския превод на „Четири слова против арианите“ и е известна от 4 пълни и
един частичен препис от XV в., от два преписа от XVI и един от XVII в., всичките
руски. Най-старият от тях е писан през 1489 г. в Новгород по нареждане на дякон
Герасим Поповка от брат му Митя, и в него изрично се съобщава, че е преписан „от
стари български книги“ (ръкописът се намира в Руската Национална библиотека в
Санкт Петербург) (Манев, А. и др. 2015, с. 2-3).
Маркираните четири модела в Табица 3 ясно показват, че за периода 320-330 г. е
имало много малка отрицателна деклинация, близка до нулата (около -1.15). Това
обаче по никакъв начин не може да се свърже с установеното завъртане на църквата от
+4.78. Ако градежът в този времеви период е бил ориентиран по магнитния север,
църквата щеше да е завъртяна на около градус по посока обратна на часовниковата
стрелка.
За периода около 900-та година нещата са малко по-различни. Отчетените
усреднени стойности в моделите са положителни и варират в интервала от 5.51 (880 г.)
до 7.44 (920 г.). За крайна година, посочена в приписката на Тудор Доксов (около 907
г.), стойността на деклинацията е приблизително 7, което също значително се
различава от ъгъла на завъртане на църквата. Нещо повече, на който и модел да се
позовем, за двата времеви периода отклоненията са твърде големи.
От направения анализ може да се заключи, че магнитният север не е играл никаква роля
при ориентирането на разглеждания обект. Това е в унисон с историческите сведения,
според които първото използване на компас, записано в Западна Европа и ислямския
свят, се е случило около 1190 г. (Kreutz 1973, с. 367 – 383; Schmidl 2014, с. 144–146).
Сухите компаси са започнали да се появяват в средновековна Европа и ислямския свят
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около 1300 г. (Lane 1963, с. 615; Schmidl 2014, с. 144–146). В началото на 20-ти век те са
изместени от напълнения с течност магнитен компас (Creak 1920, с. 238–239).

2.3.

Азимутална ориентация на Кръглата църква.

След като отхвърлихме връзката на магнитния север с ориентацията на Кръглата
църква, сега ще разгледаме общоприетите раннохристиянски практики. В своята книга
„Археоастрономия: Три етюда за обекти в България“ (Цонев, Маркишки, Кръстев 2021)
авторите Любомир Цонев и Пенчо Маркишки обръщат специално внимание на
ориентацията на християнските храмове. След подробен анализ и множество
разгледани примери те заключават, че нещата не се свеждат до опростената представа
за ориентация към изгрева в деня на светеца патрон. Ето какво пишат те:
„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. Найобщият критерий се спазва винаги в една или друга степен, макар с течение на
вековете тълкуванието 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. 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.“
Безспорно, общото в цитираните критерии е придържане към направлението
изток. За да се установи кой от трите е взел превес, беше проведено изследване в
следната хронология: Ортофотопланът показа, че Кръглата църква е ориентирана по
надлъжната си ос в направление с азимут 94.78 (94 47’) от географския север, т.е. е
завъртяна на 4.78 югоизточно от географския изток. Тази констатация автоматично
отхвърля вероятността за съобразяване с най-високата в йерархията доктринална
препоръка – ориентация към географския изток. С помощта на геодезически методи се
установи, че от позицията на църквата, по направлението на главната ос, хоризонтът е
леко вдигнат нагоре с ъгъл 1.37 (1° 22' 12"). Причината е възвишение, отстоящо на
разстояние 2.544 км., което превишава котата на църквата с 60.996 метра (Фиг. 27).
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Фиг. 27. Определяне на локалния хоризонт от позицията на църквата (най-вляво)
по направление с азимут 94.78°. Отчетено е повдигане на хоризонта с 1.37°(1° 22'
12") заради възвишение (най-вдясно).
За да се уверим, че това е препятствието, което наистина определя видимия
хоризонт (т.е., че зад него няма друго по-високо) разширихме обхвата на измерването
до 25 км. На фиг. 10 ясно се вижда, че на около 21.5 км има значително по-високо
препятствие, но линията на хоризонта, определена от първото, минава над него.

Фиг. 28. Отхвърляне на възможността друго препятствие да определи хоризонта
на видимост от позицията на църквата.
След като бяха установени ориентацията на църквата и ъгълът на локалния
хоризонт (по направлението на главната ос), се пристъпи към симулации на изгревите
във всички години и дати, които се свързват по някакъв начин със започването на
градежа на църквата. Идеята бе във всички тях да се определят азимутите на изгревите,
наблюдавани от църквата, за да се види с кой момент – дата, може да се свърже
ориентирането по посоки и началото на строежа. Датите са подбрани според
25

указанието в надписа от баптистерия в Кръглата църква на хартофилакс Павел, че
храмът е посветен на св. Йоан – така бяха селектирани дати от църковния календар,
свързани с честването на св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов. Т.е. тук се проверява
вторият критерий според Любомир Цонев и Пенчо Маркишки, с който може да се
обвърже ориентацията на Кръглата църква, а именно според изгрева на слънцето на
хоризонт в деня на светеца-патрон (Цонев, Маркишки, Кръстев 2021, с. 67, 68, 69).

Таблица 4. Азимути (спрямо изток) на изгревите с ъгъл (горния край на слънчевия
диск) 1.37° над хоризонта, наблюдавани от Кръглата църква.
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Симулациите бяха проведени с компютърния планетариум Stellarium, а
резултатите от тях са описани в Таблици 4ab. Ясно се вижда, че най-близко до азимут
4.78 са били изгревите около 26-ти септември, в годините 893 г. и 906 г. Таблица 4b
също показва, че подобни (близки до 4.78) азимути има и на 26-ти септември в
годините 910, 914, 918, 922, 926 и 930. За тях обаче няма исторически данни, които да
ги свързват със строежа на църквата.
За да се потвърди точността на измерванията, специално за 893 г. бяха направени
още 2 контролни симулации с далеч по-прецизния френски планетариум SkyChart (на
френски „Cartes du Ciel“)5, който работи с модели на НАСА6. Първата симулация бе
направена с модела JPL DE404 на Steve Moshier, който е вграден (по подразбиране) в
SkyChart. Той позволява точно възпроизвеждане на ефемериди на телата от Слънчевата
система (в случая ни интересува Слънцето) за времето от 3000 BC до 3000 AD.
Резултатът бе категорично потвърден. Ето подробности за проведената симулация от
физика Пенчо Маркишки: „Геодезически азимути на Слънцето при височина на горния
край на слънчевия диск 1° 22′ 12″ (1.37°) при изгрев (предвид неговата видима
деформация поради атмосферната рефракция). При симулацията е използван
моделът JPL DE404.
За 26.09.893 AD:
Az = 94° 48′ 04″ = 94.80111° (най-близо до търсения Az 94.78°)
в 06:18:04 ч. EET.
Височина на центъра на сл. диск в същия момент: 01° 07′ 38.4″.“

Фиг. 29. Симулация на слънчевия изгрев с виртуален планетариум Sky Chart v.4.2.1
за датата 26.09.893 г. (Симулацията е направена с моделите JPL DE404 и JPL
DE431).
5
6

https://www.ap-i.net/skychart/doku.php?id=en/download
https://en.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory_Development_Ephemeris
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Втората контролна симулация беше проиграна с модела JPL DE431, който
позволява симулации на астрономически явления за много по-широк период време – от
13 700 BC до 17 200 AD. В резултат от нея беше установена незначителна разлика, но
само в алтитудата на центъра на слънчевия диск. Отчетената стойност е 01° 07′ 47.2″,
вместо 01° 07′ 38.4 при използване на модела JPL DE404 . Резултатът от симулацията е:
„Геодезически азимути на Слънцето при височина на горния край на слънчевия
диск 1° 22′ 12″ (1.37°) при изгрев (предвид неговата видима деформация поради
атмосферната рефракция). При симулацията е използван моделът JPL DE431.
За 26.09.893 AD:
Az = 94° 48′ 04″ = 94.80111° (най-близо до търсения Az 94.78°)
в 06:18:04 ч. EET.
Височина на центъра на сл. диск в същия момент: 01° 07′ 47.2″ “
При тези симулации атмосферната рефракция беше изчислена от софтуера на база
следните данни за състоянието на атмосферата:
Атмосферно налягане: 1013 mbar (1013 hPa или 759.81 mmHg);
Влажност на въздуха: 50%;
Температура: 10°C;
Градиент на спадане на температурата в тропосферата по височина: 6.5°C/km.
С оглед на това да сме максимално обективни, трябва да уточним, че cъществуват
множество фактори, за които нямаме информация и затова не са взети под внимание
тук. Например тълкуванието на понятието „изгрев“: в астрономията днес за момент на
изгрева на Слънцето се счита този, в който горният край на неговия диск се появява на
хоризонта, т.е. моментът на първият слънчев лъч (Фиг. 30 a). Не е известно обаче дали
в миналото по нашите земи тълкуването е било същото и изобщо – дали тогава е
съществувала точна дефиниция за изгрев. Възможно е например за момент на изгрева
да е бил считан този, в който слънчевият диск е бил видим на хоризонта до половината
от диаметъра си (Фиг. 30 b), или момента, в който той е бил вече изцяло изгрял – с
„откъсващ се“ долен край от хоризонта (Фиг. 30 c).
Тъй като за северните географски ширини, сутрин при издигането си над
хоризонта Слънцето се отмества надясно – към юг, в посочените по-горе моменти то се
намира на азимути с близки, но различни стойности. Тези стойности се простират в
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диапазон, в който при споменатите възможни тълкувания на изгрева можем да получим
като резултат (в случая) две съседни дати, на които Слънцето се намира на почти един
и същи азимут (фиг. 31).

Фиг. 30. Видимото отместване на Слънцето по време на изгрев над
математическия хоризонт на 26.09.893 г., за наблюдател от Кръглата църква
(принципно). За времето от първия слънчев лъч (момент a) до появата на целия
диск на хоризонта (момент c) отместването по азимут е с +0.519° надясно, т.е.
съизмеримо с видимия диаметър на самият слънчев диск. На посочената дата
слънчевият диск е бил с ъглов диаметър 32′ 7.6″ (= 0.535°).
В Таблица 5 са описани етапите на слънчевите изгреви спрямо математическия
хоризонт в три поредни дни около 26-и септември, които дни също така са близки до
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есенното равноденствие през 893 г. (тогава то е било на 18-и септември около 17 ч. по
ясно време EET). За всеки изгрев са дадени положенията на Слънцето в три момента: a
– когато центърът на слънчевия диск геометрично е на около 51′ под хоризонта, но
поради атмосферната рефракция горният край на диска вече се показва на хоризонта
(момент на първия слънчев лъч); b – когато центърът на слънчевия диск е видим на
самия хоризонт, и c – когато долният край на слънчевия диск се „откъсва“ от
хоризонта. Моментите са закръглени до 1 секунда. Разликите между геометричната и
видимата височина на Слънцето (последните две колони) се дължат на атмосферната
рефракция.

Таблица 5. Етапи на слънчевите изгреви спрямо математическия хоризонт в три
поредни дни около 26-ти септември 893 г.

Фиг. 31. Изгревите на дати 25, 26 и 27 септември 893 г. за гр. В. Преслав. Означени
са азимутите на Слънцето в коментираните по-горе три етапа a, b и c
(стойностите са същите като тези от колона 5 в Таблица 5).
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От Таблица 5 и от Фиг. 31 се вижда, че на всяка следваща сутрин точката на
изгрева се отмества по хоризонта с малко над 0.5° надясно – към юг, но разглеждано за
едноименните етапи – например само за b. Това отместване е най-бързо около датите на
равноденствията и е най-бавно (дори става почти незабележимо) около датите на
слънцестоене. След зимното слънцестоене отместването на изгрева е в обратна посока
– към север, т.е. с намаляващ азимут. За да определим точната стойност на азимута на
изгрева за дадена дата, трябва първо да решим как ще тълкуваме понятието изгрев и поточно – кой от показаните тук три етапа ще считаме за негов момент. Вижда се
например, че азимутът на изгряващото Слънце на 26.09 в момента на първия слънчев
лъч (пример 2a) е почти същия като при изгрева на предната дата 25.09, но при вече
„откъсващ се“ от хоризонта слънчев диск (пример 1c). Разликата е само около 1′.
Логично подобна ситуация имаме и за примерите 3a и 2c. С други думи двама
наблюдатели, решили да засичат явлението в различни негови етапи – например в a и c,
могат да посочат две съседни дати за изгрев от един и същи азимут. С отдалечаване от
датата на равноденствието тази грешка се разширява и може да обхване няколко дни.
Например в началото на декември азимутът на изгрева (и залеза) се отмества само с
около 10′ на ден, поради което двамата наблюдатели, засичащи етапите a и c, биха
посочили изгрев на един и същи азимут с разлика 4 или поне 3 дни.
Разликите в азимута на изгревите на датите, разгледани тук, биха били почти
същите и при наблюдения над реален по-висок хоризонт, стига неговата линия да е
равна. Днес в астрономическите справочници за моменти на изгревите се посочват тези
от етап a – момента на първия слънчев лъч. Ако обаче за някакви практически цели
трябва да отчетем азимута на изгревите в няколко поредни утра, но при хоризонт с
неравна линия, бихме имали проблем! В подобна ситуация древният наблюдател
вероятно би предпочел да измери грубо азимутите в етапи b или дори в c – когато
Слънцето е вече изцяло видимо на хоризонта и изгревът е недвусмислен факт.
Един възможен чисто практически проблем по време на измерването е този, че
при по-висок хоризонт, изгряващото Слънце е вече доста по-ярко и трудно се
наблюдава. При изгрев от нисък хоризонт (например морския) слънчевата светлина
преминава през по-голяма въздушна маса, която намалява в голяма степен нейният
интензитет. Тогава дискът на изгряващото Слънце може да се наблюдава удобно, без
опасност за зрението.
Друг въпрос, за който няма яснота, е с какви технически средства и с каква
точност древният наблюдател би могъл да измери слънчевите азимути. Невъоръженото
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човешко око има ъглова разделителна способност около 1′, но при гледане срещу
светлината наблюдателят изпитва известен дискомфорт, който би повлиял точността на
измерването. Използването на сянката на гномон, както и на светлина преминала през
малък кръгъл отвор или тесен процеп, са древни изпитани методи. При тях обаче
точността е влошена поради факта, че Слънцето не е точков източник на светлина, а
има ъглов диаметър около половин градус. По тази причина контурите на сянката на
гномона са резки само близо до него, но се размиват все повече с отдалечаването на
сянката зад него. Преминалата през малък отвор светлина формира върху екрана за
наблюдение кръгло петно – образ на самото Слънце, който ефект е познат от
древността като „Камера-обскура“. Логично ъгловият диаметър на това петно е около
0.5° – колкото на слънчевия диск, поради което то също не е подходящо за измервания,
с висока точност – например до няколко дъгови минути. Всичко това вероятно е
накарало древните астрономи да изнамерят допълнителни методи и средства, за да
повишат точността на своите измервания. Със сигурност това е причината за появата на
първите по-прецизни астролабии през Средните векове7.
Кръглата (Златната) църква от Преслав, се е възприемала винаги като
емблематична за епохата на цар Симеон I (Божилов 2015, с. 21, 23; Ваклинов 2015, с.
54-55). От самото й откриване праз 1927 – 1928 г. от Кръстю Миятев и Юрдан
Господинов (Миятев 1932, с. 4-5), тя провокира различни изследователи със своя
специфичен план на построяване. Кръглата църква поражда въпроси и хипотези, които
насочват към нейната уникалност. Като археологически факт от Първото българско
царство този храм е предмет на множество и различни проучвания. Едно от нещата,
които никога не са подлагани на съмнение обаче е нейната ориентация на изток, както е
прието да се строят всички християнски храмове.
Християнските храмове, както е известно, винаги се строят така, че олтарът да е
обърнат на изток, защото така се реализира идеята за Христос, който за християните е
изгряващото слънце (Лука 1:78). Тази посока е основана както на библейския текст
(Езекил 8:16; Малах. 4:2; Зах. 6:12; Зах. 14:4), така и на тълкуванията и обясненията на
светите отци на църквата.
В средновековна България такъв текст е преведен още през IХ – Х век. В
Църковното сказание, което е преведено от гръцки език вероятно от еп. Константин

Има две наименования за уреда „астролаб“ – в мъжки род „астролаб“ и в женски – „астролабия“. (лат.
аstrolabium; гр. astrolabos) – м.р.!
7
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Преславки, пише следното (по препис Син. 262, л. 240с-л. 241а): А ¬же на въстокъ
молити с. и кланти сѧ. предано ¬сть яко и прочя заповэди § стЃыхъ апT¡лъ. и ¬сть тако.
зане правьдьно¬ сълньце (по Малах. 4:2) ХЃъ бЃъ нашь. яви с на земли. въ страны
въсточьныя. видимаго слъньц яви с. и по пророку глЃющюум¹. въстокъ им ¬му
(Зах. 6:12). и пакы поклоните с гЃви. въшьдъшюуму на нЃбо небесьско¬ на въстокъ. и

поклонимъ с на мэстэ. идеже стоястэ нозэ ¬го. (по Исай 67:34) и пакы станете нозэ
гЃни. на горэ Елеоньстэи высоцэ (Зах. 14:4) .:. Си рэш прЃрци. понеже ч¬мъ пакы рая
Едемьскаго. иже ¬ на въстоцэ приимати. (по Бит. 2:8) и яко чюще свэто явления.
вътораго пакы пришъстви ХвЃа явления.:. (по Евр. 9:28) (Стоянова 2003, с. 88-90). В
превод на новобългарски: „А това, да се молим и да се кланяме на изток, ни е дадено,
както и заповеди, от светите апостоли, и е така, защото праведното слънце (по Малах.
4:2) Христос, нашият Бог, се яви на земята в източните страни, (страните) на видимото
слънце. И както казва пророкът: името Му е Изток (Зах. 6:12), и отново: поклонете се
на Господа, възнесъл се на небесното небе на изток (по Мт. 28:9), и да се поклоним на
мястото, където стояха нозете му (по Пс. 131:7; Ез. 43:7), и отново: застанете, нозе
Господни, на Елеонската планина на изток (по Зах. 14:4; по Ис. 52:7). Това казаха
пороците, понеже жадуваме да получим отново Едемския рай, който е на изток (по Бит.
2:8), както и жадуваме още идването на светозарното Второ Христово пришествие (по
Евр. 9:28)“ (Пеев 2008, с. 136-137).
Богословските основания за ориентирането на християнския храм в посока на
изток са регламентирани и те са един от белезите на църквата. Те са били известни и на
старобългарските архитекти и строители.
Безспорно е и ориентирането на Кръглата църква от средновековен Преслав по
същия начин – на изток. Използването на новите технологии обаче предлага
възможност за важни и интересни уточнения, които внасят повече яснота в два
дискусионни момента: за започването на строежа на Кръглата църква (т.е.
ориентацията изток-запад при полагането на основите на храма) и за уточняването на
нейния патрон. Тези въпроси са свързани и взаимно се доизясняват.
Следващите изводи, които се предлагат тук, се изграждат върху презумпцията,
че архитектите и строителите на Кръглата църква са били умели в занаята и са
ориентирали планирането и построяването на храма не само по посока изток-запад, а и
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спрямо изгрева на слънцето на хоризонта, видим от мястото на Кръглата църква в деня
на нейния патрона.
Представените по-горе резултати предлагат уточнение на посоката и като
следствие от това произтича решаването на редица въпроси като този за времето на
оразмеряването и започването на строежа. Тук е коректно да се детайлизират два
проблема по отношение на строежа:
-

за началото на строежа;

-

за времето, когато църквата е била вече построена.

От уточняването на тези проблеми произтича донякъде и идентифицирането на
„новата“ църква чрез приписката на Тудор Доксов с Кръглата църква; представените
по-горе резултати дават възможност и за определяне на патрона на Кръглата църква,
както и на други, произтичащи от отговорите на тези въпроси изводи.
Разискванията оносно времето на построяването на Крългала църква в повечето
случаи, като се започне от изследването на Б. Филов8, се обвързва от изследователите
със стигналата до нас приписка на Тудор Доксов, към превода на старобългарски език
на Четирите слова против арианите на Атанасий Александрийски по препис от ХV
век (Москва, ГИМ, Син. 111, XV в., л. 212б)9:
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Б. Филов, като се основава на богатата украса и особено на златните мозайки на Кръглата църква, вярва,
че тя може да бъде свързана с Тудоровата приписка. „Ние не притежаваме обективни данни за датата
на преславската църква, макар по общи съображения да не бихме могли да излезем вън от границите на
Симеоновото царуване. Обаче, ако вземем предвид богатата украса на църквата, особено нейните
златни мозайки, ние бихме могли да свържем с нея едно писмено известие, което намираме в един
старобългарски ръкопис от XV век в Москва. От него ние узнаваме, че българският превод на словата
на Атанасия Александрийски против арианците, направен по заповед на Симеона в 906 година, е бил
преписан на следната година от монаха Тудор Доксов „в новата златна църква на устието на река
Тича“. Новооткритата преславска църква лежи действително съвмесм близко до брега на Тича (днес
Камчия), и тъкмо на мястото, дето реката напуща планинското дефиле, за да се излее в равнината –
нещо, което напълно отговаря на израза „на устието на Тича“. Ако въз основа на това нещо бихме
могли да приемем, че новооткритата църква е идентична с Симеоновата „златна църква“, то ние
бихме могли да поставим нейното съграждане в самото начало на Х век, най-късно в 906 година“.
(Филов 1930, с. 23-24).
9
Всъщност приписката е известна още от изданието на К. Калайдович от 1824 г. (Калайдович 1824, с.14,
бел. 40; Тихова 2012, с. XIII), когато той я объврзва с името на Константин Преславски и от Описа на А.
Горски и К. Невоструев (Горский, Невоструев 1964, с. 422; Тихова 2012, с. XV). Текстът на приписка
на Тудор Доксов е цитирана по: http://scripta-bulgarica.eu/bg/sources/pripiska-na-tudor-chernorizec-doksov.
8
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ст о х . м . Превод на новобългарски: „Тия благочестиви книги, наречени

Атанасий, преведе по поръка на нашия български княз Симеон на славянски език от
гръцки епископ Константин, ученик на Методий, архиепископ на Моравия, в годината
от сътворението на света 6414 (906), индикт 10. По поръка на същия княз ги преписа
черноризец Тодор Доксов на устието на Тича в годината 6415 (907), индикт 14, гдето
е съградена от същия княз светата златна нова черква. В същата година почина на
2 май в събота вечерта божият раб, бащата на този княз, живеещ с чиста вяра и
правоверното изповедание на нашия Господ Иисус Христос. Това бе великият,
честният и благоверният наш господар български княз на име Борис, чието
християнско име бе Михаил. Този Борис покръсти българите в годината етх бехти. В
името на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.“10 (подчертаното мое – Г.С.). Според
приписката през 907 г. Златната църква вече е била съградена, поради употребата на
мин. свършено време – страдат. форма на глагола (сътворе

е(с) в текста). Така че в

случая тази година може да служи като крайна времева граница.
Различните хипотези за построяването на Кръглата църква в Преслав вече почти
един век вълнуват изследователите. Богдан Филов пръв свързва Кръглата църква със
съдържанието на цитираната по-горе приписка от Тудор Доксов и предполага, че
построяването на Кръглата църква е било в самото начало на Х век, най-късно през 906
г. (Филов 1930, с. 24). През същата 1930 година К. Шкорпил предлага по-общо
датиране на Кръглата църква (която той каталогизира като църква като № 8) през
Симеоново време (Шкорпил 1930, с. 223). Две години по-късно Кр. Миятев,
основавайки се на надписа от баптистерия на Кръглата църква за хартофилакс Павел,
предлага друга по-широка датировка за посторяването – през 870 и 972 г., която в
последствие стеснява до Симеоновото време11. За датирането строежа на Кръглата
Приписка на Тодор Доксов. – В: Тържество на Словото. Златният Век на Българската Книжнина. http://macedonia.kroraina.com/zv/zv6_6.html
11
„...Един хартофилакс Павел се споменува във Византия при патриарха Фотия във връзка с осмия
вселенски събор (869), но ние мъчно можем да се съгласим, че този Павел е идентичен със строителя на
преславската църква. По-скоро трябва да се приеме, че българската автономна църква още твърде
рано, т. е., още преди да бъде провъзгласен нейният глава за патриарх, е възприела византийската
административна система, а заедно с нея и службата на хартофилакса. Чрез това ние се добираме и
до първите хронологични данни за нашата църква, защото в Преслав хартофилакс е могло да има само
между 870 и 972 година: в този период от сто години се включва целият самостоен живот на източнобългарската църква. <...> Ето защо, ние сме наклонни да отнесем съграждането на църквата към
времето на Симеона, когато в неговата столица все още е било възможно глаголическо писмо <...>
Появата на баптистерий с кръщален водоемъ в преславската църква говори най-добре в полза на
10
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църква пише и Ст. Бояджиев, като преди това прави обзор на предложените вече
датировки и коментира и по-различните мнения за датирането на храма през
раннохристиянската епоха от V – VI в. (изказана през 1932-1934 г. от Дж. Божкович)
(Бояджиев 1982, с. 15). Мнението на Ст. Бояджиев е по-различно, той отнася строежа
на Кръглата църква към времето на княз Борис12. Наскоро бе предложена и най-ранната
досега датировка от авторски колектив, който свързва построяването на Кръглата
църква с периода 324-330 г.13.
Разбира се, тук целта не е да се представи подробен обзор на изказаните мнения,
а да се даде представа за широките граници, в които различни учени с разнообразни
аргументации поставят строежа на Кръглата църква, а именно от IV до Х век.
Другият проблем, който тук ще се коментира с оглед на новите данни от
фотограметричното заснемане, е свързан с уточняването на светеца, на когото е
посветена Кръглата църква. Решаването на този въпрос се обвързва предимно с
единствения писмен извор за това – надписът, намиращ се върху спойващата мазилка в

предположението, че в столицата на Симеона са ставали допълнително още много покръствания на
българи, но тъй като тези покръствания едва ли ще да са продължавали до късно през 10. в., то и
самата църква с нейните приспособления за кръщаване ще требва да се отнесе най-късно към първата
половина на 10. в., т. е. пак към Симеоновото време.“ – (Миятев 1932, с. 188-190). В по-късно свое
изследване отново потвърждава своето мнение: „... тази именно кръгла църква не е ли резултат на
високото равнище на българската култура във времето на цар Симеон? Не е ли възникнала тя като
подражание на някоя неизвестна нам цариградска църква, но построена със средствата и техниката
на преславските майстори от Х в? Нейният модел не би ли могъл да бъде посочен лично от цар Симеон,
който, преди да се възкачи на българския престол, бе добил във византийската столица своето
образование и политическо възпитание, който беше наречен от самите византийци „полугрък“ и който
до края на живота си мечтаеше да седне на трона на византийските василевси? Голямото църковно
строителство на Василий I не е ли могло да вдъхнови и цар Симеон и да му внуши идеи за собственото
му строителство в Преслав?“ (Миятев 196, с. 98-100).
12
„Специфичните черти, които ние разкрихме в ротондата на Кръглата църква, показват всички
необходими качества на една богата царствена кръщелна. Кръглата форма на първоначалната сграда,
името св. Йоан Кръстител, изписано на пристроения притвор, четирипластовата керамична настилка
под амвона и глиненият водопровод от ротондата до шахтичката в подпорната стена, както и
правоъгълната писцина в атриума и кантаруса, всичко това говори в полза на една приемственост на
функциите на тази сграда, предназначена за кръщелна на царя и неговия двор. ... Като имаме предвид
всички изложени съображения, смятаме, че Борис е изградил кръщелната между 870 и 875 г. <...>
Издигната по поръчка на българския княз Борис, тя е трябвало да отрази величието и достойнството
на новопокръстения български народ и на неговия владетел.“ И допълва на следващата страница:
„След разрушаването на ротондата, причинено от възвърналия се към езичеството Владимир,
първоначалната сграда се възстановява и разширява от Симеон. <...> Именно за тази, преизградена
от Симеон „нова“ Златна църква на устието на р. Тича, се отнася приписката на Тудор Доксов към
Словата срещу арианите.“ (Бояджиев 1982, с. 122, 123).
13
„Всички факти, изложени по-горе, доказват, че времето на построяването на Кръглата църква е
някъде около 324-330 години. <...> Според нас по времето на царете Борис и Симеон църквата е вече
разрушена и засипана с пръст, или веднага след заповедта на Теодосий I в 381 година, когато той забранява
изповядването на друга разновидност на християнството, освен гръцкия вариант с видоизменения Символ
на вярата от Константинополския събор, или след поражението на бунта на Гайна в 400 г., или след
Халкедонския събор в 451 г.“ (Манев и др. 2021, с. 14-15).
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баптистерия на Кръглата църква: чьркы стЃааго иоана дэла¬[ма или -тъс] пауломь
хартофyла¿омь (Медынцева, Попконстантинов 1984, с. 28).

Надписът на хартофилакс Павел, Кръгла църква, Преслав14
Проблемът за патрона на църквата идва от това, че в надписа не е
конкретизирано за кой светец с име Йоан става дума: за св. Йоан Кръстител, за св. Йоан
Богослов или за трети Йоан.
Още Кр. Миятев коментира и публикува надписа (Миятев 1930, с. 115-122;
Медынцева, Попконстантинов 1984, с. 28), като въз основа на текста предполага, че
Кръглата църква е посветена на Йоан Кръстител15. Ст. Бояджиев също се присъединява
към това мнение (Бояджиев 1982, с. 122, 123). След подробен анализ А. Мединцева и К.
Попконстантинов заключват: „Учитывая все сказанное о палеографических и
лингвистических особенностях надписи, архитектурную историю Круглой церкви и
соображения исторического порядка, у нас нет достаточных оснований ни выводить
ее за пределы Х в., ни датировать ее рубежом IX – Х вв. Наиболее вероятная дата для
ктиторской надписи – середина, первая половина Х в.“ (Медынцева, Попконстантинов
14

https://scontent.fsof11-1.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/96737871_3711825238844625_8799913107854983168_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=15&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=FPLygRtjRfAAX90x6Qx&_nc_ht=scontent.fsof111.fna&oh=25b7148e795618dcc95c98b8399d62d1&oe=61D60BE3
15
Миятев предполага, че Кръглата църква е посветена на Йоан Кръстител: „Единственото писмено
известие, което би могло да се отнесе по-непосредствено към кръглата църква е надписът на Павел
Хартофилакс (№ 298). Основание за това ние намираме не само във факта, че той е надраскан по
стената на същата църква, но и в трайната сегашна форма на глагола дэлатн (без перфективизиращ
предлог!), която показва, че бележката е писана в един момент, когато църквата е била още в строеж.
При все това надписът на Павел Хартофилакс ни дава много малко за датата на църквата. Неговата
главна стойност се състои, първо, в това, че по него ние научаваме името на светеца — Иоан (сигурно
— Кръстител) — комуто е бил посветен храмът и, второ, в това, че той ни съобщава името на един
хартофилакс през времето и чрез участието на когото е била издигната църквата.“ (Миятев 1932, с.
187-188).
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1984, с. 41). През 2014 г. К. Попконстантинов, коментирайки глголическите надписи от
Средновековна България, споменава Кръглата църква като „Св. Йоан Предтеча“
(Тотоманова, Попконстантинов 2014, с. 19).
Ще трябва да уточним, че полагането на надписа няма как да съвпадне с
началото на построяването на храма.
Патронът на църквата може да се уточни благодарение на представените погоре изследвания чрез цифровия височинен модел и ортофотоплана, както и чрез
методите на археоастрономията много по-категорично. Повечето изследователи по
въпроса за светеца всъщност преповтарят предположението на Миятев, който между
другото предполага като още една възможност – патрон да е и св. Йоан Богослов, но
незнайно защо всички някак пренебрегват този вариант и затвърждават единствено
предположението за Йоан Кръстител. Вероятно това се дължи на евангелията, според
които именно Йоан Кръстител кръщава Исус Христос (Мат. 3:13-4:11; Лука 3:21-22;
4:1-13; Йоан 1:32-34), а също и на функцията на баптистерия, където в близост е и
надписът на хартофилакс Павел. Все пак поради колебания в уточняването на кой Йоан
е посветена Кръглата църква, е прието тя да се именува само „Свети Йоан“, което при
доскорошните изследвания е може би най-коректното определяне.
Днес с направените нови заснемания и обработка на данни на Кръглата църква
се реабилитира второто предположение на Кр. Миятев, че патронът на храма може да е
св. Йоан Богослов. Това се потвърждава от датата, на която е ориентиран и очертан
планът на Кръглата църква спрямо изгрева на хоризонта. Както се установи по-горе,
отклонението от географската посока Изток на изгрева по азимут е ок. 4.78°, според
което е направено ориентирането на храма.
За да се стигне до този резултат, бяха проверени всички изказани хипотези за
години, които са предлагани за започване на строежа на Кръглата църква, и бяха
включени всички дати от църковния календар, на които се честват двамата Йоановци –
св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов (виж Таблица № 4). За да се проверят и
алтернативните възможности, се направиха изчисления и за възможните дати, на които
се честват празници и на Йоан Кръстител за същите години, както и за Йоан Богослов.
Датите са по Григорианския календар и са проверени като налични и в църковния
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календар според най-старите стигнали до нас старобългарски химнографски текстове в
руски преписи от XI – XII век, запазени в сбирките на РГАДА16 и ГИМ17.
Както се вижда от Таблица № 4, регистрираното отклонение насочва
категорично към датата 26 септември 893 г. (4.8о) като почти толкова близко е и
отклонението за датата 26 септември 906 г. (4.75 о), когато според приписката на Тудор
Доксов храмът вече е бил построен18.
В тази ситуация не е задължително надписът от баптистерия да е изписан по
същото време, той обаче ни дава изписаното име Йоан като ориентир, спрямо който
стана възможно да ограничим изследваните хипотетични възможности до празниците
свързани с двамата Йоановци – св. Йоан Кръстител и св. Йоан Богослов. Така стана
възможно да се намери датата и годината, с които най-точно съвпадат данните за
констатираното отклонение по азимут от посока изток в ориентирането на строежа на
Кръглата църква.
Както се вижда от измерванията и изчисленията по-горе, ориентацията на
Кръглата църква съвпада точно с данните единствено от датата 26 септември, а найблизки са те в годините 893 и 906 г. Както е известно, тези данни могат да се
коментират в полза на посвещаването на храма на светеца Йоан Богослов, чието
успение се чества именно на 26 септември, а годината съвпада с тази на така наречения
в науката „Преславски събор“ от 893 г.19, когато знаем, че Владимир Расате е
детрониран и ослепен и на престола се възкачва Симеон I. Това доказва, че започването
на строежа – денят, в който е била направена ориентацията на храма спрямо
посоките на света, е 26 септември 893 г., кога обаче е завършена Кръглата църква, е
друг въпрос. Ако се съди по приписката на Тудор Доксов, през 907 г. тя вече е била
изградена. Може би е редно да припомним, че предложената тук година за започването
на строежа е и времето, през което се датира и създаването на Учителнтото евангелие
(893 – 894 г.) (Грашева 1995, с. 435; Тихова 2012, р. XII) от епископ Константин
Пресласки.
Справката е направена по ръкописи от сбирката на Руския държавен архив за древни актове = РГАДА.
– http://rgada.info/kueh/index.php?T1=&Sk=30&page=1
17
Държавен исторически музей – Москва (Государственный исторический музей = ГИМ - Москва, в
Синодальное собрание славянских рукописей,) - https://catalog.shm.ru/entity/OBJECT?fund=21.
18
Това е така ако приемем, че тогава са имали средства за измерване на азимута с точност до около 0.1
градуса, което са 6 дъгови минути. Не може да се твърди убедително, защото нямаме информация, какви
инструменти са ползвани по нашите земи през Средните векове и дали изобщо са ползвани такива. Факт
е обаче, че 6′ са доста повече от ъгловата резолюция на човешкото око, която е 1′ при нормално зрение и
при оптимално осветление.
19
За въпросите и хипотезите около сведението на абат Регино за Преславския събор през 893 г. виж
статията на А. Николов (Николов 2014, с. 229-237).
16
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Тези съвпадения означават и още нещо, че вероятността Кръглата и Златна църква да са
наименования на един храм, е още по-голяма; че приписката действително се отнася до
Кръглата църква, която може да се идентифицира все по-сигурно със Златната църква,
както убедително аргументира това и П. Георгиев (Георгиев 1993, с. 14).
Другата

година,

която

дава

също

близки

отклонения

(4.75о)

според

представените тук резултати за 26 септември, е 906 г., която не противоречи на данните
от приписката, че през 907 г. църквата вече е била построена (сътворена есть).
Предложеният начин на датиране на средновековен строеж на църква чрез
прилагане на фотограметрично заснемане и изграждане на цифров височинен модел и
ортофотоплан, съчетано с провеждането на археоастрономически симулации би могъл
да се използва и при други храмове, за които е ясно първоначално на кой светец са
посветени, ако се приеме презумпцията за точното ориентиране на строежа от страна на
строителите според изгрева на Слънцето в деня на светеца.
В конкретния случай за Кръглата църква, освен постигнатите засега най-точни
резултати и произтичащите от тях изводи, новите данни свидетелстват и за
продуктивността на подобно интердисциплинарно изследване. То дава възможност да
се детайлизират факти, което само с „инструментите“ на една наука е невъзможно,
както и да се съвместят различни методи за постигане на по-голяма точност и яснота по
определени спорни и трудно решими въпроси в науката.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Кратко описание на използваните археомагнитни и вулканични модели
gufm1 представлява нов модел на магнитното поле на границата ядро-мантия
за интервала 1590–1990 г. Той се основава на масивна нова компилация от
исторически наблюдения на магнитното поле. По-голямата част от новата база
данни произлиза от непубликувани наблюдения, направени от моряци, занимаващи се с
търговско и военноморско корабоплаване. Значително внимание е отделено както на
корекцията на данните за евентуално неправилно местоположение (произхождащо
от лошо познаване на географската дължина), така и на предлагането на
разпределяне на грешки в данните (Jackson et al., 2000, s 957-990). Възприет е
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стохастичен модел за некоригираните позиционни грешки, който правилно отчита
естеството на шумовия процес, базиран на модел на Брауново движение.
Променливостта на навигационните грешки, като функция на продължителността
на пътуванията, които са анализирани, е в съответствие с този модел. За периода
преди 1800 г. има регистрирани повече от 8 000 индивидуални наблюдения на
магнитна деклинация на повече от 64 000 места; повече от 8000 нови наблюдения са
само за 17 век. Зависимият от времето модел на полето, който е изграден от набора
от данни, е параметризиран пространствено, по отношение на сферични хармоници,
и временно в B-сплайни, като са използвани общо 36 512 параметъра. Моделът има
подобрена разделителна способност на основното поле и представлява най-дългия
непрекъснат модел на полето, наличен. Въпреки това, пълното използване на базата
данни може да изисква нова методология за моделиране (Jackson et al., 2000, р. 957990).
Моделът CALS10k.1b обхваща последните 10000 години и включва най-големия
брой данни до момента. Основава се на данни за седименти, лава и археологически
данни, събрани до наши дни. При него компилацията на данните е доминирана от
данни за седименти. Крайният модел е средна стойност, получена от първоначално
вземане на проби, за да се отчетат несигурността в палеомагнитните и
хронологичните данни. Следователно, той е силно изгладен в сравнение с CALS3k.3 и
CALS3k.4, но позволява реконструкция на по-ранни епохи. Моделът е тясно ограничен
до gufm1 (Jackson et al., 2000) за последните четири века. Може да се използва за
изчисления на полето по цялото земно кълбо. Подробно е описан в Korte et al. (2011)
(Korte и др. 2011, Pages 497-505).
Моделът CALS10k.2 обхваща последните 10000 г. и включва почти същите
данни за седиментите като CALS10k.1b, но с актуализиран набор от лава и
археологически данни (същите като при ARCH10k.1). CALS10k.2 е с по-висока времева
и пространствена разделителна способност от CALS10k.1b поради подобрените
оценки за несигурността на данните от записите за седименти. Това не е средна
стойност за семплиране на начална версия. Моделът е тясно ограничен до gufm1
(Jackson et al., 2000, р. 957-990) за последните четири века. Описан е в Constable et al.,
2016 (Constable и др. 2016, P. 78-86).
Моделът CALS3k.4 е построен през 2011 г., като се използва комбинация от
наличните археомагнитни и седиментни данни, обхващащи последните 3000 години
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(Korte и др. 2011, P. 497-505). В конструкцията на модела са използвани 163
допълнителни археомагнитни данни и 13 новопубликувани седиментни записа.
CALS3k.4 е тясно ограничен до gufm1 (Jackson et al., 2000, р. 957-990) за последните
четири века. Може да се използва за изчисления на полето по цялото земно кълбо.
Моделът ARCH3k.1 е ориентиран предимно към Северното полукълбо и в
частност към Европа. Построен с помощта на налични археомагнитни данни до 2009
г. и обхващащи последните 3000 години. Моделът дава разумни стойности на полето
за Северното полукълбо, но не трябва да се използва за глобални изследвания или
прогнози за полетата в Южното полукълбо. ARCH3k.1 е принуден да се придържа към
историческия модел gufm1 на (Jackson et al., 2000, р. 957-990) за последните 400
години. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в (Korte et al. 2009,
Article Q06008).
Моделът SED3k е изграден с помощта на наличните данни за седиментите до
2009 г. Обхваща последните 3000г. При него данните имат по-добро глобално
разпределение (по-малко предубедени към Северното полукълбо) от ARCH3k.1 и могат
да се използват за прогнозиране в Южното полукълбо. Резултатът от модела се
изглажда във времето в резултат на процеса на седиментно записване и използваните
методи за подвземане на проби. SED3k.1 е сходен с историческия модел gufm1 на
Jackson et al., 2000 (Jackson et al., 2000, р. 957-990) за последните 400 години.
Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в Korte et al. (2009) (Korte et al.
2009).
Моделът ARCH10k.1 е създаден с помощта на всички налични археомагнитни
данни и данни за потока от лава от GEOMAGIA50.v3 до 30 април 2015 г. Поради
твърде неравномерното покритие на данните не трябва да се използва за извеждане
на глобални характеристики и дори регионалните прогнози трябва да се разглеждат с
повишено внимание, както за възраст > 3000г., където броят на данните навсякъде е
оскъден, така и във всички региони лишени от данни. Моделът е описан в Constable et
al., 2016 (Constable et al. 2016, P. 78-86).
Моделът pfm9k.1a (Nilsson et al., 2014, pp. 229-248) обхваща последните 9000
години. Той използва същия набор от данни, използвани и за CALS10k.1b (Korte et al.
2011, P. 497-505), но въвежда нови обработки на данните, особено за седиментните
данни. Те включват преразпределение на тежестта, дадена на различни типове данни
и източници на данни, итеративно повторно калибриране на данните за
относителната деклинация и коригиране на времевите мащаби на записите за
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седименти с помощта на предварителен модел. Тези обработки на данни, особено
корекциите на времевия мащаб, намаляват несъответствията в базата данни и
позволяват на pfm9k.1a да улавя по-големи амплитудни PSV (paleosecular variation
(геомагнитни палеокуларни вариации)) вариации (Pavel и др. 2019, p. 1240-1279).
Моделът е валиден до 1900 г. сл. Хр. и за разлика от CALS10k.1b не е ограничен от
gufm1 (Jackson et al., 2000, р. 957-990) за последните четири века..
Моделът HFM.OL1.AL1 обхваща същия период от време и включва същите
данни като CALS10k.2, но се различава донякъде в стратегиите за моделиране, като
калибриране за относителни палеоинтензитети и итеративно отхвърляне на
отклонения. Прилягането към всички данни е сравнимо за двата модела, но
HFM.OL1.A1 има малко по-висока времева и малко по-ниска пространствена
разделителна способност от CALS10k.2. Не е ограничен от друг модел в последния
край. Моделът е описан в (Constable et al., 2016, P. 78-86; Panovska et al 2015, р. 402–
418). Повече подробности за различните модели могат да се намерят в интернет20.
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