
 1 

ПОНТ И ПТОЛЕМЕЙ ОТ АЛЕКСАНДРИЯ 

 

На читателите на „Морски вестник” представяме забележителна карта от 

античността. Тя е създадена от Клавдий Птолемей, последният голям 

астроном, астролог, математик и географ на античността. Роден е в 

Александрия. Написва съчинението „География”, което гради върху строги 

математически правила като допринася извънредно много за общото 

развитие на географията и на картографията. До наши дни, за съжаление, 

не е достигнала нито една оригинална карта на Птолемей, а различни 

преработки, дело на т.нар. „манастирска география”. Неговият труд е 

спасен за Европа от арабските средновековни учени. Повечето от 

средновековните – а и не малка част от модерните карти (чак до XVIII в.), 

се съставят по негови данни, копират или ползват негови картни 

подложки, като безразборно смесват съвременна информация с 

„птолемееви реалии”. На представената карта град Месембрия е показан 

сред други градове по Черноморското крайбрежие като Аполония 

(Созопол), Одесос (Варна) и Дионисополис (Балчик).  

Хилядолетна Тракия Понтика ...  

 

Усииеиж на Пжни, джеиж се назича „Тзадийсди Бжсфжз” 

Клавдий Пижлееей, “Гежгзафия” (Ptol. III, 11, 1-8): „Тзадия се жгзанисава жи севез с 

Джона Миния пж спжеенаиаиа весе оиния [възвяща пж Сиаза поанина]; 

жидъе напал — с Гжзна Миния и с иая саси жи Маделжния, джяиж се 

пзжсииза жи спжеенаиаиа весе поанина Озкео сад лж пзелеонаиа ижсда, 

сиеиж пжожмение наееа гзалйсиие 49°- 41°45'; жидъе юг — с иая саси жи 

Маделжния, джяиж се пзжсииза жи жннасенаиа весе пзелеона ижсда пзен 

поанинаиа Пангей сад лж йсииеиж на зеда Неси, пжсое с кзега на Егейсдж ежзе, 

джйиж се пзжсииза жииае наиаиъд, соел ижва с саси жи наоива Меоас и 

най-сеине с оинияиа, джяиж жисиса Хезсжнес жи еаиезида… Оидъе инижд 

Тзадия се жгзанисава с Пзжпжниила жииае наиаиъд, пжсое с йсииеиж на 

Пжни, джеиж се назиса Тзадийсди Бжсржз, и соел ижва с кзега на Пжни жииае 

наиаиъд сад лж пзелеоа на Джона Миния, джйиж наееа гзалйсиие 55
0
 - 44

0
40'. Ои 

ижя пзелео насае жписаниеиж е ижва: соел Месеекзия, гзал в Миния, лжхжмла…" 
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Източник: wikipedia 

 

Клавдий Птолемей в представите на художник, живял през  XVI в. Една 

от най-зничимите фигури на късната античност, занимава 

човечеството вече почти 2000 години. Той е безпорно всестранна 

личност. Неговите постижения - например в астрономията, в 

продължение на почти цяло хилядолетие, са водещи в човешкото 

познание. 
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Клавдий Птолемей. Карта на Тракия. 1542 г. 
(реконструкция на Себастиян Мюнстер и Хенрих Петри 

по „Космография” на Клавдий Птолемей) 

 
Рисувана, цветна, 33 х 25,5 см 

Частна колекция д-р С. Симов  

Дигитален архив „Тракия” – Геопан 


