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In 2012 our post-excavation project (“Novae.
Legionary Fortress and Late Antique Town. Fortifications”1)
was carried out within the eastern and northern gates 
(portae principales sinistra and praetoria) and in the eastern
intervallum.2 The eastern gate (fig. 1) was a double-por-
talled structure, simultaneously slightly set back and pro-
jected from the line of the wall.3 In the present state of pre-

1 For earlier works along the legionary defences during the last 
excavation campaigns see: T. SARNoWSKI L.A. KovALEvSKAJA, 
J. KANISzEWSKI, novae – Castra legionis, 2003–2005. preliminary
report on the excavations of the Warsaw university Archaeological
expedition, “Archeologia” (Warsaw) LvI (2005), 2006, 151–152;
T. SARNoWSKI, L.A. KovALEvSKAJA, A. ToMAS, novae – Castra
legionis, 2006–2009. preliminary report on the excavations of the
university of Warsaw Archaeological expedition, “Archeologia” LIX
(2008), 2010, 160–172; T. SARNoWSKI, A. ToMAS, novae. the
roman Legionary defences. excavations of  2009 and 2010, “Świa-
towit” vIII (XLIX)/A (2009–2010), 2012, 185–186, pls. 195,
196; T. SARNoWSKI, L.A. KovALEvSKAJA, A. ToMAS, novae 2011.
Principia et Munitiones Castrorum. Headquarters Building and
Legionary defences, “Światowit” IX (L)/A (2011), 2012, 189–
194.
2 For the most recent plan of the legionary fortress see:
T. SARNoWSKI (ed.), novae. An Archaeological Guide to a roman
Legionary Fortress and early Byzantine town on the Lower
danube (Bulgaria), Warszawa 2012, 41, fig. 2.
3 The eastern gate and adjacent sections of the eastern defensive

wall were excavated in the late 1970s, 80s and 90s by v. Najdenova
from the Institute of Archaeology in Sofia and P. donevski from
the Aleko Konstantinov Museum in Svištov. Cf. M. ČIČIKovA
ET AL., razkopki v nove (b̋ lgarski sektor), (in:) Archeologičeski 
otkritiâ i razkopki prez 1977 godina, Sofiâ 1978, 77–78; 
M. ČIČIKovA ET AL., razkopki na b̋ lgarskata ekspediciâ v nove
prez 1978 godina, (in:) Archeologičeski otkritiâ i razkopki prez
1978 godina, Sofiâ 1979, 74–75; M. ČIČIKovA, v. NAJdENovA,
rimski i rannovizantijski grad nove – iztočen sektor, (in:)
Archeologičeski otkritiâ i razkopki prez 1980 godina, Sofiâ 1981,
47–48; M. ČIČIKovA ET AL., razkopki v nove (b̋ lgarski sektor),
(in:) Archeologičeski otkritiâ i razkopki prez 1981 godina, Sofiâ
1982, 42–44; P. doNEvSKI, razkopki v nove, (in:) Archeologičeski
otkritiâ i raz-kopki prez 1988 godina, Kărdžali 1989, 64–65; idem,
otčet za arheologičeski razkopki v nove prez 1993 g. iztočna 
krepostna stena, (in:) Archeologičeski otkritiâ i razkopki prez 1992–
1993 godina, veliko T r̋novo 1994, 57–58; idem, some Aspects of
defensive system of the roman Camp novae (Moesia inferior) in
ist–iiird century, (in:) P. Petrović (ed.), roman Limes on the Mid-
dle and Lower danube, Belgrade 1996, 201–203.

servation it consists of two large platforms made of me-
dium size stones in gray mortar bonding (lime with river
gravel and sand). These have been cleaned up and recorded.
Both platforms (7×7 m – north platform, 8×6 m – south
platform) must have carried once two stone gate towers,
the traces of which have not survived. The platforms which

show many gaps and cracks were built to stabilise the 
ground in the next neighbourhood of the earlier 1st c. Ad
ditch from the earth-and-timber defences of the legionary
camp. Between the platforms the excavation revealed a socle
wall and foundations of a central spine in the middle of the
roadway, designed to support two arches.
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Fig. 1. Novae 2012. Via principalis and the remains of the eastern gate, looking east (Photo T. Sarnowski).
Ryc. 1. Novae 2012. Via principalis i ruiny bramy wschodniej. Widok od zachodu.

Fig. 2. Novae 2012. The remains of the eastern gate, looking south-west (Photo T. Sarnowski).
Ryc. 2. Novae 2012. Brama wschodnia. Widok z północnego wschodu.



The Bulgarian excavations of the 1990s exposed
next to the north of the gate the adjacent section of the
eastern defensive wall of the fortress which shortly after-
wards was consolidated with a thick coat of cement. Its
width is 1.5 m. The exact location of the defensive wall to
the south of the gate was unknown. While cleaning up the
southern edge of the excavated area we found its lowest
part, 1.4 m wide, made of stones set up not in a foundation
trench but directly on the virgin soil (yellow loess). In 
a distance of about 2.5 m to the east there was running 
a 1.8 m deep ditch, the width of which was not less than 5 m.
No traces of the northern extension of the same ditch dated
to the late Flavian or Trajanic stone phase of the fortress of
the Legio i italica have been detected.4 

In two places there have been localised the remains
of earth-and-timber defences built by the 8th Augustan
Legion in Claudio-Neronian times (ca. Ad 50 – ca. Ad
72) and used also in the Flavian period by the 1st Italic
Legion. The section along the southern side of the exca-
vated area shows distinct contours of a 2.4 m wide and 1.4 m
deep v-shaped ditch. The ditch had been filled in with
earth before the construction of the stone defensive wall
began. Next to the eastern side of the northern platform
our trial trench has revealed the rounded butt end of 
the northern section of the same Claudio-Neronian ditch.
This means that near to the south of it there should have
been running a causeway of the eastern gate of the earth-
-and-timber fortress. during the construction work at the
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4 The Legio i italica replaced at Novae the Legio Viii Augusta about Ad 72;
cf. T. SARNoWSKI, L.A. KovALEvSKAJA, A. ToMAS, novae 2011…, 191.

Fig. 3. Novae 2012.
The northern gate.
The remains of 
the eastern platform,
looking north-west
(Photo T. Sarnowski).
Ryc. 3. Novae 2012.
Brama północna. 
Platforma wschod-
nia. Widok z połud-
niowego wschodu.



stone gate the earlier ditch was filled with very large stones
to consolidate the loess ground in the neighbourhood of
the new tower. 

In the whole southern passage of the gate and prob-
ably also over the dismantled central pier there are thick
and very large plates of very solid local sandstone. Their
upper surface was not sufficiently flat to enable the wheel
traffic. The plates were set up only after the new defences
of the eastern late Roman annex (Novae II) had been built,
probably in the late 3rd c. Ad.5

In a distance of about 5 m to the west from the
eastern gate a 12.5 m long and 2.5–3 m wide section of 

the via principalis road was cleaned up and documented
(fig. 2). The road surface was covered with regular, rec-
tangular stone slabs. The road apparently went to the 
northern passage of the gate. The paving stones show traces
of two pairs of ruts, initial and later. The track width in
both cases was approx. 1.5 m.

on the northern front of the fortress further work
was done on exposing the eastern platform of the porta 
praetoria (fig. 3). The western platform was exposed to 
an extent in the 1970s by the Adam Mickiewicz University
of Poznań Archaeological Expedition.6 Both platforms were
built in the 4th c. Ad of mostly irregular stones bonded

5 For the plan of Novae in the late Roman and early Byzantine
times see: T. SARNoWSKI (ed.), novae. An Archaeological Guide…,
92, fig. 1.

6 See: S. PARNICKI-PUdEŁKo, the Fortifications in the Western
sector of novae, Poznań 1990, 42–44, figs. 36, 37.
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Fig. 4. Novae 2012.
The remains of the
water tank in the
eastern intervallum,
looking south (Photo
T. Sarnowski).
Ryc. 4. Novae 2012.
zbiornik na wodę 
w intervallum wschod-
nim. Widok z pół-
nocy.



with white mortar containing pieces of broken bricks and
tiles. The eastern platform was 8.75 m long. As a sort of 
a wall base it supported a gate turret of unknown form and
dimensions. A small section of the 1st c. defensive wall with
regular face stones was revealed to the east of the platform.
Its width was 1.90 m. A trial trench opened on the north-
ern side of the gate revealed no traces of  the pre-Flavian
ditch found in 2009 about 115 m to the west.7 Instead of
this it was possible to examine how the original slope of the
area on the edge of the today’s escarpment looked like. The
inclination angle of the area sloping down northwards was
about 13°.  

In the eastern intervallum the fieldwork of 2012
consisted of cleaning and recording a rectangular, about 
16 m long and 5.5 m wide water tank (fig. 4) which was ex-
posed in the 1960s by the Bulgarian expedition.8 The water
tank, built of medium size stones bonded with greyish mor-
tar (lime with river gravel) and covered inside with a thick
coat of white mortar, was v-shaped in cross-section and
had a capacity of about 15 000 litres. Before it was built
along the intervallum road (via sagularis) there had been
running a stone masonry aqueduct, 1.1 m deep and of 

0.6 m inner width. The water tank can be tentatively dated
to the 2nd c. Ad. 
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7 See: T. SARNoWSKI, L.A. KovALEvSKAJA, A. ToMAS, novae –
Castra legionis, 2006–2009…, 162–164, figs. 11, 12.
8 d.P. dIMITRov ET AL., Archeologičeski razkopki v iztočniâ sektor

na nove prez 1967–1969 g., “Izvestiâ na Archeologičeskiâ
Institut” 34, 1974, 161–175.
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2012 r. prowadziliśmy prace weryfikacyjne 
i dokumentacyjne w obrębie bramy wschodniej (porta prin-
cipalis dextra) i północnej (porta praetoria) oraz w interval-
lum wschodnim. Największy zasięg miały badania w ob-
rębie i w pobliżu dwuprzelotowej bramy wschodniej 
(Ryc. 1). odczyszczone zostały dwie platformy, wykonane
ze średniej wielkości kamieni, zalanych obficie szarą zapra-
wą wapienną ze znaczną domieszką rzecznego żwiru i pia-
sku. Na platformach musiały stać dwie kamienne wieże

flankujące bramę. Ich dokładny kształt, niewątpliwie pro-
stokątny, oraz wymiary są nie do odtworzenia. Wymiary
platform wynosiły 7×7 m (platforma północna) i 8×6 m
(platforma południowa). Budowa masywnych platform by-
ła najwyraźniej konieczna ze względu na potrzebę stabiliza-
cji lessowego gruntu w bliskim sąsiedztwie wcześniejszego
rowu z drewniano-ziemnej fazy istnienia fortyfikacji obozu.
Mimo znacznej grubości platform (1,5 do 3 m), wykazują
one głębokie pęknięcia, szczeliny i zagłębienia. Między

W



platformami znajdował się fundament dźwigający pierwot-
nie filar między przelotami. zachowały się też dwa odcinki
muru progowego. o ile dzięki wcześniejszym wykopalis-
kom znane było położenie muru obronnego po stronie pół-
nocnej, o tyle powierzchnia na południe od bramy nie za-
wierała jego wyraźnych śladów. odczyszczenie południo-
wego profilu wykopu ujawniło obecność najniższej warst-
wy kamieni należącej do muru obronnego, który w tym
miejscu miał szerokość 1,4 m, podczas gdy na północ od
bramy jego szerokość wynosiła około 1,5 m. Na południe
od bramy mur był posadowiony bezpośrednio na poziomie
gruntu (żółty calec). W odległości około 2,5 m na wschód
od muru biegł – równolegle do niego – rów szerokości nie
mniejszej niż 5 m i głębokości 1,8 m. Na północ od bramy
najprawdopodobniej nie było przedłużenia wspomnianego
rowu z kamiennej fazy istnienia umocnień obozu.

Całą szerokość południowego przelotu bramy, 
a prawdopodobnie także miejsce po rozebranym filarze,
zajmują bardzo grube płyty z miejscowego piaskowca. Ich
górne powierzchnie nie tworzą równej płaszczyzny, a zatem
nie był tam możliwy ruch kołowy, tylko pieszy. Płyty poło-
żono prawdopodobnie dopiero po rozebraniu bramy, co
nastąpiło – jak się wydaje – po wzniesieniu murów obron-
nych wschodniego aneksu (tzw. Novae II), pod koniec III w.

W dwóch miejscach odkryto ślady umocnień drew-
niano-ziemnej fazy z czasów obecności w Novae legionu
Viii Augusta (około 50 do 69 r. n.e.) i początków obecno-
ści legionu i italica (okres flawijski). W południowym pro-
filu jest to rów szerokości około 2,4 i głębokości 1,4 m. Nie
stwierdzono śladów obecności wału. Po północnej stronie
bramy najwcześniejszej fazy ujawniliśmy pozostałości zasy-
panego dużymi kamieniami zakończenia rowu. W jego za-
sypisku znaleziono trzy fragmenty amfor występujących 
w jamach na terenie principia, dobrze datowanych na okres
około 50–72 r.

W odległości niecałych 5 m na zachód od bramy
odczyszczono i zadokumentowano biegnący ze wschodu
na zachód, długi na 12,5 m i szeroki na 2,5–3 m, odcinek
jezdni ulicy via principalis, przykryty stosunkowo regular-
nymi, prostokątnymi płytami kamiennymi (Ryc. 2). Układ
płyt najwyraźniej kierował ruch w stronę północnego prze-
lotu. W jezdni zachowały się ślady dwóch par kolein, wcze-
śniejszych i późniejszych. Rozstaw kół w obu przypadkach
wynosił około 1,5 m.

Na powierzchni zajętej przez bramę północną
(porta praetoria) kontynuowaliśmy odsłanianie wschodniej,
prostokątnej platformy, zbudowanej w Iv w. z kamieni
łączonych obficie białą zaprawą wapienną z dodatkiem sto-
sunkowo małej ilości drobno tłuczonych odłamków cera-
miki budowlanej (Ryc. 3). Na platformie, o długości 8,75 m,
musiała stać wieża o nieznanych nam wymiarach i formie.
zbudowany wcześniej mur obronny miał na wschód od
platformy 1,90 m szerokości. Wykop sondażowy o długości
7,50 m, wytyczony na północ od platformy, nie ujawnił 
śladów obecności rowu z okresu nerońskiego, jakie odkry-
to w odległości około 115 m na zachód. W wykopie tym
znaleźliśmy jeden ukośny mur oporowy, stabilizujący teren,
i uchwyciliśmy pierwotną konfigurację terenu, który w tym
miejscu opadał łagodnie na północ. Kąt nachylenia stoku
na północ od krawędzi platformy wynosi 13°. 

We wschodnim intervallum odczyściliśmy zbior-
nik retencyjny na wodę (Ryc. 4), badany w latach 60. ubie-
głego stulecia – uzupełniliśmy wykonaną wtedy dokumen-
tację rysunkową i fotograficzną oraz wykonaliśmy szczegó-
łowe pomiary geodezyjne i niwelacyjne. Udało się też roz-
warstwić chronologicznie elementy infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej, zajmujące prawie całą szerokość interval-
lum między ulicą okrężną (via sagularis) a kamiennym
cokołem ziemnego wału, przylegającego od tyłu do muru
obronnego.
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