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ПОДЗЕМЕН ХРАМ-КЛАДЕНЕЦ ОТ САРДИНСКИ ТИП  

ПРИ СЕЛО ГЪРЛО, БРЕЗНИШКО:  

АРХЕОАСТРОНОМИЧНО ПРОУЧВАНЕ И ХИПОТЕЗА 

 

І. УВОД 

В мегалитната епоха ІІІ-ІІ хил.пр.Хр. в Средиземноморието се появяват 

специфични обекти на древната култова архитектура – храмове-кладенци, изразяващи 

култ към подземната вода. Култът към подземната вода има своите корени в 

Месопотамия, в шумерския бог Енки. Основното находище е на о-в Сардиния – там 

днес има около 60 такива храмове (Webster 2014). Изненадващо в рамките на Европа 

съществуват още 2 изолирани примера: един на Балканския п-в (Западна България, с. 

Гърло, община Брезник) и един на п-в Крим (край античния град Пантикапей – 

днешният град Керч), описан в (Археологические исследования …, 1941), (Гайдукевич, 

1949). 

Тези обекти все още не са изучени в достатъчна пълнота, така че редица въпроси 

остават без убедителни отговори.  

Отначало ще дам кратко описание на сардинските съоръжения според (Atzeni 

1980), (Atzeni, 1986a,b), (Guido, 1963), (Lilliu, 1958), (Lilliu, 1997), (Lilliu, Schubart 1967, 

1979), (Lilliu, 1967), (Lilliu, 1980), (Lilliu, 1982), (Melis, 2003), (Moravetti, 2005), 

(Webster, 1996), (Zervos, 1954).  

Свещените извори (pozzi sacri) в Сардиния са разнообразни по архитектурното 

си оформяне. Можем да се групират в два основни класа А и Б.  

По-скромните съоръжения от клас А са неголеми надземни светилища без 

подземни помещения, имат само фасада от квадри [shrines, sacred pits, sacred sources]. 

http://www.narit.or.th/en/files/2014JAHHvol17/2014JAHH...17..222T.pdf
http://aaatec.org/documents/article/lt1.pdf
http://aaatec.org/art/a_lt3
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По-сложните съоръжения от клас Б са подземни храмове [well temples, sacred wells, 

temples at pit]. В конструкциите и размерите им има прилика, но в оформлението им 

няма строг канон, допустими са варианти. В днешния си вид включват няколко 

задължителни елемента: (1) подземен коридор-стълбище [scale, stair, dromos stairway], 

(2) подземно помещение с кръгъл план и купол [vaulted tholos] за изпълнение на ритуал 

и (3) подземен източник на вода. Толосът може да бъде затворен или да има кръгъл 

отвор на върха (гр. опейон, лат. окула). Източникът, от своя страна, може да бъде 

оформен като малък плитък кръгъл басейн от камък или като доста дълбок кладенец. 

Този вариант е конструктивно най-сложен и именно той се обсъжда в настоящата 

работа. В някои храмове са запазени следи от надземни допълнения – вестибюл [input 

tray, esedra, vestibule, atrium] или свещена оградена площадка [temenos]. Предполага се, 

че най-ранните подземни кладенци в Сардиния са се появили в ХІІІ-ХІІ в.пр.Хр., а най-

късните - в V в.пр.Хр. Няколко снимки на сардински кладенци от Интернет:  

 
Фиг. 1: Сардински храмове-кладенци от бронзовата епоха ХІV-ІХ в.пр.Хр.  

Вляво „Св.Анастасия”, Сардара. Вдясно „Фунтана Коберта, Балао.  

 
Фиг. 2: Сардински храмове-кладенци от желязната епоха ІХ-Vв.пр.Хр. 

Горе „Санта Витория”, Серри. Долу „Санта Кристина”, Паулилатино.  
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Датировката, размерите и пропорциите варират в известни рамки. Ориентацията 

и дължината на дромоса, а също дълбочината на кладенеца не се предписват строго от 

култа.  

Таблица 1. Основни данни за подземни кладенци от сардински тип в Европа. 
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Можем да отбележим две особености. 

Първата особеност: досега не е известно по какви съображения е бил 

ориентиран дромосът-стълбище. Посоката му очевидно не влиза в инженерен или 

култов канон. В общият случай дромосът е насочен най-общо в южния – слънчевия – 

полухоризонт и вероятно по такъв начин носи следите на един от най-древните и 

всеобщи култове в древния свят - соларния. 

Втората особеност: стълбището се спуска надолу под ъгъл 40
о
 ± 2

о
 спрямо 

хоризонталата практически при всичките добре съхранени паметници. Оказва се, че 

наклонът от 40
о
 е любопитен конструктивен инвариант, но засега не е ясно дали 

причината за това се корени в култа или другаде. 

Българският обект в днешното си състояние, след реконструкцията в 1983г., има 

доста дълго стълбище с над 30 стъпала и с общ наклон 30
о
: в покритата му част (т.е. в 

коридора) се вместват десетина от тях, а при излизането на вече откритото стълбище на 

повърхността „при реставрацията” към оригиналното стълбище са добавени около 20 

стъпала и завой на 90
о
 – елементи, които изобщо не са съществували в древния обект. 

След тази некоректна реконструкция стълбището като цяло придобива среден наклон 

30
о
 и привидно нарушава общото правило. Дерменджиев 2007, обаче, има голямата 

заслуга, че успява да открие документацията от разкопките и според нея автентичното 

стълбище е имало само 13 стъпала (в най-дълбоката праволинейна и покрита част), а 

наклонът му е бил 40
о
. Това разяснение вписва и българския храм-кладенец в общото 

правило. 

 

 
Фиг. 3: Надлъжно сечение на храма Гърло според Дерменджиев (горе) и Цонев (долу). 

Подобно е положението и при Керченския храм. Откривателят Е.Е.Люценко в 

оригиналния си текст дава стойност за наклона 45
о
, но в собствения си чертеж 

изобразява стълбището с наклон от 40
о
 (Археологические исследования …, 1941). За 
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съжаление, керченският паметник е отдавна разрушен и вече не е възможно ситуацията 

да се провери.  

Изследователите на подземните кладенци, напр. Д.Митова-Джонова, Люценко, 

Дерменджиев, Sheppard Baird, са единодушни, че тези обекти не може да се 

интерпретират като профанни съоръжения, осигуряващи просто достъп към чиста вода 

за ежедневни нужди (Sheppard Baird, 2011), (Митова-Джонова, 1984а,б), (Mitova-

Džonova, 1992), (Mitova-Džonova, 1984), (Археологические исследования …, 1941), 

(Дерменджиев, 2007).  

Подземният храм-кладенец в с.Гърло (N = 42
o
 47‟ 14.80”, E = 22

o
 50‟ 52.62”) се 

намира в планински хребет от Завалската планина на около 40 км западно от София 

недалеч от гр. Брезник. Открит е в 1971 г. от Д.Митова-Джонова, която го датира по 

керамични фрагменти в ХІІІ-ХІІ в.пр.Хр. (Митова-Джонова, 1983, 1984а,б, 2007), 

(Mitova-Džonova, 1984). По-убедително би било датиране по обективен физически 

метод, например чрез оптически стимулирана луминесценция OSL-dating (Цонев, 

2010), (Aitken, 1998), (Liritzis, 2000), (Liritzis et al, 1997), (Liritzis, 2011), (Theocaris et al, 

1997). 

Макар че по конструкция и пропорции напомня някои сардински паметници 

(особено кладенеца в Балао, който му е почти двойник!), по теренното си разполагане 

храмът до с.Гърло се отличава рязко от всички други запазени до днес подобни 

съоръжения на о-в Сардиния и на п-в Крим, които са разположени винаги върху 

равнинен платовиден терен. Неговата уникалност се състои в технически изключително 

трудната позиция: той е полувкопан тангенциално в стръмен планински склон, който 

има направление С/СЗ - Ю/ЮИ.  

 

 

 

  
Фиг. 4: Теренно разположение на храма-кладенец Гърло. Карти – Интернет, Рисунка и снимка Л.Цонев. 
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Бил е изследван и частично реставриран в 1972, а в 1983 над него била 

построена защитна сграда с наблюдателна тераса. Тогава, заедно с изграждането на 

сградата била извършена допълнителна реставрация, която нарушила значително някои 

от автентичните характеристики на обекта. Устройството на паметника и нарушенията 

след реставрациите са подробно описани в (Tsonev, Kolev, 2012), (Цонев, 2012а,б), 

(Цонев, 2013). 

Изпълнен е в суха зидария от груби ломени камъни. Посетителят слиза от 

нивото на околния терен по стълбище (дромос) до пода на храмовото помещение, 

откъдето започва кладенецът с дълбочина още 4-5м. В долната си половина стълбището 

се превръща в коридор като се сдобива с покритие от квазимегалитен тип (грамадни 

хоризонтални груби плочи). Отначало коридорът има трапецовидно сечение, но в 

долния край профилът му вече е триъгълна арка, затворена на върха с ключов камък. 

Сърцевината на храма е цилиндрично куполно помещение (толос) с диаметър и 

височина около 4 метра. На около 1.5м над пода стените се накланят навътре, за да 

оформят купол, в чийто връх има отвор с диаметър около 2 метра (опейон). В центъра 

на пода зее кладенецът с диаметър над 1 м. 

ІІ. АРХЕОАСТРОНОМИЧЕН АНАЛИЗ 

Развитието на археоастрономията в България започва през втората половина на 

ХХ в. В хода на многобройните изследвания вече е установено със значителна степен 

на достоверност, че соларният култ е най-широко разпространеният култ сред 

свещените паметници по територията на Древна Тракия.  

Някои артефакти от V-ІV хил.пр.Хр. могат да се интерпретират като слънчеви и 

лунни календари, например: декорираните глинени фигурки от с.Овчарово, 

Търговищко, СИ България (Колева, 1991), (Николов, 1991), както и златните пластини 

със символни сцени от Летнишкото съкровище от Ловешко, Централна Северна 

България (Дерменджиев, 2007). Следи от практикуването на соларен култ са 

регистрирани в многобройни скално-изсечени светилища, датирани във ІІ хил.пр.Хр., 

например: Белинташ (Стоев и др., 1990), Харманкая (Stoev et al, 2003) и комплексът до 

с.Ангел войвода (Иванова и др., 2013) (Иванова и др. 2016) в Родопите, скално-

изсеченият ритуален комплекс в Сливенския дял на Стара планина (Бънов, Демирев, 

1991). 

Паметници със соларни характеристики са открити от периода І хил.пр.Хр. – 

римската епоха ІV в.сл.Хр.: тракийските подмогилни култови съоръжения (Гочева, 

1990), скални изсичания от Бургаско, по южното Черноморие (Георгиев, 1991), скални 

гробници край Каварна, по северното Черноморие (Топтанов, 1991), ритуалният 

комплекс Сармисегетуза в днешна Румъния (Compa, 1991), (Glodaru et al,1996), 

(Stănescu, 1985-6), (Stănescu, 1996), (Stănescu, 1999). 

Тракийските долмени произхождат от периода ХІІ-VІ в.пр.Хр. Те са изучени от 

археоастрономично гледище в началото на ХХІ век (González-García et al, 2009), (Kolev 

et al, 2008), (Tsonev, Kolev, 2012). Те не демонстрират специфична и добре дефинирана 

ориентация, но все пак гледат предимно на юг, към слънчевата кулминация - Фиг.5, 

ляво. Класическите тракийски подмогилни съоръжения от периода V-ІІІ в.пр.Хр. имат 
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същата предимно южна ориентация на дромоса (Русева, 2000; Русева, 2002) – Фиг.11, 

дясно. 

 
Фиг. 5: Ориентация на 80 долмена (ляво), сравнена с ориентация на 47 класически тракийски 

подмогилни храмове (дясно) в България. Л.Цонев 

Лунни или звездни наблюдателници или култове не са забележимо представени 

в Тракия с едно куриозно изключение – пещерата при с.Байлово, Софийско (Стоев, 

Стойчев, 1991). 

Добър обзор за астрономичните познания на класическото древнотракийско 

общество от средата на І хил.пр.Хр. до римската епоха според описанието на антични 

автори е представен в публикацията (Герасимова-Томова, 1991). 

Що се отнася до култа към водата, наличието му в Тракия е доказано още за 

предримската епоха, но той никога не е представен от свещени кладенци, подземни 

извори или кладенци, каквито срещаме в Сардиния. В Тракия той е изразен чрез 

почитането на многобройни малки извори, взети в техния природен вид и среда, без 

или със сравнително оскъдно архитектурно оформление и винаги разположени 

надземно (Nekhrizov, 2005). Само две светилища при свещени извори на българска 

територия са снабдени с впечатляващо архитектурно оформление, но и двете са късни, 

датират от римската епоха: /1/ светилището на трите нимфи при с.Каснаково, 

Хасковско (Аладжов, 1997), (Nekhrizov, 2005), (Венедиков, 1950) и /2/ светилището, 

посветено на бог Асклепий недалеч от с.Баткун (днес квартал от с.Паталеница), 

Пазарджишко (Tsontchev, 1941; Zontschew, 1940). Подземният кладенец при с.Гърло 

няма никаква прилика със споменатите обекти и се налага изводът, че е привнесен на 

Балканите от външна култура (имиграция).  

Този преглед води до извода, че ОБЩАТА КОНЦЕПЦИЯ И АРХИТЕКТУРНАТА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАМА ГЪРЛО НЕ Е ТИПИЧНА ЗА ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА, КОЯТО СЕ 

РАЗВИВА НА БАЛКАНСКИЯ П-В МЕЖДУ ХV В.ПР.ХР. И V В.СЛ.ХР. ХРАМЪТ ГЪРЛО НЯМА 

НИТО ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ, НИТО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ДНЕШНАТА БЪЛГАРСКА 

ТЕРИТОРИЯ; ТУК ТОЙ СИ ОСТАВА УНИКАЛЕН ПАМЕТНИК.  

Същевременно подобието между храма Гърло и повечето от сардинските водни 

светилища е очевидно. Циклопската зидария от ломени камъни, приложена в Гърло, 

напомня най-ранните сардински обекти, датирани в ХІІ-ІХ в.пр.Хр. Основавайки се 

върху тези наблюдения, Митова-Джонова интерпретира обекта в Гърло като храм на 

подземните води, извеждайки неговите корени от шумерския бог Енки. Тя предполага, 

че храмът Гърло е построен на Балканите от голяма група мигранти от Шумер, които се 

придвижвали постепенно на запад от Двуречието, търсейки суровини (руди на цветни 

метали), подходящи за производството на висококачествен бронз. След като прекосили 
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района на Черно море (евентуално откъм северното крайбрежие) и Балканския п-в (през 

централните му райони), тази група достигнала и се установила за постоянно в района 

на о-в Сардиния, Балеарските острови и Иберийския п-в. Там, опирайки се на големите 

си технологични познания и наличните суровини, мигрантите развили значителна 

икономическа, търговска и културна мощ в западното Средиземноморие, там строили 

кулите „нураги” и храмовете на подземните води (Митова-Джонова, 1983), (Mitova-

Dzonova, 1984), (Митова-Джонова, 1984а,б), (Митова-Джонова, 2007), (Митова-

Джонова, 2012). Някои автори предполагат, че миграцията се е осъществявала в 

обратната посока, т.е. от запад на изток, и била отбелязана в античните писмени 

източници като нашествие на т.н. „морски народи” към Източното Средиземноморие 

(Sheppard Baird, 2011). 

В периода ХІІ-VІ в.пр.Хр. в източната половина на Балканския п-в се създава 

относително голямо и многообразно мегалитно находище, включващо няколко стотици 

долмени и менхири, многобройни кромлехи и т.н. (Мегалитите в Тракия, 1976&1982; 

Цонев, 2010). В същия период още по-богата и многообразна мегалитна култура се 

развива и на Иберийския п-в, Балеарския архипелаг и о-в Сардиния: кули нураги, 

долмени, гробници от типа “domus de janas” и “tombe dei giganti”, менхири и кромлехи.  

За разлика от Балканската култура от онова време строежът на храмове на водата в 

Сардиния не спира след мегалитната епоха, а продължава и по-късно, като достига 

забележително техническо равнище. Късните сардински храмове на водата са 

построени в суха зидария от много добре оформени квадри.  

В интервала V – ІІ в.пр.Хр. мегалитната техника в Тракия се замества от 

зидането с квадри и печени тухли. Типичните за това време свещени обекти в Тракия са 

монументални подмогилни гробници и/или храмове, които комбинират хоризонталните 

планове на най-развитите двукамерни долмени с дромос (локалната тракийска 

традиция) с вертикалните планове на по-древните егейски сводести конструкции 

(микенската традиция) и с могилното покритие от скитски тип (Китов, Агре, 2002), 

(Русева, 2000), (Русева, 2002). 

Митова-Джонова (1984) предполага някаква връзка между храма в с.Гърло и 

лунните култове. Според нея съществували особени ситуации, когато лунната светлина 

прониквала вертикално през опейона в толоса и се отразявала от водната повърхност в 

дъното на кладенеца. Джонова твърди, че такива ситуации позволявали да се 

предстазват лунни затъмнения. Това предположение си остава само любопитно 

хрумване, понеже на нашите географски ширини луната никога не е в зенита, за да 

проникне вертикално в толоса и кладенеца. Разбира се, връзки на подземните кладенци 

с лунни и звездни култове може да се предполагат.  

Като пример може да послужи изследването на подземния кладенец Санта 

Кристина в Сардиния (Lebeuf, 2008). Авторът наблюдава проникването на лунна 

светлина в толоса през опейона, както и нейното хлъзгащо падане върху стената на 

толоса и заключава: 

“Измерванията демонстрират перфектната ефективност на кладенеца като инструмент за 

измерване на лунните деклинации в моментите на луностоянието и по такъв начин да представляват 

чудесен начин за предсказване на затъмнения. [Работата още не е приключена.] Надявам се да 

изследвам аналогично повече от тези кладенци, за да проверя дали случаят [със Санта Кристина] е 

уникален или може да се подкрепи с други примери.”  
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План на Санта Кристина, Сардиния.  Лунната стълбица в толоса  

Фиг. 6: Лунарен археоастрономичен анализ на извора Санта Кристина. 

A.Lebeuf 2007 

Въпреки това силно впечатляващо изследване предпочитам да започна 

сериозното интердисциплинарно изследване на обекта при с.Гърло във връзка с най-

популярния култ в Древна Тракия – слънчевия. Предлагам интерпретация на този храм 

като паметник, който обединява два основни култа – към слънцето и към прясната вода. 

Ще покажа, че храмът Гърло съдържа някои уникални характеристики (размери, 

съотношения и локализация върху терена), които могат да се обяснят само ако се 

свържат с наблюдения на слънцето с обредна цел.  

Ще започна анализа като изтъкна ТРИ СПЕЦИФИКИ на храма Гърло, които не 

могат да бъдат обяснени рационално, а изискват привличането на аргументи от 

религиозен характер. Те не са универсални характеристики на подземните храмове-

кладенци (Сардиния, Крим), а се отнасят само до паметника в с.Гърло. 
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СПЕЦИФИКА № 1.  

Митова-Джонова не е извършила сериозен археоастрономичен анализ, но е 

отбелязала странна особеност на храма в Гърло. Обектът има изненадващо сложна 

локализация върху терена – разположен е много високо по един стръмен планински 

склон. В района има много извори – общо девет на брой, но повечето са в подножието 

на хълма. Строителите са решили да изградят храма при най-високия възможен извор. 

 
Фиг. 7: С кръг е означено нивото на храма-кладенец, а с квадрат – нивото на съвременния каптаж – 

водохващане за с.Гърло, който събира водата от всичките изворчета по склона. Сн. Л.Цонев, 2015. 

Този изненадващ избор съществено е усложнил строежа и е наложил 

създаването на най-дълбокия кладенец - Фиг.7. Според Митова-Джонова само култови 

подбуди могат да обяснят тази странна ситуация. Специалистът по минойска култура 

Sheppard Baird е още по-категоричен:  

„Нурагическите куполни храмове-кладенци в Сардиния изобщо нямат практическа функция. Ако 

са били ползвани само като източници на прясна вода, няма абсолютно никакъв смисъл да се покрива 

изворът по такъв сложен и трудоемък начин с подземен купол, към който се слиза по стълбище-дромос. 

В целия период на културата нураги толосите с куполно покритие са единствените паметници с чисто 

символичен характер, които някога са изграждани” (Sheppard Baird, 2011). 

Теренният обход показва, че целият планински склон е огряван от слънцето през 

пролетта, лятото и есента в съответен интервал от деня. Следователно, ако строителите 

са целели да постигнат геометрична връзка на храма със слънцето ИЗОБЩО, КОГА ДА Е, 

те са могли да го разположат в подножието на хълма, за да ползват най-ниските извори, 

което съществено би опростило инженерната задача. През зимата, обаче, слънцето 

огрява и то за кратко горната половина от склона, в обхвата на най-високо 

разположения воден източник. Храмът е разположен именно там и това е наложило 

иззиждането на най-дълбокия възможен кладенец.  
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Фиг. 8: Специфики на храма 

Гърло: /a/ Изворите под нивото 

на храма са по-леко достъпни с 

по-плитки кладенци (специфика 

№1).  

/б/ Дромосът на юг е най-сложен 

и дълъг; от изток една проста 

арка би била достатъчна 

(специфика №2).  

/в/ Дромосът леко се отклонява 

от точния юг (специфика №3). 

Чертеж Л.Цонев 

Следователно, спецификата № 1 ни дава основание да предположим, че 

строителите съзнателно са търсили връзка със слънцето именно през зимата. Тогава 

денят е най-къс и се извършва преходът от намаляването към нарастването на деня, 

което явление древните соларни култове интерпретират като умиране на старото и 

раждане на новото Слънце. 

 

СПЕЦИФИКА № 2. 

Друга специфика е ориентацията на дромоса, коридорното стълбище. От 

Таблица 1 се вижда, че в общия случай посоката на дромоса не е фиксиран параметър, 

култовата строителна традиция разрешава разнообразни ориентации.  

Да разгледаме внимателно устройството на храма. Ако дромосът е бил замислен 

просто като начин човек да влезе в толоса, за да си налее вода от кладенеца, технически 

най-простият и евтин начин е това да стане по направление перпендикулярно към 

склона, т.е. от изток. От тази страна толосът не е вкопан в хълма, а е осъществен като 

надземна зидария. Тогава една обикновена арка в източната стена на толоса би била 

достатъчна - никакви покрити коридори, никакви подземни стълбища и т.н. 

Строителите, обаче, са избрали възможно най-трудния подход: пожелали са влизането 

в храма да става /приближено, почти/ от юг. Това решение е наложило създаването на 

дълъг коридор, вкопан тангенциално в склона, и съответно на частично покрито дълго 

стълбище. Това решение в никакъв случай не може да се определи като утилитарно. То 

създава сложен технически проблем, който е решен блестящо. Очевидно строителите 

на храма в Гърло са целели не просто да уловят в дромоса слънчевата светлина през 

зимата, а именно слънчевата кулминация, която се случва в южна посока. Така 

спецификата № 2 дава индикация за специалния интерес на строителите към южната 

посока. 
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Фиг. 9: А, В, С – точни вертикални теренни профили (сечения) про храма Гърло в направление ЮЗ-СИ. 

Хоризонтална щриховка – изкуствената яма, изкопана в хълма при започването на строежа. 

Вертикална щриховка – изкопаната земно-скална маса, изхвърлена по склона под опейона на храма. 

Частично са показани стените на съвременната предпазно-експозиционна сграда. Разстоянията са 

дадени в метри. Л.Цонев 

 

СПЕЦИФИКА № 3. 

Освен че е уточнил наклона на оригиналното стълбище, Дерменджиев (2007) 

има втори важен принос в изучаването на обекта до с.Гърло. Той измерва по точна 

геодезична методика азимуталната ориентация на дромоса с покрития коридор: А = 

170
о
. За съжаление авторът не коментира това отклонение от точния географски юг.  

Трета заслуга на Дерменджиев е определянето на ширината на видимия прозорец, през 

който наблюдател от толоса може да вижда небето: наблюдателният прозорец има 

ъглова ширина (латерален размер) ±10
o
 спрямо вертикалната равнина на симетрия на 

дромоса.  

 
Фиг.. 10: Поглед отгоре върху храма-кладенец Гърло по данни от (Дерменджиев 2007). 

Дерменджиев (2007) предприема първия сериозен опит за археоастрономичен 

анализ на храма-кладенец в с.Гърло. Според него древните хора ползвали 

съоръжението през цялата година като календарен измерителен инструмент. Те 

проследявали проникването на слънчевата светлина през коридора и маркирали 
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мястото, където сянката на линтела (челната, най-горната покривна плоча на коридора) 

се проектирала върху пода:  

 
Фиг. 11: Наблюдателна ситуация № 1, анализирана в (Дерменджиев 2007). Поглед от изток.  

Този процес ще наречем за удобство „наблюдателна позиция 1”. Зиме 

слънчевите лъчи са най-полегати и линтелът хвърля сянка върху северната стена на 

толоса, на около 30-40 см над пода. Лете слънчевите лъчи падат най-стръмно и 

проектират линтела върху покритото стълбище. Пролет и есен линтелът се проектира в 

междинни позиции. Дерменджиев е имал намерение като проследи внимателно този 

процес да датира строежа на самия храм. За жалост непрофесионалната реставрация в 

1983 г. нарушава автентичността на градежа до степен, която осуетява намерението на 

Дерменджиев.  

ІІІ. НОВА АРХЕОАСТРОНОМИЧНА ХИПОТЕЗА ЗА ХРАМА В С.ГЪРЛО 

Тук предлагам ново тълкуване за храма в Гърло, като стъпвам върху 

постиженията на Дерменджиев, но опростявам неговата хипотеза и вмъквам в анализа 

някои религиозни интерпретативни елементи (Цонев, 2013), (Цонев, 2014). Също като 

него и в противовес на Митова-Джонова търся соларна връзка в конструкцията и 

разположението на паметника. Има две възможности слънчевата светлина да проникне 

в толоса: /1/ вертикално през опейона и /2/ наклонено през дромоса, откъдето влиза в 

храма и самият жрец. Вертикалното осветяване на толоса и кладенеца през опейона е 

практически невъзможно. При географската ширина на Сардиния (40
о
), България (43

о
) 

и Крим (45
о
) нито Слънцето, нито Луната застават вертикално над храма. Затова 

коментираме само втората възможност – през дромоса. 

Разглеждам проникването на зимното слънце през дромосния коридор в толоса в 

кулминацията му при слънцестоенето като РИТУАЛНО СЪБИТИЕ. Подобно допускане е в 

реалистично съответствие със соларния култ в Древна Тракия (долмени и после 

подмогилни съоръжения). Жрецът в толоса наблюдава именно това явление – 

ситуацията ще назова за удобство „наблюдателна позиция 2”. Забелязвайки 

проникването на зимния слънчев лъч, жрецът изпълнява ритуал, чрез който го свързва с 

подземната вода и с осъществяването на тази комбинация той символично обявява 

раждането на новото слънце, новото начало на живота, старта на новия жизнен цикъл. 

От гледище на тази нова хипотеза храмът в Гърло е играл само ролята на МАРКЕР за 
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настъпването на зимното слънцестоене, което има разграничителна функция в рамките 

на календарния годишен цикъл, но не е бил третиран като ПРЕЦИЗЕН КАЛЕНДАРЕН 

ИЗМЕРИТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ. Тази хипотеза не зависи критично от абсолютно точното 

познаване на автентичните геометрични параметри на храма.  

 
Фиг. 12: Наблюдателна ситуация № 2 според Л.Цонев. Поглед от изток.  

В наблюдателната позиция 2 жрецът има наблюдателен прозорец през дромоса, 

който е ограничен: (а) отгоре от линтела, (б) странично от стените на коридора и (в) 

отдолу от границата между стълбището и нулевото ниво на околния терен. През него 

жрецът вероятно е виждал V-образното припокриване на хълма АА’, където е построен 

самият храм, и съседния югоизточен хълм ВВ’. 

    
Фиг. 13: Визуално пресичане на контурите на двата съседни хълма спрямо наблюдател в ситуация № 2.  

Новата хипотеза обяснява по естествен начин СПЕЦИФИКА № 1 и 

СПЕЦИФИКА № 2. 

Да допуснем, че строителите вече са избрали точното място на толоса – върху 

най-високо разположения извор – и сега трябва да изберат точната ориентация на 

дромоса. Оказва се, че локалният релеф възпрепятства наблюдението на зимната 

слънчева кулминация при слънцестоенето ТОЧНО НА ЮГ. От тази ситуация са мислими 

два изхода:  

[А] Да се изгради храмът на избраното вече място и с дромос ТОЧНО НА ЮГ, но тялото 

на храма да се издигне доста по-високо над терена, а кладенецът да бъде доста по-

дълбок, отколкото ги виждаме днес. Това би увеличило драстично инженерната 

сложност на обекта. 
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[Б] Да се изгради храмът на избраното вече място, но дромосът ДА СЕ ЗАВЪРТИ ЛЕКО НА 

ЮГОИЗТОК (10
O
), така че да се насочи към седловината, която се образува между 

контурите на съседните хълмове AA’ и BB’ точно в посоката с азимут 170
o
. Така 

зимната слънчева кулминация при слънцестоенето ще може да се наблюдава НЕ СЪВСЕМ 

ТОЧНО, НО ДОСТАТЪЧНО ТОЧНО за нуждите на ритуала, като инженерната задача се 

облекчава в изключителна степен! Строителите са избрали именно втория, 

компромисния вариант. Така получава естествено обяснение и СПЕЦИФИКА № 3.  

 
Фиг. 14: Топографска карта на района около храма Гърло.  

ІV. ОПИТИ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА РИТУАЛНАТА 

СОЛАРНА ХИПОТЕЗА ЗА ХРАМА В С.ГЪРЛО 

Проверката на новата хипотеза чрез преки наблюдения и измервания през 

дромоса засега не е възможна поради две препятствия, които блокират видимостта към 

южния хоризонт: /І/ защитната постройка около храма; /ІІ/ гъстата гора около 

защитната сграда.  
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Фиг. 15: Поглед от наблюдател, застанал върху терасата на защитната сграда, в посока с азимут 

А=170
о
. Покривът на сградата рухна през 2007г. Сн. Л.Цонев.  

ФОТОГРАФСКА НЕПРЯКА ПРОВЕРКА ЗА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПРОЗОРЕЦ.  

За да предприема експерименталната проверка, е нужно най-напред да определя 

възможно най-точно наблюдателния прозорец в ситуация 2. Чертежът на (Дерменджиев 

2007) позволява да намерим ъгловата ширина: ww = ± 10
о
, центрирана около 

направлението А = 170
о
.  

За да определя ъгловата височина на наблюдателния прозорец през дромоса, 

извърших през 2013 двуетапна непряка процедура, която заобикаля защитната сграда. 

На първия етап намерих точката, където оста на коридора-дромос попада върху 

преградната стена. На втория етап предприех ъглови измервания от допълнителна 

наблюдателна точка 3, разположена извън сградата, но лежаща във вертикалната 

равнина на симетрия на цялостния автентичен обект (без завоя в стълбището!), която 

има географски азимут А = 170
о
. От точка 3 определих нивото на локалния хоризонт 

(hхор = 0
o
) и спрямо него видимата ъглова височина h на контура на хълма AA’ в 

посоката с азимут А = 170
о
; тя се оказа hAA‟(170

o
) = 15

o
. От точен чертеж на напречното 

сечение на храма се оказа, че горният ръб на наблюдателния прозорец има ъглова 

височина h ≈ 23.5
о
. Следователно, височината на ъгловия прозорец е hw = 8.5

o
.  
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Фиг. 16: Двуетапна измерителна процедура - опит да се наблюдава слънчевата кулминация при 

зимното слънцестоене през дромоса като се преодолее препятствието – южната стена на защитната 

сграда.  

Снимката от наблюдателна точка 3 показва какво би виждал наблюдателят от 

наблюдателна точка 2 през дромоса. Пейзажът, сниман от т.3, много добре се съгласува 

с представената тук хипотеза. Ще добавя още една забележка: при географската 

ширина на храма в с.Гърло (≈43
o
) ъгловата височина на слънцето в кулминация при 

зимно слънцестоене практически съвпада с ъгъла, под който наблюдателят от толоса 

вижда линтела, т.е. горната граница на наблюдателния прозорец (≈23.5
o
).  

Това обстоятелство, според мен, не е случайно, а е търсено от строителите в 

името на обреда. За сигурност то бе проверено с помощта на он-лайн калкулатора 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php. Задаваме следните условия за пресмятане: (1) 

координатите на интересуващата ни точка E=23.00
o
, N=43.00

o
; (2) часовата зона 2 часа 

източно от Гринуичкия меридиан; (3) датата 24 декември за 1700, 2016 и 2100 година. 

Резултатът за кулминационната ъглова височина на слънцето е еднакъв с точност до 

десета от градуса: 23.6
о
. Никаква промяна за 4 века. Допускам, че ще е същата и по 

времето на строежа на храма.  

 
Фиг. 17: Поглед от наблюдателната точка № 3 извън защитната сграда в посока с азимут А=170

о
. 

Правоъгълникът показва наблюдателния прозорец за наблюдател в позиция № 2. Щриховата крива дава 

слънчевата траектория близо до кулминацията при зимното слънцестоене (височина над хоризонта 

≈23.5
o
). Сн. и чертеж Л.Цонев 

http://aa.usno.navy.mil/data/docs/AltAz.php
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ТОПОГРАФСКА НЕПРЯКА ПРОВЕРКА ЗА НАБЛЮДАТЕЛНИЯ ПРОЗОРЕЦ.  

За по-голяма достоверност извърших още една, макар отново непряка, проверка 

– чрез подробна топографска карта на района.  

В основата на топографската проверка лежи официалната карта на местността 

около храма в линеен мащаб 1 : 5 000, където изохотите са през 5 м височина. Тази 

карта е добър компромис между детайлното описание на близкия (да речем в радиус 

100 м) и далечния релеф (да речем в радиус до 1 км).  

 
Фиг. 18: Топографска карта на обширен район около храма Гърло. 

В центъра е проломът на река Конска, която пресича няколко хребета, 

простиращи се по направление от С/СЗ към Ю/ЮИ. От тази карта за удобство вземам 

по-малък отрязък, включващ само пролома, който добре дава детайлите: 
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Фиг. 19: Топографска карта на местността около храма Гърло. 

С буквата А е отбелязан хълмът „Кулà”, в чийто склон е вкопан храмът, а с 

буквата Б – съседният хълм „Гребен”, лежащ на югоизток. За нагледност по двата 

хълма в жълт цвят е означено нивото, където е разположен храмът – 885 м надморска 

височина. Интересува ни ОКОЛНИЯТ РЕЛЕФ САМО НАД ТОВА НИВО.  

От мястото на храма, означено с кръстче, прокарвам ветрило от радиус-вектори 

с азимути от А=180
о
 до А=150

о
 със стъпка 5

о
. Последният радиус-вектор с азимут 

А=147.5
о
 се отличава с това, че лежи в хоризонталната равнина, минаваща през 

нулевото ниво на храма (теренът, където е отворът-опейон).  

Тръгваме от мястото на храма (r = 0) по избран радиус-вектор с азимут А и, 

отдалечавайки се от храма, пресичаме няколко линии-изохоти. Строим графика, като 

по абсцисата нанасяме разстоянието r(A) от храма до пресечната точка с дадена 
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изохота, а по ординатата - надморската височина t(A)r(A) на въпросната пресечена 

изохота. Така получаваме контура на релефа в посоката с азимут А:  

 
Фиг. 20: Профили на терена в посоки по радиус-векторите с различни азимути, които радиус-

вектори са построени от мястото на храма. Показан е профилът само на онези участъци от 

терена, които имат надморска височина НАД храма, тъй като това е достатъчно за решаване на 

поставената задача. Точката r=0, t=0 дава положението на храма върху повърхността на земята 

(885 м надморско равнище). Координатата r дава разстоянието от храма навън, мерено по 

съответния радиус-вектор. Координатата t дава надморската височина.  

 

За всеки профил от началото на графиката (r=0), т.е. от мястото на храма, можем 

да построим линия, която допира контура на релефа. Тази допирателна дава ъгъла, под 

който от мястото на храма се вижда контурът на релефа в посоката А: h(A) = 

arctg{t(A)/r(A)}. Графиката на зависимостта h(A) показва контура на ландшафта, който 

вижда наблюдател, стоящ върху терена в мястото на храма (т.е. на неговото нулево 
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ниво) в азимутния интервал А=150
о
 - 180

о
. Накрая върху така получения контур на 

видимия релеф нанасям ъгловия прозорец на наблюдателя от позиция №2.  

 
Фиг. 21: Съпоставка на контура на релефа около храма Гърло (линии с отметки – резултат от 

описания топографски експеримент) с наблюдателния прозорец на наблюдателя в позиция № 2 

(правоъгълник) и с траекторията на слънцето в деня на зимното слънцестоене. 

Оказва се, че наблюдателят в толоса наистина би могъл да види част от хълма А 

и връхната част от траекторията на слънцето при кулминацията в зимното 

слънцестоене.  

Двете непреки процедури за проверка – фотографската и топографската – дават 

резултати, които са в добро съгласие както помежду си, така и с предложената тук 

ритуална соларна хипотеза. Това е най-високата възможна достоверност за непряка 

проверка, доколкото защитната експозиционна сграда около паметника прави 

невъзможна пряката проверка.  

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложена е нова археоастрономична хипотеза за храма-кладенец в с.Гърло, 

Брезнишко, която отчита както най-древния местен култ (соларния), така и вероятно 

привнесен от мигранти-шумери култ (към подземната чиста вода), а също поне 3 

специфики в теренната локализация на паметника. Предполага се, че в съоръжението е 

бил извършван ритуал, отбелязващ раждането на новото слънце, годишното 

възобновяване на жизнения цикъл в природата. Ритуалът вероятно е включвал 

наблюдението на слънчевата кулминация през дромоса откъм толоса в условията на 

зимното слънцестоене. Засега е възможна само непряка проверка на хипотезата. 

Приложени са две непреки методики: фотографска и топографска. Двете дават близки 

резултати, които добре се съгласуват с хипотезата.  
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UNDERGROUND SARDINIAN TYPE WELL-TEMPLE AT GARLO VILLAGE, BREZNIK REGION: 

ARCHAEOASTRONOMICAL STUDY AND HYPOTHESIS 

L.Tsonev 

 

ABSTRACT: 

An attempt is made to describe one not very popular but impressive and relatively good preserved underground 

well temple of Sardinian type located at the village Garlo, NW from Sofia, Bulgaria, dated in XIV-XIII c. BC. 

Some unique architectural achievements of ancient masonry realized in this monument are commented: very 

complicated terrain localization, quasi-megalithic dromos coverage and a real, not false, cupola over the tholos.  

An archaeoastronomical hypothesis about Garlo temple is presented and preliminary measurements seem to 

support it: Garlo temple has been used probably as a marker of the sun culmination at winter solstice which 

connects symbolically, in the framework of an appropriate ritual, the “newly born Sun” with the underground 

water celebrating in this way the start of the new cycle of life.  

The underground well temple at Garlo village has many typological similarities with temples on Sardinia Island, 

but in the same time it has unique terrain localization and a specific azimuthal dromos orientation which turn it 

into a very informative object for architectural and astronomic investigations. Solar and water cults are well 

known and familiar in ancient Thrace, but they have never been combined and expressed in such impressive 

manner as it has been done in Garlo monument. Garlo well temple incorporates both cults in a manner which is 

not typical for the Thracian society and its architectural traditions.  

The preliminary indirect measurements show that the structure and the localization of the temple agree well with 

this supposition.  

The interpretation of Garlo temple presented here makes no claim to have a universal validity for all 

underground well temples, but it gives a key for further investigation of these objects. Connections of Garlo 

temple with lunar and stellar cults could be also supposed, but their investigation could be examined by 

additional respective research activity in future. 
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