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Тази статия е отпечатана в сп. Паметници, реставрация, музеи, кн.1, 2017. Тук се публикува 

със съществени допълнения. 

 

ПО ПОВОД „КЛАДЕНЦИТЕ-ТЕЛЕСКОПИ” В БЪЛГАРИЯ 
 

В началото на ХХІ в. в България се появи тенденция някои древни археологични 

обекти да се назовават с претенциозното име телескопи без никаква сериозна 

обосновка. Засега такива са поне два обекта: подземният храм-кладенец при с.Гърло, 

Брезнишко, и наземният кладенец до крепостта Цари Мали град при с.Белчин, 

Самоковско.  

І. КЛАДЕНЕЦЪТ В КОМПЛЕКСА ЦАРИ МАЛИ ГРАД В С.БЕЛЧИН, 

САМОКОВСКО 

През октомври 2016 г. забелязах, че в рамките на археологически 

реконструираната крепост Цари Мали град в с. Белчин, Самоковско, се експонира 

вертикална яма, наречена „кладенец” с диаметър на гърлото около 1 м, облицована в 

горния си край със суха зидария. Дълбочината й била около 2 м, но днес е запълнена 

почти догоре от съображения за безопасност. Снимки от оригиналното и от днешното 

състояние на ямата са показани на Фиг.1,2.  

 
Фиг.1: Кладенецът в Белчин веднага след разкопките (Чудото Цари Мали град 2013). 
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Фиг.2: Кладенецът в Белчин, експониран в 2016г. Сн.Л.Цонев. 

Ямата е долепена отвън до южния участък от стената, непосредствено до 

югозападната кула №6 (Фиг.3), и е покрита с модерно ниско квадратно помещение с 

керемиден покрив за защита от атмосферни влияния.  

 
Фиг. 3: Чертеж на крепостта Цари Мали град с кладенеца (Чудото Цари Мали град 2013).  
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Върху специално информационно табло е дадено официално название на ямата 

„кладенец – реконструкция на телескоп”. Чертежът-възстановка показва как бил 

функционирал на това място древен огледално-рефлекторен телескоп със „сферично 

(sic! - бел. Л.Ц.) огледало-рефлектор” на дъното и купол отгоре – Фиг. 4. Куполът не 

отговаря на никакви археологически находки, той просто е доизмислен.  

 
Фиг. 4: Официално табло за „кладенеца-телескоп” в Цари Мали град, 2016г. Сн. Л.Цонев 

Обобщено на терена са регистрирани следните находки: 
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/1/ Яма с дълбочина около 2 м и ширина около 1м. Ямата никога не е била същински 

кладенец, т.е. на дъното й не се е събирала вода. Гърлото във връхната й част има 

зидана облицовка в суха зидария. Дънната част била по-широка от зиданото гърло. 

Ямата не е датирана по обективна методика. 

/2/ На дъното й е бил открит фрагмент от плитка кръгла глинена ваничка (дълбочина не 

повече от 1 см, диаметър вероятно около 60 см). Той също не е бил обективно датиран, 

например чрез оптично стимулирана луминесценция (OSL dating) – (Aitken 1998) 

(Liritzis 2000) (Theocaris et al 1997) (Цонев 2016). Съдейки по примитивния му вид, 

навярно е и доста древен – Фиг. 5.  

 
Фиг.5: Фрагмент от плоска кръгла керамична ваничка, открит на дъното на ямата, обявена за 

„кладенец-телескоп”. Сн. Л.Цонев 2016г. 

Интерпретацията на обекта като „кладенец-телескоп”, както и илюстрациите 

Фиг. 1, 3, са публикувани в сборника (Чудото Цари Мали град 2013). Хипотезата е 

заявена на няколко места с кратки фрази, без да е изложена подробно и без да е 

подкрепена с факти: 

- стр.28 „открит е астрономически кладенец с култов съд за водно огледало... за 

наблюдение на звездите” (статия от С.Пешов); 

- стр. 32: „мегалитният храм-кладенец ... при с.Гърло, Брезнишко” (статия от 

Д.Гергова); 

- стр.34: „Астрономическите изследвания на някои от подземните кладенци показват, 

че в този ден, в който при пълнолуние лунният диск се отрази през опейона във 

водното огледало на кладенеца, може да се очаква лунно затъмнение. Кладенецът 

от с.Гърло е бил сигурно използван за такива астрономически наблюдения.” 

(същата статия от Д.Гергова)  

- стр. 226: „До крепостта Цари Мали град беше открит кладенец-телескоп, подобен на 

този в с.Гърло, Брезнишко” (статия от С.Пешов, Хр.Смолянов, Ю.Пасков) 

- стр.229 долу в надписа към снимката „Открит фрагмент от древна обсерватория, 

подобна на тази край с.Гърло.” (същата статия от С.Пешов, Хр.Смолянов, 

Ю.Пасков).  

- стр.234: „светилището кладенец-телескоп край с.Гърло – Брезнишко.” (статия от 

Ю.Пасков); 
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- стр. 238: „Интересно е проследяването и на отсечките с еднакви дължини между 

обекта Цари Мали град и някои древни скални светилища, каквито са кладенецът-

телескоп при с.Гърло, Брезнишко...” (същата статия от Ю.Пасков). 

Ако резюмираме, хипотезата за огледален телескоп в Цари Мали град се опира 

върху следните аргументи: 

/А/ Външна, повърхностна аналогия с публикация от Интернет за подземния храм-

кладенец при с.Гърло, Брезнишко (Василева и др. 2009). 

/Б/ Цилиндрична форма на ямата, заедно с облицовката й със суха зидария, каквато 

имаме и в храма в с.Гърло. 

/В/ Фрагмент от глинена тавичка, за която се предполага, че е била напълвана с вода и 

слагана върху дъното на ямата, така че да изпълнява ролята на плоско огледало.  

Археологичните находки в обекта „кладенец” са изключително бедни и 

несигурно датирани, за да позволят формулирането на толкова силна хипотеза като 

функцията на телескоп. Основният довод в хипотезата е приликата с кладенеца в 

с.Гърло, който вече е публично наречен в Интернет кладенец-телескоп (Василева и др. 

2009). За подземния храм-кладенец в с.Гърло, обаче, няма доказателства, че е бил 

телескоп или поне примитивна небесна наблюдателница. Подобието между обектите в 

с.Гърло и с.Белчин (Цари Мали град) се изразява единствено в наличието на тубус под 

формата на грубо иззидан кладенец и нищо друго. Не може всеки кладенец-цилиндър в 

природата да се обяви за тубус на телескоп! Особено като се има предвид, че тубусът 

дори не е задължителен елемент на истинските телескопи. Ваничката за вода от Цари 

Мали град, дори и наистина да е била поставяна на дъното на изкопа, би 

представлявала само едно плоско огледало, което променя посоката на светлинните 

лъчи и нищо повече.  

Кладенчовидното съоръжение в Цари Мали град е по-скоро близко по своя 

характер и функция на т.н. ритуални ями, независимо от факта, че ямите са типични за 

доста по-древна епоха (главно в края на бронзовата и през желязната епоха). 

Интерпретацията на най-общо назоваваните „ритуални или обредни ями” е различна, в 

някои случаи – спорна: депа за отпадъци, ритуални /обредни, сакрални/ ями, 

погребални ями и др.под. Ареалът на разпространение е голям (напр. Великобритания, 

Холандия, Полша), но плътността им е особено голяма по Балканския п-в и Северното 

Причерноморие. Керамичният материал (фрагменти от съдове) ги датира типично в VІ-

ІІІв.пр.Хр. но ямите в Сталийска махала, Монтанско, например, съдържат керамика от 

ІІІ в.сл.Хр. (Георгиева 1991). В Цари Мали град става дума не за ями с погребения, а за 

ями с депонирана фрагментирана керамика.  

Представа за типичните ритуални ями в района на Балканския полуостров в 

големия интервал от желязната чак до римската епоха, т.е. до първите векове на новата 

ера, може да се добие от обширна литература, напр. (Georgieva 2015), (Nekhrizov, 

Tzvetkova 2012), (Kuzmanovska, Stankovski 2014), (Popovic 2011). Ситуацията с такива 

ями е резюмирана впечатляващо в (Балабанов 2009):  

„Преди всичко е необходимо да направим уточнението, че ритуалите, извършвани в ями, 

трудно могат да се впишат в рамките на официалния култ към едно божество или към група сходни. 

Магическата обредност е продължавала да съществува през всички исторически епохи успоредно с 

класическите религиозни вярвания. Ако приемем подобен подход, трябва да се откажем от търсенето 
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на единна причина за произхода на известните комплекси. Сериозен аргумент в тази посока е 

огромният хронологически и топографски диапазон, в който са документирани тези комплекси.”  

В преобладаващия си брой ямите са чисто землени съоръжения. Макар и по-

рядко, има ритуални ями, чието гърло е оформено в суха зидария, подобно на Цари 

Мали град, например в светилището Кокино, Република Македония (Kuzmanovska, 

Stankovski 2014): 

 
Фиг. 6: Ритуална яма, чието гърло е оформено със суха зидария - Македония. 

Подобни примери има и по територията на Сърбия (Popović 2011): 

    
Фиг. 7: Ритуални ями, чието гърло е оформено със суха зидария - Сърбия. 

Напоследък бяха описани над 50 землени ритуални ями в района на Кабиле 

(Бакърджиев, Вълчев 2016), чийто вертикален профил (сечение) напълно отговаря на 

структурата край крепостта Цари Мали град. Авторите описват формата на тези ями 

като кошеровидна, камбановидна, подобна на колба, крушовидна, конична и т.н. 

Гърлото на повърхността има диаметър 0.6-0.8 м, диаметърът на дъното е в интервала 

1.50-2.10 м, а дълбочината 1.30 – 3.20 м. Според Б.Филов тази форма е съзнателно 

търсена и вероятните й прототипи са кошеровидните гробници от Микена, а В.Миков 

ги сравнява с куполните гробници в Тракия (Георгиева 1991).  
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Фиг. 8: Вертикални профили (сечения) на ритуални ями край Кабиле. 

 

Подобен значителен масив от ями край Раднево е описан и коментиран в 

публикацията (Саватинов 1997). Там се прави следното обобщение:  

„Ямите във вертикален план имат цилиндрична, конусовидна или крушовидна форма. ... 

Дълбочината на съоръженията варира от 0.25м до 2м, като прави впечатление, че по-дълбоките (дълб. 

над 1.50м) имат конусовидна или крушовидна форма. ... Най-масовият материал от проучените 

съоръжения е керамиката. Това са главно фрагменти от различни глинени съдове. ... Тези съдове са 

масово разпространени в Тракия в периода от VІ до І в.пр.Хр. ...Силната фрагментация затруднява по-

точно датиране. ... Друг основен въпрос, свързан с проучените съоръжения, е този за тяхното 

предназначение. Възможни са две обяснения. Едното е, че те са септични, а другото, че ямите са 

култови. ... Съдържанието на двата вида ями принципно не се различава”. 

Кладенчовидното съоръжение в Цари Мали град има характеристики, които го 

сближават именно с камбановидните ями:  

/1/ то не е било никога пълно с вода като същински кладенец;  

/2/ долната му част е била по-широка от граденото в суха зидария гърло;  

/3/ на дъното е намерено парче от глинена паница с твърде примитивна линейна 

врязана украса, вероятно с култов произход.  

 

ІІ. ХРАМЪТ-КЛАДЕНЕЦ В С.ГЪРЛО, БРЕЗНИШКО 

В статията (Цонев 2012) описах подробно този уникален за България 

археологичен обект, открит от Димитрина Митова-Джонова в 1979г. Общият му вид е 

показан на Фиг. 9, 10.  
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Фиг. 9: Рисунки на храма в с.Гърло от Д.Митова-Джонова (Митова-Джонова 1984). 

 
Фиг. 10: Кладенецът в с.Гърло. Поглед отгоре през опейона. Сн.Л.Цонев. 

Откривателката полага значителни усилия за разгадаването на същината на 

обекта, а също така и за неговата датировка, която тя определя като ХІІІ-ХІІ в.пр.Хр. 

(Митова-Джонова 1983), (Митова-Джонова 1984), (Mitova-Dzonova 1984), (Митова-

Джонова 2007), (Митова-Джонова 2012). От 1980г. до днес са предприети няколко 

опита за изясняване на паметника, като особено внимание се обръща върху 

възможностите за археоастрономична интерпретация. 

ХИПОТЕЗА №1. В цитираните по-горе публикации Джонова разглежда обекта 

като храм на подземните води, чиято традиция идва от шумерския бог Енки. Тя смята, 

че съществува сакрална връзка между подземните води и луната. За съжаление не 

извършва специализирани проучвания и измервания, за да конкретизира и провери 

хипотезата си. 

ХИПОТЕЗА № 2. Следващият по време анализ на обекта при с. Гърло се 

появява в дисертацията (Дерменджиев 2007). Авторът по образование е археолог, 

астроном и геодезист. Той пръв обръща внимание върху факта, че конструкцията на 

подземния кладенец съдържа елементи, които може да функционират като календарни 

маркери, но изобщо не споменава възможност кладенецът да е бил древен телескоп.  

ХИПОТЕЗА № 3. Следващият опит за интерпретация на кладенеца при с.Гърло 

се появява във в-к Телескоп (Димитров 2012). Авторът декларира обекта край с.Гърло 

като култов кладенец. Той не можел да се тълкува нито като храм (понеже не съдържал 

жертвеник), нито като древен рефлекторен телескоп. Предполага, че в древността 

кладенецът бил пълен догоре с вода и в така образуваното плоско огледало древните 

хора наблюдавали отраженията на звездите нощем без телескоп, а с просто око. 

ХИПОТЕЗА № 4. За храма в с.Гърло и за архитектурата му съм публикувал 

няколко статии (Цонев 2006), (Цонев 2006а), (Цонев 2007), (Цонев 2010), (Цонев 2012), 

включително и в настоящата книга. Проучванията, които проведох пред последните 14 
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години, ми позволиха да формулирам нова хипотеза (Цонев 2012), (Цонев 2013), 

(Цонев 2013а), (Цонев 2014), (Tsonev 2013), (Tsonev, Kolev 2014). Според мен обектът в 

с.Гърло е функционирал като храм, който служел като обреден календарен маркер за 

слънчевата кулминация в най-късия ден от годината, т.е. за възраждането на природата, 

след като отмине зимното слънцестоене и денят започва да расте. В тази хипотеза 

изобщо не става дума за прецизни астрономични измервания, за телескопи и 

обсерватории.  

Предположението, че кладенецът в с.Гърло бил древен телескоп, е толкова 

безоснователно, че дори не може да се нарече хипотеза. То се лансира за пръв път в 

материал, публикуван най-напред в Интернет (2009), а по-късно и в списанието за 

култура и туризъм „Оренда”(2011) – (Василева и др. 2009). То изобщо не е 

коментирано от специалисти, но вече трайно се е настанило в широкото обществено 

съзнание, като се приема там съвсем безкритично. Археологични доказателства не се 

посочват. Датировката не се коментира, но негласно се предполага, че съоръжението е 

на достатъчна възраст, поне от предхристовата ера. 

Авторите твърдят, че древните хора разполагали в дъното на кладенеца Гърло 

параболично огледало с диаметър 1-1.20м, което го превръщало във вертикален 

рефлекторен телескоп, аналог на космическия телескоп-спътник Хъбъл, само че за 

разлика от него вкопан в терена - Обр.11. Съответно цялото съоръжение се определя не 

като храм, а като подземна обсерватория с телескоп, покрит със защитен купол.  

 
Фиг. 11: Наблюдателна ситуация в „кладенеца-телескоп” в с.Гърло, съпоставена с телескопа Хъбъл 

(Василева и др. 2009). 
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ІІІ. КОМЕНТАР 

Телескопите са изобретени в началото на ХVІІ век в Холандия (1608г., 

Липерсхей, Мециус, Янсен) и преоткрити в Италия (1609г., Галилей), Германия 

(1609г.,Мариус) и Англия (1609г., Хариот) – (Николов, Харалампиев 1970). 

Първите телескопи работят в режим на пропускане на светлината – 

рефрактори. Успоредно с тях се правят опити за изработка на друг тип телескопи, 

които работят в режим на отражение на светлината – рефлектори (1616г., Цукхиус), 

(1626г., Караваджи), (1632г. Кавалиери), (1634г., Мерсен), (1663г., Грегори), (1668г., 

Нютон) (1672г., Касегрен).  

Телескопът е уред, който има няколко задължителни компоненти: 

(А) Отражателна или пропускаща увеличителна оптична система от огледала или лещи, 

чийто профил е параболичен, хиперболичен или в краен случай поне сферичен, за да 

бъде изобщо в състояние да образува наблюдаем оптичен образ на небесните обекти. 

Такива огледала със значителен диаметър (напр. до около 1м) са създадени едва през 

ХVІІІ век, а лещи – едва през ХІХ век. Никога и никъде археолози не са открили 

останки от подобни елементи от по-ранни епохи.  

(Б) Система за движение и следене на наблюдаваното небесно светило. Тази система е 

изключително сложна и от нея се изисква прецизност, достигана чрез много сложна 

механика, а през ХХ век с добавка на управляваща електроника.  

(В) Тубус - тръба, където са монтирани огледалата или лещите, и която се завърта с 

високо точен контрол, за да следи движението на светилата по небесния свод. Не е 

задължително тубусът да е плътна тръба. 

Отначало телескопите са малогабаритни, лабораторни прибори, но към края на 

същия век се появяват и големи инструменти, които не се побират в обичайните 

помещения (Хевелиус, Хюйгенс, Касини и др.) и за тях почват да се създават 

специализирани сгради – обсерватории. От една страна те предпазват телескопите от 

вредни атмосферни влияния, а от друга позволяват създаването на сложни механични 

системи за движение и насочване на тръбата в определени участъци от небето, както и 

за проследяване на небесни тела при околоосното въртене на Земята. 

Телескопът е основен прибор във всичките модерни обсерватории от ХVІІ в. 

насетне. В древността телескопи не са съществували, а т.н. „древни обсерватории” са 

включвали понякога само портативни прибори за наблюдение на светилата с 

невъоръжено око, в редки случаи статични едрогабаритни съоръжения, насочени към 

фиксиран участък от небето. Атрактивен пример за последните е 55-метровият секстант 

на Улугбек (ХV в.) в днешен Узбекистан. Затова е по-уместно древните центрове за 

астрономични наблюдения да не се назовават „обсерватории”, а например „небесни 

наблюдателници” (Николов, Харалампиев 1969), (Улугбек - Интернет). 

По силата на безотговорна и съвсем повърхностна аналогия идеологемата 

“кладенец-телескоп” се прилага напоследък към древни кладенци по територията на 

България с рекламна цел – за привличане на неосведомена публика. Твърденията за 

древен кладенец-телескоп се предлагат от хора, които очевидно нямат никаква 

представа от телескопи и астрономични наблюдения.  
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Най-напред трябва да подчертая, че телескопно вдлъбнато огледало или леща, 

при това с диаметър поне 1 метър, каквито са кладенците, дискутирани тук, е 

абсолютно немислимо в древността. То е несъвместимо и с древните примитивни 

средства за регистриране на наблюденията. Предположението, че далечните ни прадеди 

използвали отражението от плоска водна повърхност на дъното, е нелепо, тъй като не 

допринася с нищо за подобряването на наблюдението. Кладенецът няма никаква 

подвижност, която да позволи прецизно да се проследяват небесните обекти, а това се 

налага поради околоосното въртене на Земята. Куполът пък изобщо не е съществен 

елемент при телескопите; той действително съществува в паметника в с.Гърло, но 

никога не е съществувал до крепостта Цари Мали град при с.Белчин – там той просто е 

измислен с рекламна цел.  

Телескопното предположение не може да обясни конкретното разположение и 

ориентация на разискваните тук две съоръжения. Ако това бяха телескопи, 

наблюдението през тях би дало същия резултат, както наблюдение чрез произволен 

кладенец, разположен където и да е другаде на по-удобно място, вместо върху 

планински терен. 

Кладенецът с плоско (водно) огледало на дъното може да служи за някакво 

небесно наблюдение само в един единствен случай: като позволи на наблюдателя да 

установи, че лъчите от някое небесно светило проникват отвесно до дъното и се 

отразяват оттам. Това би дало информация, че в този момент съответното светило се 

намира в зенита над кладенеца. При нашата географска ширина нито слънцето, нито 

луната могат да дойдат в зенита, независимо от прецесията и нутацията на земната ос. 

У нас в зенита може да дойде само някоя звезда.  

По тези причини ако някой – бил той археолог или любител-астроном - държи 

непременно да свърже древен кладенец с наблюдение на небето, той трябва да опита да 

изпълни цялостно следната изследователска програма: 

[1] Най-напред е нужна консултация с учени, познаващи култовете и обредната 

практика по нашите земи – от праисторията, тракийската епоха или ранното 

средновековие – според датировката на кладенеца. Трябва да се изясни дали 

тогавашното население е проявявало специален интерес към някои звезди и към кои 

конкретно.  

[2] После чрез компютърна програма за ретроспективно моделиране на звездния свод 

трябва да се провери дали и кога някоя митологически интересна звезда се е оказвала в 

зенита над България. Не бива да се забравя, че при точността на древните наблюдатели 

зенитът над цялата територия на България е еднакъв и няма значение дали става дума 

за Цари Мали град, за Гърло или за кой да е друг кладенец у нас.  

[3] Накрая, ако се намери звезда, отговаряща на изискванията [1] и [2], трябва да се 

провери дали епохата, когато тя се е оказала в зенита, се съгласува с датировката на 

кладенеца, проведена с някакви други методики.  

След успешното цялостно изпълнение на предложената тук програма от 3 точки 

и само тогава може да се обсъжда хипотеза за някаква астрономична функция на 

древни кладенци. Всякакви други квази-астрономични спекулации са необосновани и 

неприемливи, особено ако се разпространяват сред публиката като официални 

становища за съответните археологични обекти.  
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Ако посочената програма претърпи неуспех, препоръчвам настойчиво 

ситуацията при древните кладенци да се преосмисли изцяло и да се потърси друго 

тълкуване на обекти от този род, което да се доказва стабилно от артефактите.  
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ABOUT “WELL-TELESCOPES” IN BULGARIA 

Lyubomir Tsonev 

 

ABSTRACT: 

There are two archaeological objects in Bulgaria containing ancient wells, provoking attempts to interpret them 

in an astronomical sense: /1/ The underground well-temple at Gyrlo village, Breznik region; /2/ The fortress 

Tsari Mali grad at Belchin village, Samokov region. The scientific publications about the well-temple at Gyrlo 

village propose the relatively good argued assumption that this site is in fact a season marker of the winter 

solstice connected with ancient rituals in the frames of a global solar cult.  

Unfortunately, some recent publications suggest the radical assumption that both ancient wells under discussion 

have been in fact ancient telescopes. Criticizing such statements we describe the construction and the functional 

capabilities of real telescopes in detail. There are not any archaeological funds supporting the statement about the 

similarity between ancient wells and telescopes. 

A new point of view on this topic is presented here. When formulating a hypothesis of such interdisciplinary 

kind one has (1) to pay attention to the tight connection between the astronomical and religious aspects of 

https://issuu.com/spisanieorenda/docs/orenda_3
http://www.blackwellreference.com/public/book?id=g9781444351040_9781444351040
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ancient monuments as well as (2) to keep in mind that the first telescopes in history appear in XVII cent.AD and 

the assumption about telescopes existing in ancient times is not correct at all.  
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