












ДОПЪЛНЕНИЕ-АКТУАЛИЗАЦИЯ към статията Л.Цонев „Храмът-кладенец в с. Гърло: 
състояние и реставрация” – сп. Паметници, реставрация, музеи, февруари-април 2012г. 
 
РЕСТАВРАЦИЯ И ДНЕШНО СЪСТОЯНИЕ... 
Първи проблем... 
а/ Към стълбището е добавен завой... 
б/ Стените на стълбището са престроени... 
в/ Отворът при върха на купола... 
Край на Стр.68 
 

СЛЕД СТР. 68 И ПРЕДИ СТР. 69 СЕ ВМЪКВА СЛЕДНИЯТ ТЕКСТ 
 
г/ Стълбището е изцяло престроено дори в праволинейната си част.  

Размерите и съотношенията в композицията на различните храмове-кладенци вероятно 
варират в някакви граници. Ние обръщаме специално внимание върху наклоните на дромосите. 
Не разполагаме с данни за всичките подобни паметници, но от достъпните сведения за десетина 
най-добре запазени и проучени подземни кладенци в Сардиния се вижда, че наклонът на 
стълбището-дромос в тях е практически еднакъв - 40о спрямо хоризонталата.  
 

 
Храмът-кладенец Санта Кристина в 
Паулилатино, Сардиния. Най-дълбока точка 6 м 
под земята. 

 
Храм-кладенец Фунтана Коберта до Балао, 
Сардиния. 

 
В днешното си реконструирано състояние храмът в България има забележимо по-

полегато стълбище (нашите измервания дават наклон около 32о) и на пръв поглед се отклонява 
от тази закономерност. Но по сведенията на Н. Дерменджиев автентичното стълбище е било по-
стръмно от днешното, имало е наклон 40о, което практически съвпада с наклона в Сардиния. 
[Н.В.Дерменджиев „Методология на археоастрономическите изследвания. Анализ на обекти и 
находки от територията на България”, С 2007, депозирана в Библиотеката на сектор “Слънце” 
в Института по астрономия при БАН]  

 
Страничен вид на храма до с.Гърло според Н.Дерменджиев 



Асклепионът до днешния град Керч на п-в Крим е бил отдавна силно повреден, но 
според оригиналния чертеж на откривателя наклонът на стълбището е бил 40о. [Д.Митова-
Джонова „Мегалитен храм-кладенец при с.Гърло, Пернишки окръг”, изд. Комитет за култура, 
НИПК, С 1984] 
 

 
Храм-кладенец Асклепион в Пантикапей (днешният Керч), Кримски п-в. 

 
Така можем да направим важния извод, че твърде вероятно наклонът на стълбището-

дромос е един от конструктивните инварианти при подземните храмове-кладенци. А тази 
характеристика може да се окаже свързана, например, с някакви археоастрономични свойства. 
 
д/ Нишите в стените на стълбището също не са в оригиналния вид.  
Според оригиналния чертеж на Д. Митова-Джонова, поместен на стр. 67 в настоящата статия, 
двете ниши силно се различават по дълбочината си – източната е много по-дълбока от 
западната. В днешния реставриран храм двете ниши съществуват, но са еднакво ... плитки.  
 
е/ В престроените стени на дромоса при прехода от покрит към открит дромос е употребен 
хоросан за укрепване, което противоречи на сухата зидария в оригинала.  
 
ж/ Според Н.Дерменджиев плочите в мегалитното покритие на коридора също са леко 
отместени от оригиналната им позиция, т.е. таванът на дромоса също не е съвсем автентичен. 
 
Начало на Стр.69: 
Втори проблем... 

 
 
 

© Любомир Цонев, 12.02.2014г. 
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