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І/ УВОД 

Подземният храм-кладенец при с.Гърло, Брезнишко, е открит в 1971 от 
археоложката Димитрина Митова-Джонова [1], която го датира в ХІV-ХІІІ 
в.пр.Хр. Това е най-древният култов каменен зидан градеж, оцелял до днес по 
българските земи. В архитектурен и религиозен план той няма нито 
предшественици, нито последователи по нашите земи. Паметникът е бил 
проучен, консервиран и частично реставриран през 1972 г. През 1983 г. около 
него била построена защитна сграда с навес и експозиционна тераса за 
посетителите. Вероятно тогава била извършена и допълнителна реставрация. 
През 2007 навесът рухва, а до края на 2010 обектът е грижливо почистен от 
любители на старините.  
 
ІІ/ ДНЕШНО ОПИСАНИЕ 

Храмът е вкопан тангенциално в стръмния склон (И/СИ) на планински 
хребет от Завалската планина на около 40 км западно от София. 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 груби плочи). Отначало 
коридорът има трапецовидно сечение, но в долния край профилът му вече е 
триъгълна арка, затворена на върха с ключов камък.  
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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. 

По един такъв храм-кладенец има в България, и на п-в Крим. На о-в 
Сардиния, обаче, има запазени до днес между 30 и 40 храма на подземните 
води. Д.Митова-Джонова свързва храма-кладенец при с.Гърло с древната 
строителна традиция на о-в Сардиния, а корените на тамошната специфична 
култура „нураги” намира в цивилизацията на шумерите в Месопотамия още в 
ІІІ-ІІ хилядолетие пр. Хр. [2].  

Първото изключително строително постижение в храма при с.Гърло 
е неговото уникално по сложност разполагане върху терена – той е 
полувкопан-полуиздаден тангенциално в стръмния склон на планински хребет. 
Това го 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. 

Второто изключително строително постижение в храма е дромосът, 
оформен като коридор-стълбище. В продължение на няколко метра покритието 
му се сменя от плоско квазимегалитно в горния край до арка с клин в долния 
край, за да поеме растящата тежест на каменната маса отгоре.  

Куполът е третото изключително строително постижение в храма. В 
архитектурен смисъл това не е фалшив купол (формиран чрез слоиста зидария 
като всеки по-горен слой квадри частично се издава навътре от края на 
лежащия под него слой), а е същински купол (ломените каменни блокове имат 
клиновидна подредба)! Това е техника, за която се смята, че е въведена от 
римляните едва в края на Старата и началото на Новата ера. 
 
ІІІ/ НАРУШЕНИЯ В АВТЕНТИЧНОСТТА ПРИ РЕСТАВРАЦИЯТА 

Скоро след откриването на храма-кладенец е замислено той да бъде 
поставен под защитата на ЮНЕСКО. През 1972 и 1983 г. специалисти от 
НИПК провеждат несполучлива реставрация, която се намесва чувствително в 
обекта без особена нужда и нарушава неговата автентичност, като никъде не е 
отбелязана границата между автентичния и осъвременения градеж.  

/1/ Откритото стълбище преминава в покрит коридор чрез завой на 90о, 
който изобщо липсва в автентичния обект, а е добавен от реставраторите.  

/2/ Оригиналните стени на стълбището в долната си част са изпъквали 
навътре като бордюри, които стестяват стъпалата (Митова-Джонова ги нарича 
“контрафорси”). В днешния си вид те нямат такава изпъкналост, а са отвесни 
по цялата си височина - при реставрацията стените са били „изправени”.  

/3/ В оригинал в стените на коридора е имало две ниши, които силно се 
различавали по дълбочина. В днешното реставрирано състояние намираме две 
еднакво плитки ниши.  

/4/ Стълбището е изцяло престроено дори в своята долна праволинейна 
част. Наклонът на стълбището-дромос е параметър, който е практически 



еднакъв в храмовете-кладенци в Сардиния и в Крим: 40о спрямо хоризонталата. 
По данни на Н.Дерменджиев [3] храмът при с.Гърло се подчинявал на същото 
правило, но само в автентичния си вид; днешното реконструирано стълбище е 
по-полегато (32о). 

/5/ Отворът при върха на купола е значително разширен при 
реставрацията спрямо оригинала. Според Джонова опейонът е бил разрушен 
при иманярско проникване още преди откриването на храма от археолозите и 
вероятно в оригинал е имал диаметър близък до диаметъра на кладенеца (около 
1.5м). Съвременният преустроен купол има опейон с ширина към 2.5м.  
 
ІV/ ДОСЕГАШНИ АНАЛИЗИ 

Откривателката Д.Митова-Джонова интерпретира обекта при с.Гърло 
като храм на шумерския бог на подземните води Енки. Смята, че той е 
създаден от мигрираща група с металургичен поминък, тръгнала от Двуречието 
на запад в търсене на редки метали. След като тази група се установила трайно 
в района на Пиренейския полуостров, Балеарските острови, Корсика и 
Сардиния, тя развила специфична и богата култура, известна под името 
„нураги”. В периода ІХ-VІ в.пр.Хр. преселниците превърнали остров Сардиния 
в свой храмов и жречески център, откъдето контролирали цялото западно 
Средиземноморие. Там само оцелелите до днес храмове-кладенци са няколко 
десетки на брой.  

Митова-Джонова отбелязва две особености при храма до с.Гърло. 
Първо: сложното и тежко за изпълнение архитектурно съоръжение е изградено 
върху терен с твърде неблагоприятна ситуация. Освен религиозни 
съображения, които днес не познаваме в детайли, това конструктивно решение 
няма никакво друго рационално и практическо оправдание. Второ: от 9 
възможни извора в района строителите са избрали най-високо разположения 
извор, което е наложило направата на най-дълбокия възможен кладенец, т.е. 
довело е до най-трудоемкия строителен процес.  

Първия археоастрономичен анализ на обекта при с. Гърло извършва 
Н.Дерменджиев [3]. Той измерва прецизно пропорциите на съоръжението и 
точната посока на дромоса - азимут 170о. Публикува и чертежи на 
автентичното съоръжение преди реставрациите. Смята, че храмът има функция 
на точен слънчев календар, при който наблюденията се провеждат през 
дромоса (коридора-стълбище). Според него древните хора наблюдавали как и 
докъде прониква в храма слънчевата светлина през дромоса на различните 
дати, като отбелязвали къде точно върху пода на съоръжението се проектира 
линтелът (тази наблюдателна ситуация означавам с № 1). Анализът на 
Дерменджиев не дава обяснение за твърде сложното разполагане на храма 
върху терена и за неточната южна посока на дромоса.  

Тук предлагам нова хипотеза за астрономичните характеристики на 
подземния кладенец. Тя се опира върху анализа на Дерменджиев, но го 
видоизменя и допълва, като се опитва да свърже геометрията и ориентацията 
на храма с разположнието му в конкретния ландшафт. Предполагам, че храмът-



кладенец при с.Гърло не е точен слънчев календар, а само приближен маркер 
на зимното слънцестоене с ритуален характер. Става дума не за прецизни 
астрономични наблюдения и измервания, а за свещенодействие. Тази функция 
на храма според мен се е реализирала чрез друга наблюдателна ситуация (№ 2): 
наблюдателят стои в толоса до кладенеца и следи проникването на слънцето 
през дромоса. Тази постановка е съвсем достатъчна за ритуални нужди, когато 
се цели само символно свързване на подземните води с раждащото се наново 
слънце, без да се очаква висока календарна прецизност.  

 

 
 
От позиция № 2 слънцето ще може да се вижда както от действителното 

място на храма, така и от по-високо място по склона. Но ако храмът е 
разположен по-ниско от сегашната си действителна позиция, кулминацията на 
слънцето при зимното слънцестоене няма да бъде видима от позицията №2. 
Оттук правя извода, че култът е изисквал откъм толоса през дромоса да се 
вижда кулминацията на слънцето непременно при зимното слънцестоене, т.е. в 
най-късия ден. Такова изискване добре се съгласува с древните култови 
практики, които традиционно отбелязват „раждането на новото слънце”, 
„началото на новия жизнен цикъл в природата” и т.н.  

Проверката на настоящата хипотеза би била съвсем лесна, ако бяха 
изпълнени две условия: (а) ако защитната сграда не пречеше на наблюдението 
през дромоса на юг и (б) ако гората не пречеше да се види контурът на хълма 
на юг. Затова се наложи доста по-сложна измерителна процедура на два етапа, 
осъществена в началото на март 2013г. Измерванията относително добре 
потвърдиха хипотезата. В оригинал храмът наистина е бил построен така, че да 
осигурява ритуалното наблюдение на слънчевата кулминация при зимното 
слънцестоене през тунела на дромоса в ситуация № 2. Строителят е избрал най-
ниската позиция по склона, която все още е достатъчно висока, така че да 
осигури ритуалното наблюдение. Постигнат е компромис между стремежа да 
не се усложнява силно строежът и възможността обектът да изпълнява 
сакралната маркерна функция. Така се обяснява високото разполагане на 
обекта по склона на планинския хребет – особеност, отбелязана както споменах 
по-горе, още от откривателката на обекта Д.Митова-Джонова. 
 



 
 

Своеобразната ориентация на дромоса – специфика, забелязана от 
Н.Дерменджиев - също получава разумно обяснение в рамките на 
предложената хипотеза. При вече избраното по височина разположение на 
обекта наблюдението на слънчевата кулминация не е възможно точно на юг 
(азимут А=180о), а само при леко отклонение на югоизток (азимут А=170о). 
Този извод изненадващо добре се съгласува с действителната „неточна” южна 
ориентация на коридора-стълбище. Ако държим да наблюдаваме слънчевата 
кулминация съвсем точно на юг, ще се наложи храмът да се изгради доста по-
високо по склона, отколкото е в действителност, а това отново би довело до 
прекомерно утежняване на строителството. С други думи „несъвсем точната” 
южна ориентация на коридора не е случайна, а отново е резултат от компромис 
между изискванията на култа и стремежа към разумна сложност на строежа.  
 

 
 

До интересен извод води реконструкцията на самия строителен процес. 
За да се построи храмът-кладенец, се е наложило да се изкопае доста голяма 
яма, дълока към 15 метра с форма на обърнат конус, като от нея се извади 
целият скален материал. След това е започнало зидането на кладенеца от 
дъното на изкопа нагоре, после е изграден толосът, накрая куполът с опейон. 



Изваденият „излишен” скален материал е бил натрупан по склона под храма и е 
създал регистрираната там днес изпъкналост на релефа.  
 

 
 

Този анализ показва възможност за обективно физическо датиране на 
паметника, което би дало доста по-точен отговор, отколкото оскъдните 
артефакти, намерени в храма. Скалният материал по склона надолу от храма е 
бил навремето изваден на повърхността от строителите, после натрупан по 
терена и накрая затрупан от почвата. Следователно, изкопаният материал е бил 
подложен на ултравиолетово слънчево осветяване достатъчно време при 
строежа, а оттогава стои на тъмно с изключение на тънък повъхнинен почвен 
слой. Така в подповърхнинната област е изпълнено необходимото и достатъчно 
условие да се приложи датиращата методика на оптично стимулирана 
луминесценция (OSL dating) [4,5].  

Очевидно подземният кладенец при с.Гърло съдържа още много тайни 
от възрастово (датировка), строително, астрономическо, етническо (атрибуция) 
и религиозно (обредност) естество. Изучаването му трябва да продължи. 
 
ПОСВЕЩЕНИЕ: Посвещавам този труд на светлата памет на Н.Дерменджиев. 
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