
списана от Самардаламандре Марципанобрийски

ГРАДЕНО ГРАДИЩЕ
картографска експедиция 

6 20
V 21



Кале от Античността 
над река Съзлийка (Банянска река)

В близост до най-стария открит за сега меден руд-
ник, исторически паметник на територията на Ста-
розагорска община се намират руините на калето, 
наричано от местните „Градено градище“. 

На пръв поглед огромните ломени камъни от което 
е сградено дават достоверна датировка, че мястото 
е било работено през периода на античността. В 
градежите не е вложен хоросан, по което съдим за 
времето в което е строен заграда. 

Мястото за крепостта е избрано на хълм над близ-
ката река върху вероятно още по-древно свети-
лище, (сн. )разполагайки с историята на района, 
може да твърдя, че тук е имало цивилизационни 
натрупвания (сгради, материал) поне през времето 
на ранно-медната епоха, когато за да защитят гра-
довете си около медните рудници „Мечи кладенец“, 
хората са построили калета на съседните хълмове. 

В контекста на историческите епохи Античност, 
Романска и Средновековие, градището обусла-
вя важен стратегически участък - проходите на 
Средна гора*, то е първа линия на отбранителна-
та система, в южните планински поли. На север в 
течението на вековете са поставени като наниз още 
няколко малки крепости, над планинските пътища 
връз вълните на Сребърната гора.

*„Сребърната планина“ - наричана от 
древни автори също така, често бъркана с 
Балкана и наричана Хемус (както можем 
да видим на доста карти в историята на 
картографията) За
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рисунки на местности са инджикопляктори дето се въртят около реалното изглеждане на прейзжната действителност 
и лустросаното дето го има на картина в изящното и гастрономическо и с вкус на целулоза

Вдълбавания в 
камъка, дали са 
дело на човека или 
естествената намеса 
на природата._.

На северозападния склон 
на върха, където матерната 
скала се е показала в гората, 
с прекрасна гледка към 
планините Балканиди, се 
намират феноменалните скали, 
в прохладната гора мъхът е 
плъзнал по тях превръщайки 
ги в чуден пъзел „Бъгарското 
Пумапумко“ както възкликнах 
щом ги зърнах за първи път
Експедицията ни беше планирана предварително, 
аз и д-р Марин Петров от Тракийския Университет 
имахме среща в подножието на хълма, между двете 
ни села. Рано сутринта на Гергьовден 2021 г. от 
Н.е. набързо разменихме координати и картограф-
ска информация по телекомуникационния възел на 
интернет и ентусиазирано решихме да заместим 
сутрешната си аеробика с пролетна изследовател-
ска разходка. Тръгнах от север от имението си край 
Старозагорските минерални бани и макар че му 
дадох среща в девет и трийсе се залутах по пътя 
разпилян дали след склона на първото нагорни-
ще връз кривия баир да се спусна през дерето или 
през малкото очарователно парче сресана гора* 
на съседното било. Залутайки се сред обрасналите 
пътища забавих темпото и закъснях за срещата ни 
с около час, който колегата оползотвори с кротка 
почивка на автобусната станция - място за новата 
ни среща. 
Щом се сбрахме, бях нахранен с парче русенско 
варено върху филия хляб по стар военен обичай, 
разделихме последната си цигара исе отправихме 
към върха.
Марин сподели за една интересна университетска 
шега - да натовариш раницата си с камъни, за да 
ги занесеш на колегата си да тренира за отслаб-
ване с тях. Удивен гледах как това на пръв поглед 

слабовато момче, избра няколко хубави едри обли 
камъка от Съзлийка, напъха ги в раницата си и 
хукна нагоре към целта (склона от който заходихме 
беше най-стръмния и обрасъл) и като влак - чупещ 
клони по пътя си нагоре издипли през гората до 
първата полянка - място за кратък отдих и сверка 
на координатите, където аз направих тази снимка.



В горещината на майския ден, сякаш лятото беше 
насъпило месец връз пролетта, но в гората беше 
прохладно и затаено. Изведнъщ пред нас се раз-
криха невероятните камънаци  първи посрещащи 
ни на светилището на древните. 

В главата ми се въртеше 
стихчето на любимата Сафо: „... 
измачкаха с краката си овчарите 
синьото цвече...“ Дали във този 
кратък фрагмент не се крие 
погледа и към планета ни - 
това синьо мънисто погазено 
от цивилизацията и кои са 
овчарите: хората, облаците или 
боговете в древната и елада?
намерихме закътаната сянка на канския феномен 
и удивен от прецизността на правите контури на 
скалата се чудех що за гигант ги е подредило така?
Сякаш са пътека към друго измерение, където 
вероятното и невероятното се слива, като джанки 
наклона на хиперкосмоса, нямах думи да опиша 
впечатлението пред силата на природата. И заше-
метен фотографирах, фотография след фотография...

Енергията на скалата жужаща в микроструктура-
та на молекулите на камъка придаваха на мястото 
загадъчен характер. Та тук дори имаше нещо като 
малка зала, ето го трона - седушка, тук е финния 
стенопис на времето вдълбан в твърдтта, огро-
мната ъгловата плоча лежаща напреко - площадка 
за малка хижа на пор или мишле, застлана с шума 
и прясно опадали листа, всичко покорено от мъх, 
вибриращ в резедаво като чохено контошче облякло 
величествена скала.

Нищо чудно 



Шмахматната история за 
която се довлачихме до тук, 
аз носейки само дъждобран и 
шише вода, колегата - двайсе 
килограма камъни ни насърчи 
да продължим напред към 
изследването на обекта.
преминахме нагоре и пед на се разкриха напада-
лите камъни от това, което в последствие се оказа 
кръглата стена на укреплението(2). Запазеността 
на тази купчина показваше че материала - ъгловати 
ломени мергели по 2-3 педи, някои и по-големи, 
без следи от хоросан, категорично потвърждава ан-
тичния (защо не и по-древен) произход на обекта. 
На скицата, която направих на място обозначих 
периметъра на калето, местата където над флората 
се разкриват големи каменни могили- места на ма-
сивни сгради(3), кули, вероятен храм или вътрешна 
масивна постройка с интересна форма(4), издадена 
над стената външна кула(6). Прочетох записките 
на предишните изследователи и потърсих външ-
ната (втора) стена, намерих характерно терасиран 
терен(5), може би доукрепване с насип и палисада 
на ядрото на замъка. В рамката на заградата при 
повърхностноя оглед се забелязват две големи 
могили, евентуална подсказка за още сгради под 
хумуса.



Част от стената
Естествената рисунка 
на природата 



Поглед към градището от север

Удивени разглеждахме, останките на човешката 
култура, шляехме се като завладени и слънчасали 
по темето на хълма, попадайки на все повече има-
нярски ями и зажаднели за тютюн и глътка бира, ре-
шихме да се оттеглим към повика на академичната 
ни природа. Изтегляйки се на юг скочих над смок, 
който скочи към мени, аз над неги, хаотичната ни 
съпротива завърши като аз стреснат от древния ин-
стинкт проснат наполяната гледах с удивление как 
змията се плъзна по дървото и застина очакващо 
нещо като изненада, сякаш ми предлагаше ябълка, 
джанки или шипки. д-р Марин Петров, срещайки 
повторно змия за деня реши да го сръчка, но аз го 
възпрях и казах че може би е по-добре да оставим 
звяра на Мира*. 

* Мира е симпатична колежка от Велико-
търнопвския Универскитет от Факултета по 
Изящни Изкуства, плакатиска от моя курс, 
зветна с това че е дизайнер на опаковката 
на вафли „Стоичков“ много популярни в 
в Барса, провинция Каталуния, Испания, 
Иберийски Полуостров, Евразия, Земя, 
Слънчева система, галактически влачун 
„Цингус“, галактика Млечен Път, Космос, 
малко фъфли, но е симпатяга миньонче 
и брюнетка, рисувал съм бюста и как се 
показва огледално от космоса или нещо та-
кова през далечната 2005-6-7-8 г. сл.Хр. 
сладурана като цяло



На кадастриалната карта съм мацнал със 
синьо мястото на калето и медните рудници

Дигитална фото-
графия направена 
кот космически 
апарат на земята 
околовръс обекта 
на изследването



Малка Верея, Богомилово

Malka Vereya, Bogomilovo
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 Легенда / Map Legend

1. Централна библиотека 

 Central Library

2. Православен храм „Св. Патриарх Евтимий“   

 St Patriarch Euthymius Orthodox Church

3. Студентски стол 

 University Canteen

4-8  Общежития 

 Dormitories

9.  Централен вход

 Central Entrance

10.  Форум

 Forum

11.  Западен вход

 West Entrance

12. База на Аквакултури

 Aquaculture Base 

13. Музей на коня и конния спорт 

 Museum of the Horse and Equestrian Sport

14. Аграрен технологичен парк

 Agrarian Technology Park

15-17 Клиники за дребни животни, коне и продуктивни животни  

 Small Animal, Horse and Productive Animal Clinics

18-19  Стационари за коне и продуктивни животни 

 Horse and Productive Animal In-patient Facilities

20  Изолатор и отделение за паразитни болести

  Isolation and Parasitic Diseases Units

21.  Корпус 6

 Corpus 6

22.  Корпус 7

 Corpus 7

Стара Загора / Stara Zagora

р

Надолу към Университета пътя беше лесен, дори 
си намерих парче тел, бракониерски опъната между 
дърветата, за да спъва елени, сърни, глигани и по-
едър дивеч, често срещан напоследък от незаконно 
ловуващи, някои дори пускат ток за да неутрализи-
рат ловувания звяр. Хареса ми и си го взех за па-
янтовия сушилник на село, после намерихме опънат 
сезал, и решихме че това не е бракониерска разра-
ботка е дело на Тезей тръгнал да бори „минотавъ-
ра“, опъващ сезал за да намери обратния си път към 
гаджето си минойската красавица Ариадна. Взех 
и сезала. После решихме че е станало преплитане 
във времето и пространството и Тезей не е намерил 
сезала си и за това Ариадна му е дала допълнител-
но тел да не се къса, но тя такава тел се чупи много 
лесно огъваш я няколкократно и готово. 
Може и да е бракониерска разработка но от митич-
ния Тезей, бродещ загубен из възвишенията над 
Малка Верея*, лутащ се между желанието да пре-
трепи екзотично животно и мисълта за завръщането 
при благоверната си Ариадна.

В жегата, зажаднели за келибарена течност, без 
цигари, прекосихме селището Малка Верея, къде-
то на втория магазаин който не работеше пишеше 
„Първи Частен Магазин“, там стара жена каза на 
Марин че магазините все някога ще отворят, пихме 
една студена вода пред погледа на двама от мест-
ните старци и пожелавайки си всичко най-добро 
се устремихме към апогея на тукашната култура и 
цивилизация, гордост на старозагорци, градския ни 
университет (виж картата на съседната страница 
където сред храсталаците са скрити стотици живо-
тини, можеш ли да ги откриеш?)
По път натам си разказвахме легендата за добрата 
ламя и жадното село а някой беше наредил парчен-
ца царевида през ражни разстояния по банкета на 
шосето, но аз знаейки тази приказка за загубените 
братче, сестриче малечка палечка и захарната къща, 
предпочетох бира и цигара пред менсата на кампу-
са, където и завърши днешното ни приключение.

*за това как в бар Корона в миналото вместо Ариана ни сервираха айран ще разкажа друг път, но там дори и ракия 
да си поръчаш на касовия бон пише „Кисело млеко“



с тенкю към колегите дето 
хем чели 

хем работили

www.bulgariancastles.com
android

google maps
GPS logger

Orux maps (deto im dadoh deset leva ej tyj za 
sherpa elektron deto ne go znam kakvo pravi i de se 

namira)
Geo Traker

c:geo
знойни и незнойни картографи от ХХ век и назад 

през времето, стоители на цивилизацията 

*
Сресани гори, природен феномен на който попаднах 
наскоро разглеждайки спътникови изображения, според 
мен са естествената намеса на скалните пластове и 
хумус във дълговечната борба между гори и поляни. 
вж. от космоса гората на юг от средногорското селище 
Съединение


