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Магическата сила на мегалитите
Валерия Фол
Големокаменните градежи винаги са възбуждали въображението на хората. Още през 2 век Павзаний описва с респект старините в Микена и Тиринт и предава легендата, че
всички тези съоръжения са направени от циклопите. През 19
век по време на първите обхождания и описания на градежите от огромни обработени камъни в Северна Франция и Южна Англия те получават своето име, с което ги обозначаваме
и сега – мегалити – от старогръцките думи мегас – голям и
литос – камък. С този неологизъм започват да се означават
градежи от необработени или грубо обработени камъни, каменни блокове, плочи или късове. Словосъчетанието „хората на мегалитите“ също е от това време, но вече не се свързва със загадъчни безименни мореплаватели, които пътуват и
разпространяват своята цивилизация и вяра, а с достигната
степен на цивилизационно и културно развитие на хората,
което води до проявление на вярата им чрез мегалитни градежи. Загадката все още остава, тъй като универсалията в
мисленето и вярването на народи от различни краища на
света, която ги вдъхновява да издигат многотонните каменни блокове, не е изяснена.
Многообразието на мегалитите от гледна точка на планировка, технология, конфигурация и дори на изображения,
нерядко гравирани върху монолитите, може да бъде сведено
до два основни типа – долмен и менхир. Тези наименования
са от бретонски произход. Терминът долмен произлиза от
dol – маса и men – камък и обозначава забити в земята камъни (блокове), които са покрити с хоризонтална плоча. Наименованието менхир произлиза от men – камък и hir – дълъг
и се употребява за изправен камък. Така първите научни опи
сания изместват местните названия. Когато менхирите са
групирани и особено ако очертават по терена геометрична
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фигура, те се означават с crom – в значение на крива (линия)
и lech – обработен камък, т.е. с кромлех. Неговата форма може да бъде елиптична, кръгова, полукръгова, правоъгълна,
а и всякаква друга. В англоезичната литература дълго време
с понятието кромлех се обозначава долмен, докато групите
от менхири са наричани описателно stone circle – каменен
кръг.
Вярванията и мито-легендите на народите, на чиято територия са документирани долмени, не ги свързват с погребалната обредност и фолклорната култура никъде не приписва
тези паметници към официалната религия, а на хората от
изчезналата древност. За териториите на разпространение
на католицизма и на православието мегалитните и отчасти
скално-изсечените паметници по правило са враждебни на
християнството и смятани за напълно езически символи, дори когато са фон на християнизирана фолклорна обредност.
Те са църковно-правно осъждани почти на всеки събор от 5
в. сл. Хр. насам. Двадесетият канон на събора в Нант от 658
г., например, изрично изисква закопаването на „тези камъни“
на такива места, в които почитателите им никога да не биха
били в състояние да ги открият, а около 800 г. Карл Велики
дори разпорежда поголовното им унищожаване. Както се установява днес, почитта към скалните и мегалитни паметници се е оказала по-силна и от разпорежданията на Светата
римо-католическа църква, и от императорските заповеди.
В старите описания са документирани фолклорните названия на мегалитите. Във Франция долмените се знаят найчесто като „къщи“ или „дупки/пещери“ на феи, великани или
джуджета. Такива градежи, както и менхирите, понякога се
смятат за обиталища и знаци на легендарни герои, какъвто е
прочутият Гаргантюа. Мегалитни съоръжения дори са определени като негов „гроб“, „надгробен образ“, а врязвания са
наричани „стъпката“ или „галоша“ на Гаргантюа. В Англия
често мегалитите са отнасяни към времето на „кръглата маса
на рицарите на крал Артур“ и са атрибуирани към магьосни-
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ка Мерлин. В Испания е обичайно мегалитите да се свързват
с арабското владичество и да носят названия като „масата на
маврите“, „кулата на маврите“ или „колибата на маврите“.
И в България долмените също имат своите приказни обяснения и названия – „змейови дупки/къщи“, „хамбарчета“,
„параклиси“ на почитани светци и се отнасят към времето на
„елините“. За „елините“ разказват, че те били толкова високи хора, че не виждали къде стъпват. Като ходели се спъвали
в къпините, падали и умирали, та затова изчезнали. Скално
изсечените жертвеници (олтари) най-често са свързвани със
„стъпката“ на епическия герой Крали Марко или на коня му,
„Марков камък“, с „Господьова диря“, със следи, оставени
от Св. Георги или от друг светец-воин. Напоследък мегалитите и скалните изсичания се обявяват на фолклорно ниво
за следи, оставени от извънземни. Скалните гробници и светилища са „дупката/пещерата“ на легендарния поп Мартин
от иманярския фолклор, „къща/дупка/пещера“ на змейове в
антропоморфен образ и пр. Те винаги са свято място и са
свързани с вярата за лечителната им сила. На това място се
коли курбан на деня на почитан от населението светец.
Мегалитизмът в различните райони на света се различава
историко-типологически, но свещенодействената активност
изисква изясняването му в конкретен културно-исторически
контекст чрез интердисциплинарни изследвания, в които все
по-голяма роля ще играят точните науки.
Представеният сборник със статии е поредното доказателство за магическото свойство на мегалитните градежи
да активират интелектуалните търсения на любителите на
старините.
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The Magical Force of the Megaliths
Valeria Fol
The giant ancient stone structures (megaliths) have always
hunted the public imagination and continue to provoke the interest in people from around the world. The famous Greek geographer Pausanias, visiting Mycenae and Tiryns in the 2nd century
A.D., believed that the mythic Cyclops had built the colossal ruins and ancient palaces. This legend was passed down to generations of history lovers and explorers. Later, in the 19th century, a
term used to define all these ancient structures, was created: the
neologism megalith. It was coined out from the ancient Greek
words μέγας megas, meaning great, and λίθος lithos, meaning stone. The term was first used during the initial surveys
and descriptions of large standing stones structures in northern
France and southern England. The word “megalith” continues to
be used to depict artificially created ensembles or structures of
untreated or rudimentary shaped stones, stone blocks, slabs or
fragments, independently of the civilization that erected them.
In the same time, in the 19th century, was created also the term
“hommes mégalithiques” (megalithic people), used to explain
the universal presence of the megaliths. As per the 19th and early
20th century theories, the “megalithic people” were enigmatic
sea voyagers, traveling across the seas and spreading their beliefs by building megaliths across the world. Modern research
demonstrates that during a certain phase in human development,
cultural and religious beliefs were globally expressed by building megalith structures. This phenomenon, inspiring spiritually
and intellectually the people from different corners of the world,
to universally erect similar structures weighting several metric
tones, still remains an unexplained enigma.
In spite of the enormous variety in technology, planning, configuration and often times imagery present on the stones, the
megaliths can be divided into two major types – dolmens and
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menhirs. Both terms have Breton etymology: dolmen comes
from dol – table, and men – stone, and denotes upright standing stones (blocks) covered by a horizontal capstone; menhir
uses –hir, which means “long” and in this case signifies single
standing stone. This way with the first scientific descriptions
the local terms were replaced. When the menhirs are grouped,
and specially when they form a specific geometric figure, they
are called cromlech: from crom – curve and lech – shaped stone.
Cromlech shapes can be elliptic, circular, semi-circular, rectangular or any other. In the English literature cromlech is used to
depict dolmens, while other groups of menhirs are described as
stone circles.
In the collective memory of people, the megaliths are related
to the long forgotten past, and not to the existing burial traditions,
nor to folklore-related beliefs, mythology and legends. Megaliths are normally not related to the official religions and culture:
they are considered as remnants of vanished civilizations. Even
when used as background for the Christianized ritualistic folklore, megaliths and some of the rock-hewn monuments are considered hostile to the Christianity and believed to be entirely pagan symbols. They have been considered evil, especially on the
territories of strong Catholic and Eastern Orthodox Christianity
influence. They were condemned and outlawed at almost every
ecclesiastic council since fifth century AD and on. The twentieth canon of the Council of Nantes (Concil. Namnetense) from
658 AD expressly requires these “stones, which by the tricks
of demons were venerated in ruinous and woody areas” to be
deeply buried, so nobody can worship them. Charlemagne even
ordered their entire destruction around 800 AD. Nevertheless,
as time had demonstrated, the veneration of stone structures
and megaliths resulted stronger than any Holly Roman Catholic
Church prohibitions and Emperors’ edicts.
The popular folklore names of the megaliths are well documented in ancient descriptions.
In France, the dolmens were known as “houses” or “holes/
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caves” inhabited by fairies, giants or gnomes. Believed to be
inhabited by legendary heroes, these structures, as well as the
menhirs, are considered to be symbols of mythological figures
such as Gargantua. Megalithic constructions were even regarded
as Gargantua’s “grave”, or his “funeral effigy”, while rock or
stone openings were believed to be his “footprint”.
In England, the megaliths were attributed to wizard Merlin,
from the times of King Arthur and the Knights of the Round
Table.
In Spain, the megaliths are usually related to the Arabian rule
and hence having Moors’ related names: “the Moors’ table”,
“Moors’ Tower”, “Moors’ hut”.
Bulgaria doesn’t make an exception, when it comes to fairytale explanations of the megaliths’ origin. They are believed
to be from the times of the “Hellenes” and are called “dragon
holes/houses”, “small barns”, “chapels’, etc. The Hellenes, as per
the popular legends, were so tall, that they couldn’t see where
they were walking. That was also the reason for their disappearance – the Hellenes couldn’t see the traps, and stepping in them,
they died and vanished.
Rock-hewn sanctuaries (altars) are normally related to the
footprint of the epic hero Krali Marko, or his horse. “Marko’s
stone”, “God’s path”, Saint George’s footprint or the footprints
left behind by other saint-warriors, are only some of the numerous examples of these legends. Lately, in popular folklore, megaliths and hewn rocks are declared traces left behind by extraterrestrials. Rock tombs and other sanctuaries are Priest Martin’s
“holes/caves”, a legendary name from the treasure-hunters’
folklore. Dragon anthropomorphic effigies of “dragon’s house/
den / or cave” are also related to megaliths. Megaliths are always
holly places and believed to have healing power. Their sacred
locations are used even in modern times for animal sacrifices on
the day of local saints.
Megalithism differs in historical and typological aspects in
various regions around the world. That is why the activities of
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cult and worship on megalithic locations require further clarification in the light of specific cultural and historical context.
Fundamental interdisciplinary research, with focus on the exact
sciences, will play more and more an important role in this clarification.
This book, a comprehensive collection of articles on megaliths, is the latest contribution to the scientific research in the
field. It also presents the latest evidence of the magical properties of megalithic structures, inspiring profound intellectual
explorations for all enthusiasts of ancient cultures.
© 2009 Valeria Fol – Author, Bulgarian text
© 2009 Rossitza Ohridska-Olson – Translator, English version
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Мегалитните паметници на Балканите
Любомир Цонев
I
Критерият, по който обединяваме различни обекти в
групата на мегалитите, има по-скоро архитектурно-историческа, отколкото идеологична или религиозна природа. Не
твърдя, че менхирите и долмените винаги и навсякъде са рожба на една и съща религиозна идея, че обслужват един и
същ култ, но твърдя, че са проява на еднотипен подход към
строителна задача, демонстрират своеобразен тип мислене и са се появили общо взето в една и съща епоха. Те
са създавани от твърде грубо издялани и относително твърде
големи скални късове през халколита, бронзовата епоха и
в началото на желязната епоха (между 40 и 5 в. пр. Хр.) в
различни райони, пръснати по цяла Евразия (от Британия
и Скандинавия през Балканите чак до Палестина, Кавказ и
Арменските планини), Индия, Югоизточна Азия и Южна
Япония. За България се датират във времето от II до средата
на I хил. пр. Хр.
В сърцевината си мегалитите са преди всичко обекти от
огромни каменни блокове, които се опитват да създадат някаква конструкция от минимален възможен брой монолитни
елементи с максимално големи размери. По тази особеност
мегалитното строително мислене се отличава от стандартното (дребномодулно).
Предполагам, че исторически по-ранни са скално-изсечените паметници, а сетне възникват и мегалитните. Често е
полезно да ги разглеждаме паралелно, като търсим взаимно
влияние. Също така в редица случаи е възможно те да са създавани от едно и също местно население в последователни
етапи от неговото развитие. По тези причини има основание
да обединим двата вида паметници в по-обща категория, която да именуваме „скално-насочен тип култура“.

18

Според общоприетите днес представи основните типове
мегалити са два: менхири и долмени. Всеки от тях си има
своите вариации. Ще ги спомена в тяхното логическо развитие, което не е длъжно да съвпада с реалното им историческо
развитие.

II
Менхирът е голям вретеновиден или колоновиден блок,
грубо отцепен и одялан и забит вертикално в земята на равно място. Логически следващата стъпка в усложняването на
каменните творби е идеята за комбиниране чрез просто
групиране, т.е. чрез пространственото сближаване и аранжиране на индивидуално забити менхири. Те могат да бъдат
подредени в една или няколко успоредни прави линии, съдържащи от няколко до няколкостотин екземпляра (менхирни редици или алеи, alignments), а могат да бъдат и забити
в кръг (кромлехи). Срещат се и множества менхири, подредени в правоъгълна решетка, т.е. група, подредена не само
в надлъж, но и напречно. Много съществено е да осъзнаем,
че менхирните индивидуални или няколко успоредни редици, менхирните кръгове или решетки, макар и съставени от
пространствено поотделно забити колоновидни блокове, са
проектирани и се възприемат като единни архео-архитектурни обекти, ансамбли.
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По-нататък логически идва комбиниране на продълговати каменни блокове чрез физически контакт, т.е. чрез
сглобяване – т.н. трилити. Трилитът е комбинация от 3
блока, наподобяваща гигантски правоъгълен портал: два
високи носещи блока са забити паралелно вертикално, а отгоре е положен трети хоризонтален висящ блок. На английски
буквално „стоунхендж“ означава „висящ, окачен камък“.
На Балканите менхири има само в България, но не им се
отделя особено внимание и са съвсем слабо изучени и практически не са популярни. В научната литература са известни
само 3–4 индивидуални менхира (1 при с.Овчарово, Сакар
пл. и 2–3 при с.Петокладенци, Плевенско) и само два кромлеха (1 при с.Долни Главанак, Източни Родопи, открит от
Г.Нехризов и 1 при с.Старо Железаре между Хисаря и Пловдив, разкрит от Г.Китов).
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Менхир при с.
Кромлех при с.Долни Главанак
Петокладенци (Плевенско, (Източни Родопи, Южна България).
Северна България)

Менхирни редици и трилити на Балканите изобщо няма.
За голяма радост на любителите, обаче, у нас – край Плиска,
Североизточна България съществуват и са оцелели до днес
решетки от менхири, отбелязани в началото на ХХв. от Карел Шкорпил и наречени от него „девташлари“. Те удивително приличат както по форма и начин на обработка, така
и по подреждането си в решетки на подобни обекти в един
от най-богатите и прочути мегалитни райони в света – Бретан, Северозападна Франция. Засега българските менхирни
решетки в Лудогорието са скрити от широката ни общественост по една тривиална причина – загадъчното название,
което няма нищо общо с нормалната международна археологичната терминология, а е местна диалектна дума.
За създателите на менхирите и комбинациите им на Балканите не може да се каже нищо определено, освен да се
предположи, че са били местни племена от тракийския кръг,
подобно на долмените. Ако допуснем, че са градени няколко
(примерно 5) века по-рано от тукашните долмени (официално датирани 12–6 в. пр. Хр.), получаваме периода 17–10 в. пр.
Хр., т.е. средата и края на II хил. пр. Хр.
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III
Най-същественият архитектурен белег на долмените
е фактът, че са съставни, а не монолитни обекти, т.е. вече
са градежи. При това същественото им свойство е, че не са
групирани, а са сглобени с физически контакт от минимален възможен брой монолитни плочи. Тук вниманието на
строителите е било насочено не към вретеновиден скален
къс, а към една груба почти правоъгълна плоска плоча. Архитектурната идея е била да се издигне тази плоча над земята и да се закрепи там хоризонтално.

Според подпорите долмените са два типа: тип „маса“ и
тип „камера“.
Първите долмени напомнят наистина гигантски каменни маси: плочата се крепи над земята върху четири колоновидни каменни блока, подобни на краката на масата. На
древния език, говорен в Бретан, думата долмен (tol-men) означава „каменна маса“. Такива структури (може би най-древните!) се срещат често в Западна Европа, но на Балканите и
в Казказ ги няма.
Вторият тип долмени напомнят гигантски къщички: повдигнатата плоча се опира не върху 4 крака, а върху
2, 3 или 4 вертикално забити плочи-стени, формиращи свое-
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образна отворена или затворена камера. В тези случаи хоризонталната плоча играе роля на покрив, похлупак. На Балканите има само долмени от втория тип „камера“. Не случайно
населението у нас ги нарича „гробници за великани“, „змеюви къщи“, „хамбарчета“, „пещерички“, „капаклийки“ и т.н.

Долмен при с. Изворово
(Западен Сакар,
Южна България)

Долмен край с. Белеврен
(Северна Странджа, Южна
България)

Разпространени са предимно в Източна България (Източна Стара планина, Източните Родопи, Сакар планина и Странджа), но ги има също в гръцката част от Източните Родопи и
в турската част от Странджа. Най-вероятно техни създатели
са тракийските племена от групата на одрисите. Долмените
в Тракия са вероятно измежду най-новите, практически последните, построени в света. След края на 6 в. пр. Хр. изграждането на долмени на Балканите замира завинаги.

23

Долмен край с.Руса (Източни
Родопи, Североизточна Гърция)

Долмен край гр.Лалапаша
(Южна Странджа,
Северозападна Турция).

Очевидно е, че изучаването на мегалитите на Балканите изисква обобщаване на целия известен материал, понеже
той е бил едно и също културно огнище. Естествено е да се
започне от страните, където има най-много обекти – България, Гърция, Турция. Но се налага да се провери дали и в
останалите балкански страни има мегалити и ако има – да се
включат и те в един цялостен обзор.

24

IV
Никоя класификация на каменните обекти не е 100%
точна и изчерпателна, винаги остават обекти от междинен
или смесен тип. Причината е изумително богатата фантазия
на древните строители. Но все пак някаква класификация
е нужна като основа, върху която да стъпим като описваме
обектите и разсъждаваме върху тях. Като илюстрация ще
посоча само няколко примера за преливането между мегалитни и скално-изсечени обекти, които си остават несъмнено в рамките на по-общото понятие за скално-насочена
култура.
Съществуват междинни обекти, които можем да наречем
„скално-изсечени менхири“ (у нас: при с. Побит камък, на
река Доспат при гр. Сърница, и близо до с. Старосел в южните склонове на Същинска Средна гора).
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Съществуват междинни обекти, които предпочитам да нарека „квази-трилити“, понеже става дума за сглобени каменни портали, в които само напречният блок е поставен от
хората, а двата носещи са естествени скали (у нас: Бузовград
при Казанлък, „мушилка“ край с. Долно Дряново, Зап. Родопи, светилище при Царев връх, Зап. Рила и др.).
В Северен Сакар до с. Хлябово в местността Евджика
съществува обект, за който най-подходящо е името „скално-изсечен долмен“– това е камера с човешки ръст, много
майсторски изсечена и загладена в изолирано стърчаща скала подобно на пещера. Навремето (1901, Г. Бончев) камерата
била затваряна с голяма плоча. Тази лицева плоча дори имала правоъгълен отвор със заоблени върхове, с което силно
напомняла лицевите плочи на мнозинството долмени у нас.
Плочата отдавна е унищожена, но по предните ръбове на
скалната камера и днес личат каналчетата (жлебовете), които били предназначени да я поддържат изправена.
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За пълнота ще спомена и т.н. протодолмени – съоръжения, при които хоризонтално окачената плоча (капак) е поставена от хората, но едната или двете вертикални носещи
плочи (стени) са естествено стърчащи скали (в м. Евджика
при с. Хлябово, Сакар; в светилището Беглик-таш на Маслен
нос край Приморско).

V
В повечето трудове по древна архитектура мегалитните
паметници се третират като доста примитивен начален етап
от линейното развитие на строителните умения на хората.
Според моите проучвания това съвсем не е вярно. Мегалитите не са първичен, прост, примитивен етап от развитието на единната световна архитектура. Мегалитите са преди всичко определен начин на мислене, отношение към света и градежа. Той твърде дълго бил възприеман
от хората като своеобразен, но равноправен подход наред с
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дребномодулния подход. В епохата преди Христа архитектурата по земята не се е развивала линейно, като един поток,
а в две големи течения, които се развивали вътре в себе си
поотделно, но успоредно във времето: едромодулно (мегалитно) и дребномодулно (класическо) течение. Четири хилядолетия мегалитите били създавани паралелно със стандартните дребномодулни съоръжения. Четири хилядолетия
двете строителни и културни традиции са имали равноправно съжителство, намирали са се в творческо съревнование,
без да си влияят една на друга. Дребномодулните градежи
не са произлезли, не са се развили от едромодулните, а са се
появявали едновременно с тях, но върху различни, често съседни, територии, създавани са били от различни общества.
В края на краищата когато мегалитният подход изчерпал
възможностите си за развитие – отмрял и бил заместен от
дребномодулните паметници, зидани от малки правоъгълни
каменни блокчета (квадри) или от тухли. Зидането от относително малки елементи (квадри или тухли) осигурява
по-голяма гъвкавост и разнообразие на планировката, поголяма сложност на функцията, по-облекчено и по-масово
строителство. С това дребномодулният подход печели съревнованието между двата типа строителна техника.
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Дребномодулният подход се реализира в източния дял на
Балканския полуостров чрез десетки подмогилни храмове,
мавзолеи, гробници, които от 5 в.пр.Хр. насетне масово се
зидат в днешните земи на Източна България, Северна Гърция
и Северозападна Турция. В последните десетилетия у нас
най-много такива съоръжения успя да разкрие Г.Китов. Към
най-ранните може да причислим гробниците при с.Равногор
в Западните Родопи (до Пещера). По-късно в периода 5–3
в.пр.Хр. се наблюдава разцветът на този вид строежи в Южна България (Старосел, Казанлъшко, Хасковско, Ивайловградско). Това са териториите на одриската племенна група. Малко по-късно и в Североизточна България се появяват
световно прочутите подмогилни храмове в резервата Сборяново, при с.Свещари, край Исперих, където обитава гетската
племенна група. Вероятно най-късният, последният на Балканите подобен храм не е каменен, а тухлен и се намира край
Поморие, датиран 2–3 в.сл.Хр.

VI
Началото в изследването на мегалитите в България е
поставено от Карел Шкорпил, инженер по образование, но
страстен почитател на археологията, успешно самообразовал се в тази научна област. След повече от 20-годишен труд
през 1925 г. той издава обзор, където описва известните дотогава долмени в Странджа и Сакар. Именно той споменава
за пръв път менхирите-девташлари край Плиска. Едновременно с него първия пълен обзор на долмените специално в
Сакар прави геологът Георги Бончев (публ. 1901г.). Там той
споменава и менхира в с. Овчарово. За долмени в Източните
Родопи за пръв път в научната литература споменава друг
геолог – Стефан Бончев: през 1896г. той описва долмени
край Харманли. После интересът към мегалитите изчезва за
около 20 години.
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Възражда се в делото на изследователя Васил Миков през
40-те и 50-те години. Той обобщава доста голям материал и
се стреми да търси връзките на тракийските долмени както
с предшестващите ги гробници в Микена, така и с последвалите ги подмогилни тракийски класически храмове в Тракия.
Впоследствие интересът към долмените у нас пак затихва.
Отново подемат изучаването на мегалитите в Тракия група
учени през 70-те години на ХХв.: Иван Венедиков, Александър Фол, Петър Делев, Иван Панайотов, Димитър Пеев, Георги Кулов и др. Те обхождат Сакар, Странджа и Източните
Родопи, локализират наново стари долмени, откриват нови,
провеждат археологични разкопки. Тази оживена дейност
кулминира в публикуването на фундаментален и богато илюстриран труд „Тракийски паметници“ в 3 тома (том 1: „Мегалити в Тракия, Част 1“, том 3: „Мегалити в Тракия, Част 2“).
В началото на ХХI век с разкопки на долмени активно се
занимават екипите на археолозите Георги Нехризов (Южен
Сакар и Източни Родопи) и Даниела Агре (Странджа).
Не се издирват и изучават целенасочено, обаче, мегалитни
паметници извън типичните мегалитни райони, т.е. в Средна
гора, Източния Балкан, Шуменско, Лудогорието, Провадийско и т.н. където такива има или е имало, макар и в доста помалки количества. Не са били обобщени (издирени и регистрирани) всичките, не са били точно локализирани (GPS) и
прецизно каталогизирани, не е бил провеждан систематичен
периодичен оглед. И до днес не съществува сериозен сайт,
посветен специално на българските, а в перспектива и на
балканските мегалити.
В последните 3–4 десетилетия се появи и добре се разви
нов физичен метод за датировка в археологията: фотолуминесцентно датиране.
Класическите археологични методи за датиране се базират на стратиграфски и стилов анализ на артефакти – керамика, монети, метални предмети и украшения, каменни орнаменти и т.н., комбинирани с евентуални писмени източници за епохата.
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Най-разпространената днес техника е методът на радиоактивния въглерод C14. Тя изисква, обаче, непременно наличие на органични останки, които да се намират в обекта и да
е ясно, че са от времето на неговото създаване. При мегалитите това изискване рядко е налице.
Фотолуминесцентният метод е едно добро допълнение
към всичките други възможности за датиране. Той анализира количеството луминесцентна енергия, която се натрупва
в разстояние на векове и хилядолетия в кварцовите песъчинки, включени в скалните материали. Тази енергия се натрупва под влияние на облъчването на скалата от радиационния
фон и може да се нарече археологичен луминесцентен запис.
Като се раздели пълният запис Rarch с едногодишния запис
Ryear, се намира възрастта в години t = Rarch / Ryear.
Основното изискване – кварцови включения в скалата – е
изпълнено, за щастие, във всичките скали, от които се изграждат мегалитни съоръжения.
Второто съществено изискване за приложимост на метода е изискването в процеса на мегалитното изграждане повърхността на скалата да е била пряко облъчвана от слънчева светлина в продължение на няколко часа. Тази ситуация
се реализира винаги.
И третото съществено изискване е след сглобяването на
съоръжението анализираната повърхност от скалата вече
да не е била осветявана от слънчева светлина чак до наши
дни. Тази ситуация е изпълнена поне за два вида участъци от
скалните блокове: (1) там, където капакът се допира плътно
до стените на долмените, и (2) в дълбоките подземни участъци от повърхнината на менхирите и долмените, които са
останали забити в земята още от момента на създаването и
повече не са осветявани.
Едно значително предимство на луминесцентната техника е фактът, че тя датира момента на действителното построяване на обекта, докато класическите методи обикновено
определят момента на последното използване на долмена.

31

Датировка на менхирите по обичайните методи изобщо не
е възможна; при менхирите луминесцентната техника може
би е единствената надежда за разумна датировка.
Би било много полезно в България да се усвои рутинната
методика за луминесцентно датиране. Това изисква обединени усилия, екипна работа между археолози, химици, оптици,
дозиметристи, както и определена държавна подкрепа. Съседна Гърция вече има доста успехи в прилагането му.
Напоследък чрез Интернет и модерни енциклопедични
албуми вече е достъпна колосална нова информация, която позволява мегалитите в Тракия да се тълкуват отново,
да се осъзнаят вече в контекста на една огромна и глобална
специфична скално-насочена култура, включваща мегалити
и скално-изсечени паметници в Евразия.
Днес все повече се разчита именно на културното взаимодействие между народите да въведе повече толерантност и
хармония в нашия твърде пъстър и противоречив свят. Днес
опазването на културно-историческото наследство е на път
да се превърне в национален приоритет в България. Затова
става крайно наложително най-широкото популяризиране
и социализация на мегалитните обекти, тяхното подходящо обгрижване, трайното им включване най-сетне в общопризнатия културен фонд на страната, а също и в сферата
на вътрешния и международния туризъм. В същата посока
би било добре, ако се обединят усилията на професионалистите и на добронамерените ценители на скално-насочената
култура от всичките балкански страни.
През 2006 и 2008г. учени от Института по астрономия,
БАН, Института по физика на твърдото тяло, БАН, и Мадридския автономен университет осъществиха две архео-астрономични експедиции за GPS регистрация и азимутални измервания на долмените в България. Събраният снимков материал
бе представен за кратко пред широка публика чрез фотоизложбата „Мегалитите в България – какво оцеля до началото на ХХI век“ в галерия Академика, БАН, 15–18.09.2008.
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За да се постигне още по-голяма популяризация на мегалитните паметници, инициаторите на експедициите решиха
да покажат отново споменатата фотоизложба, но вече значително преработена и разширена, този път в Дома на архитек
та, София, 09–27.03.2009. Основната експозиция (автори: Л.
Цонев – София, Д. Колев – Смолян, А. С. Г. Гарсия – Мадрид) бе обогатена с нови фотоси на същата тема (автори: К.
Димов – Казанлък, Л. Калудов и Св. Соловьов – Бургас).
За да се усили общественият отзвук, да се обсъдят хипотези за същината и възможни пътища за спасяването им от
по-нататъшна разруха, Любомир Цонев, Костадин Димов и
Костас Марицас поеха инициативата в Дома на архитекта,
София, на 27.03.2009 да се проведе настоящият Първи симпозиум „Мегалити на Балканите“. Би било чудесно, ако тази проява не остане последна, а намери своето периодично
продължение в бъдещето. Би било чудесно, ако в този род
прояви се включат все повече участници. Хилядолетната
древна култура на Балканите заслужава това усилие.
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Megalithic Monuments on the Balkan Peninsula
Lyubomir Tsonev
Abstract
A specific terminology is proposed to describe the objects
belonging to the rock-oriented culture (rock-cut + megalithic
objects). Menhirs, cromlehs and dolmens in Bulgaria, Greece
and Turkey are shortly reviewed. Examples are demonstrated
for some Bulgarian objects of mixed character, which require
expansion of the main classification scheme in order to include
more complicated cases: rock-cut menhirs, rock-cut dolmen,
proto-dolmen. In Bulgaria are observed also quazi-megalithic
objects: quazi-dolmens, quazi-triliths, cyclopic walls, one original underground well temple containing megalithic construction
elements.
The history of ancient architecture is interpreted here not as
one linear process, but as parallel flow of two concurrent processes (megalithic and classic architectural technique and ideology) occurring in spatially separated regions during a long period IV – I mill. B.C.
The history of scientific examination of dolmens in Bulgaria
in 19–20 century is briefly presented. Some measures are proposed for future popularization and preservation of the megalithic wealth on the Balkan Peninsula. Tight international collaboration is strongly recommended in this case. The author calls
the public attention also to a modern dating technique which
could be applied to megalithic objects: the optically stimulated
luminescence (OSL).
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Птичи поглед върху света на мегалитите
Джорджо Димитриадис
Bird’s Eye View on Megalithic World.
Giorgio Dimitriadis
Abstract. Megalithic monuments are still spread around the
globe. Their huge dimension and apparently simple structures
address from the very beginning several question to archaeologists about the social dimension of the segmentary groups that
produce them. Most of the megaliths stimulate the social fantasy
and folklore tales. How is possible, in the end, to understand the
mentality of megalithic societies? The present paper focuses to a
simple bird’s eye view on the megalithic world in order to point
out few common features. A concise megalith vocabulary useful
on fieldwork was also elaborate.
Keywords: folklore, megalith, megalithic mentality, segmentary groups, social dimension.
Ground.
From 1650 in the reports of Great Britain archives the megalithic structures of the territory were already indicated with the
words dolmen, cromlech, menhir. But the term “megalith” were
used for the first time in England and then in France in the early
half of XVIII century. In fact with the term megalith scholars
indicate a stone construction realized with blocks of remarkable
dimension.
Officially these terms were adopted only in 1867 in occasion of
the International Conference of Anthropology and Archaeology to
Paris, after along debate that saw prehistoricians against the “antiquarians scholars” who interpreting the historical sources relative to the Celtic religious festivities and believed that they could
identify such structures like sacred places where the Druids made
human sacrifices. Obviously prevailed the good sense beyond that
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the comparative-scientific method on the wake of the “biological
evolution”, that is the graduate continuity of the evolutionary process like the tendency from the simple one towards the complex
through successive differentiations (cf. megalithic mentality).
Such differentiations are introduced above all after a careful
chronological analysis of the archaeological remains following a
systematic dating and for this most reliable one coining the stratigraphy principles that had the geologist on hand. The archaeologists, therefore, they understood that elaborating for every site
a coherent sequence of the occupation levels of the warehouses
in the sites they were in a position to expressing in chronological
terms the data extrapolated from the diggings. With the technology of the radiocarbon we have arrived to a universal accepted
reliable dating. In consequence the “megalith phenomenon” is
also addressed to the elaboration of the respective cultural context that belongs, therefore, manifestation of the socio-economic
and cultural events that support.
1. Megalithic Art
Concerns the megalithic art until few years ago most of the
studies in the field answered above all to local and contingent
requirements. A first homogenous nomenclature is developed by
Anati (cf. BCSP 1969, IV: 66–71) second the following rules:
 The megalithic art is cultural expression and like such it is
comprised from the cultural horizon.
 The monument and the art on it in are tight by linked each
other.
 The basic unit is the integral scene. The single figure is the
syllable towards the understanding of the “language”.
 As figurative complex it is defined by the iconographic
“whole” of the megalithic monument.
 From the figurative complex can be extrapolated the
chronological and conceptual data, according to layers or
fase, following a coherence figurative logic.

36

2. Megalithic Mentality
But what hits more beyond the same construction of the cyclopean structures is the ability of the “megalithic people” to
plan and to realize such structures with precision being given of
the solutions of great ingenuity. All this was the fruit of a certain
mentality rather then with the functionality; with the cultural
basis and in particular with expression of religious ideas. Concentrating itself to the European megalithic phenomenon it is
possible to find common elements, that is of the similar tendencies, like as “element of social cohesion” and defined as “tomb
of living” (cf. Stonehenge) or as monumental tombs dedicated to
eminent personages of the community, accompanied from rich
funerary equipments (cf. tholos of Atreo, Mycenae) and at last
like outposts of the territory defence (cf. specchie, Salento).
On the whole we can signal the following common lines, in
the attempt to frame the megalithic mentality:
 The appearance of the megalith is connected with the introduction of agriculture therefore in a context of abundance (cf. stone temples, Gozo).
 The change of funerary ritual is marked as the passage
from singular to collective one, therefore social groups of
stable economy (cf. clan genealogy).
 Usually megaliths could be read as “territorial markers”
within the “right to lands” prescribed in the cult of the
ancestors (cf. chiefdom in Britannia and Malta).
Therefore, which is the principle of the common mentality
that has allowed such a homogeneous development? A first explanation us the “diffusion principle” of a cultural evolutionary model. Attention: we do not speak about the “territorial increase” from a certain culture rather but about the “spread of
stimuli” (cf. Kroeber 1940) for which are not transmitted the
details or the entire complexity and elaboration of a product,
but essentially the knowledge that process is possible and the
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perception of its eventual application. In few words one speaks
about a new outline of development thanks to the influence of an
external stimulus, that is in order to say it with Kroeber that “the
acceptation of a stimulus towards a local invention originates
them but induced”. Thus to recognize the main cultural horizon
of this of or the other influence becomes enough difficult also
from the fact of the “cultures crossed recognition” which feeds
an outbreak of intellectual enthusiasm.
An analogy with what we have said for the megalithic structures we observe in the anthropomorphic movement of the
statue-stelae, between the aniconic primordial menhir (without
icon, visus) and the real statues of the classic period,were born in
micro-contexts development between the 3300–3000 B.C. real
dating, manifested at the same time in several parts of Europe.
Two centuries later, around, the 3000 “has give birth” to various
cultural and conceptual isolated groups. The composition of the
statue-stelae reflect the cosmological vision of societies centred
to a conceptual system composed by three logos (cf. Anati 1977).
In fact the cosmological tri-division is clear recorded to the stelae
found in Valcamonica (Massi of Cemmo, Ossimo, Cimbergo), in
Valtellina, in Vollein (Aosta), Moletta Patone (Trentino HighAdige) and to Saint-Léonard near Sion (Valais).
Such enthusiasm was found to a greater reason in the dispersal of the anthropomorphic statue-stelae that in mythological
Europe carries to us along the routes of the great heroes of Greek
mythology: Argonauts, Hercules and Cadmo tangent testimony
of a “obliged passage” of a cultural expression and own to all the
cultures reached to a conclusive stage of their economical, social
and ideological development (Mezzena 1978), that is of the jump
of quality from the redistribution (Neolithic) to the centralized
storage of goods (metallurgy).
So, is not casual the coincidence with the advent of the metallurgy and the places of mines production with annexed mythology (Dyonisos, Cybeli, Efestos). Interesting at this point is to
confront the distribution of the sites of the statue-stelae with the
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megalithic structures distribution and mythological travels carry
us to the conclusion that mythology and the real world are analogous (cf. Dimitriadis 2008).
3. European and Extra-European Megaliths
What hits immediately is the imposing simplicity of the construction, than is based essentially on the use of the architrave
and the falsa volta, but also the “air of family” that can itself
be picked from the diffusion of the megalithic sites around the
world.
In Europe the megalithic distribution follows three great dynamics of spread. The first one called Antlantic and more ancient, is extended from Great Britain, France and Spain. The
second one, that is enough homogenous Mediterranean in its aspects and temporally belong from the Neolithic (second half of
V millennium B.C.) to the middle Bronze Age (approximately
middle II millennium B.C.) and extends from the Balearic isle,
to Malta, southern Italy and Greece. The third direction invests
the zone of south Caucasus where a dense nucleus of statue-stelae are situated between the Balkans, Black and Caspian Sea.
In Africa the phenomenon is concentrated in the North African area between the Atlantic and the Persian Gulf, that is in the
countries: Morocco, Algeria, Sudan and Ethiopia.
In the Middle East and Anatolia it seems that a distribution of
statue-stelae prevails a layer of that Balkan one. In Asia, megalithic sites were found in central and south India, while in the
Pacific in some islands (Isle of Easter).
In the Far East, Japan, we have news of megalithic constructions, in prevalence tombs, beginning from the VII c. AD.
At last, in the Americas between 200 B.C. and 800 AD were
born the great Meso-American civilizations that they have produced structures and statue-stelae of cyclopean proportions.
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4. The Socio-Economics Dimension of the European Megaliths
In order to describe better the megalithic phenomenon it is
necessary to develop guide concepts who allows us to comprise
in detail this enormous effort.
The first stage is to establish the levels of understanding in
terms of technological and economical factors. Therefore, for
convention we accept that:
“Neolithic Age”
“Bronze Age”
“Iron Age”





Agriculture
Handicraft specializations
Complex societies

The second stage is to index the ecological approach, that’s
mean to collect all the data about food storage and the conditioning on culture created from food search.
Arranged entirety they can supply the useful information
care to us the palaeo-demography and in consequence the social
organization of prehistoric societies. In fact as they have demonstrated in the past, pioneering researches (Clark 1952, Boserup
1965) the careful study on the concentration of the single habits
supplies precious elements regarding the demographic increment
that in consequence provokes altering of the agricultural system
in use. Therefore the intensification of the agriculture methods
determines the increase of the production of assets increasing
the working pro capite times.
At the same time the increase of demand for yield involves
the increase of agriculture lands and in consequence alternation
of the cultivations and of lands. The agricultural specialization is
a fact. Every regional ecological diversity renders the change desirable, favouring in consequence social arranges more advances
through a net of redistribution (Renfrew 1979) making reference
to a head tribe or warrior. This in demographic social and eco-
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system terms means overcoming of the maximum threshold that
for a Neolithic society estimates about 400–500 individuals. The
problem is resolved either with the removal of a exact number of
individuals, with the task to create a new group, or with a necessary social transformation. Studies on the increase of the density
population and ancient economy (Polanyi 1957) have confirmed
this hypothesis towards the development of the great civilizations in the Mediterranean area.
Wanting then “to be annoying” in the labyrinth of the megalithic structures seems interesting to try to develop a social
model in which it finds explanation or the modality of construction or the functionality that derives some. Therefore it is necessary to keep in mind the diffusion area that the local centres in
which such monuments they could be developed independently.
For western Europe the megalithic tombs (Neolithic) probably
represent the only point of stability in a context of itinerant agriculture, that is: the Neolithic village remained in a place for
approximately twelve years and then, exhausted the land in pertinent it was moved. Studies lead from Gordon Childe, in the
island of Aran, where the concentration of megalithic tombs is
highest, noted their proximity to agricultural Neolithic lands.
From this view point the megalithic tomb not only represents
an ancestral tomb but also is the symbol of the community that
occupies the surrounding territory: therefore real social “limes”
for a hundred of person’s legacies tied each other of social and
religious cooperation. That as we have said happens of the collective interments, such cyclopean monument indicates not only
the status of the family or clan (process of formation of own
identity) in possession as moreover it attests the evolution in the
construction of the funerary “temple”.
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Fig. 1: Statue-stelae, Corse (photo: G. Dimitriadis).
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Fig.2: Alignement of Santandi, Corse (photo: G. Dimitriadis).

Fig. 3: Pat, Stone 2, Ossimo megalithic site, Valcamonica Italy (photo:
G. Dimitriadis)
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Megalithic Glossary for Fieldwork
by Giorgio Dimitriadis
DiSA-University of Genoa, IT
Alée Couverte: a rectangular megalithic chamber, usually
in Brittany.
Alignment : menhirs arranged in a line, or in parallel lines.
Anta: Portughese dolmen. Three or more upright slabstones
with a capstone.
Boulder: a thick stone, usually of glacial origin, artificially
erected.
Barrow: a round artificial mound of earth or stones. Silbury
Hill is the largest neolithic barrow over 40 m high.
Cairn : a burial mound, constructed mostly of small stones,
covering one or more funeral chambers, such as the Table des
Marchand or Gavrinis. The cairn has an entrance passage to the
chamber. Barrow, Cairn and Tumulus are sometime synonyms.
Cove: a box modelled of three standing stone slabs, open towards the sky.
Cup-marks: simple, round depressions of about 5–10cm diameter, often surrounded with one or more engraved circles.
Cromlech: stone circle, from Welsh „crom” („in a curve”)
and „lech” („stone”), menhirs arranged in a circle. In its true
sense, there aren’t (or no longer exist) any in Brittany. It is better
to talk of an enclosure or a semicircular enclosure.
Dolmen (Portal Tomb): „Table of stone”. In the narrow sense
of the word , refers to the cover of a funeral chamber formed by a
horizontal stone slab lying on vertical pillars. But the word dolmen is also used for the whole of the monument: the table, but
also the entrance passage and the roofing made of stones.
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Gallery grave : megalithic tomb of a later type, which appeared around 3 000 B.C. and which can be distinguished from
other types by the dimensions of its elongated funeral chamber:
of the same width and height as the entrance passage, it would
seem to be an extension.
Kerbstone: stone(s) standing side by side around the base of
a barrow or a passage grave.
Menhir (Monolith, Standing Stone): „Long stone”. The
expression should only be used for the Neolithic period in its
broader sense. Any standing stone is not necessarily a menhir. The biggest monolith of the megalithic culture in Europe is
Grand Menhir Briseé of Locmariaquer in the Brittany which,
now broken down, was about 20 meters high.
Megalith (Mega = big, Lithos = stone): is a prehistorical
monument made of large stones. There are many various forms
of megaliths.
Mound : earthen structure covering a tomb.
Nuraghi: derives from the word „nurra” which means „heap”
or „mound”, but also „cavity”. It is perhaps for this double meaning that the word has been applied to the original shape of the
Nuraghi, built by laying big stones one on top of the other to
create a „hollow” which is then covered by a stone dome to form
a room.
Passage grave: a passage leading into a round central chamber, usually covered by mound. More a shrine than a grave.
Recumbent Stone: a large stone laid flat between the standing stones of a stone circle. Usually on the SE-SW side of the
circle.
Stele : spectacularly cut out standing stone (monolith), often
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carrying carved or sculptured marks : The Great Menhir of Locmariaquer is one of the steles which marks one of the first steps
of the megalithism. The Iron Age also saw the raising of carved
steles, in geometric form. To distinguish them from the latter
type, we sometimes use the Breton word Lec’h.
Stone Circle: a circle build of at least five stones, sometimes
circular, sometimes with a very complicated geometrical shape.
Talayots: Talayots is constructions of circular plant, of certain height, with stones of the base without polishing and carved
stone more in the high part. Its height varies between the 8 and
10 meters, whereas its base arrives has to reach the 20 meters of
diameter.
Tholos tomb: the Mycenaean tholos tomb consists of a circular, subterranean burial chamber, sometimes referred to as
the “thalamos”, roofed by a corbelled vault and approached by a
“dromos” [=entrance passage] that narrows abruptly at the “stomion” [=doorway] actually opening into the tomb chamber. The
chamber or thalamos is built of stone rather than simply being
hewn out of bedrock. Tholoi of this kind are usually, though not
invariably, set into slopes or hillsides. Burials were either laid
out on the floor of the tomb chamber or were placed in pits, cists,
or shafts cut into this floor.
Tumulus: mass of earth and stones sealing one or more
tombs.
Trilithon (Three-Stone): two tall uprights stones supporting
a lintel (lintel=a piece of stone over a door or window, forming
part of the frame).
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Девташларите край Плиска изискват
точна интерпретация
Любомир Цонев
Благодаря на г-жа Д.Митова-Джонова,
че насочи вниманието ми към тези обекти

I. Мегалитните паметници в България
I.1 Долмени и производните им
Двата основни типа мегалити – менхири с техните комбинации (линейни редици и кръгове, кромлехи) и долмени –
са създавани от твърде грубо издялани скални късове през
халколита, бронзовата епоха и в началото на желязната епоха (между 40 и 5 в. пр.Хр.) в различни райони, пръснати по
цяла Евразия – от Британия пред Балканите, Индия, Югоизточна Азия, та чак до Южна Япония. За България това е
времето от II до средата на I хил. пр. Хр. Те са най-старите
архитектурни паметници по нашите земи.
За около 5 години успях да издиря данни за над 80 долмена, оцелели у нас до началото на ХХв. Предполагам, че вероятно са всичко към 120–130. Основните масиви са в планините Странджа (около 60), Сакар (около 40) и Източните
Родопи (около 20). Има още съвсем малко на брой долмени,
пръснати тук-там извън споменатите типични долменни райони: Средна гора (1 в Казанлъшко, 1 по южния склон на вр.
Братан, 1 до Стрелча) и Източна Стара планина (1 долмен
при с.Тича, 10-тина км северно от Котел, 1 квази-мегалитна
гробница при с. Врани кон, 30-тина км североизточно от Котел, можем да включим тук и 1 квази-долмен до Варна).
Според официалната датировка те са били градени през
времето от 12 до 6 в. пр. Хр. (т.е. от края на II до средата на I
хил. пр. Хр.). Най-вероятно техни създатели са тракийските
племена от групата на одрисите. След края на 6 в. пр. Хр. из-
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граждането на долмени замира завинаги – както у нас, така
и по света. Долмените в Тракия са практически последните в
света. Географски най-близките им съседи – в Кавказ – официално се датират доста по-рано, в периода 25–15 в. пр.Хр. и
така съвпадат по време с Микенската култура.

I.2 Менхири и производните им
С менхирите и производните им редици и кромлехи
положението е по-неясно и сложно. Най-напред трябва да
имаме предвид, че по цял свят районите с менхири и долмени рядко съвпадат – обикновено са близки или частично се
припокриват. Не е сигурно дали менхирите и долмените са
създавани едновременно и от едно и също население, макар
че това е твърде вероятно, понеже все пак са еднотипни по
своята архитектурна същина – мегалитни обекти. После се
намесва обстоятелството, че менхирите се датират много потрудно от долмените, понеже там практически не се намират
подходящи артефакти, които да са със сигурност съвременни с издигането им. От общи съображения (доста по-прости
като градеж, по-неразвити като архитектура) може да се смята, че вероятно са поне с няколко века по-стари от съседните
им конструктивно доста по-сложни, по-развити долмени.
В днешна България менхирите са изучени съвсем слабо.
От научната литература доскоро ми бяха известни съвсем
малко менхири и техни комбинации: само два индивидуални
менхира (1 при с.Овчарово, Сакар пл. и 1 при с.Петокладенци,
Плевенско) (Фиг. 01) и само два кромлеха (1 при с.Долни Главанак, Източни Родопи и 1 при с.Старо Железаре, Същинска
Средна гора) (Фиг. 02). Менхирни редици (alignments) у нас
изобщо не се споменават, най-малкото не може да се открият
в литературата и в Интернет под това име, което е общоприето по света.
За създателите им не може да се каже нищо определено, освен да се предположи, че са били местни племена от прото-тра-
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кийския кръг. Ако допуснем, че са градени няколко (примерно
5) века по-рано от тукашните долмени (12–6 в. пр. Хр.), получаваме периода 17–10 в. пр. Хр., т.е. средата и края на II хил.
пр. Хр. Няма сигурни аргументи за по-точната им датировка.

Фиг. 01

Фиг. 02

II. Народности в България в началото на ерата
след Христа
Етническата структура на древните е много по-рехава,
слабо отграничена от днешната, а историографското описание в древните извори е в една зачатъчна, преднаучна фаза
и днес предизвиква противоречиви прочити. За нуждите на
тази студия се налага да скицирам бегло масово разпространената днес историческа картина.
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Местното население по днешните ни земи се нарича от
историците ТРАКИ в периода от 12 в.пр.Хр. (предполагаемото време на Троянската война, от чието пресъздаване в
Омировата „Илиада“ за пръв път научаваме имената на „тракийски“ племена и царе) до 3–4 в.сл.Хр., когато „изчезнали“.
Твърди се, че при разпада на Римската империя на две части
източният дял на Балканите се превръща за няколко века в
арена на изненадващо бурни движения на различни народи.
Най-напред старинните и достолепни траки, творили тук
толкова богата култура в продължение на поне 2 хилядолетия без прекъсване, в римската епоха на Балканите (2–4в.)
почнали да се „топят“, за да изчезнат към 5в. Дотолкова намалели, че плодородните им земи почнали да запустяват и
станали привлекателни и достъпни за нови заселници.
И такива не закъснели.
През 3 в. от север нахлула нова и различна етническа
група – ГОТИ, която основала своя малка държавица в Одринско. След малко повече от половин век готите били прогонени от Тракия. Очевидно през 3в. местните траки били
все още достатъчно многобройни и силни, за да се справят с
нашествениците.
Но оттогава, през 4–5в., изглежда траките почнали забележимо да оредяват, щом без колизии „отстъпили място“ на
следващата етническа вълна – СЛАВЯНИТЕ. Те придошли по това време на Балканите от североизток и безконфликтно се разселили из плодните земи и останали завинаги
тук. Дори и да са заварили остатъци от тракийското население, няма данни двете народности да са враждували,
а по-скоро изненадващо бързо се сприятелили и заживели
дружно.
Но дотук притокът на заселници не спрял.
В периода 5–7 в. пак от североизток по днешните ни земи
придошла нова етническа група заселници, които историците ни назовават РАННИ, ПРА-, ПРОТО- ИЛИ ПЪРВОБЪЛГАРИ. Заселили се тук, без забележимо да враждуват
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със заварените славяни и с едновремешните траки и към
6–7в. изградили по техните земи държава, която нарекли на
свое име. Описаната етническа мозайка се хомогенизирала
сравнително бързо (1 век?) в нова народност, наричана вече
БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ. За нейните представители историците ползват името БЪЛГАРИ.
Приходящите езичници заварили местни езичници. Но в
10-ти век българските държавници възприели от Византия
подходяща писменост и по политически съображения наложили доста грубо на българската, славянската и останките
от тракийската етническа компонента християнството в неговия ортодоксален (византийски, константинополски, цариградски) вариант.
С тези събития етническите придвижвания в Източните
Балкани затихват задълго.
Има доста мнения по въпроса откъде придошли раннобългарските заселници (Прикаспието, Персия, Афганистан,
Хималаите и т.н.), които напоследък твърде оживено се дискутират, макар и не винаги достатъчно убедително. Самият
факт за бурни етнически промени в източния дял на Балканския полуостров рядко се подлага на съмнение. Има, обаче,
една важна подробност, която в официозната историографска книжнина изобщо не се подлага на съмнение. Тъй като
първите големи градове и столици на новата държава били в
Североизточна България, в района, маркиран от Плиска,
Преслав, Мадара, то се смята, че именно там придошлите
първобългари се запазили в „най-чист“ и „най-компактен“
вид, т.е. че това са „най-българските“, „исконно българските“ земи. В този район се обявява за съществено прабългарско творение почти всичко – и Плиска, и Преслав, и Мадарският конник, и дори… девташларите.
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III. Девташларите
Девташларите според мен стават жертва именно на този
мисловен стереотип (или диктат?). Какво представляват тези загадъчни обекти?
В албума „Абоба-Плиска“ (илюстративна притурка към
том 10 от Известията на Руския Археологически институт
в Константинопол, издаден във Виена в 1905г.) Карел Шкорпил публикува снимки на десетки менхири в този район.
(Фиг.03, Фиг.04) Голяма част от тях са щастливо оцелели до
днес, макар все още да са съвсем слабо изучени и дори не са
изцяло картирани.

Фиг. 03

Фиг. 04
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За да осъзная толкова късно и трудно, че у нас има такива
многобройни праисторически обекти от световен ранг,
причината е проста – никой не ги нарича с очевидното им
име „менхири“, а винаги и навсякъде в литературата ни се
наричат с непонятната дума „девташлари“ – очевиден турцизъм или персизъм (?), употребяван от местното население
около 1905г., когато Шкорпил ги е изучил и публикувал.
Ще дам накратко мнението на видни наши историци-българисти за тези паметници.
Карел Шкорпил отбелязва, че под камъните не са открити следи от погребения и затова предполага, че девташларите са служили за събрания с ограничен кръг участници, а седналият на престола, обърнат към цялата група,
е бил „председател“. [Анчо Калоянов „ДЕВТАШЛАРИТЕ И
РУСАЛСКИТЕ ГРОБИЩА (Към въпроса за посветителните обреди за юноши в българското езичество) – Интернет
2008: http://liternet.bg/publish/akaloianov/stb/rusalski.htm]
Станчо Ваклинов във „Формиране на старобългарската
култура“ изказва предположение, че девташларите „са масовата форма на аристократичната практика да се издигат
надписи от името на хана за загинали военачалници“, т.е. че
са „символични гробници“ на обикновени войници и в крайна сметка са „паметници на здравата военна организация“.
[Анчо Калоянов „ДЕВТАШЛАРИТЕ И РУСАЛСКИТЕ ГРОБИЩА (Към въпроса за посветителните обреди за юноши
в българското езичество) – Интернет 2008: http://liternet.
bg/publish/akaloianov/stb/rusalski.htm] [Станчо Ваклинов:
„Формиране на старобългарската култура VI–XI век“,
Глава III Старобългарската култура през езическия период
(края на VII – средата на IX в.) Интернет 2008: http://www.
promacedonia.org/sv/sv_3_3.htm]
Според Рашо Рашев девташларите са мегалитни паметници на българската езическа култура [Р.Рашев: „Плиска-Преслав“ (1992) 5, 5–31]. Те са поменални езически съоръжения
и имат връзка с обичаи и обреди на прабългарската столична
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аристокрация от 8–9в. [Росица Миткова – Биографичен очерк за проф.Р.Рашев по повод смъртта му, Интернет 2008:
http://rikka.co.uk/inmemory/index.php?option=com_content&
task=view&id=27&Itemid=48].
Според Веселин Бешевлиев „Девташларите (дяволски камъни) … са едни от най-забележителните паметници, останали от времето на първобългарите, които са се издигали или
още се издигат в близката или далечна околност на Плиска. …
Обичаят да се правят или издигат девташлари очевидно не е
възникнал у първобългарите тепърва в Дунавска България, а
е бил донесен от тяхната азиатска прародина. Затова паралели и обяснения за девташларите трябва да се дирят в Средна
Азия… Северозападна Монголия.“ [В.Бешевлиев „Първобългарите. История, бит и култура“, Пловдив 2008].
Според Кратката българска енциклопедия [КБЕ, том 2,
изд. БАН, С 1964, Стр. 128:]: „ДЕВТАШЛАРИ (перс.-тур.) –
прабългарски надгробни паметници от VIII–IХв.; някои
от тях са издигани в чест на загиналите далеч от родината.
Представят групи от 5, 7, 9 реда грамадни каменни блокове,
върху някои от които са издълбани прабълг. знаци. Разпространени са в околностите на Плиска.“
Според Большая советская энциклопедия [БСЭ, III издание, том 8, изд. Советская энциклопедия, М 1972, Стр.15:]:
„ДЕВТАШЛАРЬI (от перс.-тур. dev – злой дух и тур. taslar –
камни), древнеболгарские надгробные памятники 8–9вв. в
окрестностях Плиски (Шуменский окр., Болгария). Возможно, воздвигнуты в честь погибших вдали от родины. Представляют собой группы из 5, 7 и 9 рядов огромных кам. блоков; на нек-рых из них выдолблены древнеболг. знаки.“
Ако имаше подобни мегалити някъде в Южна Русия или
край Волга, откъдето се приема, че прабългарите се движили
към Балканите, съветската енциклопедия непременно щеше
да го отбележи – руските археолози вършат достатъчно систематично проучванията си, а освен това самите територии се
намират в Русия, т.е. те по всяко време са на разположение за
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изследователите. Но за други девташлари извън Плиска съветските археолози изобщо не споменават. Само в Плиска.
Независимо от разнообразните хипотези за обредите, налице е изненадващо единомислие по основния въпрос: девташларите са създадени от езическите прабългари и то
в периода 8–9в.
За мен подобно датиране е неоснователно. Тези езически паметници са изключително примитивни в сравнение с
обектите по българските земи от раннохристиянския римски
период 2–5 в. сл. Хр. и от следващите строежи в Плиска и
Преслав от периода 8–10 в. сл. Хр. Девташларите според мен
са очевидна проява на мегалитна култура и техника, които,
обаче, по нашите земи са практикувани 2 хиляди години порано. Така че се изправяме пред една трудна дилема.

IV. Две логически възможности:
(1) ИЛИ ще признаем, че девташларите по своите собствени белези всъщност са класически менхири и като такива
естествено може да се отнесат само към III–II хил. пр. Хр.
Оттук ще следва, че са творение на местното население, наричано по-късно „траки“.
(2) ИЛИ ще приемем, че девташларите са съвсем специфични уникални обекти, създадени от т.н. езически прабългари, с което ги отнасяме в периода 8–9в. Така те се оказват
по-късни не само от класическия тракийски период в историята ни (6–2 в. пр. Хр.), но дори и от многобройните величествени римски (2–5 в. сл. Хр.) и ранносредновековни (7–10
в. сл. Хр.) паметници у нас.
Според мен именно за да се откъснат тези паметници от
тракийското им обкръжение и от времето на II хил. пр. Хр.
и да се припишат на придошлите от североизток езически
прабългари се извършва езикова манипулация – менхирите
около Плиска се означават в литературата нарочно и последователно с извъннаучния термин „девташлари“.
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Аз не разбирам стремежа менхирите-девташлари да се подмладят толкова, само и само да се припишат на прабългарите
в Североизточна България. И категорично не съм съгласен.
Мога да изложа аргументите си против в две големи групи.
Едната група е свързана с ОЧЕВИДНАТА НЕСЪВМЕСТИМОСТ на менхирите-девташлари, така както се датират днес (8–9в.), с цялата заобикаляща ги архитектура
от онова време, т.е. с паметниците от периода 5–10 в.
Втората група е свързана с КАТЕГОРИЧНАТА СЪВМЕСТИМОСТ на менхирите-девташлари с всевъзможни
други паметници на скално-ориентираната култура от
III–II хил.пр.Хр. (скално-изсечени и мегалитни паметници),
каквито се наблюдават не само в Югоизточна, но и в Североизточна България.

IV.1. Първа група възражения
За времето 8–9в. менхирите-девташлари са изключително примитивни, сравнени с по-ранните величествени, грандиозни постижения от римската епоха по нашите земи 2–5в.:
базиликите край Г.Белово (Фиг.05), Перущица и Пирдоп;
термите във Варна; крепостната стена в Хисаря; римските
крепостни стени от 5–6в. в Пловдив (Фиг.06), да не говорим
за античния театър и античния стадион в същия град.

Фиг. 05
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Фиг. 06

Още по-нелепо изглеждат менхирите-девташлари на фона
на появилите се малко по-късно прекрасни дворци и базилики в Плиска (9в.) (Фиг. 07), Преслав (нач. на 10в.) (Фиг. 08),
Мадара, Шумен и др.

Фиг. 07

Фиг. 08

Да съпоставим базиликите и дворците в София, Пирдоп
и подобните им от времето ПРЕДИ девташларната датировка (8–9 в.) и съответните в Плиска и Преслав от времето СЛЕД нея. Очевидно е, че те са рожба на един и същ
културен поток, на една и съща културна традиция, без
никакво вмешателство на варварство и примитив, без
никакво прекъсване и връщане назад. Рожба са на едно и
също хилядолетно талантливо местно население, което усвоява, развива и обогатява традициите на своята
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и на съседните цивилизации. Никоя култура не може да се
срине от такава висота практически до нула (девташларите)
и после да се възроди на същото ниво след прекъсване от
1–2 века. Менхирите-девташлари нито могат да бъдат
наследници на паметниците от т.н. римска епоха у нас,
нито предшественици на т.н. раннохристиянски български паметници.
Поставени насила в такова великолепно обкръжение само
и само за да се припишат на езическите прабългари, менхирите-девташлари изглеждат абсурдно и могат да се разглеждат единствено като свидетелство за варварство и неразвитост на придошлите от североизток прабългарски племена.
Още по-странен изглежда този стремеж, като се има предвид, че никъде по предишните си обиталища прабългарите
не са създавали подобни паметници (спомнете си сведението
в Большая советская энциклопедия). Докато в Тракия и Мизия ги има традиционно, при това в една естествена компания с долмени, скално-изсечени ниши, камери, светилища,
жертвеници и т.н. – все прояви на единна, еднотипна скалноориентирана култура. Само че с една съществена подробност: култура, която се е реализирала по земите ни не
през 8–9 в. след Христа, а през III–II хил. преди Христа!

IV.2. Втора група възражения
Девташларите не са единствените обекти от Североизточна
България, които са представители на скално-ориентирана
култура. Наоколо има още доста подобни паметници – като
брой и като видове – които не може да се откъсват от девташларите, а принадлежат към единен комплекс заедно с тях.
Най-напред, както вече споменах по-горе, в България девташларите не са единствените менхири. В Северна България
(Плевенско) има поне още 3–4 индивидуални менхира [Д.
Митова-Джонова: „Археологически паметници в Плевенски окръг“, С 1979] и в Южна България има един (Фиг. 01).
У нас има и 2 кромлеха, в Южна България (Фиг. 02).
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Макар долмените да не са характерни за Северна България, имаме свидетелство от надежден източник [История на
България, том 1, изд. на БАН, С 1979, стр.143], че такива мегалитни паметници има (днес или е имало някога) при с.Тича
в горното течение на р.Камчия, северно от Котел. А това място е съвсем близо (само на 40-тина км югозападно) до дискутирания тук район Плиска–Преслав–Мадара (Фиг.09) !

Фиг. 09

В района на Мадара и Провадия К.Шкорпил съобщава (но
и ние знаем), че има многобройни скално-изсечени ниши
(по-малки от човешки ръст) и камери (равни и по-големи от
човешки ръст) (Фиг. 10). Аналогични обекти са в изобилие в
Сакар и Източните Родопи (Фиг. 11, 12).
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Фиг. 10

Фиг. 11
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Фиг. 12

В Североизточна България К.Шкорпил съобщава и за т.н.
шарап-таши или шарап-хани: легеновидни плоскодънни
ями с преливници (чучури). Диаметърът на тези „каменни
легени“ варира между 0.5 и 1.5м, а предназначението им засега не е изяснено (Фиг.13). Съвсем същите обекти виждаме
в Сакар и Източните Родопи (Фиг.14, 15).

Фиг. 13
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Фиг. 14

Фиг. 15

В Североизточна България има също така поне две скално-изсечени светилища: 1 при Демир баба теке в резервата
Сборяново до с. Свещари и 1 при Мадара. И двете са стилистично подобни на многобройните тракийски светилища
в Южна България, например (1) Перперек, (2) Татул, (3) Глу-
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хите камъни, (4) с.Ангел войвода. За мен е абсолютно необясним следният факт: дори на светилището при Демир баба
теке, което е съвсем близо до първобългарския район Плиска–Преслав–Мадара, е позволено да носи идентификацията
„тракийско“, а светилището при Мадара настойчиво се назовава „прабългарско езическо капище“ въпреки очебийната
му прилика с всички останали (Фиг.16).

Фиг.16

Накрая ще споделя и едно поразително съвпадение. В
книгата „Повече от 100 археологически открития в България“, изд. Фют, С 2005 е публикувана снимка на странен
паметник от района на Плиска, наречен „жертвен камък“.
Това е дебела и доста грубо обработена каменна плоча с квадратно очертание и размери грубо 1м х 1м. Върху лицевата Ӝ страна са вдълбани тесни каналчета, които очертават
два вписани един в друг правоъгълника. В единия край на
жертвеника каналчетата се насочват към ръба на плочата и
излизат от нея чрез специален улей, чучур. Съвършено аналогична плоча се пази в Бургаския музей и е намерена в района на Странджа, която е класически и много богат район с
мегалитни и скално-изсечени паметници (Фиг.17).
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Фиг. 17

От направените съпоставки можем да направим следния
извод. Менхирите-девташлари са великолепен образец на
мегалитна култура! Вероятно в бъдеще ще се открият още
много паметници, които да свидетелстват, че Североизточна и Югоизточна България са били единна територия на
скално-ориентирана култура (т.е. скално-изсечени и мегалитни обекти), която се развивала в II–I хил. пр. Хр.

IV.3. Девташларите в Плиска и менхирните редици
в Карнак и Менек
Ще споделя и едно съвсем ново обстоятелство, свързано с менхирите-девташлари край Плиска, регистрирани от
К.Шкорпил в 1905г. и официално датирани в 8–9 в. сл. Хр.
В албума Енцо Бернардини „Книга за архитектурата“,
изд. Рива, С 2007, превод от италиански на стр. 38 е репродуцирана акварелна рисунка на менхири край Карнак,
Бретан, Северозападна Франция (Фиг. 18). Там художникът
специално е подчертал, че менхирите са наредени не просто в успоредни редици – каквато е популярната представа за
Карнак, добита от албумите – а по възлите на правоъгълна
решетка! Точно такива са т.н. правилни групи девташлари
край Плиска, скицирани от К.Шкорпил (Фиг. 19).
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Френският художник Жан-Батист Дебре (Jean-Baptiste
DEBRET) творил през 18 век, имал специални интереси в
областта на етнографията и историята и оставил многобройни рисунки в тази сфера, които и до днес се смятат за сериозен извор за живота по онова време. Поради това няма
основания да се съмняваме в точността и добросъвестността
на наблюдението му. По същия начин, както не се съмняваме
в чертежите на Карел Шкорпил за девташларите.
Приликата в подреждането на менхирите по възлите на
правоъгълна решетка е поразителна. Подреждането е специално подчертано в рисунките на двамата изследователи.
Скалните блокове от тези силно отдалечени места поразително си приличат освен това и по степента и начина на
обработка (Фиг. 20-а,б, Фиг. 21)!
В сходството между подредбата и техническото състояние на менхирите в Северозападна Франция и девташларите
в Североизточна България виждам още един аргумент, че това са прояви на еднотипна култура и произхождат от една и
съща епоха. С други думи, менхирите-девташлари едва ли са
по-нови от II хил. пр. Хр.

Фиг. 18
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Фиг. 19

Фиг. 20а

Фиг. 20б
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Фиг. 21

V. Заключение
От двете алтернативи, очертани по-горе, по-правдоподобна в научен план (и по-достойна в морален план) е първата.
Тя се свежда до следното:
(1) Признаваме очевидната древност на менхирите-девташлари, изразена в примитивната им обработка. Те имат
аналог в класическата долменна област Бретан, Франция.
(2) Признаваме, че произлизат от древното местно население пра-траки през II хил. пр. Хр., а не през 8–9в. от наскоро дошлите отвъд Дунав т.н. пра-българи (6–7в.).
(3) Ценим високо факта, че ранните българи не посегнали
да рушат тези паметници, а изградили основните средища на
младата тукашна българска държава в непосредствена близост с тях, уважавайки завареното наследство от по-старо
население.
(4) Така са запазили и продължили сакрализацията на целия район. Културната приемственост е най-великото постижение на цивилизацията.
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The Devtashlari around Pliska still require an
Exact Interpretation
Lyubomir Tsonev
Abstract
The devtashlari are numerous objects of megalithic character.
The official opinion interprets them as proto-Bulgarian monuments which are created in 7–8 century A.D.
The author examines the devtashlari in two contexts.
Compared with the early Christian architectural monuments
of Byzantine origin in Bulgarian lands (4–6 century A.D.) as
well as with the temples in the old Bulgarian capitals Pliska and
Preslav (built in 9–10 century A.D.) the devtashlari appear as
extremely primitive objects. The official interpretation is shown
to be impossible from the point of view of a normal architecture
development process.
On the contrary, the devtashlari find their adequate place
among the numerous monuments of rock-cut and megalithic
character in Bulgaria originating from III–II millenium B.C.
So the present analysis gives a more convincing dating and interpretation of the devtashlari. The devtashlari are in fact classic
menhirs. Some of them are grouped in rectangular grids exactly
like the famous menhirs in Menec, Brittany, France. Such specific grouping happens very rarely in the megalithic world. The
mechanical treatment of the devtashlari and the state of their surface are also identical with the Menec menhirs.
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Тракийски долмени в България
Д. Колев, В. Колева1, Л. Цонев и А. С. Гонзалес
1. Въведение
Паметници на мегалитни култури са запазени на много
места по света: Западна Европа, Северна Африка, Югоизточните Балкани, Черноморското крайбрежие на Кавказ,
Близкия Изток, Индия, Далечния Изток и Северна Америка.
Различни по вид и, очевидно, по предназначение, „големите камъни“ (превод от гръцки на „мегалит“) продължават в
голяма степен да са загадка. Най-известни са три вида мегалитни структури: менхири (единични или в подредени групи
каменни стели), кромлеси (кръгове от изправени камъни или
плочи) и долмени (камери с покрив, изградени от цели каменни плочи). Най-многобройни обикновено са долмените
(до няколко хиляди в отделни райони).
Изучаването на долмените в България започва след Освобождението, но сведения за тях има и от по-рано [1, 2]. По
оценки на първите им изследвачи, броят им в края на XIX в.
е повече от 600–700. С изучаването им през XX в. спорадично или по-системно се занимават редица български археолози: В. Миков, И. Велков, И. Венедиков, П. Делев, Д. Аладжов, Д. Пеев и др. Монументално обобщение на труда на
нарочна експедиция на Института по тракология се явяват
богато илюстрираните томове на поредицата «Мегалитите
в Тракия» (1978; 1982). В последно време на археологически
проучвания на долмени отделят внимание археолози като Д.
Агре, Г. Нехризов, Д. Дичев, С. Илиев и редица други.
До наши дни, за съжаление, са достигнали едва стотина
обекта, повечето от които разрушени в различна степен. На
Институт по астрономия, БАН, НАО „Рожен“, България
Институт по физика на твърдото тяло, БАН, България
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пръсти се броят напълно запазените долмени, а процесът на
разрушаване продължава! Датирани от последните столетия
на II до средата на I хилядолетия пр. н. е., те очевидно са дело
на тракийското население по нашите земи. Разпространени
са главно в Югоизточна България – в Източните Родопи (в
Крумовградско и Ивайловградско, по-интензивно изследвани едва в последното десетилетие), Сакар и Странджа. Някои са до границата ни с Гърция и Турция и, естествено, ареалите им продължават в тези държави: долмени са известни
около гръцките села Руса, Котроня и Кила, разположени
южно от Ивайловград, както и в Турция, източно от Одрин
(Лалапаша и околните села). Произходът им без съмнение е
свързан със същите тракийски племена, строили и долмените на наша територия.
Общоприето е разглеждането на долмените като погребални съоръжения, свързани и с религиозни ритуали [3; 4].
Доколкото една ранна идеология може да почива на почитане
на Слънце, Луна и дори на ярка звезда, плановете на такива съоръжения биха могли да имат астрономически значима
ориентация. Това определя интереса към археоастрономическата хипотеза в комплексното изследване на мегалитите.
Изследване за кратко време на ориентацията на осите на
голяма извадка от тези обекти при археологически разкопки, обаче, се препятства от трудоемкостта на последните.
В досегашните публикации, включително и в капиталния
труд «Мегалитите в Тракия» [5], за ориентациите на долмените можем да съдим по приложените чертежи и планове
или чрез словесни формули по отношение на кардиналните
посоки. Дерменджиев [6] прави опит за статистически анализ на оценявани по чертежи ориентации на долмени от
Сакар и Странджа в рамките на археоастрономическата хипотеза. Според него няма сигурни доказателства за посоки
на слънчеви изгреви или залези, а преобладаващото южно
изложение на входовете им изключва пряко попадение на
слънчева светлина във вътрешността им (авторът свързва
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последното с религиозни табута на орфизма). Както вече е
отбелязвано [7], липсваха масови, еднородни, количествени
полеви измервания на ориентациите на осите на мегалитите,
годни за археоастрономически анализ (подобни изследвания
се правят с успех за много обекти в Западна Европа и Средиземноморието). Опит да се запълни пропускът предприеха две експедиции на Института по астрономия при БАН, с
участие на колеги от ИФТТ-БАН, Астрофизическия институт
на Канарските острови и Мадридския автономен университет, чиято цел бе измерването на географските координати
и магнитните азимути на посоките, в които гледат отворите
на долмени в България. През март 2006 бяха изследвани 30
долмена в Странджа, а през юли 2008 – още 50 в Източните Родопи, Сакар и Странджа; за контрол на резултатите от
двете експедиции един от странджанските долмени (№43 в
Табл.1) бе измерен повторно.
2. РЕЗУЛТАТИ
Методиката и предварителните резултати са докладвани
в [8]. Координатите са отчитани с GPS-прибор, магнитните
азимути и височината на хоризонта – с клинометри SuuntoTandem. В базата данни са включени само измерванията
на по-опитния наблюдател (А.С.Г.). Астрономическите
азимути Ао (отчитани от севера и равни на геодезическите) са изчислени по формулата Ао =Аm+ΔАm. Поправките за
магнитната деклинация са ΔАm =+5° за Източните Родопи
(Крумовградско и Ивайловградско) и ΔАm =+4° за Сакар и
Странджа. В Приложение е представена Таблица 1 с базата
данни за измерените от нас магнитни азимути Аm на осите
и видимата височина на хоризонта h° за 80 долмена.
Пълният археоастрономичен анализ, използващ и видимата височина на хоризонта пред долмена, страда, при близък хоризонт, от неопределеност заради неизвестната височина на горските видове, растящи около тях и по хребетите
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в миналото, както и от възможни по-мащабни промени в
контура. Така днес, в обкръжение от дребна и средна горска
растителност, за много от долмените хоризонтът не може да
се види в сезоните с развита листна маса. Затова и тук засега
ще се ограничим с топографски и статистически анализи, и
ще обърнем внимание на някои въпроси и проблеми, които
тези резултати поставят.
На Фиг.1 е представена хистограма на ориентациите на
долмените от нашата база данни.

Фигура 1. Разпределение на астрономическите азимути на
ориентацията на долмени от България.

От данните за отделните групи долмени у нас се вижда голям разнобой в насочването им. По-голяма честота на южни
и югозападни ориентации наблюдаваме при долмени в Сакар
и особено в Странджа [8]. В случая с долмените на Източните Родопи имаме по-скоро равномерно разпределение на
астрономическите ориентации. При това, от цялата извадка
само тук се срещат източни азимути (около Ао=90°–100°)!
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Разбира се, биха могли да се потърсят съвпадения с изгреви
и залези на слънце или луна в много широк диапазон от азимути (изключая сектора до ± 55° около север или юг), а и на
звезди с южни деклинации поне до –40°, но това очевидно не
е наблюдаваната практика!
По-информативен е топографският анализ. На Фиг. 2–7 са
представени ориентациите на осите на долмени върху релефни карти на местностите. Голямата разлика в териториите на
отделните райони не позволява, за съжаление, показването
на картите в един и същ мащаб. Отделни карти са съпроводени с кратки коментари.

Фигура 2. Ориентация на долмени при с.Черничево,
Крумовградско.

Ще отбележим, че посетените от нас долмени до с. Черничево са в местност, спомената бегло от Кулов [9] с името
Мезарлък янъ, докато самият той е изследвал група от 5 долмена западно от в. Църквище, в местност, наричана Чукурски юрен. Терасата (н.в. 740 м) е с около 200 м по-висока от
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изследваното от нас долменно поле, а долмените там са сред
най-високо разположените известни нам долмени.

Фигура 3. Ориентация на долмени от Ивайловградско.

Повечето от долмените в Ивайловградско са прости цистовидни камери, като само два се отличават драстично, както от останалите, така и помежду си: долменът в м. Турските
гробища, Ю-И от с. Железино («долменът с кромлех», датиран сред ранните тракийски долмени от края на II хилядолетие пр.н.е. [10]) и много по-късния, след V век пр.н.е. „дълъг
долмен“ северно от с. Плевун [11].

Фигура 4. Ориентация на долмени от Сакар.
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На Фиг. 4, наред със сакарските долмени, е представен и
долменът до с. Остър камък, Харманлийско, географски попадащ на територията на Източните Родопи, но принадлежащ типологично към сакарските.

Фигура 5. Ориентация на долмени от Западна Странджа
(вляво – около Голям Дервент; вдясно – около Горно Ябълково и
Белеврен).

Фигура 6. Ориентация на долмени в Странджа (вляво – около
Евренозово–Звездец; вдясно – около Калово–Заберново).
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Фигура 7. Ориентация на долмените от Странджа (вляво –
около Бръшлян и границата; вдясно – около Приморско).

3. АНАЛИЗИ И ДИСКУСИЯ
Още Бончев [2] отбелязва различната ориентация на изследваните от него долмени и търси закономерности в зависимост от конструкцията на съоръженията, но без да дава
някаква интерпретация на ориентационните принципи.
От Фигури 2–7 веднага се забелязва една особеност: в
повечето случаи долмените са насочени към по-близки или
по-далечни височини! Тук едва ли има «астрономия», въпреки че специално в Ивайловградско долмените са насочени в
сектори, в които стават изгреви и залези на слънцето или луната. Какво е движело строителите на тези мегалити (някои
от които не са и толкова монументални, по-скоро наподобяващи цистови гробове) – едва ли ще успеем да разгадаем до
край. Освен може би да се опрем на най-общата и широко
разпространена представа за преклонение към природни феномени – височини, скали, ждрела, реки и др. При това, разновремието на тези паметници би могло да наведе на мисъл
и за възможно влияние на различни култови, идеологически
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и дори етнически характеристики на тогавашното население.
Трябва да се проверят и случаите, когато няма пряка видимост (поне в днешните теренни условия) между долмена
и предполагаемия връх-мишена. Ако отсъствието на пряка
видимост не е инцидентно, а често срещано, ще трябва да се
търси правдоподобно обяснение за способите, използвани за
ориентиране на обекти в изграждания «сакрален» пейзаж,
ако, разбира се, допуснем съзнателното му организиране по
определени принципи!
Резултатите и впечатленията ни от нашите експедиции
позволяват да поставим някои въпроси, които, струва ни се,
заслужват вниманието на специалистите археолози и траколози, а и на по-широк кръг от обществеността.
1) За какво говори очевидната липса на внимание към изгреви или залези на божеството-слънце? Известно е честото
ориентиране на мегалитни структури към изгрева на слънцето в кардиналните точки от годишния му кръговрат. Ако
погледнем долмените в северозападна Европа (британските
острови и Нормандия), считани за едни от най-старите (IV –
III хил. пр.н.е.), ще забележим честа ориентация на отворите
им към точката на изгрев слънце в деня на зимното слънцестояние. Ето само три примера с такава датировка (наши
оценки на азимутите им по спътникови снимки от Google
maps и по снимки в сайта http://www.megalithic.co.uk/):
– долменът Порц Гуин (Porz Guen), на западния бряг на
тесен полуостров в Бретон, Франция (5=47.52°; λ=–3.16°);
– долменът Фолдуе (Faldouet), на югоизточния бряг на о-в
Джърси, до френска Нормандия (5=49.22°, λ=–2.05°);
– долменът Лаби рок (Labby Rock), 5=54.09°, λ=–8.31°).
За Porz Guen като че ли е естествено да бъде насочен към
океанския югозападен хоризонт. Но оста му е насочена към
другия бряг, на югоизток, с азимут 125°–130°. Теренът е достатъчно плосък и един изгрев над водата може да се забележи практически веднага. За тази географска ширина за епоха
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преди 5–6000 години азимутът на изгрев в деня на зимното
слънцестояние е около 125°!
За долменът Faldouet е по-естествено да гледа към морето
на изток или юг, където то е само на 200–300 м! Но и тук
откриваме «специална» посока: към изгрева на слънцето в
най-късите дни в годината. Оценката за оста на долмена е
126°, а азимутът на изгрев е около 128°.
Третият долмен е разположен във вътрешността на Ирландия, на десетки километри от океанския бряг. Оста му е
към азимут около 126°, а оценката за азимута на изгрева е
около 132°.
С голяма вероятност можем да заключим, че за хората в
онази епоха слънчевият изгрев в най-късите дни на годината
е важен маркер – бележи края на неотклонното движение на
животворното светило надолу, към все по-къс ден и все подълга студена нощ, и вещае възраждане. Подобно наблюдение би могло да бъде съществена част от ритуалната практика, съпровождаща погребение на знатен член на племето.
Същевременно, за траките по нашите земи няколко хиляди
години след онази епоха подобен «страх» за света явно е преодолян вече и други критерии движат избора им за ознаменуване на събития, нуждаещи се от изграждане на долмени.
2) Преобладаващата ориентация на тракийските долмени
към височини (или други теренни форми) може да се окаже от изключителен интерес. В най-«чист» вид този топоцентричен ориентационен принцип се проявява при сакарските долмени, но може да се потърси с успех и в другите райони. Както добре се вижда от Фиг. 4, в различни райони на
сакарския ареал, например, съществуват като че ли «предпочитани» върхове-мишени. Особено впечатление прави вниманието към два рида: Гората, най-североизточните височини на Родопите, преди долината на Марица, и Манастирските възвишения, най-южните височини на Сакар, западно
от Тунджа при пресичането Ӝ на границата ни с Турция. Към
всеки връх от тези два рида има насочени долмени, по-
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някога отдалечени на десетки километри от тях! Това
не може да е случайно: много по-близки хълмове и височини са пренебрегнати, докато в избрана посока могат да са
подредени няколко долмена – например, групата долмени до
с. Черепово, насочени към най-високия връх на Гората, Св.
Марина (н.в. 709 м.). Вярно, череповските долмени са разположенина на разлат рид с гребен, естествено насочен към вр.
Св. Марина, но това, според нас, само по себе си може да
говори за целенасочен избор на място при организирането
на сакралния пейзаж! Вторият пример също е показателен.
Долмените около с. Радовец са насочени към Манастирските
въвишения (н.в. до 690 м). За разлика от «по-представителните» северносакарски долмени, тези са малки, цистовидни,
едва различими в тревата, но ориентацията им е безспорна.
Доколкото от тези места добре се вижда главният сакарски
хребет с най-високия връх Вишеград (856 м), може да се
запитаме, защо не към него са насочени долмените, а към
по-ниските Манастирски възвишения. Очевидно, не само
височината е водещото начало в избора на върха-ориентир!
Естествено е тогава значението на ориентира да се свързва с
нещо друго и това най-вероятно е свещен център. В района
около самите възвишения са били известни и други долмени.
Самото име «Манастирски» (както и турското «Дервиш-могила») говори за наличие на религиозен център тук. А знайно е, че средища на по-късни религии често се разполагат на
места на съществуващи далеч преди тях центрове на вярата.
Подобни съображения, навярно, са валидни и за рида Гората.
Ако се съди по археологическите разкопки от последните години, там се очертава съществуване на селищен център [12],
а вероятно ще се открият и светилища или други подобни
съоръжения! Така простото измерване на ориентацията на
един мегалит може да подскаже на археолозите възможно
разположение на друг важен обект.
Имало ли е други „местни“ свещени места, които да се
свържат с ориентация на долмени нъм тях? На вр. Ярансър-
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тъ (н. в. 732.5 м) в Източните Родопи, например, е открито
светилище от РЖЕ [13], но известните долмени в този район – около Черничево – са доста далеч и «гледат» към друг
връх – Ушите (н.в. 875 м). Може би там следва да се търси
светилище? Тази група долмени също поставя въпроса: «Защо именно този връх, а не по-близкия вр. Църквище (н. в. 915
м, на турски Клисесърт със същото значение), чието име
също не е случайно»? Нещо повече, там горе има и останки
от крепост. Може би този градеж просто е от далеч по-късна
епоха от тази на строителите на долмените.
3) Защо близко разположени долмени, като череповските и този до с. Изворово, гледат към различни възвишения,
последният – към по-близката височина Текебаир (н.в. 424
м) край с. Богомил (до 1906 г. – с. Текето). Отново самото
старо име на селото говори за сакрално място (на върха през
1541 г. е издигнато тюрбе на Хазър баба) и имаме всички
основания да предположим приемственост във времето, и
не само с близкото минало (според българската Уикипедия,
„след Освобождението текето е превърнато в християнски храм“, а по-късно е върнат предишният му вид), но дори и по времето на строителите на долмените! Дали обаче
изборът на ориентир Св. Марина или Текебаир е обусловен
от различно време на съграждане на долмените (различни
сакрални центрове във времето) или се касае за синхронни
ритуални действия на различни родове, т.е., за родова, тотемна традиция? Запазеното от долмена до с. Изворово като
че ли го характеризира като по-стар от подмогилните долмени около Черепово. Ако е така, смяната на ориентира не
говори ли за нововъзникнал (или новопочитан) топос – вр.
Св. Марина? Възможно ли е в случая да имаме знак за етническа или племенна смяна на населението там, или за нови
иерархични зависимости? Впрочем, според същата енциклопедия, „местното предание разказва, че от връх Теке Крали Марко е хвърлил голям камък, забил се до с. Овчарово. Но
това е единствения достоверно оцелял менхир у нас! Край-
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пътното положение на района (Via Diagonalis) е обусловило
заселеността му още от РЖЕ (т.е, от времето на тракийските
долменостроители) та досега! Заслужава интерес и сведението за „непроучените данни за съществуването на каменен
кръг от забити камъни на баира Юрени, между Богомил
и Овчарово“. С този кромлех тук в миналото е бил налице
пълен мегалитен „комплект“!
Проследяването на топоцентричния ориентирен принцип
при странджанските долмени като че ли е по-трудно. Все
пак можем да отбележим подобни примери. Долмените до
с. Голям Дервент са насочени към забележими близки височини – Големия Бегъл (н.в. 552 м) и друга, на турска територия. Близка до посоката към средновековно мюсулманско
теке в Турция – Мухитин Баба (н.в. 575м), – е ориентацията
на един от долмените (доста руинирани, уви) в землището
на с. Крайново. Особено интересен ни се струва случаят с
долменът до р. Велека, южно от Звездец (Фиг. 6, вляво). Хоризонтът му е много висок, ограничен от симетричен хълм
на няколко стотин метра, а оста му сочи като че ли встрани
от върха, но зад него, към друг връх, Кременска чука на разстояние около 2–2.5 км! Ако този принцип действително е
приложен в случая, трябва да се обърне внимание на такова
насочване без пряка видимост към ориентира, което може да
говори и за използване на по-специални методи.
4) Групата от десетина долмени (Табл. 2 и Фиг. 8) в района
между селата Българска поляна – Хлябово – Сакарци, северо-западно от най-високия сакарски връх Вишеград (856.1
м). предлага пример за още една интересна особеност. Тук се
намират едни от най-впечатляващите и добре запазени долмени на наша територия: в местностите Нъчеви чаири, Гайдарова пещера (N.B.! – до този долмен е поставена табела
с грешно наименование на местността – Стоева круша) и
Евджика до с. Хлябово (в последната местност е единственият у нас скално вдълбан долменоподобен обект); Бялата
трева между селата Българска поляна и Хлябово; Жельов
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дол, ЮИ от с. Сакарци. Към тази група трябва да прибавим
и двата величествени съседни долмена на северозападните
подстъпи към Вишеград в м. Мангъра, близо до Кемиктепе
(759.8 м). Те са сред най-високо разположените от известните у нас досега.
Таблица 2. Данни за долмените около с. Хлябово. Надморските височини са по топографска карта с мащаб
1:50000.
№ от
Табл. 1

Местност

20
21
22
25
26
29
23
24
27
28

Нъчеви чаири 1
Нъчеви чаири 2
Гайдарова пещера
Евджика 1 (скален)
Евджика 2 (обикновен)
Жельов дол
Бялата трева 1 (големия)
Бялата трева 2
Мангъра 1
Мангъра 2

Аm

h°

А0

H, m

237.75°
240.75
159.75
176.5
291.5
212
204.25
149
187
178.5

4
4
2.5
5
1
4
4
4
–1
–2

241.75°
244.75
163.75
180.5
295.5
216
208.25
153
191
182.5

360
360
360
475
475
465
455
455
705
705

Фигура 8. Разположение(вляво) и ориентация (вдясно) на
долменитеоколо с. Хлябово, Тополовградско. Вертикалните
стрелки на фигурата вдясно бележат посоката юг, светлите –
магнитните азимути, а тъмните – астрономическите.
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Оказва се, че освен насоченост към някоя характерна
височина, отделни долмени с голяма степен на вероятност
„гледат“ към ... друг долмен!
Двойката долмени в Нъчеви чаири е насочена към една от
Масарлийските могили (449.0 м) и това едва ли е случайно!
Доминиращота над близката околност възвишение сигурно е
имало някакво символично значение за околното население
тогава. Билото е познато на местните и като Манов баир, а
в „Мегалити в Тракия“ има снимки на прекрасен долмен,
разположен в местност с това име!
Едва ли е случайно и това, че долменът в Гайдарова пещера гледа в посока към монументалния долмен-могила в м.
Бялата трева! Самият главен долмен в Бялата трева пък е
насочен към вис. 665.4, докато по-малкият, с опростена конструкция и вероятно по-късен, „гледа“ към вис. 617.9, а може
би направо към долмените в Мангъра.
„Скалният“ долмен в Евджика е насочил отвора си почти точно на юг, но и в тази посока има близка характерна
височина – обозначената на картата Каменна могила. Нищо
чудно в нея да се е запазил още някой долмен – могилата по
времето на Г.Бончев (1901) се е наричала Големият рът и е
била обсипана с долмени! Изобщо в свещения триъгълник
Българска поляна – Хлябово – Сакарци е имало поне 100тина долмена, а в 2001 са останали само десетина! Това силно затруднява проверката на хипотезата за взаимното ориентиране на съседните долмени. В същото време „малкият“
долмен в тази местност е насочен към долмените в „Нъчеви
чаири“. Долменът в Жельов дол пък е с ориентация точно
към долмените в Мангъра!
Сред долмените в Странджа също бихме могли да заподозрем подобна практика (Фиг. 5 и 7). Какво би могло да се
крие зад тази „сакрална“ геометрия? Защото такава подредба
и взаимна ориентация едва ли са случайни. Знак ли е това за
иерархична подчиненост или култов пиетет, ако долмените
са просто гробни съоръжения? Или това са и някакви „са-
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крални“ съоръжения (подобно на днешните параклиси или
кръстовете по пътищата на католическа Европа), но също в
някаква подчинителна връзка? Едновременни ли са или не?
Изглежда логично долменът в Бялата трева да предхожда
насочения към него долмен в Стоева круша, както и долмените в Мангъра да са предходници на този в Жельов дол.
Следователно, ако такава практика се потвърди уверено, това може да послужи за относителна датировка на подобна
група обекти.
4. ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ – СРАВНЕНИЯ
И ХИПОТЕЗИ
Ареалите с долмени в съседните Гърция и турска Тракия
са естествени продължения на тези в наша територия и естествено, долмените там имат подобни характеристики. Например, съоръженията в окръг Еврос (селата Руса, Котроня
и Кила), Гърция, по най-югоизточните склонове на Родопите,
са напълно подобни на повечето от нашите източнородопски
долмени и също имат най-често ориентация И-З [14]. В [15]
намираме следната обща информация: „В най-североизточните части на Родопите са регистрирани няколко групи
от тракийски долмени. Те са от типа на сакарските долмени и появата им на десния бряг на река Марица може да
се смята за резултат от културна дифузия. По южните
склонове на Източните Родопи са открити повече от 100
долмена. Тези паметници се отличават от долмените от
Сакар и Странджа по по-малките си размери, по материала, от който са изградени, и по ред конструктивни особености. Това са достатъчно основания за обособяването
им в отделен тип – източно-родопски долмени. При село
Черничево беше проучен некропол от пет долмена от този
тип. Материалите, открити при разкопките на долмените при село Руса и Черничево, датират изграждането и
използването им в края на РЖЕ1 и през РЖЕ2.“
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Ние, обаче, заварихме и измерихме всичко на всичко не
повече от 15 долмена и то повечето невзрачни или в окаяно
състояние. Поради това доста ни съмнява твърдението, че
в Източните Родопи могат да се намерят 100 долмена. Що
се отнася до културната дифузия от Сакар, преобразувана в
Източните Родопи, би могло да има и друго обяснение: просто различна идентичност със своя специфика в района на
ардинското поречие (да припомним, че само тук срещаме източни ориентации на долмени!), което естествено обяснява
евентуалното им обособяване. А каква роля играе разликата във възрастта на долмените, обикновено неизвестна? За
разлика, например, от кавказките долмени, някои от които
имат радиокарбонна датировка, оскъдните по-скоро археологически материали от нашите долмени позволяват само
най-груба оценка.
Долмените в турска Тракия са съсредоточени в района
на град Лала паша в южните склонове и поли на Странджа
планина. Видът им е подобен на тези в нашата територия, но
за ориентацията на осите им не можахме да намерим подходящи публикации. Впрочем, проф. Енгин Бексач (Engin
Beksa) от одринския университет в едно интервю в нашия
в. Дума от 26.08.2008 заявява: „...Не сме изследвали цялата
територия (около Одрин – б.а.) и не мога да кажа колко
точно са долмените тук, но поне 30–40 има. Проучваме
долмени от 5–6 години насам и установяваме, че те са
свързани със скалните светилища... Откривани са също и
цистови гробове, които са сходни с долмените. Според експонатите, които намираме при тях, те са от времето на
късната бронзова епоха. Интересното е, че някои от тези
долмени много приличат на онези, които са в района на
Малко Търново“. По-нататък проф. Бексач отбелязва, че са
документирали „...каменни олтари и могили, които са насипани върху долмени“ (т.е., точно както и при много от нашите
странджански и сакарски обекти!). Според този изследовател
долмените са свързани ареално с рудници за цветни метали
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и дори свързва строителите им с мигриращи от юг рудари.
На въпрос за погребенията в долмените проф. Бексач казва,
че те не може да се персонифицират: „...И скелети сме намирали, и празни долмени. Всички погребения са с ритуална
цел. В югоизточната част на Лала паша долмените гледат
към могилите. Там има 9 могили и долмените сочат към
тях“. В тези кратки публицистични бележки намираме не
малко аналози с особеностите на нашите долмени от ареала
Сакар-Странджа: и ритуалността на обектите (с кенотафния
характер на някои), и ориентацията им към могили!
Насочването към върхове изглежда е широко разпространена традиция в подреждането на „свещен терен“. Археоастрономът Клайв Ръгълс отбелязва [16], че „много от каменните редици в юго-западна Ирландия са ориентирани
точно към забележими хълмове. Това е една универсална
истина“. Подредени мегалитни структури от неолита и РБЕ
са документирани в Peak District, Дербишайр, Англия – сочещи към острия, пирамидален местен връх High Wheeldon
(422 m) [17].
Освен насочените към могили долмени в турска Тракия, не
са ни известни други описани аналози на забелязаната особеност у някои наши долмени, с изключение на едно съобщение
в Мрежата [18]. Авторът описва „...уникална група от долмени, открита в долината на р. Чухукт, СЗ от Сочи: един
е ориентиран точно на север, а вторият пък гледа директно в задната плоча на третия долмен...“. От публикуваните
снимки личи, че групата долмени е доста компактна, разположена на площадка с размер няколко десетки метра. Публикувани са азимутите на посоките им и групата се подрежда в
дъга, отворена на запад-северозапад. Тук срещаме още една
особеност на кавказките долмени, отбелязвана от не един техен изследовател (виж напр. [19]): наличието на отвори към
север, докато на южната плоча се оформя лъжлив отвор, издялан като затапен (впрочем, липсата на кръгли отвори и на
„тапи“ за нашите долмени е една от съществените им отлики
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от кавказките и аргумент за не толкова голямата им близост,
както се смята понякога). Впрочем, отдавна се обръща внимание на хронологичните и типологични отлики, които правят
трудно приемлива идеята за приемственост от Кавказ [20].
Ако приемем приведените оценки за обилието на долмени
в целия ареал на ЮИ Балкани, в който са известни, можем
да наброим около 150–200 достигнали до нас съоръжения.
Би било добре да се направи сборен, еднороден по методика
каталог или база данни. Това безспорно би помогнало за изясняване и на главните, може би, въпроси: предназначението
и племенната принадлежност на строителите им.
Само гробни съоръжения ли са, както обикновено се смята?
Ако е така, защо са полагани тези огромни усилия (десетки хора са необходими за транспортиране и издигане на една няколкотонна плоча), когато човекът може да се погребе по-бързо и с
по-прости средства? Явно, не всеки е можело да бъде почетен
с такъв ритуал, а гробното съоръжение на заслужилата особена памет личност лесно се превръща в място за почитане. И
ако източнородопските долмени, например, са твърде отлични
от най-впечатляващите екземпляри в Сакар и Странджа, за последните може да се твърди с увереност, че са били и нещо като
сегашните параклиси – места изобщо за практикуване на култ,
с ритуали, дарове и т.н. Съображения за това се изказват отдавна (виж, напр. [3; 20]), а напоследък намират и археологични потвърждения [4; 21]. Това едва ли може да се каже, обаче,
за родопските долмени, с изключение на „долмена-кромлех“,
използван за ритуални цели векове наред [10].
Комплексното осмисляне на долмените се затруднява и
от различната им възраст: например, поне 4 века делят времево „долмена-кромлех“, от „дългия“ долмен до Плевун, намиращ се пространствено само на два километра от първия.
Късният „дълъг“ долмен е по-скоро стъпка към каменно-зиданите могилни гробници [11], като тази до Мезек, строена
100–200 г. след него, отколкото продължение на „стила“ на
железнишкия долмен!
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Защо в Източните Родопи (и само тук!) се срещат ориентации И-З може би никога няма да разшифроваме... Една възможност се крие в племенни различия. В Мрежата могат да се
намерят „клиширани“ описания и сведения, например, за източнородопските долмени. На информационната страница на
Ивайловград на 11.06.2006 е публикуван материалът Тракийски долмени (http://ivaylovgrad.info/index.php?option=com_
content&task=view&id= 35&Itemid=137&lang=bg), датиращ
целия клас обекти в общоприетите рамки (РЖЕ, XII–VI в.
пр. Хр.), но свързващ ареала им само с «племенната територия на одрисите». Но дори бегъл поглед върху известни
карти на тракийските племена показва, че източнородопските долмени у нас и в Гърция са по-скоро на територията на
племето кикони – Фиг. 9. Само районът около с. Остър камък
може да се отнесе към населените с одриси земи, а видяхме
колко силно се отличава с особеностите си този екземпляр
от другите източнородопски! Това още веднъж очертава възможните етно-културни отличия като причина и за наблюдаваните различия в тези паметници.

Фигура 9. Райони с долмени на картата на тракийските
племена в югоизточната покрайнина на Балканския полуостров.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Неочакваната „геометрия“ на очевидно скаралното пространство в СЗ-склонове на Сакар позволява да се направят
някои заключения и да се поставят немалко въпроси.
Мотивация в изграждането на «сакралния пейзаж» би
могло да се окаже ориентирането към тачени места, светилища, оброчища, храмове, разполагани обикновено по
върхове и могили, а и към вече изградени долмени. Остават
въпросите за хронологията на тази строителна дейност и за
способите за ориентация на отделните обекти! Отдалечени
един от друг до 3–4 км, в силно пресечена местност с ограничена или изобщо отсъстваща пряка видимост помежду
тях, остават неизвестни способите, с които те са ориентирали съоръженията.
Въпреки по-скоро отрицателния предварителен резултат
за наличие на астрономически значими ориентации на долмените, можем да считаме, че двете «астрономически» експедиции са постигнали заслужаващи внимание резултати.
Преди всичко, налице е най-голямата еднородна база данни за ориентации на осите на 80 от тези мегалити. Контролната засечка по странджански долмен показва съвпадение на
координатите в рамките на елипса с оси ~10–20 м и оценка
на направлението с разлика под 1.5°. Това показва добро качество на събрания материал, който може да служи за понататъшен анализ не само в рамките на поставените от нас
цели.
Друг важен резултат се състои в следното. Двете експедиции осъществиха практически първия в историята ни
скрийнинг (масово обследване в относително много къс
срок) на долмени, чрез който фиксираха цялостната картина на тези мегалити у нас в настоящия исторически момент:
2006–2008 г. Вярно, не е издирено всичко, но все пак категорично може да се твърди, че са посетени представително
мнозинство от обектите. Отсега нататък този своеобразен
каталог може да се допълва и поддържа с периодичен скрий-
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нинг (примерно на всеки 10 години) и по него да се следи
промяната в състоянието на паметниците. Той ще позволява
да се вземат научни и административни местни и глобални
решения, засягащи реставрация, експониране, популяризиране на паметниците, разработката на различни местни и
европейски програми за археологично сътрудничество, културен туризъм и т.н.
Още един резултат от нашата обиколка бихме искали да
споделим. Става дума за впечатлението, което добива един
добронамерен и любознателен наш съвременник, не специалист в областта на археологията, но милеещ за състоянието
и бъдещето на историческото ни наследство, когато стигне
археологичен обект, дори и «модерно експониран и социализиран». Става дума за ужасяващото състояние на повечето
посетени от нас обекти. Положението и с двата уникални
долмена в източнородопския район събужда също противоречиви чувства и поставя редица въпроси, някои от които
може би са неудобни за институции и лица, имащи отношение към запазването на културно-историческото ни наследство.
Ясно е, че физическото разкопаване на археологически
обект унищожава безвъзвратно културните пластове. Но ако
намерените артефакти, надлежно документирани, все пак
остават като свидетелство и могат да бъдат повторно изследвани, то оголената конструкция става уязвима и без защита
е обречена на гибел! Уви, точно такава е, изглежда, съдбата
на всички видяни от нас разкопани от археолози и изоставени от всички мегалитни паметници. На илюстрациите в
статии и студии, както и по информационните табла всичко
изглежда прекрасно – разчистен терен, образцов изкоп «по
конец», топло слънчево време... И само година след това –
«джунглата» и стихиите (включително човешката алчност и
невежество) вече са се проявили – още по-обрасли, с наклонени, разместени и дори вече паднали плочи и камъни, нещастни в своята изоставеност хилядолетни (каква ирония!)
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градежи на незнайни, но честни към своите духовни устои
хора...
Как да определим и с кого да споделим отговорността за
бъдещето си, част от което, макар и трудно осъзнавана по
целия социален вертикал, са и тези «безполезни», безформени, лишени от златен блясък «камънаци»? И само средства
ли са нужни? Може би и малко координация и организация?
И много сърце...
Благодарности: Настоящите изследвания станаха възможни с подкрепата на академичните институти, в които авторите работят; С.Г. финансира участието си с грант
AYA2004-01010 „Orientatio ad Sidera“ на испанското Министерство на образованието и науката. Специално бихме искали да благодарим на многобройните помощници от Гранична
полиция, кметства, горска администрация и музеи, както и
на любезните ни местни водачи, които не пожалиха времето
и спокойствието си за да ни спестят лутането в търсене на,
като правило, изключително неясно описаните в различни
източници местонахождения на долмени!
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Таблица 1. Данни за обходените долмени в България.
Обектите с еднакви координати са в радиуса на грешка на
GPS-прибора. Подредбата е по район, селища и географска
дължина. С прав шрифт са изписани долмените, обходени
през март 2006, а с италик – през юли 2008 г.
Източни Родопи
№

Селище
или
ориентир

1
2
3
4
5

Черничево
Черничево
Черничево
Черничево
Железино

6
7
8
9
10
11

Железино
Железино
Железино
Железино
Железино
Кобилино

12 Кобилино
13 Плевун

Местност,
ориентир
Мезарлък янъ
„–“
„–“
„–“
Турските гробища�
„долмен-кромлех“
Гьолищата
„–“
„–“
„–“
„–“
до разклона за
Ивайловград
„–“
„дългият долмен“

Географска Географска
ширина
дължина

Аm

°‘„
41��������
22�����
�������
50.1
����
41��������
22�����
�������
50.1
����
41��������
22�����
�������
50.1
����
41��������
22�����
�������
50.1
����
41��������
28�����
�������
0���
9.8

°‘„
25��������
50�����
�������
30.9
����
25��������
50�����
�������
30.9
����
25��������
50�����
�������
30.9
����
25��������
50�����
�������
30.9
����
25��������
57�����
�������
27.9
����

°
194
193
192
160
84.5

°
8
8
8
8
0

°
19�
9
19�
8
19�
7
16�
5
8���
9��
.5

41��������
29�����
�������
0���
6.5
41��������
29�����
�������
0���
9.7
41��������
29�����
�������
0���
6.1
41��������
29�����
�������
0���
6.1
41��������
29�����
�������
0���
6.1
41��������
30�����
�������
0���
3.0

25��������
57�����
�������
50.5
����
25��������
57�����
�������
50.8
����
25��������
58�����
�������
0���
2.4
25��������
58�����
�������
0���
2.4
25��������
58�����
�������
0���
2.4
25��������
58�����
�������
����
41.7

292
282
271
264
92
300

1.5
0.5
0
0
0
3

29�
7
28�
7
27�
6
26�
9
9�
7
30�
5

41��������
30�����
�������
0���
3.0
41��������
28�����
�������
51.7
����

25��������
58�����
�������
����
41.7
26��������
00�����
�������
15.5
����

284
95.5

2.5
0.5

28�
9
100��
.5

Аm

h

Аm

h

Аm

Сакар
№

Селище
или
ориентир

Местност,
ориентир

14 Остър камък до шосето,
под върха
15 Черепово
Бялата пръст
16 Черепово
„–“
17 Черепово
„–“
18 Изворово
в края на селото
19 Оряхово
Ешмеджик
20 Хлябово
Нъчеви чаири-1
21 Хлябово
Нъчеви чаири-2
22 Хлябово
Гайдарова пещера
23 Българска
Бялата трева-1
поляна
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Географска Географска
ширина,
дължина
°‘„
41 53 16.3

°‘„
25 51 46.6

°
°
°
172.5
0.5 176.5

41 58 10.3
41 58 26.2
41 58 53.3
41 57 43.8
42 56 22.0
42 03 05.1
42 03 05.1
42 02 47.9
42 01 20.4

26 06 17.1
26 06 29.5
26 06 50.8
26 08 13.7
26 11 24.2
26 13 44.0
26 13 44.0
26 14 22.3
26 15 05.5

201
0 205
201.25 0 205.25
197.75 –0.5 201.75
280.5
–1 284.5
196.25 0 200.25
237.75
4 241.75
237.75
4 241.75
159.75 2.5 163.75
204.25 4 208.25

24 Българска
поляна
25 Хлябово
26 Хлябово
27 Пътя под
Камиктепе
28
29 Сакарци
30 Радовец
31
32
33
34
35

Бялата трева-2

42 01 20.4

26 15 05.5

149

4

153

Евджика (скален) 42 02 39.1
Евджика (обикн.) 42 02 37.3
Мангъра
42 00 10.3

26 15 32.7
26 15 32.8
26 16 23.8

176.5
291.5
187

5
1
–1

180.5
295.5
191

„–“
Желюв дол
Капаклия
„–“
„–“
„–“
„–“
„–“

26 16 30.9
26 17 53.3
26 31 50.3
26 31 50.9
26 31 50.9
26 31 50.9
26 31 50.9
26 32 02.8

178.5
212
255.25
256
257.5
220.5
253
242

–2
4
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5

182.5
216
259.25
260
261.5
224.5
257
246

42 00 14.0
42 01 39.0
41 56 27.3
41 56 28.9
41 56 28.9
41 56 28.9
41 56 28.9
41 56 32.2

Странджа
36
37
38
39
40
41
42
43а
43б
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Голям Дервент

Пещерите
„–“
в гробището
Крайново
Триалчака
„–“
Горно Ябълково Пашадере
Долно Ябълково
Долно Ябълково Влахов дол
(Каракуш)
Долно Ябълково Влахов дол
(контролен)
Белеврен
Лозята
Кирово
в кравекомплекса
–
Лозенски дол
Белеврен
към Големия
камък
Белеврен
до пътя
Белеврен
към Аязмото
–
Сарачева тумба
Белеврен
Кирякстефчова
къшла
Кирово
Бички бунар
Кирово
Капаците
Кирово
„–“
Кирово
„–“
Кирово
„–“
по шосето за вр.
Близнаците
Ашламата
Евренозово
Райков чукар
Евренозово
„–“
Евренозово
Лъката
Евренозово
Бакъра
Звездец
до р. Велека
–
Живак (на края
на Хамбарчето)

41 58 15.3
41 58 14.7
41 58 58.0
41 59 05.8
41 59 05.8
42 06 20.8
42 06 44.1

26 44 25.6
26 44 26.9
26 45 07.3
26 50 02.1
26 50 02.1
27 07 14.0
27 07 42.7

192
191.25
191.5
215.5
187
220
194

3
3
3
0
0.5
8
2

196
195.25
195.5
219.5
191
220
198

42 07 05.4 27 07 47.3 196.5 2.5
42 07 05.2 27 07 47.3 197.3 3

200.5
201.3

42 06 18.5
42 08 21.1
42 07 29.7
42 07 28.3

27 09 27.7
27 09 34.3
27 09 38.0
27 09 38.1

171
222.25
222.75
221.5

1
1
4.5
<8?

175
226.25
226.75
225.5

42 05 56.1
42 06 58.9
42 09 08.4
42 06 05.9

27 10 52.7
27 10 55.0
27 11 43.5
27 11 53.4

207.75
181
218.5
185.5

3
2
1.75
3

211.75
185
222.5
189.5

42 08 35.3
42 07 59.1
42 07 59.1
42 07 54.8
42 07 54.8

27 12 44.9
27 13 49.2
27 13 49.2
27 13 44.9
27 13 44.9

211.75
204
213
238
231.75

4?
1.5
1.5
1.5
1

215.75
208
217
242
235.75

42 12 01.1
42 06 19.9
42 06 15.2
42 08 12.0
42 07 45.9
42 05 35.8

27 16 16.5
27 18 31.2
27 18 36.0
27 19 48.0
27 21 57.2
27 23 34.4

172.75
135
212
153.5
205
187.5

2.3
2
0.5
2.5
0
15

176.75
139
216
157.5
209
191.5

5

148

42 00 54.6 27 26 03.4 144
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64 –
65 –
66 –
67 –
68 М. Търново
69 М. Търново
70
71
72
73
74
75

М. Търново
Калово
Калово
Калово
Калово
Заберново

76 Заберново
77 Приморско
78 Приморско
79 Приморско
80 Приморско
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Хамбарчето
(разрушеният)
Гогово (към Хамбарчето)
Цера
Какачина (до
извора)
Станково – 1а
(десен – Е)
Станково – 1б
(ляв – W)
Станково 2
Змейови къщи
„–“
Чардак
Св. Неделя
Лъгът в резервата Парория
„–“ (двоен
долмен)
Китката
(Дюлмените)
„–“
„–“
„–“

42 01 08.6 27 26 06.2 162.25 1.5

166.25

42 01 14.5 27 26 56.4 120
42 02 27.5 27 27 02.5 211

6
5

124
215

42 00 22.5 27 27 25.4 153

6.5

157

41 59 22.1 27 27 58.1 196.5 10

200.5

41 59 22.1
41 59 18.7
42 07 02.9
42 07 02.5
42 08 14.7
42 07 57.7

183
215
209
201.75
225
223.75

27 27 58.1
27 28 00.4
27 29 45.6
27 29 48.4
27 31 38.1
27 31 39.5

179
211
205
197.75
221
219.75

11
12
2
2
0.5
0.5

42 06 25.1 27 32 27.1 207.5 5

211.5

42 06 25.1 27 32 27.1 203

4.5

207

42 18 32.8
42 18 59.7
42 18 40.0
42 18 40.0

0
9
8
8

201.5
207
168
165.5

27 45 01.7
27 45 43.7
27 45 44.7
27 45 44.7

197.5
203
164
161.5

Thracian Dolmens in Bulgaria
D. Kolev , V. Koleva, L. Tsonev and A. C. Gonzalez
1

Abstract:
A data base and an analysis of the orientation of the axis of
80 Thracian dolmens in Bulgaria are presented. The astronomical azimuths occupy wide sectors excluding the north direction,
but there is a little evidence for astronomically significant orientations. The topographic analysis shows that the orientation
towards some height or peak near or far away from the dolmen
prevails. A brief comparative analysis with dolmens from Greek
and Turkish Thrace is given. Some questions concerning the
functionality and the builders of the dolmens in Bulgaria are
discussed.
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Долмени в село Граничар, Странджа
Д-р Любомир Калудов
На няколко километра извън границите на природен парк
Странджа, там, където започва западният дял на планината,
се намира село Граничар. Околните склонове някога са били
покрити от гъсти дъбови гори, от които тук-там са останали
дебели дървета посред по-младата издънкова гора. Зад граничните заграждения, които са на около 500 метра от последните къщи, са гъсталаци от бор – залесявания от преди
тридесетина години. Местните хора наричат една местност
„Капаците“, заради долмените, които са там.
Досега около с. Граничар има открити седем долмена, три
от които са напълно запазени. На 2–3 километра преди да се
стигне до селото и съвсем близо до асфалтовия път е първият
от тях – двукамерен, добре запазен, само една от покривните
плочи е изместена. Над предния отвор, по средата ясно се
вижда кръгъл знак, като че ли е някаква особена плесен или
камъкът е боядисан в друг цвят. Дали това е нещо подобно на
откритите по други места соларни кръгове (Фиг. 1)?
В близост до селските лозя се намират още четири долмена, за съжаление само единият от тях е напълно съхранен,
останалите са разрушени. Интересното е, че те са разположени по двойки, успоредно и близко един до друг, но без да
имат обща стена. Над запазения долмен е разперил короната
си вековен дъб. Клоните му – многократно изсичани от овчарите са оформили причудливи извивки и гърбици по стъблото. Заради гърбиците им такива стари дървета са наречени
от хората „камилски“ (Фиг. 2, 3).
Зад граничните заграждения, на около два километра от
селото има един много добре запазен еднокамерен долмен.
Плочата, която го покрива е дебела и прилича на пирамида. И отново този кръгъл белег на предната стена над отвора – дали е дело на съвременен човек или е направен заедно
с долмена (Фиг. 4)?
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По-нататък из гората, частично затрупани от пръст има още
няколко скали с особена, непривична за района форма – като
че ли останки от други мегалити. Тези предположения, разбира се подлежат на доказване от бъдещите изследователи.
Съвсем близо до граничната мрежа се намира друг, добре
запазен двукамерен долмен. Покривните плочи са изместени
настрани и откриват интересна находка. Преградата между двете камери е оформена като триъгълен зъб, на който
съответства триъгълен изрез в покривната плоча. Прилича
на дърводелска сглобка, но е направено от няколкотонни каменни плочи (Фиг. 5).
Старото име на с.Граничар е Текенджа. В писаното от
К.Шкорпил изследване на мегалитите в България се споменава за голям долмен в землището на с.Текенджа. Карел
Шкорпил го е скицирал, а в по-късни книги други автори като че ли прерисуват скицата в своите книги и посочват съвсем различни места за този „долмен-призрак“ (Фиг. 6). Дали
е още запазен долменът на К.Шкорпил или е разрушен – това
все още никой не знае.

Фиг. 1
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Фиг. 2

Фиг. 3
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Фиг. 4

Фиг. 5
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Фиг. 6
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Dolmens around the Village Granichar in
Strandzha Mountain
Lyubomir Kaludov
In the vicinity of the village Granichar, central Strandzha
Mountain, several dolmens still exist which are in relatively
good condition and of great historic value. They have different
construction and demonstrate in a beautiful manner the technical skills and the aesthetic ideas of the ancient megalith builders
in this region of the Balkan Peninsula.
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Тракийски култов комплекс
„Големия камък“, Странджа
Светослав Соловьов
Едно малко познато тракийско светилище в западната част
на Странджа планина съвсем незаслужено остава десетилетия наред в периферията на интереса и на археолози, и на
туристи. За него няма да намерите кой знае колко интересна
информация в Интернет, а в по-старите журнални и рекламни
издания се споменава като природно образувание. Именно по
този начин се обявява и за природна забележителност с министерска заповед от 1973 г. , като за цел се посочва „опазване на характерни геоложки и ботанически обекти“.

Самия Голям Камък можете да намерите скрит сред шумата на дърветата на около 40 мин. пешком от с.Долно Ябълково, общ.Средец по черен път с много разклонения и маркиран само с две-три едва забележими табелки.
Той представлява добре изгладена от природата скала с
яйцевидна форма, с височина около 8 метра, запазила равновесие върху други два полегати камъка. На самия връх древните хора са оформили две елипсовидни щерни с дължини
на главните оси 1,20–1,50 м., в които са извършвали смесва-

104

нето на четири от магическите си течности – дъждовна вода,
червено вино, черна кръв и бяло мляко – и по образуващите
се картини са гадаели и пророкували. Произходът и предназначението на щерните не се подлагат на никакво съмнение
от официалната археология и това ни позволява да наречем
„Големия Камък“ светилище.

Култовото значение на обекта се подсилва и от наличието
на вертикално и хоризонтално стеснения – провирала – които
са характерни за тракийските светилища – същата комбинация
има на „Бегликташ“ край Приморско например. И до днес се е
запазила традицията за „минаване под камъка за здраве“.
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Какво обаче ни дава основание да наречем „Големия Камък“ култов комплекс?
В непосредствена близост до него се намира много по-малък камък с улей и две стъпаловидно разположени издълбани легенчета, който несъмнено може да бъде определен като
жертвеник. Всъщност според свидетелствата на местните
хора, този камък се е използвал за заколването на агнета за
курбан чак до преди 50-ина години. Още по-интересно е, че
до тогава е съществувала и традицията курбани да се правят навръх пролетното равноденствие – факт, който никой
от околните села не може да обясни с някакъв религиозен
или светски празник!

Според друго интересно сведение от местните хора, което
е проверено многократно, на около 50 м. северо-източно от
Големия Камък е имало долмен, който напълно е бил разрушен през 70-те години на миналия век. Тогава на площ помалка от 2 дка се получава следната картинка:
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Още от бегъл поглед се натрапва мисълта, че тук не
става дума за изолирано светилище, а за комплекс от
култови обекти – най-вероятно от различни исторически периоди, но подчинени на една идея.
Разширявайки периметъра на огледа, продължаваме да се
сблъскваме с изненади. На около 150 м. западно от Големия
камък попаднахме на нещо интересно, което нарекохме първоначално „Креслото“, поради очевидната прилика.

По-късно до този камък със седловидна форма намерихме
откъртено по-малко парче, което е „ъглово продължение“,
т.е. като цяло вече напомня не за седалка, а за корито. Съдейки по размерите, напълно е възможно това да са части от
разрушена шарапана. Доколкото ми е известно, в Странджа
още не е намирана такава.
На около триста метра югозападно попаднахме на дълъг
хоризонтален камък, върху който ясно си личат следите на
„часовник“. Той представлява издълбан в скалата кръг с диаметър 30–40 см с малка дупка в средата, какъвто може да
се види например в светилището „Каменска бърчина“ край
Малко Търново.
Това са само малка част от находките в непосредствена
близост до Големия Камък. Продължавайки да разширява-
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ме периметъра на обхождане, локализирахме още десетки
интересни обекти, пръснати из землищата на селата Долно
и Горно Ябълково, Белеврен, Граничар и Кирово – територия, която ние условно нарекохме „Пентаграмата“. Както
ще се види от следващата карта, Големият Камък се вписва
като своеобразен център на това каменно богатство. Тук даваме схематична карта на района с обектите с потенциална
археологическа стойност. Да се има предвид, че тук са отбелязани само обектите, наличието и местоположението на
които лично сме открили или проверили. Чували сме за още
десетки „интересни камъни“ в района, които все още не са
проверени.

Легенда
– Големия Камък

– Долмени, запазени в различна степен
– Места, на които е имало долмени, но са били напълно унищожени
– Могили, разкопани от иманяри
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– Най-вероятното местоположение на
„Изгубената долменна гробница“. Още
през 1925 г. Карел Шкорпил я описва като
разграбена и почти разрушена, а по-късно вероятно напълно
е превърната в строителен материал. За съжаление Шкорпил
е описал доста неясно местоположението Ӝ, но е сигурно, че
се намира някъде в триъгълника Белеврен–Кирово–Граничар. Сравнявайки текста на Шкорпил със съвременните топоними и релефа на местността, предположихме три възможни местоположения, но все още не сме ги обходили.

– Места със скални изсичания, наличие на обработени камъни или други интересни скални формирования.
Районът неудържимо привлича иманярите. Затова цялата
„Пентаграма“ е разкопана, а легендата за златото на Вълчан
войвода и митът за граничния офицер, който намерил част
от него, продължават да битуват и тук.
Когато една държава не се грижи достатъчно за проучването на археологическите си паметници, с „изследователската мисия“ се нагърбват иманярите. Ето един пример. Съдейки по разхвърления ломен камък и стърчащата от изкопа
плоча, това е било долменна могила (лява снимка). А една
още по-голяма плоча (вероятно капак) е обърната по склона,
затрупана от изкопаната пръст и почти скрита от няколкогодишна трева... (дясна снимка)
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Долмените са несъмнено най-вълнуващите мегалитни паметници в района на „Пентаграмата“. Още Карел Шкорпил
споменава Алмалийската и Белевренската долменни групи
като най-големите в Странджа.
Днес някои от тях все още радват окото с монументалния
си вид – като този в м. „Корубата“, който е един от най-запазениете в България. И той обаче е изоставен на произвола
на съдбата и бавно, но неумолимо се руши. Други долмени
са грозно ранени от „взривната археология“, а за трети напомнят само незначителни останки, пръснати сред храстите
и скрити в шумата...

В м. „Корубата“
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В м. „Големия Камък“

В м. „Змеюви къщи“

Колкото и парадоксално да звучи, най-големият враг на
долмените след хората са дърветата. Те се вкореняват упорито в пролуките между камъните, а най-благодатна почва
намират в разкритите гробни камери.
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Така бавно и неумолимо продължават разрушителната
дейност, започната от човеците. Ако долменът не е бил отхлупен, опасността е много по-малка.
И макар, че за повечето от долмените никой не се грижи,
на този на снимката (в м. „Лозенски дол“) би следвало държавата да обръща особено внимание. Според изстрадалата
табела, той е обявен за паметник на културата още преди 40
години. Доста внимание ще трябва да е било, за да достигне
до такова състояние...
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Ще спомена още няколко любопитни каменни находки от
района на „Пентаграмата“.
На долната снимка е Стълпника в м. „Големия камък“ –
почти правилен вертикален цилиндър с височина около 3
метра, без видими следи от човешка дейност. Той е илюстрация на тезата, че древните са се възхищавали на природните
феномени, също както и ние, и не им е било нужно да ги
променят, за да ги смятат за свещени места.

Съвсем различно е Скритото аязмо в м. „Дългото краище“. Името му идва оттам, че е почти забравено от местните,
тъй като се намира в труднодостъпен район и се смята за
отдавна пресъхнало. Интересното обаче е, че аязмото е заградено с парчета камъни за зидария, каквито има още много
разхвърляни наоколо. А най-озадачаващото ни откритие бяха два каменни блока (единият от тях се вижда на снимката),
изсечени в правилен паралелепипед с дължина около 1.8 м и
тегло над 400 кг! От какъв ли градеж са били част?
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Лапата на Сфинкса в м. „Юртът“. Дали природата се е
погрижила са извае толкова правилни „нокти“ или човекът
е помогнал?

Водоливникът в м. „Юртът“. Камъкът има уникална
форма – целият е прорязан от улеи и канали, като при дъжд
водата се събира в тях и се излива през „чучура“, отбелязан
на снимката. Този чучур явно е допълнително оформян.

114

От другата страна на камъка се вижда добре оформена
ниша със странна форма и предназначение.

115

Thracian Cult Complex “The Big Stone” in
Strandzha Mountain
Svetoslav Solovyov
In the central region of North Strandzha Mountain (Bulgarian territory) the author has observed numerous objects of megalithic character which are grouped around a very large oval stone
named “The Big Stone”. This complex has some interesting features which demonstrate its spiritual cult character, its function
as sacred worship place in the remote past. It includes dolmens,
rock cut pits, specifically treated rock fragments etc. The Big
Stone complex has the potential to become a beautiful object of
cultural tourism and therefore deserves more attention from the
authorities.
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Мегалитна култура в Харманлийска
община – Западен Сакарски дял
Тошо Спиридонов
Сакарската част на Харманлийското землище е било заселено още в дълбока древност. В района са открити следи
от живот от VII–VI хил.пр.н.е. Това е напълно естествено,
като имаме предвид географското местоположение на района – тъкмо тук, между Родопите и Странджа е бил винаги
«входът» към централните и северни части на Балканския
п-в. От тук са проникнали и първите земеделци, заселили
постепенно плодородната Тракия, които развили блестящата
земеделска култура от времето на неолита и енеолита. Този
район е бил изключително важен в историята на траките и
Одриската държава. Както се знае, през V в.пр.н.е. наблизо е
минала войската на персийския цар Дарий в поход към северните племена. Пред лицето на надвисналата опасност местните одриски племена успяват да се съюзят и така, в района
на Странджа и Сакар възниква първата тракийска държава,
Одриската. При своето разширяване Одриската държава насочва погледа си на северозапад, към Тракийската низана и
на запад, към Родопите. Една от основните им посоки обаче
на внимание и контрол е била долината на Марица, и на юг,
към Проливите. Защото одриските владетели бързо осъзнали, че който ги контролира, той ще е най-силен икономически в района. Планинският и полупланински район позволявал да бъдат изградени здрави крепости, които защитавали
както местното тракийско население, така и контролирали
пътищата от и към вътрешността на древна Тракия и Родопите, и в същото време имало възможност да се развива интензивна търговска дейност.
Животът тук се е развивал още в праисторията, за което
свидетелстват праисторическите селища по течението на р.
Марица, както и по-късно, когато селищата навлизат по-на-
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вътре в Сакар и Източните Родопи. През тракийската епоха
животът тук се е развивал под влияние на Одриската държава, възникнала около V в.пр.н.е. в отговор на похода на
Дарий към устието на Дунав.

През общината минава най-големият път в района от римската епоха – от Рим през Сердика и Филипопол към Константинопол. В случая става дума за отсечката от Арзус (при
дн. с. Калугерово) – Пале (около дн. с. Овчарово) – Кастра
Рубра (в землището на дн. с. Изворово) и нататък към Бурдипта и следващите станции.
В м. Козларите има голям археологически комплекс, който включва обекти от различни времена. Тук трябва да бъде
посочено праисторическото селище, тракийското селище в
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м. Йорговите могили (в която Б. Бориславов разкопа през
2008 г. надгробна могила от бронзовата епоха, преизползвана през римската епоха, вероятно в рамките на тракийското селище, което е носело името Zupara), римска крайпътна
станция – Кастра Рубра, тракийско светилище, надгробни
могили, базилика и византийска крепост в м. Калето, римски и средновековен български некропол (разкопавани от Б.
Борисов).
В югоизточната покрайнина на с. Овчарово, край което
може да се проследи трасето на Виа Диагоналис в продължение на 1–2 км, се намира единственият открит засега в
Югоизточна Европа менхир, наричан от местното население
«Чучул камък». Камъкът представлява висока 2,20 трахитна
колона с неправилна конусовидна форма, забита с дебелия
си край в земята. Допреди 50–70 години около камъка се е
провеждал събор на Димитровден. Пак тук са играели хора
по време на постите от Заговезни до Великден. Менхирът е
забележителен култов паметник от времето на ранната история на траките. Точното предназначение на менхира не е ясно, макар да се смята, че е свързан с култови обреди. Такива
паметници са известни от Сибир до Англия.

Менхирът „Чучул камък“ при с. Овчарово

119

Не по-малко интересни обекти има и на съседния връх Текебаир, където e установено, че е имало селище от предримската епоха, както и средновековна крепост, чието проучване
тепърва предстои. Този връх е имал стратегическо значение
и то е било разбирано още от траките и от по-късно настанилото се тук българско население – както заради големия път,
минаващ наблизо, така и заради богатия район.
В района има богати останки от мегалитната култура –
тук вероятно трябва да бъдат споменати археологическите
разкопки на долмен в съседното село Оряхово (община Любимец, проведени от Г. Нехризов), тракийско скално светилище в землището на селото и др.п.

Долмен при с. Черепово

В землището на с. Черепово също има множество следи
от живот от различни време, но особено ясно се открояват
тези от времето на траките. Най-добре запазен е долменът
в м. Маневата сая, на около 5 км от селото, разположен на
билото на рида, от където се открива широка панорама. Зпазена е северната къса страна на долмена, а от останалите западната, източната и входа са полуразрушени от иманярска
дейност, но позволяват да се състави почти пълна картина.
По цялото протежение на този рид има останки от няколко,
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вече разрушени долмена, което говори за един богат мегалитен комплекс – не е случайно, че тук има местност, наричана
Голямото гробе.

Долмен в местността Маневата сая, с. Черепово

Също такъв комплекс има в м. Селище в землището на с.
Черепово, който е забележителен с това, че освен 11-те долмена, разположени по билото на един рид, повечето от които
разрушени, при него има запазени още и един свещен камък,
висок около 2 м, използван вероятно за жертвоприношения,
както и великолепно голямо скално светилище. Този значителен по своите мащаби комплекс е съществувал, както личи
по случайните иманярски изкопи, край едно много голямо
селище, разположено на склон с южно изложение.
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Скално светилище при с. Черепово

Жертвен камък при с.Черепово

Друг, по-малък долмен, наричан от местните хора Капаклийката, се намира в самия край на с. Изворово, и може да се
види и днес. В първия том на изданието на Института по тракология при БАН се съобщава за общо 7–8 долмена в землището на селото – днес ние откриваме само един. При този
долмен в близкото минало се е провеждал народен празника,
наричан Блага черква, на който се правел курбан. Самият
долмен е разположен в самия край на селото, и от него са
постанали само три стени – две странични и горната част.
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На няколко километра от селото се намира друг обект от
римската епоха – един голям некропол, гробовете в който
са изградени от забити в земята каменни плочи, покрити с
друга плоча отгоре. Подобен некропол има и в м. Каменяка,
близо до селото, където вероятно е имало и скално светилище. Друга скална гробница има северно от селото, в м. Винарната, издълбана в скален блок – един типичен за траките
археологически обект.
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Megalithic Monuments in the Municipality of
Harmanli – West Sakar Mountain
Tosho Spiridonov
Abstract
A detailed review is made of various ancient objects in West
Sakar, in the municipality of Harmanli from Roman time and
earlier ages. From the megalithic period are mentioned the following landmarks: several dolmens at the villages Orjahovo,
Cherepovo, Izvorovo; one menhir near Izvorovo; rock sanctuary
and offering stone near Cherepovo.
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Пещерите утроби
Костадин Димов
След 2004-та година бяха открити повече от три представителки на този обредно-мистериален клас скални обекти,
и вече можем да им съставим сравнително описание. Ритуалите, извършвани в някоя от тях, са споменати от Еврипид
в трагедията му „Вакханки“, което ни улеснява донякъде в
тълкуването на особенностите им.
1. Формата на тези пещери е специфична и предполага
човешка дообработка на естествените пукнатини или ниши.
Търсеният при този „градеж“ напречен разрез най-точно може да
се предстви като знака Пика от
тестето карти. Условно можем да
разделим знака на три части.
– (А) Горна – издължена, наложително дооформена, за да се
позволи на слънчевите лъчи в
определени дни на зимния сезон,
когато
слънцето е
най-ниско над хоризонта, да достигат дъното на пещерата. При дялането на този елемент допълнително е търсена приликата с фалос на
светлинното петно върху пода на
пещерата. При изгревната пещера
до село Бенковски тази част не е
отвесна, а е отклонена на изток за
проникване на изгревните лъчи.
– (Ф) Средна – основна част на
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галерията с яйцевидно сечение. Има няколко предположения
за функциите на такава геометрия. Едната е да бъде подобна
на под в долната си дъга за удобно придвижване навътре.
Втората е за вероятно сядане на участниците в ритуалите,
на каквито асоциации ни навеждат някои снимки от пещерата до село Ненково. На тях хората естествено използват
тази част за почивка и съзерцаване на обстановката. Третата, засега само предполагаема, е свързана кулминацията на
обредите, а именно съвукуплението на жриците с мистите в
някакви определени пози. Но по-определно можем да говорим по този въпрос, след възстановка на ритуалите.
– (Р) Долната-канална част е видима при входовете на
пещерите и предствлява улей с допълнително придадено
правоъгълно сечение. Навътре тя е запълнена с пръст и парчета скала от естествената ерозия на галерята. За да бъде
детайлно изследвана и описана тя,
е необходимо да бъде разчистена от
наслагите. Можем обаче да предположим, че този „канал“ е служил за
отвеждане на водата естествено извираща в дъното на галерията, както вероятно и на други възлиянийни течности. Гадаенето по тях е също възможно. След допълнителни
наблюдения може да се предположи, че умишлено са търсени оптични ефекти със слънчевото петно при проникването му навътре. Към тези изводи ни
насочва факта, че в пещерата при село Бенковски, каналът е
отместен на около 20 градуса на Запад от вертикалната ос на
пещерата. За да докажем това, е необходимо да се наблюдава
траекторията на слънчевото петно. Възможно е, разбира се,
и естествено обяснение на този факт – това е наклонът на
пукнатината, по която е доиздълбана пещерата. Така само са
Ӝ добавени дренажни функции.
2. Ориентацията на галериите по основни астрономиче-
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ски посоки: южна за обедните
(като при Ненково) и източноюгоизточна при изгревните
(при село Бенковски). В този
смисъл може да се очаква намирането и на залезни – Западни обекти. Макар и вероятността за това да е малка,
поради спецификата на залезните
ритуали при траките. Те по-скоро са
свързани със заника – смъртта на човека и преминаването на душата му в
отвъдния свят, а това рядко се съпровожда от полов акт, който е основната
същност на пещерите утроби. Но все
пак, такава вероятност съществува,
ако визираме ритуала за връзка на
героя с Богинята майка – Земята в
нейната утроба. Това би обусловило
и създаването на ритуалните златни
маски. Тогава ролята се поема от мист, маскиран като починалия. Но това са само хипотези.
4. Формата-подобие на този вид сакрални обекти с вулва
е недвусмислено. Приликата
с този женски орган е поразително и естествено е дала
името на тази категория скални обекти още в древността.
Можем да предположим, че
точно по него ще бъдат открити за науката и други пещери.
Толкова перфектното търсене и постигане на релеф говори не само за астрономически, строителни, философски, анатомични, но и на безспорни естетически умения на предците ни.
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5. Влагата от естествен произход е друго необходимо условие за изграждане на тези обекти. В съвременните климатични условия тя не винаги
е в интуитивно очакваното
количество. Но, имайки предвид, че обектите са създадени
и функционирали най-малко
преди три хилядолетия, можем да предположим, че подпочвените води са били доста
повече, особено в снежния сезон. Проникването за мигове
на слънчевите лъчи до капките пещерна влага и проблясъците с тях със сигурност е било не по-малко възторгващо явление от слънчевите и лунни
затъмнения. С тази разлика, че „проглеждането“ в пещери
утроби е било достъпно само за малцина посветени и придобило почти легендарен характер. Едва сега става възможно
този феномен за се наблюдава отново. Това, мисля, ще помогне да се открие пътя към скритите зад него мистерии.

6. Скалните трапецовидни ниши в близост до пещеритеутроби също са типично срещани. Видимостта на нишите,
издялани в най-невероятни скални отвеси, и тайнствеността
на тъмните и влажни пещери отразяват единството на две-
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те житейски същности – мъжката сила и всепобеден дух, и
женската магична непознаваема и рядко видима дълбочина.
Явно, тези мегалитни комплекси са създавани целенасочено
от населението западно от днешния град Кърджали ( надявам се този ареал да се разшири).
Мисля, че изучаването на пещерите утроби и скалните
ниши ще хвърли повече светлина върху коренната философия по нашите земи, наречена от гърците Орфизъм – по
името на нейния най-знаменит жрец. А може пък това да е
„пътечката“, която ще ни отведе в безписменните времена на
мистериите.
Предполагам, че това общо описание на пещерите утроби
ще спомогне за дооформяне на представата ни за тях. Дано
хилядната група от български пещерняци, след като го прочетат, да прехвърлят в спомените си пещерите, в които са били, и поднесат в дар на българската наука, култура и туризъм
още много такива храмове на духа на предците ни.
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The Womb Caves
Kostadin Dimov
Abstract
The author gives a detailed description of some interesting
archaeological objects in East Rhodopes – the so called Womb
caves. These natural forms are additionally treated by ancient
people in order to obtain similarity with a womb. In this manner
these objects have served in antiquity as cult places for rituals
connected with the re-birth of the Nature by copulation between
the Mother–Earth and her Son-Sun. This ritual has been realized on the shortest day of the year.
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Обредни места
Костантинос Марицас
Първите цивилизовани (ненабожни!) хора са останали
смаяни пред „чудесата“ на природата. (За цивилизования човек, човека извън природата, цялата природа е едно чудо!)
Раждането, животът, смъртта са били явления на природата,
които сега ги е съзерцавал като наблюдател, живеейки извън
природата. Едно от първите явления, които религията е била
призована да обясни, е било самото съществуване на човека.
Тайнството на раждането. Откъде произхожда този нов живот? Кой (бог) го създава? И ги е боготворил (религия – науката на цивилизованата природа).
Първите богове на човека са били фалосът и вулвата! И се
опитал да ги представи символично. Точно както танцът на
битката символично представя насилието на природата, така
би трябвало да се представи символично в цивилизацията
съвкуплението. И човекът открил аналогиите в слънцето и
в луната:
– Слънцето, светлината, когато се издигне високо и се
увеличи дава живот на природата.
– Луната, тъмнината, странна както жената, има същия
цикъл с нея.
Там където се съединяват светлината с тъмнината се извършва възпроизвеждането на съвкуплението, на тайнството на размножаването, на живота. Или на... Бога!
Лесно вече символичното съвкупление се извършвало когато лъчите на слънцето, светлината, са достигали до дъното на пещера, която е символизирала тайнствената , тъмна и
скрита утроба.
Следователно първите места за извършване на ритуали на
първите богове (фалос, вулва) са били пещери, които поради благоприятно ориентиране са позволявали светлината на
слънцето да проникне до тяхното дъно. И очевидно това е
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било възможно да се осъществи само за няколко дни на годината. В Храма-утроба в България това става през месеците
януари и февруари, ако пещерата (се случи да) има южно
изложение.
Религията е била създадена за жените. Обредните места
обаче, местата за посвещаване и предизвикване към тайнството на възпроизвеждане, са били създадени за мъжете.
И днес, докато жените са (все още) по-набожни, църквите са
за мъжете. Входът в църквата е забранен за жената с мензис,
тъй като просто не може да възпроизвежда !
По-късно хората започват да изграждат обредните места,
без да се задоволяват с естествените пещери. Целта е била
изобразяването и предизвикването на съвкуплението, както
и танцът битка е възпроизвеждал насилието. Предизвикването към съвкупление е ставало с жертвоприношението, или
демонстриране на смъртта с цел подбуждането към съвкупление. Помещенията са наподобявали вулва с цел лъчите
на слънцето да проникват в помещението, което е символизирал утробата, за да се осъществи жертвоприношението и
символичното съвкупление. Това би могло да се осъществи
само когато лъчите на слънцето са образували малък ъгъл с
хоризонталата, т.е. когато слънцето се намирало ниско, позиция „1“, в долната фигура.
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Ориентацията, която осигурява предишното изискване
е Изток – Запад. Следователно, входът му трябва да „гледа“
или към Изток или към Запад.
Антично място – Храм: възпроизвеждане на съвкуплението

№
1

Описание
Храм

2

Слънчев лъч

3

Слънце

Забележки
На дъното, което е тъмно, се възпроизвежда съвкуплението.
Слънчевият лъч трябва да стигне до
дълбочината на храма.
За да може лъчът да стигне в дълбочината на храма, слънцето трябва
да се намира ниско, било то на Изток или на Запад. Поради малките
размери на храма, това се случва
само няколко дни в годината.

Слънцето не изгрява от същото място – Изток, всеки ден.
За това слънчевият лъч е достигал дъното на храма само за
няколко дни всяка година! Така хората са открили периодичността на времето. Бил открит ... календарът. Както и чрез
танца на битката е било открито облеклото.
Примери за такива обредни места са пещерата – утроба,
пещерата Илития на остров Крит, Стоунхендж и древните
гръцки храмове.
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ПЕЩЕРА-УТРОБА
Пещерата, която датира от времето на траките, е била открита и огласена през 2001г. Намира се в България, в Източни Родопи, близо до село Ненково.

Пещерата има (случайно) южно изложение и е формирана като утроба. Първоначално дължината Ӝ е била 16 м,
но ползвателите са я разширили, увеличавайки дължината
на 22 метра. От стените непрекъснато тече вода. На дъното на пещерата е издялан олтар, който символизира утробата. Слънчевите лъчи проникват в пещерата от специално
оформен отвор, образувайки слънчев фалос към страната на
пещерата. Когато слънцето се намира ниско, фалосът става
доста дълъг и стига до утробата, извършвайки символично
съвкупление.

ПЕЩЕРА ИЛИТИЯ
Важна роля в минойската религия са играели различни
пещери на остров Крит, които са съставлявали най-древни ритуални места и за възпроизвеждане на символичното
съвкупление. Известни богини намират подслон в пещери и
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млади богове се раждат там. Сталактитите и сталагмитите с
чудноватите си форми са им напомняли за фалоси и вулви.
Една от значимите пещери е тази на Илития, която се намира на 7км източно от гр. Ираклио, близо до Амнисо. Илития е богиня на ражданията и тази пещера е било основното
обредно място за нея. Тя е била родена от богинята Хера навътре в тази пещера съгласно преданието. Тя е продълговата
с посока Изток-Запад и с размери 64х9х4,5 м. Входът Ӝ се намира източно. Във вътрешността е имало правоъгълна стая
(„пещерна портиерна“) и един правоъгълен двор, в който са
включени цилиндрични сталагмити (олтар или ниша, където
се извършвало възпроизвеждането на съвкуплението).

СТОУНХЕНДЖ (STONEHENGE)
Стоунхендж е неолитен мегалитен паметник, чието формиране е продължило до медната епоха, близо до Еймсбъри
(Amesbury) в Англия в графство Уйлшир (Wiltshire), на около 13км северозападно от Солзбъри (Salisbury). Касае се за
един кръг от мегалити, изграден съгласно най-приемливите
археологически оценки между 2500 и 2000 г. пр. новата ера.
Най-древният цикличен насип и периферният изкоп, които
принадлежат към по-ранен етап на паметника, са били датирани неотдавна на около 3100 г. пр. новата ера. Първоначалният паметник представлявал един кръгъл насип с диаметър
около 115 м, обграден с ров с един голям вход североизточно
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(СИ) и един по-малък южен (Ю). Входът към полукръга на
сините камъни е нареден в права линия с изгрева на слънцето (Изток!) по време на лятното равноденствие. Очевидно, тъй като всички помещения са обърнати на Изток, някои
(случайно) могат да са обърнати точно към мястото на лятното равноденствие.
Стоунхендж
№

Обект

Описание
Забележки

1

Altar1:
Място на символичносимволична то съвкупление.
утроба

2

Слънчев
лъч

Символичен фалос.

3

Слънце

Символичното съвкупление се извършва със
слънцето ниско на хоризонта, т.е. на Изток.
Тук случайно съвпада с
лятното равноденствие.

План
Символичното съвкупление



altar O.E., from L. altare (pl. altaria), probably originally meaning
“burnt offerings”, but infl. by L. altus “high”.
От латински – altare (мн. ч. altaria), най-вероятно означава „изгорена жертва“, но повлияно от латинското altus „високо“.
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ГРЪЦКИ ХРАМОВЕ
Храмът в гръцката древност е бил жилището на бога,
сградата, в която се намирала култовата статуя на едно или
повече божества, а не мястото на събиране на вярващите,
както е в християнския свят. Това впрочем показва съществителното „naos“ (храм), което произхожда от глагола «ναίω»
(= обитавам). Култовата статуя се поставяла в дълбочината
на храма, върху оста по дължина на сградата. Вярващите са
се събирали в двора извън сградата на храма, където се е
намирал и олтарът за жертвоприношения – демонстриране
на смъртта и осъществяване на ритуала – подбуждане към
съвкупление.
Тази съществена функционална особеност на гръцкия
храм е важна за разбиране на архитектониката му, тъй като
съществуват свидетелства, че храмовете са се проектирали
въз основа и на статуята, която е трябвало да бъде поставена
в тях. На тази функционалност се дължат основните характерни признаци на гръцкия храм (наос), които могат да се
обобщят в следното, като се използват за критерий паметниците на VI–IV век преди новата ера:
– монументалност и едновременно и
– обща теснота на вътрешното пространство.
Правоъгълна проекция с удължени пропорции и абсолютна симетрия от двете страни на централната ос на сградата.
По-голяма грижа за външния вид, отколкото за вътрешността. Вход от източната страна. Ограничена типологична диференциация в строителството на храмове.
Ядро на гръцкия храм е нишата, една сграда с правоъгълна проекция с вход към източната тясна страна. В най-простата си форма тази сграда е с едно помещение. По-сложни
архитектурни композиции включват едно антре, предверие
или перистил и едно съответно помещение в срещуположната страна, което не комуникира с главния храм, опистодома
(задна част на храма). Между опистодома, който е достъпен
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само от външната страна на храма, и главния храм (или на
мястото на опистодома), често се намира една стая, която комуникира с главния храм, която е достъпна само за жреците,
т.е. светилището.
Аналогия между женски размножителни и органи и храма

Перистил
Бърни

Главен храм
Влагалище

Светилище
Утроба

Женски размножителни
органи

Опистодом
Задно черво

яйчници,

тръба�������
, матка
�����
Символично съвкупление

№
Описание
1 Символично
съвкупление
2 Слънчев лъч
3 Слънце
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Забележки
Светилището��������������������
, символичната
������������������
матка
Символичен фалос
За да може лъчът-фалос да осветиоплоди светилището-матка, Слънцето трябва да е ниско�����������
, ���������
тоест на
Изток или на Запад�.

Ritual Places
Konstantinos Maritsas
Abstract
The earliest questions of religious character the ancient people tried to answer by means of specific rituals performed in
specific sacred places are the questions about the origin of life.
They were tightly connected with the sexual intercourse. The
phenomena of sex and birth of the new life were expressed in a
symbolic way in the temples of various types. The author analyses several objects of ancient sacred architecture and finds there
many arguments for his concept about the symbolic character of
their constructive features: the Womb Cave in the East Rhodopes
(Bulgaria), the Cave of Eylithias (near Amnissos, Prefecture of
Heraklion, Crete); the famous Stonehenge complex (Great Bri
tain), the typical scheme of the heathen Hellenic temples.
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От долмените до пирамидите – едно обяснение
Костантинос Марицас
В главата „Цивилизация и религия“ на горепосочената
книга, е написано:
«За да станело реалност представянето на битката между мъжете и животните, би трябвало танцьорите (мъже) да
имитират формата и крясъка на животните, същевремено
действията да ставали разбираеми от зрителите, жени, които подбирали победителите мъже. За да успявали, мъжете носели кожите на животните (мечки, вълци, елени и др.)
и крещели възпроизвеждайки крясъците на животните.»
Същевремено, мъжете е трябвало на изберат подходящо място за осъществяване на представлението. Мястото,
за да е подходящо, е трябвало да отговаря на следните изисквания:
– танцът да е лесно виждан от зрителите, тоест жените,
и
– танцьорите и зрителите да не са били в опастност от
дивите животни.
Следователно, единственото подходящо място били ливадите и поляните, тоест гладките парчета земя с ниска растителност. По този начин зрителите можели да гледат битката
без да са в опасност от дивите животни.
Действителната битка обаче не се е провеждала на ливадите и поляните. Ставала е в горите и планините. Следователно, носенето на кожи от мъжете-танцьори не е било достатъчно за правдоподобното възпроизвеждане на битката.
Нужно било наличието на мечата хралупа, на скривалището
на ловците, на гората и на планината. Как можели да се осъществят горепосочените? Много лесно! Един камък е можеКостантинос Марицас, Цивилизация и естествен подбор,
изд. „Захарий Стоянов“, София 2006, стр. 180.
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ло да представлява мечата хралупа. Друг камък – скривалището на ловците. Други камъни – гората и планината!
По този начин се създали долмените, кромлехите, менхирите и обелиските. Всъщност те са били сцената на първите
театрални постановки, на танца-битка, където цивилизованите мъже са показвали уменията си за да били избирани от
жените.

Долмен

Сцената на първите театрални постановки: Конструкции от
камъни по ливади и поляни далече от горите.
На посочения долмен са
издълбани сцени от театралните постановки –
имитиране на битка. Може би е първата театрална
програма

С годините долмените лесно се развили в зигурат и впоследствие, в пирамиди:
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Зигурат

Пирамиди

Това развитие се базира на малките разнообразности
между поколенията. Всяко поколение построявало по-големи долмени от предишното. Накрая дошло едно поколение,
което не е осъзнавало целта на долмена. За това поколение
долменът е станал самоцел и традиция. Забравили началото на долмените, както забравили началото на танца-битка.
И за всяко следващо поколение построяването на долмени е
станало самоцел. И така стигнали до зигурат и пирамиди.
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От дольменов до пирамид
Константинос Марицас
В главе «Цивилизация и религия» вышеупомянутой книги сказано: «Чтобы инсценировка схватки между человеком
и зверем стала реальностью, танцоры (мужчины) должны
были имитировать вид и рев дикого животного, в то же время их действия должны были быть понятны зрителям – женщинам, избиравшим победителей-мужчин. С этой целью
мужчины натягивали на себя шкуры диких животных (медведей, волков, оленей и пр.) и ревели, подражая крику и реву
зверей». Кроме того мужчины должны были избрать подходящее место для ритуального представления. Место должно
было соответствовать следующим требованиям:
– танец должен был быть хорошо виден зрителям, т.е. женщинам;
– место должно было быть защищено от диких животных.
Следовательно, самым подходящим местом были поляны и
луга, то есть – равнинные места с низкой растительностью.
Таким образом зрители могли наблюдать за схваткой, не
подвергая себя опасности нападения диких животных.
В действительности эти схватки происходили не на полянах и лугах, а в горах и лесах. Следовательно, одних только
шкур на мужчинах-танцорах было не достаточно для правдоподобного воспроизведения схваток. Требовалось наличие
медвежьей берлоги, укрытия для охотников, леса и гор. Как
же можно было этого добиться? Да очень просто! Один камень мог обозначать медвежью берлогу. Другой – охотничье
укрытие. Остальные камни – лес и горы!
Таким образом были созданы дольмены, кромлехи,
менгиры и обелиски. В сущности, они являлись декорациями и частью сцены первых театрализованных постановок,


Константинос Марицас, Цивилизация и естественный отбор, изд. „Захарий Стоянов“, София 2006 г., стр. 180.
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танцев-схваток, в ходе которых цивилизованные мужчины
демонстрировали свою силу, ловкость и сноровку, чтобы быть избранными женщинами.
Дольмен

С��������������������������������������������������
цена первых театрализованных постановок: каменные
конструкции на лугах и полянах вдали от лесов.
На этом дольмене выбиты
сцены театрализованных
постановок, имитировавших схватку человека со
зверем. Может, это – первая театральная программка?
Со временем дольмены трансформировались в зиккураты, а они, в свою очередь, в пирамиды:

Зиккурат
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Пирамиды

Это развитие обусловлено небольшими различиями между поколениями. Каждое новое поколение строило более
крупные дольмены, нежели предыдущее, пока не появилось
поколение, забывшее о предназначении дольмена. Для этого поколения дольмены стали самоцелью и традицией. История их возникновения, равно как и танец-схватка, были
позабыты. И для каждого следующего поколения создание
дольменом стало самоцелью. Затем они трансформировались в зиккураты, а позднее – в пирамиды.
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From the Dolmens to the Pyramids – an
Explanation
Konstantinos Maritsas
The chapter “Civilisation and Religion” of the aforesaid book
reads:
«In order for the presentation of the battle between the men
and animals to become reality, the dancers (men) would have to
imitate the shapes and screams of the animals, the actions had at
the same time to become intelligible for the spectators, women,
who selected the winning men. To succeed, the men wore the
skins of the animals (bears, wolves, deer, etc.) and shouted, reproducing the animal screams.»
The men had at the same time to choose an appropriate place
to carry out the representation on. In order to be suitable, the
place had to meet the following requirements:
– the dance had to be easily visible to the audience, that is the
women, and
– the dancers and the audience should not have been in danger due to the wild animals.
Therefore the meadows and lawns were the only appropriate
places, the flat lots of land having low vegetation. The onlookers were thus able to watch the fight without being in danger
because of the wild animals.
The real fight however did not take place on the meadows and
lawns. It happened in the forests and mountains. Therefore the
men dancers’ wearing skins was not sufficient for a plausible reproduction of the battle. The existence of a bear den was needed,
as were those of the hunters’ hiding place, of the forest and of the
mountain. How could they be implemented? Very easily indeed!
A stone could represent the bear den; another stone – the hunters’ hiding place; other stones – the forest and the mountain!
In this way were created the dolmens, cromlechs, menhirs


146

“C����������������������������������
ivilization�����������������������
and�������������������
����������������������
natural�����������
������������������
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and obelisks. They were in fact the scene of the first theatrical
settings, of the fight-dance, where the civilised men demonstrated their skills, in order to be chosen by the women.
Dolmen

The scene of the first theatrical settings: Structures made of
stones���������������������������������������������
on
��������������������������������������������
meadows and lawns, away from the forests.
Scenes of the theatrical settings are chiselled out in
the dolmen shown – imitation of a battle. That was
perhaps the first theatrical
show.

The dolmens evolved easily in the course of time into ziggurats, and they subsequently into pyramids:

Ziggurat
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Pyramids

This evolution is based on the small diversities between the
generations. Every next generation built larger dolmens than the
previous did. Eventually a generation came, which did not realise
the purpose of the dolmen. For such generation the dolmen had
become and end in itself, and a tradition. The beginning of
the dolmens was forgotten, as was the beginning of the battledance. So building dolmens became an end in itself for every
succeeding generation. Thus they arrived at building ziggurats
and pyramids.
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Едно друго виждане за духовните ценности
и вярвания на древните цивилизации.
Илиана Магерова
За културното развитие, митовете и легендите,
достигнали до нас през вековете.
За обвитите в мистерия скални мегалитни
съоръжения в пределите на днешна България.
„Древните вярвали, че праобразците на всички земни неща, съдбите на градовете, държави и хора се намират на
звездите и в съзвездията. Звездите са тези, които оказват
решително влияние върху всичко земно, докато земните неща
следват само движението на звездите. От тяхното движение може не само да се узнае, но и да се предскаже съдбата
на всичко съществуващо на планетата земя – държави, градове, отделни хора, цялото човечество.“
Кръстю Мутафчиев

I. По тънката нишка на окултното знание
към сърцето на древното минало
1. Ери на развитие на цивилизациите и прехода
на духовните ценности.
Перперикон, Татул – светилището на Орфей, Белинташ,
Бастет, храмът на Великата богиня-майка, Бегликташ, долмените, са паметници от една културна цивилизация, в която
тепърва ще проникваме и която условно е кръстена цивилизация на скалните хора. Тези светилища датират от края на
каменно-медната епоха, енеолита и по-точно нейния финал в
края на V и началото на IV хилядолетие преди Христа. Това е
точно време на преход – от ерата на Близнаци в ерата на Те

Ера – Астрологично и астрономично значение – това е
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леца (датираща от 4320 г. пр.н.е. до 2160 г. пр.н.е.). Древните
египтяни са вярвали, че тяхната цивилизация е създадена в
ерата на Телеца/Бика, затова и в Старото царство са се прекланяли пред бика. В Ерата на Телеца под развита цивилизация се е разбирало тази, която ще развие максимално строителството, скотовъдството и земеделието. Това е заложено
в основата на нейните ценности и разбирания за престиж и
величие. За да покажат своя разцвет, народите са се надпреварвали в градежите на огромни храмове, дворци и палати.
Годините около 2160 пр.н.е бележат следващия преход от ерата на Телеца в ерата на Овена. Тук ценностите се изместват
в посока на достигнатите победи. Фразата на Юлий Цезар,
изречена при победата над поннтийския цар Фарнак през 47
г. пр.н.е. – „Дойдох, видях и победих“, съдържат основната
характеристика на ерата. Основна роля на развитие в тази
ера изиграва откриването на желязото, благодарение на което оръдията на труда започват да подпомагат развитието на
земеделието, влизат в употреба и за изработка на оръжия и
времето, в което точката на прецесия преминава от един
зодиакален знак в друг, като бележи началото на нова ера, в
която едни ценности, заменят с други. Т.е. имаме преход на
развитие на цивилизацията – дали за добро или лошо, зависи
от това доколко зряло и мъдро е човечеството. Точката на
прецесия характеризира много точно пътя, които предстои
да извървим. Тя се движи обратно на зодиакалните знаци –
т.е. от Телец се движи към Овен, Риби, Водолей и т.н. Движението Ӝ през един зодиакален знак е равно на приблизително
2160 г. Пълният оборот на оста на Земята е равен на 25 920
г. Точката на прецесия представлява проекцията на наклонения върх на остта на Земята спрямо сидералния зодиак
Цивилизация – ц��������������������������������������
���������������������������������������
ивилизацията е синоним на култура. Думата идва от латинския� civils,
�������������������������������������
което означава���������������
– граждански,
институционен. Според
���������������������������������������
съврменните разбирания ���������
цивилизацията е ниво на обществено развитие, материална �������
база ��
и
духовна култура������������������������������������������
. А самото �������������������������������
общество�����������������������
представлява����������
група от
хора, споделящи общи идеи, обичаи, навици
��������������������
и������������
институции.
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нов вид строителни съоръжения. Зодиакалният знак Овен се
управлява от планетата Марс, която е символ на метала желязо, но също така и на войните, на конкуретно-способността, от които е зависело оцеляването на родовете и народите.
Ерата на Овена е съпроводена с много кръвополтни битки,
ожесточени войни, походи в името на един човек и върховната власт над останалите. Библията отразява недвусмислено символичното преминаване през три Ери, загатвайки за
четвърта. В Стария Завет, преминаването от ерата на Телеца
е отразено със слизането на Мойсей от планината Синай с
десетте заповеди. Той е много разгневен, когато вижда хората си да се кланят на Златния Телец. Разбива каменните
плочки и нарежда на хората си да се избиват един друг, за да
се пречистят. Повечето библейски учени плащат лепта на този гняв, на факта, че израелтяните са се кланяли на фалшив
идол, или нещо подобно. Но реалноста е следната – Моисей
символизира прехода в новата ера от телеца към овена. Влизайки в новата ера, всеки е трябвало да се отърси от култа
към Телеца и всичко, което символизира. И при другите божества се отбелязват тези преходи. Като Митра, предхристиянския Бог, който убива бика (телец) в същата символика.
Исус се явява фигура, която влиза в ерата след ОВЕН – на
РИБИ, или две риби. Символиката на рибите изобилства в
Новия Завет. В момента също живеем във време на преход
между ерата на Рибите, която е под управлението на планетите Юпитер и Нептун – астрологичните символи на честта,
достойнството и вярата, на жертвата и грехопадението. Така
ставаме свидетели на ера, в която на особена почит са званията и титлите, предавани по родова линия, цени се честта
на фамилията, рода и народа и се правят жертви в името на
вярата (религията). Ценностите на новата ера се прехвълят
към духовността и вярата, която ни учи да не губим надежда,
да се оповаваме във вярата и любовта към Бога. Историята
изобилства с факти и войни поведени именно на база верска
основа. В ерата на Рибите се наблюдават две крайностти –
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достигането на апогей на културните и духовни ценности,
на изкуството, живописта и театъра, но и на падението, порочността и нищетата, на мракобесието и хилядите жертви в
името на вярата, на експлоатация на темата за жертвоготовността. Тази ера ще остане в историята на човечеството, като
ера на страдания и изпитания, белязана не случайно с разпъването на спасителя на Кръста, превръщайки го в жертва за изкуплението на цялото човечеството. Така темата за
спасителя и жертвата ще се преплита през вековете до наши
дни, когато откритията ще направят възможно трансформирането на ценностите и ще станем свидетели на раждането
на едно хуманно равноправно общество, отдаващо значение
и почит единствено на научнообоснованите теории и открития и отправило взор в космоса в търсене и завоюване на
нови пространства и знания – в ерата на Водолея, която ще
бъде подвластна на планетите Сатурн (строгия пазител на
фундаментите, изработените норми и правила) и Уран (внезапните открития и разчупването на нормите, изместването
на остарелите схващания). В тази ера със силата на Уран
тайните на миналото ще бъдат разкрити и ще разчупят остарелите схващания. Ще се променят граници и структури.
Ние вече усещаме влиянието на новата ера, тъй като прехода
трае около 100–200 години, които на фона на 2160 изглеждат
като кратък миг от еволюционното ни развитие.
2. Астрологията – мост между цивилизациите
Направих преход през ерите, за да можем да се докоснем
до същественото от гледна точка на астрологията – ценностите на различните цивилизации и да проследим пътя на тяхната трансформация. Без съмнение всяка ера води след себе си
раждането на нова цивилизация. А без знанието за тяхното
развитие в миналото не можем да протегнем ръка към бъдещето, защото няма да знаем от къде сме дошли и накъде
вървим. Пътят от миналото за мен безспорно минава през
древните учения и вярвания, изпъстрени с едно богато на-
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следство от митове и легенди, вплетени здараво в астрологичната символика. Чрез легендите ние можем да се докоснем до
духа на този свят, но чрез Астрологията ще можем да добием
представа и за нивото на техния разум, а то е било изключително високо и това отдавна не е тайна за професоналните
астролози. Съвременният човек се е отдалечил толкова много
от предшествениците си, че те са станали неразбираеми на
практика. И ако астрологията не се беше превърнала в предрасъдък, то сигурна съм много от писмените знаци, щяха да
бъдат дешифрирани правилно, а съвременната наука щеше да
е направила една гигатнска грачка към миналото. Какво знаем сега за нея, кога е възникнала и действително ли е била
толкова древна? Единствен достоверен источник за появата
Ӝ се явява информацията, изписана върху клинописните глинени плочици, намерени в Месопотамия през 1853 г. Тогава е открита Ниневия, древната столица на асирийския цар
Ашурбанипал, управлявал в периода 668–631 г. преди н. е.
В разрушения дворец е била открита царската библиотека,
която се е съхранила до наши дни. След разчитането им става
възможно да се пресъздаде историята на астрономията и астрологията много векове назад. Оказва се, че в клинописните
астрологични текстове се говори за зловещо лунно затъмнение, предвещаващо смърт на царя на Акад в месец нисан.
Сравнявайки текста с хронологията на управление на месопотамските царе учените достигат до извода, че става дума
за XXIII в. преди н. е., когато в продължение на 65 години се
сменят трима царе, като началото на управлението на всеки е
било предшествано от лунно затъмнение в месец нисан. Това може би е и най-древният текст, свидетелстващ за астрологични практики в Месопотамия. Въпреки че има сведения
на древни историци и хронисти, които отпращат далеч назад
във времето възникването на астрологията, преобладаващото мнение на съвременните изследователи е, че тези информации са недействителни. Така например Диодор Сицилийски пише в книгата си „Историческа библиотека“, че когато
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през 356 г. преди н. е. войските на Александър Македонски
завладели Вавилон, халдейските жреци твърдели, че техните
астрологични наблюдения обхващат период от 473 хиляди години преди похода на завоевателя. Но този текст все още не
е намерил своето научно потвърждение. Осъзнавайки какво
означава това, ние можем да твърдим сега, че рационалното
мислене на човека е започнало да се развива от наблюденията
на небето. Всъщност именно наблюдението на небето е направило от човека разумно същество. Има запазени няколко
Лунни календара, издълбани върху кост. В Сибир са намерени артефакти, които разкриват знание за Лунния месец и
наблюдения върху Луната датиращи 20–30 хил. години преди
Христа. Наблюдаването на небето е първоизточникът не само на рационалното мислене, но и на най-древната философия, за която съвременните учени твърдят, че се е формирала
в Месопотамия около 6000 г. преди Христа. Това не е било
философия в съвременния смисъл на думата, а една сплав от
практическа мистика, религия, култ, наука и изкуство. В основата стои вярата за единството между небето и земята. Всяко
нещо или процес на земята има своето небесно съответствие.
Пан-Вавилонистите – група учени от периода 1902–1932 г. –
в Германия достигат до сензационни разкрития на това първо
откровение. Те твърдят, че точно това Господ е разкрил на
Адам. В това откровение небесните явления показват волята
на Бога – той говори на човека чрез звездното небе. За древните звездният небосклон бил огромна Книга, където всичко
пишели звездите, а четенето на тази книга било една особена,
най-висша и най-важна за народите наука, и не само наука, а
и изкуство. Ако е имало високо развита цивилизация преди
потопа, то е логично да се е опитала да предаде своите знания за устройството на вселената и космоса. Редица текстове,
включително и в Библията, подсказват за съществуването на
такава високо развита цивилизация. Логично е да са оставени
следи от нея, но ако не намираме такива веществени, то защо
да не допуснем, че има само предадени писмени или устни
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такива. Пример за това са вечните календари: този на прабългарите и на маите, които смайват днешните астрономи със
своята точност. Ако някой е изучавал астрология, то без съмнение поне веднъж си е задал въпроса „И от къде са знаели
за това, като не са имали знания и съоръжения за изследване
на космическото пространство“. В астрологията са оставени
много следи и необясними факти, които едва днес науката открива, но те не са предмет на обсъждане сега, макар, че са
не по-малко любопитни от мегалитите, долмените и кромлехите. Но е факт, че всеки, овладял това древно тайно знание
е неспособен да види в образа на древните хора примитивни
същества, които са живяли, криейки се в каменни пещери от
природните стихии, молейки Боговете да съхранят реколтите
и живота им, принасяйки им дарове и правейки жертвоприношения. Все още съществуват необясними от науката паметници, които хвърлят съвременниците ни в недоумение. Една
от тези загадки е „Ребусът“ попаднал през 1981 г в ръцете
на Кръстю Мутафчиев, който отчаян от отказа за съдействие
на официалните държавни институции се обръща към Ванга.
Ванга съобщава много интересна информация „Много, много
отдавна дошли по вода от Египет, били високи и стройни
хора, с черни коси. Носели маски на лицата си, били облечени като кукери. Има гроб на жена, която държи жезъл
от извънземна материя в ръцете си. На мястото има несметни богатсвта – злато на буци, предмети, книга, оръжие – много!!! Има и написана историята за две хилядолетия назад и предсказание как ще се развие светът две
хилядолетия напред. Нещата са закопани на шест места.
Има гробница на коне и оръжие. Оръжието им е особено.
Грозяла ги е голяма опасност. Всичко било построено от
заточеници – роби. Те са копали. Пролята била много кръв.
МЯСТОТО Е СВЕЩЕНО! Навремето там е имало път, минавал покрай храм, светилище и крайпътни ханове. Много
хора са идвали в храма за да се молят. Имало е калдъръм и
това място се намира в близост до Малко Търново.“
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Според Кръстю Мутафчиев Ребусът представлява астрономичен архитектурен план на гробницата на Бастет. Този
план може да убеди всеки, че древните не са живяли „примитивно“ в „потънал в невежество свят“.

Част от архитектурния план, представен в книгата на
Кръстю Мутафчиев „За произхода на Homo Sapiens“

II. Странджа, Сакар и Родопите – порталът на
времето към тайнственото минало на човечеството
Странджа, Сакар, Родопи и Тракийската низина, откриващи ни храмове и светилища, които носят шепота на Орфеевите мистерии, тайнствеността на Дионисиевите празници,
за бесите, за тайнствена връзка с Египетските божества в
Странджата. От Перперикон, Татул и Белинташ в Родопите
към Беклигташ до Черно море, през Странджа (скрила найголямата загадка за гробницата на Бастет), Сакар до Старосел и Тракийските храмове – една символична разходка през
ерите, изпъстрена с красиви легенди и вълнуващи разкази,
които спират дъха.
Родопите – една от най-интересните планини, откъдето
тръгват Орфическите мистерии. За тях се твърди, че са
правени само от посветени и единствено от неженени мъже.
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Те били наричани а-бии (т.е. не-жизнени), защото не водели нормален и обикновен живот. Тайнствата ставали в затворени общества и скрити места, недостъпни за погледа на
останалите хора – скали и пещери, с каквито изобилстват
Източните Родопи, Странджа и Сакар. Мистериите били
придружени с хорови песни и мимически игри. Кулминации
представлявали символичната смърт на царя-жрец, отъждествявана с разкъсването на Дионис от титаните и също символичното зачатие на богинята-майка, даващо началото на
живота. Първата се осъществявала чрез кръвната жертва на
бик, кон, козел, а понякога и хора. Зачатието пък се реализирало с масово съвъкупление на мъже и жени, накарало Херодот да обвинява траките в полова разпуснатост. По-късно
орфическите тайнства се олицетворяват от разюзданите вакханалии в чест на бога на виното и веселието Дионис.
Перперикон – град, който необяснимо защо привлича
магнетично, може би защото
въздухът е някак различен, а
може би защото се усеща многовековното в него или защото
някъде в издълбаните камъни
на града оставаш с чувството
за докосване до вечното – минало, настояще и бъдеще! Във
времето на безвремието – по средата на нищото и все пак в
центъра на свещеното – Перперикон, който е обявен за древното светилище-оракул на Дионис – най-святото място в Родопите. Гай Светоний Транквил открехва частично вратата
на древното минало, написвайки:
„...Когато Октавиан, бащата на Август, водил войската
си някъде из отдалечените части в Свещенната планина на
Дионис, се допитал до оракула на Бога за сина си. Било му
потвърдено от жреците, че синът му ще стане господар на целия свят, понеже, след като виното се разляло върху олтара
и димът се издигнал нагоре, над върха на светилището, чак
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до небето – знамение като това е получил и самият Александър Велики, когато принасял жертва на същия този олтар“.
От този летопис разбираме, че в родопския храм на Дионис
са извършени две изключително съдбоносни за човечеството предсказания. Александър разбрал именно тук, че ще
завоюва Азия и света, а римляните – че ще станат световна
империя.
Друг мегалитен исполин в
Родопите, също претендиращ
за храм на Дионис, е Белинташ, назоваван още прорицарището на бесите. В подножието на Свещенната скала
е открита сребърна оброчна
плочка на Сабазий – почитан
като Бог на слънцето, земеделието и лечебната сила. На плочката за първи път се вижда
ясно изобразен един детайл – бузеста змия Парейя. Такъв
детайл видях изобразен срещу Татул – обявен за гроба на
Орфей, дали е случайност или не, оставям на читателя сам да
прецени. За Белинташ се казва още, че в превод от тюркските езици означава „камък на познанието“. Местните вярват,
че ако прелетим над светилището, ще ни се разкрие карта на
звездното небе от отворите издълбани в скалите, които вероятно са служили за палене на огньове в почит на Слънцето.
Ванга разкрива нещо колкото любопитно, толкова и злокобно, като с него обвива местността с още по-голяма тайнственост: „Белинташ ще разкрие своите тайни, когато там
загинат 8 души“. Към есента на 2005 година са загинали
2-ма души покосени от мълнии. Много хора са се опитвали
да достигнат до Белинташ, но не са успявали. Моя приятелка
разказва, какъв невероятен дъжд се е изсипал, когато са се
опитали да стингат до там, накрая успяват, спят на палатка,
но на сутринта кучето било като бясно, заредено сякаш със
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свръх доза енергия. В опит да го усмири, то я ухапва. Много хора посетили светилището споделят странни истории.
Посветените знаят, че мястото е заредено със силни енергийни полета, които карат стрелките на компасите да полудяват. Още една легенда разказват местните тук, че по време
на потопа, каменната скала е приютила Ноевият ковчег. На
скалата ясно личат халките, за които са били привързани въжетата на кораба. Астрономите виждат в него звезден атлас
от преди 6000 години. Откакто е открита сребърната оброчна плочица с образа на Сабазий и извита змия около него, не
остава съмнение, че това е племенното светилище на Бесите.
Запазените знаци в средата му, дават основание да се смята,
че това е култово светилище. Със сигурност е било място на
свещенодействия на върховния жрец и неговата свита. Тук
са се изпълнявали ритуали към слънчевия култ. Местните
още твърдят, че вечер се виждали как играят светлини, които
отлитали към Кръстов връх.
Странджа е скрила в себе си една огромна тайна, която
и до днес остава непотвърдена от археолозтите и науката – гробницата на Бастет, за която се твърди, че крие
уникални знания за Земята, Космоса и произхода на човечеството. Тук е и Хероонът (гробница на реално или
митично съществуващ цар-жрец), датиращ от V–III век
преди Христа и разположен под Градището в „Мишкова
нива“. Завесата на мистерията започва да се повдига с
откриването на една древна карта. Отново пророчицата
Ванга помага да разберат, какво е изплувало от древното
минало, със своята дарба да вижда и чува „отвъдното“.
Красимира Стоянова (племенницата на Ванга и участничка в първата експедиция) разказва: „Ванга беше
вестителят на древния бог Сокар-Озирис и ни предаде
неговата покана да се уверим, че „онзи“ свят съществува, че древните познания не са легенди и че в Странджа
съществува „врата на времето“, през която се преми-
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нава в друго, нематериално битие. Но фигурите, които видяхме на скалата (виждат хлорограмно изображение на Боговете Тот и Орфей), ни внушиха, струва
ми се и друго послание – аз си ги спомням много добре:
по-възрастният, стоящият отляво, древен „библейски“
старец протягаше към нас с дясната си ръка нещо кръгло – като топка, като уред, като... земното кълбо. А горе
вдясно седеше богът-„фараон“ на царствения си трон,
като символ на божествения ред, който определя и движи световните събития в изначално определен ред: от
смърт към живот, от материалното към духовното.
......... Древните египтяни са вярвали още, че Бог Тот,
създателят на писмеността е укрил много от записаните божествени текстове в различни тайни места по
света и че когато е необходимо, тези текстове ще бъдат открити. Аз вярвам, че такъв ден ще дойде, защото
пак си спомням казаното от Ванга: „Науката ще направи големи открития в областта на нематериалното.
Ще бъдат разгадани много тайни. Ще се открият много
старини.“ Така приключва разказа си, за експедицията
до гробницата през 1981 г.

Изкопана дупка в скалата,
която е предполагаемият гроб
на Бастет (жената котка).
Снимка от май 2008 г.
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Хероонът, за който Ванга
говори се намира на в
местността „Мишкова Нива“,
край Малко Търново

Татул е мегалитно светилище, издигнато над величествена гледка към равнината, в полите на източните
Родопи. Съвременната хипотеза е, че това е гробът на
Орфей, превърнат в легенда още приживе с умението си
да подчинява чрез изкусната си лира всичко живо и достигналата през вековете най-красива легенда за божествената любов на Орфей към Евридика.
От дълбока древност тази местност се е смятала за свещенна. Култовата дейност на това място започва в ХVIII–ХI
век преди Христа, времето на късната бронзова епоха. Това е било свещено място не само за траките от околността,
тук е открита керамика от Мала Азия,
Егейските острови, Микенска керамика, тук са идвали поклонници от много
места. Това е допълнително доказателство, че може би става дума за светилище на Орфей, защото героят явно е
бил почитан много. Мястото е служело за принасяне на жертви на древните тракийски божества и е било място
за наблюдение на изгрева и залеза на
Слънцето в деня на зимното слънцестоене. При изгрева си Слънцето е попадало точно в специален скален процеп. Скалата с форма на пресечена пирамида,
притаила светилището, не прилича на никоя друга, открита
по нашите земи. В нея са изсечени стъпала, водещи нагоре
към върха Ӝ, където пък съществува странен „саркофаг“, чиято дължина е точно 170 см и около който има улей. Интересен детайл е фактът, че саркофагът е ориентиран в посока
северозапад-югоизток (долмените също) и в горната му част
има нещо като жлеб, сякаш се е затварял с капак. Може да
се направи паралел между саркофага в Татул и саркофазите в пирамидите в платото Гиза, които, според последните
проучвания отпреди няколко години, за древните фараони
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не са били нищо друго освен съоръжения за прераждане. Родопите са култова планина, владенията на Орфей, който не е
само мит, а реалност, и е бил един от най-великите духовни
просветители на човечеството. Легендите разказват, че Орфей е контактувал с египетската цивилизация, пребивавал
е в тайни египетски школи, до които са имали достъп само
посветените. В началото на VIII век преди Христа, когато
елините заселват крайбрежието на Мраморно, Егейско и
Черно море, заварват старите селища на траките. Те са респектирани от траките заради бога им Орфей. Опознават Орфизма – култа към Слънцето, огъня и безсмъртието на
духовната енергия. Легендата за митичния тракийски цар,
певец и поет, в чиито крака сами се принасят в жертва дивите животни, се появява в елинската литература и от там
тръгва към съвременния свят. Накратко тя гласи следното:
Орфей – най-сладкогласният певец, когото някога светът е
чувал и Евридика – най-възпяваната в песни любима жена.
Според легендата, кратко било тяхното щастие. Змия ухапала младоженката. Смазан от мъка, Орфей свирел толкова
тъжни песни, че целият свят тъгувал за неговата любима.
Мъката му нямала край, а любовта му била толкова силна,
че той слязъл да търси Евридика в царството на мъртвите
души. (Мълвите разказват, че мястото, откъдето слязъл в
царството на мъртвите, за да си върне Евридика, е пещерата
Дяволското Гърло до Триград.) Неговите песни били толкова хубави, че Хадес най-накрая се съгласил Евридика да се
завърне в живия свят. Обаче Орфей трябвало да спази едно
условие: да не обръща поглед назад, докато води Евридика
нагоре. И точно преди двамата да стигнат до горния свят,
Орфей погледнал назад и Евридика потънала отново в подземния свят. Сломен и отчаян, Орфей се върнал в родната
Тракия. Четири години тъгувал за Евредика и не поглеждал
друга жена. Заглъхнали песните му. Един пролетен ден, когато пъстри цветове отрупвали клоните на дърветата, Орфей сякаш събуден от сън, докоснал струните на лирата си.

162

Всичко наоколо замряло, омагьосано от вълшебната песен.
Изведнъж се дочули силни крясъци. Били на пияни жени,
празнуващи празника на бога на виното, Бакх. Наричали ги
вакханки. Те закрещели: „ Ето го женомразеца! Ето го нашия
враг!“ Град от камъни се изсипал върху Орфей и той паднал
мъртъв. Побеснелите жени го разкъсали на парчета, а главата му и лирата хвърлили във водите на река Хебър (Марица).
В подземното царство Евредика посрещнала Орфей и нищо
вече не могло да ги раздели. А лирата на Орфей се понесла
по водите на Хебър. Тъжната Ӝ песен разплакала цяла природа. Смъртта на Орфей оплаквали дървета, цветя и треви,
и даже от очите на дивите зверове се леели сълзи за него.
Разплакали се скалите в планината и сълзите им потекли като буйни потоци. Облечени в черни дрехи, с разпилени коси
излезли от реките и потоците нимфите. А Хебър, потънал в
скръб, отнасял все по-далече главата и лирата на Орфей и
заедно с мъката си ги излял в безбрежното море. Боговете
превърнали златната лира на Орфей в съзвездие и го оставили на небето, за да напомня на хората, за вълшебните песни
на певеца.
Античните историци твърдят, че мощите на Орфей се погребани на колона или на скална височина, а не в подмогилен
насип, каквито се откриват в Тракия по-късно. Целта била
те да бъдат като посредник между земята и небето – т.е. и
след смъртта си този обожествен тракийски цар да бъде посредник между боговете и хората. Сега селото Татул носи
името на популярния отровен бурен, но предишното му име
е Кая башъ. То също е свързано със светилището Това ще рече – Кая – камък, башъ – начало, основа – начало на камъка,
основен камък. А за долмените, осеяли тракийската низина и
странджа планина също се твърди, че са места за осъществяване на контакти между хората и Боговете или между Земята
и Небето. Кой знае, а някой дали е опитвал да почувства тази
връзка?
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Като завършек на тази кратка разходка из дебрите на
древното минало, бих искала да споделя, че всеки, който се
е докоснал до мистериите, до митовете и легендите за тези
свещени места, е останал завинаги в техен плен. Може би
защото са Орфееви или може би кръвта на предците ни зове към тях. Но е факт, че ние се връщаме отново и отново
там, сякаш сме се загубили като малки деца в лабиринта на
времето и търсим да преоткрием себе си – чрез мъдростта
на предците ни, за да почерпим вдъхновение от красотата
на легендите и прозрение чрез култовите ритуали. Защото
вярвам, че ако успеем да възкресим миналото им, ще можем
да понесем кръста на трансформирането на ценностите в настъпващата ера на Водолея.
Литература:
1. Румен Колев – “The Babylonian Astrology & Astronomy –
Basic Concepts”, “The Babylonian Sky Observer” и “The Star Map
from 5500 BC & The Golden Epoch”.
2. Димитър Кожухаров – „История на Астрологията“
3. д-р Методи Константинов – „Световна Астросоциология“
4. Майкъл Бейджент, Николас Кемпион и Чарз Харви – „Мунданна астрология“
5. Кръстю Мутафчиев – „За произхода на Homo Sapiens“
6. Екатерина Аврамова-Колева – „Светилището на Бастет в
Странджа“
7. Красимира Стоянова – „Странджа – вратата на времето“
8. Лилия Илинова – „За гордостта на Цивилизацията“
9. Даниела Тодорова – „Орфей – мит или реалност“
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An Alternative Look at the Spiritual Values
and Beliefs of the Ancient Civilizations, their
Cultural Development, the Myths and Legends
that have come to us over the Centuries, the
Mystery-shrouded Megalithic Stone Structures
within the Borders of Modern Bulgaria
Iliana Magerova
Abstract
It is exciting when someone attempts to raise the shroud of
mystery at the places which call to mind the ancient civilizations
inhabiting the Rhodopes, Strandzha, Sakar, the Thracian Plain.
The megalithic stone sanctuaries are wrapped in the whispers
of myths and legends about Gods, about the mysteries and rituals performed there. Today we discover those stone memorials
in inapproachable locations and attempt to feel with our souls
the sacred gaze of our ancestors lingering on the sky, we try to
coalesce with the cults and relics which reveal the unbreakable
bond of our forefathers with the universe forged through magical rituals and paying homage to the Star Gods – Unu (the Sun
God), Nanar (the Moon Goddess), Inana (the Star Goddess) and
their veneration before the principal Gods – Anu (of the Sky),
Enlil (of the Earth), Ea (of War and Wisdom). Gods we find
under different names with the different peoples, which speaks
eloquently of how much the ancients revered Mother Nature.
About their rapport with the stars and their faith that they guide
their destinies – faith which has been passed on to us through
the knowledge of Astrology – the queen of the ancient sciences.
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Thracian treasures
Program of the Tour

1st day: May 29th 2009,
Arrival at Sofia airport. Transfer to the hotel and check-in.
Enjoy a welcome drink and a cocktail while our tour escort introduces you the tour explaining better the highlights of it. Sight
seeing tour of Sofia by bus. Overnight.
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2nd day: May 30th 2009, Sofia – Starossel–Hissar–Enina
Breakfast. Visit of the National Museum in Sofia. Lunch in
Boyana.
Departure to Starossel in the afternoon. Starossel is a unique
Thracian temple-tomb, dating from the V–IV c. B.C., a magnificent monument of a mighty ruler of Thrace, possibly Sitalkes.
The tumulus was discovered in 2000 and it is the biggest wellpreserved Thracian royal complex in South-Eastern Europe.
Leaving for Hissar both rich in history and healing power.
Traces of life date back to 5000BC. The Thracian tribe Bessi
inhabited those lands for more than a millennium up to 46A.D,
when the Romans defeated them and established a settlement
around the 22 curative mineral springs. Departure to Enina for
two nights stay. Dinner and overnight (170 km).

3rd day: May 31th 2009, Kazanlak-Valley of the Kings-Shipka-Folklore Festival in Pavel Banya–Enina
Breakfast. Departure to Kazanlak and the Valley of the
Kings. The town of Kazanlak is located in the pretty Valley of
roses at the foot of the Balkan Mountains. Arrival at Kazanlak at
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noon time. A guided visit of the Thracian tomb one of the most
famous monuments of Thracian culture, included in the World.
The tomb became world famous with its unique mural, done in
wet fresco and tempera. The pictures show battles and scenes
from daily life, realistically displayed, with great dynamism and
details in the clothing and armour. Late in the afternoon, we are
glad to drive you to the magnificent tomb of the Thracian king
Sevt – Goliamata Kasmatka, followed by a guided tour of the
town’s Museum of the Rose – unique of its kind.
Shipka is the name of the pass through the Balkan mountains
on the road between Russe, on the Danube River, Stara Zgora
and Edirne, Turkey at an elevation of 1,330 m. One of the greatest battles of the Russo-Turkish Liberation War (1877–1878) took
place here. A Bulgarian „Corps of Volunteers” was formed as
part of the Russian Army. The pass was originally held by a
Turkish force but the Russian garrison seized it by surprise in
July 1877. The Russian force, which included 7,500 Bulgarian
volunteers, held the position against 30,000 Turkish. Built in
the style of 17th century Russian churches, the exquisite Shipka
Monastery and church are an impressive memorial to the heroism of the warriers in the Battle of Shipka. Lunch.

The Folklore Festival in Pavel Banya is an international fest
of the young people on the Balkans. Over 250 folklore dancers and musicians from Albania, Bulgaria, Greece, Macedonia,
Rumania, Serbia, Monte Negro and Turkey present their tradi-
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tions and make you part of the colorful Balkan spirit. Dinner and
Overnight in Enina (30 km).

4th day: June 1st 2009, Festival of Roses – Perperikon-Tatul –
Kardzhali
Breakfast. Today is dedicated to the Festival of Roses. The
ROSE, being the symbol of beauty and youth, known as the
Queen of Flowers, has attracted people since ancient times. You
take part in the traditional rose-picking ritual and rose-distillation that gives you a true feeling of authenticity.
Departure to Kardzhali Perperikon and Tatul. The sacred
stone city of Perperikon stands high on the summit of a hill with
magnificent views of the surrounding landscape. Invisible from
below, it is hewn out of the rock, and covers most of the summit.
Its history spans from before 5000 BC in the Neolithic (New
Stone Age) period through to the 14th century AD. Excavations
in 2000–2002 revealed the vast extent of the complex, and work
is still in progress. Structurally, it consists of: a fortress at the
top of the hill; a temple/palace immediately beneath it facing
the south east; and two outer cities on the northern and southern
slopes.
Tatul is a village in Kardzhali Province. In the 2000s Bulgarian archaeologists discovered an ancient Thracian surface tomb
and sanctuary in the immediate proximity of the village, and
it was soon recognized as an exclusive religious centre in the
region of importance to the whole region. Latest archaeological finds date the earliest settlement to 4000 BC. The site is the
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sanctuary and tomb of an influential Thracian leader who was
deified after his death. It is linked it with the cult of Orpheus.
The ancient sources describe the ritual of burying leaders overground, on the top of a hill (as opposed to in a mound), as extremely rare, mentioning only Orpheus and Rhesus as two of
the leaders who were buried this way. Rhesus is a Thracian king
who fought on the side of Trojans in Iliad, Book X, where Diomedes and Odysseus stole his team of fine horses during a night
raid on the Trojan camp.
Return to Kardzhali. Dinner and Overnight in a monastery.
(195 км)

5th day: June 2nd 2009, Kardzhali–Zlatograd–Gella
Breakfast. We leave Kardzhali and headed to Zlatograd and
Gella village at Rhodope Mountains. The Rhodope Mountains
have been inhabited since antiquity. Native place of Orpheus, Dionisos, and other mythical deities, the mountain is still shrouded in
mystery today. Set in the breath-taking Trigrad gorge can be seen
the picturesque caves the Devil’s throat, Yagodina, and Uhlovitza.
Possibility to go to the Rock of the Orpheus flower. The Orpheus
flower, (Heberlea rhodopaensis), is a unique species native to the
region whose small pink bells are said to have been formed by the
blood of Orpheus when he was slain by the Maenads.
Zlatograd has revived, in their historical authenticity, small
workshops where experienced masters craft genuine works of
their art – knives, swords and saddlery, which are hardly manufactured anywhere else in Bulgaria. And most important – spe-
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cial display boards in each shop exhibit authentic finds from archeological works. Astonishing exhibits are there for you to see:
from Thracian, Roman and Byzantine times.Lunch.
Folklore dinner typical only for the Rhodope Mountains in
Gella. Overnight (150 km).

6th day: June 3rd 2009,
Breakfast. Departure to Sofia. On the way stop at noon time
in Plovdiv. Plovdiv, the second largest city in Bulgaria, was built
upon 7 hills in the 4th century B.C. An „open-air museum”
where the culture of the ancient Thracians, Greeks and Romans
mingles with the Christian culture of the Middle Ages. In the
Old Town you can see ruins of the city stadium and amphitheater of Philip II of Macedonia, antique mosaics and pillars, old
cobblestone streets, houses from the National Revival period,
churches, museums and galleries.
Possibility for a guided tour at the famous renaissance houses
in the old town of Plovdiv and the amphitheater. Arrival in Sofia.
Dinner at the hotel and Overnight (226 km).
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7th day: June 4th 2009,
Breakfast. Transfer to Sofia airport for your flight home.
Price of the Tour:
◦
◦

Price per person in a double room 890 €
Single room supplement 169 €

Incuded in the Price:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

6 Nights accommodation
6 Full board service
Deluxe Motor Coach during the whole tour
English speaking tour escort during the whole tour
Entrance fees*
Taxes and service

* We are happy to inform you that 5% of the entrance fee
amount will support future archeological works. This is the start
up of a new project that would contribute to both knowing Bulgaria and our rich historical heritage better and support the archeological research and study.
Registration:
To register for the tour, please go to
http://app.formassembly.com/forms/view/10400
Registration form will be active till March 10th’ 2009
Links:
http://www.ancient-bulgaria.com/category/history/thracians/
http://www.spellintime.fsnet.co.uk/Folklore_Section_
Travel.htm
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Contact person:
Rosina Makedonska, Soroptimist Boyana Club
E-mail: rmakedonska@abv.bg
Phone No: +359 887 888822
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