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ПРЕДГОВОР
Точното заглавие би трябвало да бъде: „ОЧЕРЦИ ЗА МЕГАЛИТИТЕ, КОИТО СА ОЦЕЛЕЛИ ДО НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК НА БАЛКАНИТЕ
(БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ)”.
Мегалитите бяха първите археологични паметници, които
видях в живота си – при един излет с приятел в Странджа през
2003 г. Оттогава съм влюбен в тях и почнах полека-лека да ги
издирвам, посещавам, снимам и изучавам. Литературата за тях
не е изобилна, а още по-малко се публикува местонахождението им – заради криво разбран страх от иманярски набези. Така
че работата напредваше доста бавно.
През 2006 г. съвсем независимо от мен двама астрономи
от Смолян (Димитър Колев, Веселина Колева) и един астроном от Испания (Антонио Сезар Гонзалес-Гарсия) направили
архео-астрономична експедиция по долмените в източната половина на българска Странджа. По-късно, през 2008 г. вече се
познавах с тях и ме поканиха да участвам във втората подобна
експедиция, която продължи делото на първата като обиколи
западната половина от българска Странджа, Сакар и Източните Родопи. Общо двете експедиции преоткриха (препотвърдиха) и документираха днешното състояние на над 80 долмена.
Пътешествията продължиха през 2009 г. Със Стефан Проданов от Свищов препотвърдихме два индивидуални менхира край Свищов. С Рени и Филип Апостолови от Шумен посетихме околностите на Плиска и установихме, че поне 150
менхира, открити и публикувани в 1905 г. от К. Шкорпил под
странното име „девташи”, са оцелели до днес (макар и доста
от тях пречупени и съборени). Разхождайки се пред музея в
Хасково, „открих” един менхир, небрежно захвърлен с отчупен връх пред входа без информационна табела. Археологът
Асен Салкин бе любезен да ме разведе из археологичния резерват Яйлата между с. Камен бряг и нос Калиакра; там бях
поразен от десетки издълбани в скалите камери, които имат
7
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твърде странно свойство: грижливо копират формата, пропорциите и размерите на същинските късни еднокамерни и двукамерни долмени с дромос, познати ни от Сакар и Странджа!
От проучванията на проф. Валерия Фол (Фол, 2007) разбрах,
че ареалът на източнородопската група долмени, които са разположени от север на юг в няколко находища по българска и
гръцка територия до устието на р. Марица, се простира още
по юг и през морето достига о-в Самотраки! От гръцката литература (Moutsopoulos, 1977) установих, че долмен има дори
на о-в Наксос, който е доста по на юг от Тракия – един от групата Цикладски острови, разположена на югоизток от Атина.
От голям албум, посветен на мегалитизма в Европа (Cope,
2004), разбрах, че долмени, подобни на гръцките в Източните
Родопи, има и до градчето Димини по егейското крайбрежие
на Атика. Голяма и много приятна изненада бе за мен и сведението на проф. В. Фол (Фол, 2007), че групирани менхири има
в днешна Турция около гр. Лалапаша, близо до Одрин! Поразителни данни за същите менхири извлякох от една туристическа листовка, издадена в гр. Лалапаша, Одринско („Lalapasa
municipality…”, 2009?) – оказа се, че те наброяват поне 1000,
ако не и повече! Така Плисковските менхири губят от своята
уникалност, но идеята за богато Балканско мегалитно огнище
печели откъм значение и убедителност.
В периода 2003–2009 г. се натрупаха толкова много нови
данни, че се наложи да обобщя наблюденията си и да разкажа за тях на по-широк кръг любознателни и културни хора,
каквито – убеден съм в това – макар и малобройни, но още
съществуват в България.
Мегалитите у нас се изучават още от края на ХІХ в., но и до
днес не се радват на особено внимание, съвсем незаслужено се
подминават от медиите, туристическите фирми и обикновените хора, много далеч са от масовата представа на българите за
културно-историческото наследство по техните днешни земи.
За разлика от праисторическото злато от Варна, Хотница и Дъбене, за разлика от чудесните подмогилни храмове в Средно8
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горието и подбалканските полета, разкривани напоследък от
Г. Китов, за разлика от богатите погребения в района на р. Тунджа и Странджа, изучени напоследък от Д. Агре, за разлика от
прочутите скално-изсечени светилища Татул и Перперек...
Реших да опитам да запълня тази незаслужена празнина в
представите ни за България. Обобщението на всичките обекти,
пре-издирени (и повечето посетени и заснети) от мен, придоби
формата на фотоизложба, която аз шеговито наричам „изложба
с елементи на разсъждение”, понеже освен снимките, тя съдържа и доста текст, където се излагат хипотези, дискусии, аргументи за едно или друго твърдение и т.н. Зрителят, който не
обърне внимание на текста, губи идейното ╒ богатство. Найнапред я назовах „Мегалитите в днешните български земи –
какво оцеля до началото на ХХІ в.?”.
Премиерата ╒ беше през 15–18.09.2008 г. в Централното
управление на БАН, София. После бе показана пред специализирана публика в рамките на Международната конференция по
геоархеология и археоминералогия, София (29–30.10.2008 г.),
а накрая в Дома на науката и техниката в Ямбол (31.10.–
14.11.2008 г.).
През 2009 г. тя бе наново и за доста по-дълго време представена в София (09–27.03.2009 г.), след което гостува в Пловдив
(13–30.04.2009 г.), във Велинград (10–31.08.2009 г.) и в Свищов (18–24.09.2009 г.). От началото на 2010 г. досега е показана в Ловеч (08–10.04.2010 г.) и в Никопол (17–22.05.2010 г.).
Планира се да гостува наесен в Харманли.
Експозицията включва преди всичко мегалитите, които
лично съм посетил и заснел. Но за да дам на зрителите по-пълна картина, включих и няколко снимки на обекти, за които има
съобщение в научната литература и е сигурно, че все още не са
разрушени напълно, макар че не съм успял лично да ги посетя.
В края на софийската експозиция (27.03.2009 г.), заедно с Константинос Марицас, проведохме Първи симпозиум „Мегалити
на Балканите”, докладите от който публикувахме в специален
сборник („Мегалити на Балканите”, 2009).
9
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Добавките от 2009 г. бяха толкова съществени, че наложиха в края на годината цялостно да преосмисля и на места
да пренаредя изложбата и като резултат – дори да сменя заглавието ╒: „Мегалити на Балканите”. Тази промяна отразява
принципното ми становище, че мегалитите в днешните три съседни балкански държави са останки от едно общо за Балканите праисторическо минало, което е неделимо и е наложително
да се популяризира и изучава в цялата му пълнота. Така освен
за реабилитация, достойна оценка и запазване на мегалитното
богатство в България, изложбата вече ще пледира и за солидарен общ балкански подход към оцелелите до днес мегалитни
паметници в югоизточна Европа.
Обектите, които обсъждам тук, непрекъснато се рушат,
поради което повечето албуми, дипляни, рекламни табели и
др. подобни създават у читателя лъжливо впечатление. Затова се постарахме във фотоизложбата да дадем една „моментна
снимка” на мегалитите у нас, която обхваща периода 2003–
2009 г. (по-подробно ще ги следим в сайта www.balkanmegaliths.bgjourney.com, за който става дума по-долу в текста).
Държа тук да наблегна върху следното. С моите приятели и помощници искахме да обхванем обектите колкото е възможно по-пълно. Затова търсихме връзка с професионалните
археолози, занимаващи се с мегалити в България, с цел да обединим усилията и да обменяме информация, вършейки едно
общо безкористно дело, насочено към запазване на културното
наследство по нашите земи. Не срещнахме никакво ответно
желание за сътрудничество и съдействие. Решихме, че не можем да чакаме безкрайно и можем сами да споделим с всички
любознателни и цивилизовани българи поне събраната от нас
сравнително богата информация, съзнавайки, че тя не е пълна. По наше убеждение мегалитните обекти в България трябва
да бъдат всеобщо известни и достъпни за културната публика
още сега и преди да са разрушени от вандалите и от ерозията;
още сега и наравно с многобройните други старини от времето на праисторията, тракийската класика, римската епоха,
10
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първото и второто българско царство, Възраждането, ХІХ в.
Историческите обекти не бива да остават затворени в научни
архиви и малотиражни и труднодостъпни печатни издания. За
да станат неотменна част от нашия културен багаж, те трябва
пълноценно да живеят и в нашето съвремие.
Изложбата събуди интерес, който оправда надеждите ми,
макар и да не ги надхвърли. Реших, че материалите, хипотезите и идеите, изразени нея, ще достигнат до по-широк кръг
любознателни хора, ако ги превърна в книга. Така се стигна
до четивото, което държите в ръцете си. Цялата фотоизложба се публикува тук като неразделна част от настоящата
книга под формата на компакт-диск. Тя дава много богат
илюстративен материал, макар че може да се разглежда и
самостоятелно, независимо от текста на книгата. След заглавието на всяка глава от книгата са вписани разделите
от фотоизложбата, които я илюстрират.
В началото на 2010 г. с безкористната помощ на Велин
Стойчев започна изграждането на специален сайт (www.balkanmegaliths.bgjourney.com). Там ще се качат снимки на найпредставителните мегалити от балканските страни. Надеждата е – засега доста плаха – този он-лайн каталог да се преведе
и на английски и да стане основа за общобалканско сътрудничество на всички учени, които се занимават с мегалитизма.
Тъй като по професия не съм археолог, а физик, настоящата книжка няма амбицията да замества и конкурира професионалните археолози, а само ще цитира резултатите от техните
изследвания там, където се наложи. Тя има за цел да запознае
максимално широк кръг любознателна публика с менхирите,
кромлехите, долмените и родствените им обекти у нас, които
са твърде слабо известни извън тясно професионалните среди.
Фактът, че изложението се води от първо лице, означава, че
поемам отговорността за всички евентуални неточности или
грешки, както и за редица принципни твърдения, които са мое
лично мнение. Освен това, вместо да дам простор на фантазията си, предпочитам да пиша главно за относително сигурно
11
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установените неща и избягвам несигурните тълкувания, колкото и естествени да изглеждат понякога.
Винаги, когато се разглеждат мегалитите, възникват множество въпроси, които освен че са много, често са и некоректни
– не е ясно какъв отговор е удовлетворителен. Да не говорим,
че дори терминологията в световен план още не е уточнена.
Публиката няма никакво търпение да получи колкото може поскоро колкото може по-точни отговори. Тази ситуация намирам
за коварна. Най-напред – защото никак не е леко да се зададат
коректно самите въпроси. После – защото мегалитите са много древни, изключително много от тях са разрушени отдавна
(не знаем кога!), така че днешната им картина е доста непълна,
а празнотите в нея са огромни, неизвестни и принципно невъзстановими. Накрая – защото мегалитната култура не се ползва
с особена почит сред специалистите-археолози – твърде бедна
е откъм артефакти, които да доведат до еднозначна и сигурна
интерпретация.
Професионалният контакт с природата и нейните закони
ме е научил да бъда търпелив. Най-напред да поставям правилно въпросите, преди да търся отговорите. Философските
занимания на баща ми ме научиха да бъда изключително внимателен, когато търся кратки отговори на сложни въпроси, да
бъда недоверчив към формулировки, които претендират да
бъдат всеобщи. Навик ми е да съпоставям което и да е обяснение доста критично с целия наличен експериментален материал. Не обичам бързите, категорични и всеобщи отговори.
По тази причина засега съм се ограничил преди всичко в събирането на максимално голям фактически материал. Поради
непрекъснатото унищожение на мегалитни обекти по света и
у нас, предпочетох спешно да се заема с документирането на
съществуващите днес. Тълкуването може да трае векове; фактите обаче са незаменими.
Ще дам само един пример. Най-широко разпространената гледна точка към мегалитите е функционалната, а тя е найнеясна. Мнозина твърдят, че долмените са каменни гробници
12
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и толкоз. Това е функционално определение. Да се взрем поподробно в понятието за антична гробница. Гробниците могат да бъдат изсечени в скалите като пещери или ниши, могат
да бъдат мегалитни, могат да бъдат зидани от квадри, могат
да бъдат зидани от тухли. Все са гробници от едно или друго
време, на един или друг народ или племе. Сами се убеждавате колко малко чисто функционалното понятие за гробница
ни приближава към спецификата на долмените като мегалитни структури. Но нека допуснем, че всеки долмен е гробница и да опитаме да проверим това общо твърдение. След като
прегледах голямо количество обекти и снимки, забелязах, че
измежду всичките градежи, създадени в средиземноморския
район от огромни монолитни плочи, не всички са подходящи
да приютят нечии тленни останки. Следователно, има долмени-гробници и долмени-негробници.
По тази причина предпочитам да се отнасям към мегалитите не толкова функционално, т.е. като обекти за погребални
практики или други ритуали, които никога няма да узнаем еднозначно, а преди всичко конструктивно, т.е. според определени конструктивни признаци, които ще опитам да формулирам
по-нататък в текста. Предпочитам да разглеждам мегалитните
обекти главно като великолепна архитектура, като исторически извор, откъдето мога да черпя познание за естетиката, мисленето и вярванията на древното население. Специално подчертавам, обаче: архитектура от духовно естество – не битова
(домове), не отбранителна (крепостни зидове), не стопанска (обори, занаятчийски работилници). Възприемам я преди
всичко емоционално и естетически. Чудесно преживяване е да
почувстваш близостта с прастарите си предшественици. При
такъв подход голямата възраст на паметниците не е съществена. Съзерцавайки тези обекти, усещам как изчезва огромното
разстояние във времето, усещам как духовен мост ме свързва
със създателите им – талантливи хора, живели по нашите земи
преди 3 – 4 000 години.
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Мегалитите произлизат от една все още безписмена епоха и – въпреки че са били очевидно рожба на някакви идеи
от религиозен тип и са били обект на някакви ритуали – едва
ли ние, толкова отдалечени потомци на онази култура, някога
ще ги изясним и разберем докрай. Мегалитната култура в този
смисъл е гранична област на науката археология, област, където преобладават хипотезите. В тази книга ще намерите повече предположения и анализи, отколкото точни и изчерпателни
отговори. Почти изключено е да се формулира стопроцентово
тълкуване и обяснение, всякакви коментари ще си останат в
една или друга степен правдоподобни, тъй като е много трудно да се докаже със сигурност твърдение за онези времена.
Но според мен това обстоятелство не бива да ни безпокои и
непрестанно да бъде в центъра на вниманието ни.
Препоръчвам на всички, които имат интерес към толкова стари паметници, да ги погледнем по един много по-общ
подход, а именно – да се научим да ги съзерцаваме и да ги
обичаме, да ги възприемаме като произведения на изкуството.
Нека се научим със сърцето си да четем своеобразния език на
безмълвните грубовати грамадни скални блокове, да отгадаваме емоцията, която е изпълвала техните създатели и която те са
опитали да предадат на своите съвременници и потомци като
нас по чисто архитектоничен начин. С две думи: да се научим
да разпознаваме емоционалното послание, кодирано в древните архитектурни форми. Така ще преодолеем ограниченията
на чисто научния подход, който обещава несигурен успех в
неопределено бъдеще (без да го отричаме или изоставяме!).
Естетичният подход носи със сигурност емоционална наслада
в рамките на собствения живот.
Ще дам прост пример. За да се възхитим от една катедрала (Париж, Кьолн, Прага) или православен храм (София, Солун, Киев, Москва, Истанбул, Грузия), нямаме никаква нужда
да познаваме достоверно и в детайли нито историческите обстоятелства, нито доктриналното значение на всеки елемент в
строежа и украсата, както и ритуалите, извършвани в храма.
14
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Познанието за тези неща никога не е излишно, но също така
не е задължително, за да възприемем емоционално, за да получим естетична наслада от един факт на културата. В такъв
смисъл непосредствено-естетичното има по-широк обхват и
е по-достъпно, отколкото рационално-научното начало, като
не го отрича, а го допълва.
Още тук, в началото на книгата, искам да предупредя, че
поради сложността на проблематиката и преплитането на различните ╒ аспекти, както и на различните нишки на разсъждение, неизбежно се срещат някои повторения на определени
разсъждения, макар и в различен контекст. Старал съм се да
избягвам такива повторения, но не и в случаите, където при
премахването им изложението би загубило своята яснота и
пълнота.
В края на книжката ще посоча някои основни източници,
където читателят може да намери повече информация за мегалитите.
А в края на този предговор искам горещо да благодаря на
всички приятели, които проявиха разбиране към интересите
ми, подкрепяха работата ми и ми помагаха, като издирваха научни текстове или ми пращаха свои снимки от обектите, които
не успях лично да посетя. Ето техния списък поне във вида,
който той придоби през юни 2010 г.
Веселина Колева (Институт по астрономия, БАН), Антонио
Сезар Гонзалес-Гарсия (Институт по астрофизика, Тенерифе,
Испания)
Андрей Ангелов (ИФТТ–БАН), Мариана Кънева (ИФТТ–
БАН), Светослав Рашев (ИФТТ–БАН), Руслан Костов (МГУ
„Св. Иван Рилски”, София), Красимира Петрова (СУ „Св. Кл.
Охридски”, София), Николай Трейман (София), Иван Иванов
(София), Димитрина Митова-Джонова (София), Димо Астаджов (ИФТТ–БАН), Ирина Полякова (Калининград), Константинос Марицас (София)
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Мирослав Станчев (Пловдив), Христо Тодев (Димитровград),
Атанас Цветков (Габрово), Светослав Соловьов и д-р Любомир Калудов (Бургас), Христо Тодоров (Казанлък), Иван Джурелов и Милен Михайлов (Ямбол), Стоян и Стефан Проданови
(Свищов), Рени и Филип Апостолови (Шумен), Асен Салкин
(Каварна)
Николай и Ирина Флорови (Ванкувър), Светозара Петрова
(Аугсбург), Асен Чилингиров (Берлин)
Велин Стойчев – създател на интернет-портала „Нашето Отечество България”, който от началото на 2010 г. започна електронното публикуване на фотоизложбата във формата на онлайн каталог за всички известни мегалитни обекти на Балканския полуостров.
В Странджа:
Инж.-лесовъд Стефан Златаров (директор на Парк Странджа),
Динко Грудов (служител в Парк Странджа), инж.-лесовъд
Жечо Жечев (Лесозащитна станция Варна, клон Бургас), инж.лесовъд Димитър Янков (директор на Държ. Агенция по горите, гр. Средец), Мирослав Пенев (лесовъд в Държ. Агенция по
горите, гр. Средец), Тодор Горов (с. Заберново), Димитър Ангелов Димитров (с. Голям Дервент), Ангелина Василева (кмет
на с. Крайново), Керка Мандаджиева (кмет на с. Белеврен).
В Сакар:
Златка и Петър Караманови (с. Хлябово), Янко Богданов
(с. Хлябово), Красимир Янков (с. Хлябово), Делчо Стайков
(с. Българска поляна), Васил Мутафчиев (с. Радовец), Делчо
Маджаров (с. Черепово), Петър Чоков (с. Оряхово), Янко Динчев (с. Хлябово / Пловдив)
В Източните Родопи:
Георги Костов и Ясен Асенов Николов (с. Черничево), Георги
Дамянов (община Ивайловград)
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ГЛАВА 1
МЕГАЛИТНОТО НАЧАЛО ПО СВЕТА И У НАС
І
МЕГАЛИТНИЯТ СЛОЙ В ИСТОРИЯТА
НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
Географските райони се различават по своя археологичен
потенциал.
Някои са по-бедни в смисъл, че носят следите само от
една по-значителна древна култура. Като малко парадоксален
пример мога да спомена о-в Сардиния. Там има огромно количество древни паметници, но те са само от една култура (често
наричана „нураги”), която включва стотици квази-мегалити и
същински мегалити, разположени върху неголяма площ.
Други са богати, археологически многопластови дори в
буквалния смисъл: под средновековния слой се разкрива примерно елинистичен, под него паметници от бронзовата епоха,
под него – обекти от каменно-медната епоха, а под него – обекти от каменната епоха. Това е свидетелство както за изключително продължителното обитаване на тези райони, така и за
изключителната плодотворност на населението им.
Към втория вид територии принадлежат за щастие и земите на днешна България. Този факт е регистриран сполучливо в заглавията на главите от монографията Цончева, 1971:
(1) Най-ранни изяви на изкуство в тракийските земи през
родовообщинния строй; (2) Тракийско наследство; (3) Гръцко класическо и елинистическо изкуство в тракийските земи;
(4) Римско изкуство в тракийските земи; (5) Късноантично
/раннохристиянско/ изкуство в тракийските земи.
Нека проследим древните култури по нашите земи, но не
археологичните, а архитектурните слоеве, т.е. не в глинените, каменните и металните артефакти, а главно в паметниците
на строителното изкуство. Слоевете ще проследим в дълбочи17
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на, назад във времето. Добре е да помним, че различните по
време културни слоеве обхващат различни територии от страната ни, т.е. не са равномерно представени по всичките райони
на България – поне по досегашните проучвания.
Нека тръгнем от средновековния архитектурен слой.
Той е представен с широко познатите християнски храмове
със специфична хоросанова зидария от печени червени тухли,
смесени понякога с прекрасен декоративен ефект с дялани каменни блокове – да си спомним черквите в Несебър като особено ярък пример. Старините във Велико Търново и Охрид.
Прието е да се смята, че съществува ранен български
слой, представен например от белокаменните храмове в Плиска и Преслав.
Римският – от многобройни римски градове с гарнизони, от прочутата вила „Армира” край Ивайловград, от раннохристиянската базилика „Св. София” и ротондата „Св. Георги” в София, величествените останки от грамадни базилики
край Пещера, Пирдоп и Голямо Белово, а също и многобройни
черкви в Несебър. Амфитеатрите в Пловдив и в София, стадионът в Пловдив. Термите във Варна. Стените на Хисаря.
Класическият тракийски слой е представен най-напред
от поне 4 тракийски града: Севтополис, Кабиле, Пулпудева в
Южна България, по териториите, обитавани от одрисите, и
Даусдава и/или Хелис в Лудогорието, Северна България, по
териториите, обитавани от гетите.
Класическият тракийски слой нашумя особено много през
последните 2 десетилетия поради разкопаните от археолога
Г. Китов 20-тина прекрасни подмогилни храмове в Казанлъшко, Сливенско, Стрелчанско, свързани с държавнообразуващите процеси в племенната група на одрисите. Нашумя и поради
световната известност, придобита от подобните храмове в резервата Сборяново край Исперих, свързани с малко по-късните
държавнообразуващи процеси в племенната група на гетите.
Всичките споменати обекти от тракийската класика се датират
в периода между V в. пр. Хр. и ІІ в. сл. Хр. Кулминация и най18
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късни представители на тази култура са два: (1) подмогилният
храм с тухлена зидария край Поморие – тракийски по характер, но издигнат по римско време (ІІ–ІІІ в. сл. Хр.), и (2) великолепните шатрови храма в местностите Мишкова нива и
Пропада край М. Търново, Странджа, от същото време.
Малко са хората обаче, които си дават сметка, че това не
е краят.
Естествено, доста неспециалисти са чували за много постаринните находки от каменната епоха – кремъчни оръдия,
наскални рисунки и т.н. в обитаваните пещери. Те бележат
самото начало на човешкото културно присъствие по нашите
земи.
Но между двата слоя „каменна епоха” и „класическа тракийска древност” се вмества един огромен и не по-малко богат архео-архитектурен слой с „дебелина” 1–2 хиляди години,
който си остава в сянка и до ден днешен, понеже му липсва
„сензационност”. Това е мегалитният слой. Долмените в
Тракия са строени най-малко в продължение на 7–8 века, според официалната датировка в периода ХІІ–VІ в. пр. Хр. Попростите мегалитни съоръжения – менхирите и техните групи
– вероятно са по-ранни. Така че мегалитният културен слой
у нас изглежда обхваща бронзовата и ранната желязна епохи – ХV–V в. пр. Хр. („Тракийски паметници”, 1976, 1982).
Призовавам всички читатели и любознателни хора да не пренебрегваме този слой! Той е свидетелство, че по земите ни е
минала в дълбока древност и е оставила впечатляващи следи
първата идейна глобализационна вълна в света изобщо,
която е намерила израз в специфични културни паметници –
мегалитизма.
ІІ
ЗА МЕГАЛИТНОТО НАЧАЛО ИЗОБЩО
Каква мила гледка предлагат децата, които си играят с найпростата играчка – дървените кубчета! Малките ръчички упорито градят кули и стени, после с решителен замах и с доволен
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смях ги събарят. За възрастните упоритостта и всеотдайността
на тези занимания е изненадваща, на пръв поглед лишена от
смисъл. Но работата не е толкова проста.
Първо, малките деца несъмнено изпитват удоволствие от
градежа и от разнообразието на конструкциите. Несполуките
не ги плашат, а ги амбицират. Стремежът към съзидание се
проявява без външна принуда и то удивително рано, макар че
за жалост рядко се запазва за цял живот. Има нещо вродено в
стремежа да строиш, също така, както съвсем инстинктивно
малко по-късно момчетата се насочват към технически играчки и автомобилчета, а момиченцата се влюбват в своите кукли
и се грижат за тях като за свои деца.
Второ, покрай всичко друго, чрез играта с кубчета наймалките овладяват сетивно, чрез проби и грешки закономерностите на градежа, на конструкциите, ако щете – на гравитацията. Усещат как тя в някои случаи им пречи да издигнат
мъничките постройки, а в други случаи им помага. Много
бързо разбират как да редят кубчетата така, че постройката да
стане по-висока, а защо не – и по-красива.
За праисторическите хора мегалитите изпълнявали функции, подобни на кубчетата при децата. Най-напред от техническо естество. Въплъщавали волята им към съзидание, учили ги
да комбинират полезното и красивото, а същевременно са водели до натрупване на онзи строителен опит, който много покъсно се проявява в изумителните рисувани гробници, крепости, катедрали… Освен чисто конструктивното, те имали без
съмнение и естетическо и култово предназначение. За съвременния човек култът е избледнял, но е запазен духът, усещането за трогателно съприкосновение с детството на човечеството, което поразява със своята дързост, с тайнствената красота
на зеленясалите блокове, подредени по волята на далечните
ни предци. Бихме могли да ги възприемаме естетически дори
като абстрактна скулптура – нали ХХ век ни научи и на такъв
поглед към света? Мегалитите наред с всички други свойства
притежават един с нищо несравним ландшафтен чар.
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Сега превключете вниманието към друг сюжет, който се
отнася за по-зрялата възраст на човека. Представете си, че сте
предприели туристически излет и ходите по някое планинско
било или сред вековна гора и се любувате на възхитителните
гледки по билата или на потоците в долчинките. Представете си, че внезапно попадате на старинен градеж от огромни
камъни, разположени така, сякаш някакво дете на гигант се
е учило да строи с „кубчета”, тежащи по 1 или 10 тона! Градежът обикновено е затрупан през вековете и хилядолетията
от наветия пясък, малки каменни късове и дебел пласт горска шума. Между камъните се щурат гущерчета, лазят змии,
промъкват се костенурки... Тези градежи най-напред силно
изненадват пътешественика, привличат го веднага със своята
тайнственост, изискват обяснение. После пораждат непонятна
възхита с удивителните си мащаби и незнайната си възраст.
Кой ги е построил? Защо? Как е преодолял тежестта на огромните каменни блокове? Какво представлява странната конструкция? За какво е служила? Въпросите са много, но отново
предупреждавам, че отговорите не са лесни и е нужно доста
търпение и смирение в подобни ситуации.
Тези строежи от гигантски камъни се наричат „мегалити” (от гръцки: мега = голям и литос = камък). Срещат се на
многобройни места в цяла Евразия – като се почне от запад от
Ирландия и се стигне на изток до Япония и Индонезия.
У нас са разпространени предимно в източната половина
на страната. През ХVІІІ–ХІХ в. обикновените хора вярвали,
че те са създадени или от вече изчезнал вид много големи и
много силни хора, или от змейове. Мнозина от днешните българи предпочитат да вярват, че са дело на извънземни гости.
По нашите земи съвременната археологична наука ги отнася
към ХІІ–VІІ в. пр. Хр. (края на ІІ и началото на І хилядолетие
пр. Хр.), макар че по света има и много по-стари обекти (напр.
в Западна Европа има мегалитни обекти, датирани в ІІІ и дори
ІV хилядолетие пр. Хр.).
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В големия район, който може да се опише като Европейско-средиземноморски, се наблюдават три големи групи мегалити: (А) Западна Европа (Скандинавия, Дания, Германия,
Франция, Испания, Португалия, Балеарските острови, Малта,
Сардиния, Южна Италия); (Б) Югоизточна Европа (Източната половина на Балканския п-в – България, Турция, Гърция);
(В) Източна Европа (Западен Кавказ – Южна Русия). Първата
група (А) е най-многочислена, като съдържа вероятно и найдревните обекти от този вид.

23

ЛЮБОМИР ЦОНЕВ

ІІІ
СЪДБАТА НА МЕГАЛИТИТЕ У НАС
Мегалитите съществуват в две основни разновидности:
менхири и долмени. Менхирите, най-грубо казано, са огромни
груби стълбовидни блокове, забити вертикално в терена. Долмените, най-грубо казано, са огромни груби плочести блокове,
закрепени хоризонтално над терена.
Какво е състоянието на тракийските долмени в края на
ХІХ в.?
В Сакар Г. Бончев изброява около 500 долмена.
В северна Странджа (в днешна България) К. Шкорпил
изброява около 300. Като имам предвид днешната ситуация,
предполагам, че в южна Странджа (днешна Турция) по онова
време долмените са били дори над 500.
В Родопите долмените са най-слабо изучавани, така че
там навярно е имало при най-оптимистични оценки не повече
от 100.
Следователно общият им брой у нас към края на ХІХ в. е
бил примерно към 900, а на Балканите като цяло – към 1500.
Днес, в началото на ХХІ в., успяхме с приятели да издирим (преоткрием, потвърдим) на българска земя само 82
долмена, като около половината са в много тежко състояние.
Предполагам, че при по-внимателно обхождане могат да се издирят още 20–30. Излиза, че в началото на ХХІ в. долмените у
нас са се редуцирали до 110–120, не повече. Едва ли долмените в Турция днес са повече от 300. В Гърция са публикувани
10–20. За Балканите като цяло се получава оценка от 450.
За менхирите информацията е много по-бедна.
В края на ХІХ в. Г. Бончев съобщава за 2 индивидуални
менхира и за многобройни кръгове от менхири в Сакар; всеки кръг съдържа поне 10–20 менхира, така че общо сакарските кръгове са съдържали поне 200 забити блока. К. Шкорпил
съобщава за поне 200 менхира-девташи в подредени и неподредени групи около едновремешното село Абоба, днешната
Плиска. Следователно само у нас е имало около 400 менхира.
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Днес кръговете в Сакар са изчезнали до един, а от менхирите-девташи са останали не повече от 100, като половината
са съборени или счупени. В началото на ХХІ в. са открити 2
кромлеха с общо към 50 менхира (с. Старо Железаре, с. Долни
Главанак). Краеведката Яна Манолова съобщи наскоро за група от 10-тина неподредени менхира, разположени в сравнително малък район по рида Мечковец, западно от с. Минерални
бани, Хасковско (Манолова, 2010). Така че днес менхирите в
България са не повече от 150–160 (в различна степен на съхраненост!).
В турска Странджа около град Лалапаша, североизточно
от Одрин, има около 1000 менхира, в Гърция има не повече от
4–5. Общо към 1200 за целия Балкански полуостров.
Надявам се за всеки читател става ясно защо ситуацията е
аварийна. Не съм първият, който апелира за спасяването на мегалитите на Балканите. По този повод ще цитирам само някои
съвсем кратки текстове, писани от наши учени по различно
време през ХХ и в началото на ХХІ в.
ШКОРПИЛОВИ, 1892: „Известно ни е, че значителна част от
Абобските менхири била срутена през последните десет
години. Приканваме почитаемото българско правителство да земе потребни мерки за съхранение на Абобските
и тракийските мегалити, както и на други паметници из
Българско.”
БОНЧЕВ, 1901: „...Почти всички долмени са малко много
разрушени и унищожени… Разрушението на долмените
е започнало от незапаметни времена и се продължава и
до днес. Подтик за разрушение са дали удобният им за
всяка работа каменен материал, положението им сред
обработено поле и иманярството… На много кладенци,
мостове, дворни огради по селата, в землищата на които
се намират долмени, камъните са от тях...”
ШКОРПИЛ, 1925: „Даваме подробно описание на долмените,
защото те са много изложени на разрушение и скоро ще
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изчезнат, ако не им се издейства законна охрана… В планинския ъгъл между р. Ропотамо и Черноморския бряг
около с.Ченгер [Това село днес не съществува – било е
южно от Маслен нос и западно от Приморско – б.м. Л.Ц.]
се намират долмени, повечето в групи; много от тях са
почти напълно унищожени след Освободителната война.”
ПЕЕВ, 1974: „Имахме възможност да съберем сведения през
1969 от Окръжния исторически музей в Ямбол за сегашното състояние на долмените в районите на селата
Хлябово, Сакарци и Българска поляна, Ямболски окръг.
Голяма част от долмените в този район, изглежда, са
унищожени. Така Г. Бончев и Х. и К. Шкорпил пишат, че
в землището на с. Хлябово е имало 95 долмена, а в Ямболския музей през 1969 са събрани сведения за 7 долмена.”
«МЕГАЛИТИТЕ В ТРАКИЯ, част 1», 1976: „Селяните от
близките села измъкнали предните им плочи, …за да използват готовия им отвор като уста на кладенец, а самата плоча като настилка около него.”
«МЕГАЛИТИТЕ В ТРАКИЯ, част 2», 1982: „Миков проучва
по-задълбочено неизвестните дотогава долмени… И в
свои по-късни проучвания той се връща на проблемите
на долмените… Така нашите експедиции в този район
се явяват един трети етап в проучването на сакарските долмени. За съжаление междувременно тяхното разрушаване е продължило и днес намираме запазени само
част от описаните от братя Шкорпил [1890–1920], Бончев [1901] и Миков [1930–50] паметници…”
Явно след Освобождението от турска власт почнало усърдно рушене на долмените в Тракия, което през целия ХХ и дори
в началото на ХХІ в. се разгръща при пълното безразличие
както на обществото, така и на държавата.
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ІV
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Началото е поставено от чешките изследователи братята
Карел и Херман Шкорпилови. През 1888 г. те публикуват на
български език първото научно изследване за мегалитите в
българска територия, по-точно в Сакар планина (Шкорпилови, 1888). Същата година резюме от труда им е публикувано на
немски език в австрийско научно списание (Gebrüder Škorpil
/ Woldřich, 1888); това подробно резюме с илюстрации се превърнало в първата международна научна публикация за мегалити в България.
В 1896 г. геологът Стефан Бончев пръв описва долмени в
българския дял от Източните Родопи, по-точно край Харманли
– на десния (южния) бряг на р. Марица (Bontscheff, 1896).
Първия пълен обзор на долмените в Сакар публикува в
1901 г. друг геолог – Георги Бончев; там той споменава и 2
менхира край с. Овчарово (Бончев, 1901).
След повече от 20-годишен труд през 1925 г. Карел Шкорпил издава обзор, където обобщава известните и посетени от
него дотогава долмени в Странджа и Сакар (Шкорпил, 1925).
После интересът към мегалитите изчезва за около 20 години.
Възражда се в делото на изследователите Васил Миков и
Иван Велков през 40-те и 50-те години. Миков 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 ХХ в.: 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
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публикуването на фундаментален и богато илюстриран тритомен труд „Тракийски паметници” в 3 тома, като том 1 и том 3
носят съответно заглавията „Мегалитите в Тракия, Част 1
и Част 2”. Макар и нелишен от технически недостатъци, този
труд си остава ненадминат и досега поради включените в него
доста по-модерна и подробна документация, както и обзорни
студии. Там е публикувана и най-обширната библиография,
засягаща изучаването на мегалитите в българска територия,
отчасти и на Балканите.
В началото на ХХІ в. с разкопки на долмени се занимават
екипите на археолозите Георги Нехризов (Сакар и Източни Родопи) и Даниела Агре (Странджа).
Въпреки всички споменати усилия остава още доста работа да се върши.
Не се издирват и изучават целенасочено 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 по-малки
количества.
Тракийските мегалити (това название възприемам като
днешен синоним на Балкански мегалити) никога не са били
достатъчно популярни, а още по-малко закриляни от обществото и държавата като културна ценност. Добре би било да
се съобщи на света за тяхното съществуване например по интернет, при това на английски език.
В тясно научен смисъл не са били обобщени (издирени
и регистрирани) всичките, не са били точно локализирани и
прецизно каталогизирани, не е бил провеждан систематичен
периодичен оглед на известните.
Тракийските мегалити не са били съпоставяни подробно
с огромното множество подобни обекти, които са открити в
стотици райони по света и за които днес научаваме не само от
модерната литература, но и от интернет.
Посветих много сили и време да помогна да се постигне поне частичен напредък в тази посока, макар да съзнавам,
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колко е трудна и обширна задачата. В периода 2003–2008 г., и
особено след споменатите в предговора две специални българо-испански експедиции (2006 и 2008 г.), бе извършено първото масово издирване и посещаване на долмените у нас според
най-новите достъпни литературни данни, първото измерване
на ориентацията на надлъжните им оси и първата регистрация
на точните им координати с GPS прибор. На доста долмени
са определени приближено и размерите. През 2009 г. бяха потвърдени около 100 менхира в България около Плиска, а по
литературни данни още повече има запазени в Турция, около
Одрин. Така се сложи основата на уникална база данни, която
би могла при добро желание и неголеми средства и усилия да
прерасне в каталог на балканските мегалити (менхири и долмени). Може да се каже, че в рамките на съвсем къс период
от време бе осъществен първият мониторинг на повечето
класически български мегалити.
Чрез Интернет и модерни енциклопедични албуми, издадени през последните 10-тина години, вече е достъпна колосална нова информация, която позволява мегалитите в Тракия не само да се тълкуват на местна почва, чрез съпоставки
с Егея и Кавказ, а да се осъзнаят в контекста на една огромна
специфична скално-ориентирана култура, включваща мегалити и скално-изсечени (издълбани) паметници.
Смятам, че днес, когато все повече се разчита именно културното взаимодействие на народите да въведе повече толерантност и хармония в нашия твърде пъстър и противоречив
свят, става крайно наложително най-широкото популяризиране и социализация на мегалитните обекти, обгрижване,
трайното им включване най-сетне в общопризнатия културен
фонд на страната, а също и в сферата на вътрешния и международния туризъм.
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ГЛАВА 2
СЪЩИНА И ВИДОВЕ МЕГАЛИТИ
Раздел от изложбата:
1. Увод / Introduction U

І
ОПИТ ЗА ДЕФИНИЦИИ
Никак не е лесно да се дадат строги дефиниции на понятията в една област от архитектурната археология,
където обектите съдържат своите строителни принципи, своята бъдеща еволюция в още неразвит, само в загатнат вид.
Терминологията не е уточнена и общоприета в самите научни
кръгове. За да стане възможно обаче, все пак едно смислено
изложение, ще моля да приемете моята версия, макар и само
като работен инструмент, без претенции за безупречност, изчерпателност и общовалидност.
Когато древните люде на Балканите потърсили устойчив
материал, в който да оставят свой духовен отпечатък или който
да ползват за стопански нужди, те естествено се насочили към
заобикалящите ги скали и каменни късове. В новокаменната,
каменно-медната и бронзовата епоха в редица райони по света местните обитатели създават скално-насочена култура. В
своя първичен стадий тя се изразява в почитане на специфични
готови природни скални форми. По-късно се насочва към създаване на обработени паметници. Тъй като в онова далечно
време не разполагали с достатъчно твърди метали, отначало
използвали различната твърдост на скалите. Със сечива от относително по-твърди каменни късове (кремъци, вулканично
стъкло и др.) почнали да дялат или дълбаят относително меки
скални повърхности (пясъчници, вулканични туфи, варовици
и т.н.). Впоследствие започнали да ползват и метални сечива.
Така се зародили археологичните обекти, които днес наричаме
„скално-изсечени (издълбани) паметници”.
30

2. МЕГАЛИТНОТО НАЧАЛО ПО СВЕТА И У НАС

Минали векове, техническите умения на хората се развивали и наред с желанието да отнемат материал от наличната
скала се появило желанието за градеж – да сглобят от естествени или обработени каменни блокове нещо свое, някакъв
нов, специфично човешки знак. Любопитното в случая е, че в
различни райони по земята имало не само различни материали за строителство – подходящи скали, подлежащи на обработка, или добра глина – но и различни идеи за това как да се
гради. Практически се наблюдават два съществено различни
подхода в градежите: зидане и сглобяване.
В редица райони се зародила идеята за зидане от малки
каменни блокчета или от тухли (най-напред сушени, а по-късно – изпечени) – напластяване на елементите по слоеве един
върху друг, така че те контактуват по плоските си стени. Така
се осъществил стандартният подход, който бих нарекъл
„микролитен”.
В други райони на Евразия хората решили да градят чрез
групиране или сглобяване на огромни каменни блокове – повече или по-малко одялани – и така реализирали „мегалитния”
подход. В сглобено състояние блоковете контактуват не по плоските си стени, а само по страничните си ръбове, по кантовете.
В настоящата книжка ще насоча вниманието към мегалитната
строителна идеология по земите на днешна България, понеже
тя все още остава някак встрани от масовото съзнание.
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ІІ
ХИПОТЕЗИ ЗА СЪЩИНАТА
И до днес се спори за смисъла и функциите на мегалитните съоръжения. Никоя хипотеза не е доказано общовалидна в пространството и времето. Трудностите са няколко.
ПЪРВА ТРУДНОСТ: Мегалитните паметници произлизат
от една безписмена епоха. Така че се налага само да гадаем,
опирайки се на емоционално-естетическия си опит от по-късните времена. Така в нашите преценки се намесва силен вероятностен елемент, който по принцип не може да се отстрани.
ВТОРА ТРУДНОСТ: Самите обекти вероятно са били полифункционални – или от самото начало, или впоследствие, в
процеса на развитието.
ТРЕТА ТРУДНОСТ: Огромен брой мегалити са разрушени през хилядолетията и никога не ще узнаем колко, кога и
къде са били оригиналните градежи, за да възстановим цялата
картина в нейната логическа пълнота.
ЧЕТВЪРТА ТРУДНОСТ: Датировката на все още оцелелите обекти е крайно несигурна, а и не навсякъде са проведени
професионални разкопки и анализи. Извършва се обикновено
непряко – като се датират артефакти и човешки останки, а не
самите мегалитни обекти.
ПЕТА ТРУДНОСТ: Мегалитите са създавани в продължение на 4 хилядолетия в един огромен район из цяла Евразия.
Никой не може да гарантира, че са създавани по една и съща
идеология и с една и съща цел толкова дълго време и от толкова различни човешки общности по толкова отдалечени кътчета на Евразия. Твърде вероятно е замисълът да е варирал в
пространството и времето. Постоянен остава само архитектурният подход в градежа, постановката на строителната задача и основните начини за решаването ╒.
Хипотезите за същината на мегалитите са доста разнообразни. Например:
– Има хипотези, че са астрономични съоръжения (свързани с изгрев или залез на Слънцето или Луната в специален
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момент в годината). Може някъде и някога да са имали такива
черти, но не се наблюдават винаги и навсякъде;
– Има хипотези, че са възпоминателни съоръжения за
предците. Може да са включвали такива идеи, но това не може
да се потвърди универсално;
– Има хипотези, че са свързани с култ към мъртвите (поменателни паметници, гробници). Но далеч не навсякъде има
следи от погребения. Освен това никой не може да гарантира, че погребението е съвременно с мегалита и че мегалитът е
строен заради погребението;
– Има хипотези, че са своеобразни светилища (от типа на
днешните християнски храмове и параклиси – която на мен
лично ми се струва най-правдоподобна);
– Напоследък бе предложено интересно принципно тълкуване на мегалитните съоръжения в доста по-широк контекст,
не толкова от гледище на археологията, колкото от гледище на
антропологията (Марицас, 2010). Коментарът обаче излиза извън рамките на настоящата книга.
Тези основни хипотези допускат и комбиниране: светилището може да се ползва понякога и за погребения (дори в средновековните християнски храмове е така!); светилището може
да има допълнително астрономична ориентация и функция;
гробницата може да бъде светилище; гробницата може да има
специална астрономична ориентация, но може и да няма.
ІІІ
НЯКОЛКО НЕСЪМНЕНИ СВОЙСТВА
НА МЕГАЛИТИТЕ
Поне четири обстоятелства според мене са несъмнени и
общовалидни в цялото многообразие на обектите.
ПЪРВО СВОЙСТВО Î Мегалитните строителни признаци.
(А) Мегалитите са древни обекти, произхождащи от новокаменната, бронзовата и ранната желязна епоха. Съответно на това време, обработката на камъка при тях е отно33
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сително несъвършена, груба. Паметници, подобни на мегалитите, могат да се срещнат в доста по-късни епохи, но те не
се причисляват към понятието „мегалити”; в такива случаи
говорим за отзвуци, следи от традициите на мегалитното
мислене. В доста късни времена и по други места са създавани обелиски, които по идея напомнят менхирите, но не са
менхири – не само са технически по-съвършени от тях, но са
резултат от друг комплекс от идеи и обслужват друг комплекс
идеи, отличен от праисторическия. Създавани са и надгробни
стели – големи плочи, които приличат на менхири, но са били
забивани вертикално като знак до някакъв гроб и често върху
тях били гравирани образи или текстове в памет на починалия (в по-късно време по подобен начин при християнските
гробове се поставят вертикално каменни кръстове). Те също
не се смятат за същински менхири. В по-късни времена и с
по-модерна техника се създават и каменни саркофази – гробни
камери, издълбани в монолитен блок и покрити с монолитен
капак. Те напомнят на долмените, но не се причисляват към
мегалитите. Те не са градежи, а предмети, приспособления,
които обикновено се помещават в храмово помещение, а нямат
самостоятелна употреба.
(Б) Мегалитите не са обекти, издълбани в скалите, а градежи от отцепени скални блокове, употребени без никаква или
с твърде примитивна обработка на повърхността и формата.
(В) За разлика от стандартната строителна техника на зидането (подреждане на блокове в слоеве един върху друг, така
че блоковете се опират по стените си), мегалитните съоръжения се сглобяват от елементи, които се допират само по ръбовете си.
(Г) Мегалитното съоръжение обикновено се състои от
минималния възможен брой градивни елементи (плочи,
стълбове).
(Д) Градивните елементи за мегалитите са максимални
по размери монолитни късове, оформени като стълбове или
плочи със съвсем пестелива обработка, присъща на нивото на
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бронзовата и ранната желязна епоха. Градивните елементи са
толкова големи, че често имат размера на самия обект!
Всичките изброени характеристики трябва да се вземат
под внимание заедно. Мегалитите са древни съоръжения,
създадени чрез групиране или сглобяване на минимален брой
максимално големи и грубо обработени монолитни скални
блокове.
ВТОРО СВОЙСТВО Î Двете базови строителни форми – менхири и долмени.
(І) Менхири – индивидуални или групирани (праволинейни редици, безредни групи, двумерни правоъгълни решетки, кръгови групи – кромлехи и съчетания от тях). Групата
менхири трябва да се схваща като единен обект, независимо
от формата ╒. Менхирите от конструктивно гледище са съвсем
грубо оформени стълбовидни, колоновидни блокове, забити
вертикално на терена. Индивидуални или по групи, те представляват първичното структуриране на пространството и така
служат като предтеча на архитектурата изобщо: нагоре-надолу, вътре-вън, ляво-дясно и т.н.
(ІІ) Долмени и вариантите им (коридорни гробници, цели
храмове и т.н.). Долмените са по-сложни конструкции. В архитектурно отношение те са опит да се издигне грамадна плоча
над земята и да се закрепи така хоризонтално. В огромното
разнообразие можем да отделим някои основни типове обекти,
а после да проследим техните вариации и усложнения, които
дават картината в цялото ╒ богатство. Различават се поне три
основни типа прости долмени според вида на поддържащите
елементи – ще ги опишем по-подробно малко по-нататък в настоящата глава. Тези три основни типа прости долмени търпят
развитие чрез усложняване, например: долмени от две камери,
долмени от 1 или 2 камери с входен коридор (дромос), долмени с много дълъг коридор (т.н. коридорни гробници); долепени
двойки долмени, цели долменни храмове с много сложен план,
каквито се срещат на островите Малта, Сардиния, Майорка.
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Критерият, по който обединяваме различни обекти в групата на мегалитите, има по-скоро архитектурна, отколкото
идеологична или религиозна природа. Не може да се докаже,
че менхирите и долмените винаги и навсякъде са рожба на
една и съща религиозна идея, че обслужват един и същ култ,
но те са очевидна проява на еднотипен подход към строителна задача, демонстрират своеобразен тип мислене и са
се появили общо взето в една и съща епоха. Не е сигурно, че
мегалитните обекти в различните райони са създавани по едно
и също време. Не винаги се създават всичките типове мегалити в един и същ район. Ако са в един район, те не винаги имат
непременно някаква функционална връзка като комплекси. 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.
ІІІ) Накрая е добре да обърна внимание, че можем да говорим както за чисти мегалити (менхири, долмени и производните им), така и за смесени мегалитоподобни обекти.
Смесването може да върви в 2 посоки:
(а) наред с типичните мегалитни елементи обектът може
да съдържа участъци, изпълнени в техниката на класическо
сухо зидане, като са използвани относително малки каменни
късове;
(б) наред с типичните мегалитни елементи обектът може
да съдържа елементи на скално изсичане.
ТРЕТО СВОЙСТВО Î Произходът на мегалитите от
духовната сфера на обществото.
Това не са съоръжения с битов (къщи за живеене), военен
(укрепления) или производствен („цехове”) характер. Те са
обекти от ранга на светилищата. Само така си обяснявам усърдието, с което са създавани десетки хиляди мегалитни паметници по света цели 4 хилядолетия, относителното постоянство
на конструкциите и влагането на огромни физически усилия за
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неутилитарна цел. В най-общ смисъл те или са омилостивявали божествата или са сплотявали обществата около неизвестни за нас, но нужни навремето принципи и идеи (своеобразни
култови места или параклиси).
ЧЕТВЪРТО СВОЙСТВО Î Двойственият характер на
мегалитния културен слой по света.
И до днес се спори как е създавана мегалитната култура: дали от един народ, който мигрира и обикаля цялата
Евразия по умерените географски ширини, или от няколко
народа (но не от всичките!), които са имали сходни вкусове
и религиозни идеи, по пътя на обмена на идеи, т.е. като постепенно разпространяваща се световна мода (глобализация).
Предполагам, че миграцията на малки групи хора е довела до
значителна миграция на мегалитната идея, а тя от своя страна е била подхващана или не тук и там от местните племена.
И до днес не е ясно защо в някои райони има мегалити, а
в други съседни няма. Очебиен е примерът с Тракия. Някои
учени предполагат, че мегалити има само там, където има подходящи по състав и по форма скали. Твърди се например, че за
създаване на долмени били най-подходящи скалите от типа на
гранитите (Kostov, 2008). Но в Странджа има долмени от мраморни плочи, а в Източните Родопи има долмени от шистови
плочи. На всичко отгоре мегалити се срещат и по места, където изобщо няма матерни скални масиви за отцепване на блоковете – например в Южна Швеция, Дания, Северна Германия,
Нидерландия няма скали, а има мегалити. Обяснението е, че
каменните блокове, използвани за създаване на мегалитите, са
били довлечени от планините в северния дял на Скандинавския полуостров чрез силата на ледниците, които се плъзгали
на юг и в някакъв момент се разтопили. Не по-маловажно е и
другото обстоятелство: не навсякъде, където има подходящи
скали, има и мегалити.
От една страна имаме глобалност – мегалити присъстват
в многобройни райони в Евразия. Като се почне от Западна Европа и Средиземноморието, мине се през Близкия Изток, п-в
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Индустан, Югоизточна Азия (Бирма, Тайланд, Индонезия) и се
стигне до Северен Китай, Южна Корея и Южна Япония. Така
получаваме усещането за всеобхватност, сякаш това е първата глобализационна вълна в цивилизования свят.
От друга страна имаме капсулованост – мегалити се
срещат под формата на локални огнища, всяко от които стои
по странно обособен начин, без видимо взаимопроникване с
околните отлични от него култури. Например мегалити има в
Дания и Нидерландия, но много малко в Белгия. Има ги в Северна Германия, но ги няма в съседна Полша. Има ги в югоизточния дял на Балканския п-в (Странджа, Сакар, Източни
Родопи, Източна Стара планина, Лудогорието), но ги няма никъде другаде на същия Балкански п-в, няма ги и в съседната
Мала Азия. Има ги в централен Индустан, но ги няма в северната и южната част от полуострова.
Следователно мегалитните паметници демонстрират комбинация от широко разпространение в света като цяло, съчетано със забележима регионална нееднородност.
ІV
РАЗНООБРАЗИЕ НА МЕГАЛИТНИТЕ ФОРМИ
Взети сами по себе си, менхирите могат да бъдат прости
(монолитни вертикални късове, цилиндрични или плоски) и
съставни: захлупени (Т-образни, таули или таволи, подобни на
масички) или дори двуетажни (например две цилиндрични
тела едно върху друго). Според оформлението сред простите
менхири можем да различаваме: циклопски менхири – абстрактни по вид, просто отцепени продълговати скални късове;
антропоморфни менхири – макар и примитивно обработени,
но все пак са им придадени съзнателно антропоморфни черти;
скулптирани менхири – по-разпознаваеми човешки белези,
например в горния край блокът може да има очи, уста или друг
белег на човешкото (т.н. локони в Сардиния), или блокът като
цяло да напомня фалос (т.н. тамоли в Сардиния).
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Логически следващата стъпка в усложняването на каменните творби е идеята за комбиниране чрез просто групиране,
т.е. чрез пространственото сближаване и аранжиране на поотделно 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). Формално кромлехите кореспондират с каменните кръгове, които често срещаме около долмените и които може би освен
символна функция осигуряват и укрепване на могилата, често
натрупвана около долмена. Предстои да се обсъдят и прецизират приликите и разликите между тези каменни кръгове и
кромлехите (вж. Глава 7).
Срещат се и множества менхири, подредени в правоъгълна
решетка, т.е. група, подредена не само в надлъж, но и напречно. Такива са забелязани не само в класическия и изключително богат мегалитен район Бретан, Северозападна Франция, но
също така край Плиска в Североизточна България и край гр.
Лалапаша, Одринско! Има комплекси (Каланиш, Шотландия),
които обединяват няколко прави редици и един кромлех или
пък менхирна редица, кромлех и долмен.
Много съществено е да осъзнаем, че менхирните индивидуални или няколко успоредни редици, менхирните кръгове
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или решетки, макар и съставени от пространствено поотделно
забити колоновидни блокове, са проектирани и се възприемат
като единни архео-архитектурни обекти, ансамбли!
По-нататък логически идва комбинирането чрез физически контакт, т.е. чрез сглобяване на дълги каменни блокове
в т.н. трилити. Идеята е да се издигне над земята и да се закрепи там хоризонтално продълговат каменен къс (на английски буквално „стоунхендж” означава „висящ, окачен камък”).
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. В знаменитото светилище Стоунхендж в неговия
най-късен вид наблюдаваме два концентрични кромлеха един
в друг, като единият е класически, съставен от индивидуални
менхири, а другият е своеобразен, образуван от трилити. Вижда се, че от простия вретеновиден или ако щете колоновиден
блок може да се развие чрез групиране и сглобяване удивително разнообразие от структури.
Да вземем сега долмените. Най-същественият им архитектурен белег е фактът, че те са винаги съставни, а не монолитни обекти. Но – и това е основното, същественото! – са
съставени от минимален възможен брой монолити. Тук в
центъра на вниманието не е стълбовидният вертикален блок,
а плоча с правоъгълен контур. Началната архитектурна идея
е била тази плоча да се издигне над земята и да се закрепи
хоризонтално.
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Според подпорните елементи различаваме няколко типа
прости долмени:
• В най-простия случай това са 3–4 стълбовидни забити
в терена опори и се стига до долмен тип „маса”, откъдето
произлиза и днешното им име (дол – „маса”, мен – „камък”
на бретонски език). В Европа се срещат масово в западната ╒
част, но изненадващо наскоро бе съобщено за наличие на такива архаични конструкции и в България (Манолова, 2010).
• Закрепването на хоризонталната плоча може да се постигне и чрез 2–3–4 забити в земята плочи като стени, откъдето се стига до долмени тип „камера”, които напомнят
гигантски къщички. Там хоризонталната плоча играе роля
на покрив, похлупак. Те са най-разпространени по света; в
частност в Европа се срещат по целия континент. Всичките
тракийски долмени са от този тип. Не случайно населението в
България ги нарича „гробници за великани”, „змеюви къщи”,
„хамбарчета”, „пещерички”, „капаклийки” и т.н.
• В най-късните варианти опората е вече квазимегалитна,
понеже съдържа както грамадни каменни блокове, така и наченки на класическа суха зидария, при което камерата добива
цилиндричен план – долмен тип „цилиндър”. В ЕвропейскоСредиземноморския район се срещат се само в Кавказ, но ги
няма нито в Тракия, нито в Западна Европа. От чисто инженерни съображения смятам, че са доста по-сложни и вероятно
по-нови в сравнение с долмените тип „маса” и долмените тип
„камера”.
И в трите случая обаче същественият архитектурен елемент си остава хоризонтално поддържаната висяща плоча.
Както споменах малко по-горе, исторически простите
долменни типове се развиват в посока към усложняване, найпростите вероятно са най-стари.
Не е излишно да отбележа тук разликата между еднокамерен долмен и цистов гроб така, както я разбирам аз, т.е. конструктивно. Долменът се строи над земната повърхност, където се забиват подпорите – плочи или колони. След похлупва41
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нето с монолитния капак цялостният обект придобива устойчивост, т.е. долменът е надземна самодостатъчна устойчива
конструкция, която не се нуждае непременно от могила, която
да го крепи. Цистовите гробове са значително по-малки, строят се от по-тънки стени-плочи. Основната им специфика е, че
най-напред се изкопава правоъгълен трап в земята, а там се
спускат и се оставят вертикално 4 плочи, които създават затворения обем. Четирите стени се покриват с 1–2 плочи. Цистовият гроб е съоръжение, което е устойчиво само благодарение на
правоъгълната яма в терена, т.е. той е подземно съоръжение,
укрепено от околния терен. Там няма сглобки между стените
(например жлебове или нутове, каквито има при доста долмени), стените просто се допират по страничните си ръбове, но
без крепежен натиск.
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
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на по-общото понятие за скално-насочена култура. За тях ще
стане дума подробно в Глава 7.
Съществуват междинни обекти, които можем да наречем
„скални (скално-изсечени) менхири”: у нас при с. Побит камък, на река Доспат при гр. Сърница (Чолев и др., 1968) и
близо до с. Старосел в южните склонове на Същинска Средна
гора (Китов, 2008).
Съществуват междинни обекти, които наричам „квазитрилити” (не особено добър термин), понеже става дума за
сглобени каменни портали, в които само напречният блок е
поставен от хората, а двата носещи са естествени скали (Бузовград при Казанлък, Мушилката край с. Долно Дряново, Зап.
Родопи, светилището при Царев връх в Зап. Рила и др. (Марков, 2007).
В Южна България (Сакар планина) съществува един, а в
Северна България (Яйлата северно от нос Калиакра) са забелязани няколко десетки камери, които от една страна са изсечени
в скалата, а от друга страна имат доказана прилика с класическите долмени – размери, пропорции, ориентация, лицеви
стени с правоъгълни отвори и т.н. По тази причина ги отделям
от множеството скално изсечени камери в Източните Родопи,
като ги наричам „скални (скално-изсечени) долмени”.
Накрая ще спомена 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
ДВА ТИПА СТРОИТЕЛНО МИСЛЕНЕ В ДРЕВНОСТТА
В края на тази глава искам да направя едно важно обобщение. За целта ми е нужно да въведа понятието за „модул”,
макар и не по начина, възприет от стандартната архитектурна
теория. В архитектурата модулът е характерна за дадена стро43
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ителна култура мярка за дължина, такава, че повечето размери на съоръжението са целочислени кратни на нея. В тази
книжка под модул ще разбирам не мярка за дължина на обектите, а специален физически обект – каменен блок или тухла.
Модул ще наричам минималния монолитен елемент в един
градеж.
В този смисъл различавам два грамадни дяла в древното
архитектурно наследство: едромодулни (мегалитни) и дребномодулни (стандартни). От тази позиция мегалитите са
прояви на едромодулна архитектура – те са градежи, чийто
модул е много голям в сравнение с окончателния обект. Толкова голям, че понякога дори съвпада с обекта и го изчерпва
изцяло – както е например при простите индивидуални менхири. Сега мога да формулирам едно изключително интересно
свойство на древната архитектура, което смятам за едно
от чудесата на света.
В продължение на огромен период около 4 хилядолетия
преди Христа (най-старите долмени са датирани във Франция, към ХХХІХ в. пр. Хр., най-новите, изглежда, са по днешните български земи, VІ в. пр. Хр.) в многобройни райони, разположени в грамаден пояс, обхващащ цялата Евразия – от
Западна Европа и Северна Африка през Балканите и Кавказ,
после през Палестина, Близкия Изток, Централен Индустан,
Югоизточна Азия и Индонезия, през Северен Китай, та чак до
Корея и южния остров на Япония – се създават десетки хиляди
мегалитни градежи.
През същото това време в съседни и понякога не много
отдалечени райони се развиват архитектури от много по-добре
познатия ни, стандартен тип – дребномодулния. В Егея (Крит,
Микена и т.н.), Египет, Месопотамия, Северна Индия, Централен Китай се създават паметници от относително малки каменни блокчета или тухли (сушени или изпечени). Изброените
райони рядко се припокриват. Двата типа архитектура се развиват вътре в себе си по свой начин, общо взето в посока към
създаване на все по-сложни и по-красиви съоръжения.
44

2. МЕГАЛИТНОТО НАЧАЛО ПО СВЕТА И У НАС

Едва към края на епохата преди Христа (вероятно по нашите земи към VІ–V в. пр. Хр. са създадени последните долмени
по света) мегалитите престават да удовлетворяват растящите
потребности на „мегалитните” общества и просто изчезват,
отмират, а не преминават чрез някакво развитие в дребномодулни обекти! От края на предхристовата ера насетне дори
в дотогавашните мегалитни средища се създават само дребномодулни градежи. Те позволяват по-голяма гъвкавост и разнообразие на планировката, по-голяма сложност на функцията,
по-облекчено и по-масово строителство. С това печелят съревнованието между двата типа строителна техника.
Човек би казал, че човечеството е загубило завинаги вкуса
към мегалитното, към едромодулното строителство. Но това
е само привидно! Да си спомним отколешната традиция да се
създават каменни градини за медитация в Япония. Или градежите, наречени „инукшу” – забавни градежи от мегалитен
тип, измислени най-напред от северноамериканските индианци, които се тачат и градят и до днес в Канада. Или творбите
на съвременния английски скулптор Анди Голсуърти. А какво
да кажем за едропанелното строителство от ХХ в.?
С това пояснение искам да разсея една заблуда. Мегалитите не са първичен, прост, примитивен и т.н. етап от
общото развитие на световната архитектура. В епохата
преди Христа архитектурата по земята не е била единна, в нея
имало две големи течения, които се развивали всяко за себе
си поотделно, но успоредно във времето: едромодулно (мегалитно) и дребномодулно (класическо) течение. Мегалитните
обекти са преди всичко резултат от специфичен начин на
мислене, от специфично отношение към света и градежа!
Мегалитният подход твърде дълго бил възприеман от хората
като своеобразен, но равноправен подход наред с дребномодулния. Цели четири хилядолетия мегалитите били създавани паралелно със стандартните дребномодулни съоръжения.
Дребномодулните градежи не са произлезли, не са се развили
от едромодулните, а са се появявали едновременно с тях, но
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върху различни, често съседни, територии, създавани са били
от различни общества. Четири хилядолетия двете строителни и културни традиции са имали равноправно съжителство,
намирали са се в творческо съревнование, без да се борят за
надмощие и да си влияят една на друга. В края на краищата,
когато мегалитният подход изчерпал възможностите си за развитие (а това става към средата на І хилядолетие пр. Хр.), той
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, по-голяма сложност на функцията, по-облекчено и
по-масово строителство. С това дребномодулният подход печели съревнованието между двата типа строителна техника.
Повечето въпроси, които възникват при съзерцанието на
мегалитните обекти, завинаги ще останат без сигурен отговор.
За някои хора това може би е разочароващ факт. За мене обаче
той носи очарование и предизвикателство. Като сме лишени
от възможността да разбираме еднозначно тези обекти, ни се
открива възможността да ги възприемаме по-непосредствено,
да ги оценим като културни знаци, да им се възхищаваме, да ги
обичаме и да ги пазим.
Единственият несъмнен факт ще си остане, че за около 4
хилядолетия в предхристовата епоха на много места на Евразия са били създадени колосален брой обекти по съвсем специфична технология – мегалитната. Завинаги ще се запази
тяхното силно естетично излъчване, величие, мощ, красота,
постигната по един крайно пестелив начин. Със самото си съществуване те учат днешните хора на толерантност в сферата
на културата – показват друг тип култура от общоприетата,
друг тип мислене, което трябва да уважим независимо дали
разбираме идеите, които са я родили, или не. Да запазим, а не
да рушим в сферата на културата – това е основното послание на мегалитните паметници.
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ГЛАВА 3
МЕГАЛИТИ, КВАЗИ-МЕГАЛИТИ,
ПАРА-МЕГАЛИТИ
Раздел от изложбата:
1. Увод / Introduction U
Раздел от изложбата:
4. Специални обекти / Special Objects SO
Подраздели:
4-1. Скални менхири / Rock Menhirs RM;
4-2. Трилити / Triliths TR;
4-3. Скални долмени / Rock Dolmens RD;
4-4. Циклопски зидове / Cyclopic Walls CW;
4-5. Квазимегалити / Quasi-Megaliths QM;
4-6. Парамегалити / Para-Megaliths PM;
4-7. Мегалитни каменни кръгове / Megalithic stone circles SC

В предишната глава очертах съвсем грубо общата схема
за разпространението и съвместното развитие на двата типа
строителна техника и идеология. Сега ще дам по-реалистична
и съответно по-сложна картина на явлението, като примерите
са от територията на България.
В районите, където намираме описаните вече класически
мегалитни обекти, ситуацията не е проста и еднородна, както
в абстрактната дефиниция. Много често в районите, които наричам мегалитни, класическите мегалити не са единствените
паметници, а са преобладаващите, типичните паметници,
т.е. не изчерпват всичките налични културни паметници от
същата епоха. В същия район се срещат и друг вид обекти,
които са по-малобройни, нямат основна, определяща роля
за района и затова ги наричам съпътстващи. Онези от тях,
които съдържат както огромни монолитни строителни блокове, но и традиционна суха зидария от малки каменни късове,
наричам квази-мегалити (от „квази” – подобни). Онези, които изобщо не се вместват в нея, наричам пара-мегалити (от
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„пара” – странични, околни). Онези, които съдържат елементи
от скално-изсичане и мегалитен градеж, наричам смесени. В
тази глава ще спомена съвсем пестеливо кои и колко обекта от
съответния вид има у нас и евентуално в съседните балкански
страни. По-подробното описание на обектите е дадено в следващите глави.
(1) КЛАСИЧЕСКИ МЕГАЛИТИ
Тук включвам обекти, градени от каменни блокове, които са толкова големи, че са сравними или съвпадат с крайния
обект. Блоковете са продълговати (стълбове) или плоски (плочи). Обектите се създават не чрез зидане, а чрез пространствено групиране или чрез сглобяване. При сглобяването от
своя страна блоковете се допират не по стените си, а по
ръбовете си! Два са основните, класическите, базовите строителни форми на мегалитите (вж. схемите в Глава 2, дял ІV
по-горе):
• МЕНХИРИ И ВАРИАЦИИТЕ ИМ (подробно описани в
Глава 4);
• ДОЛМЕНИ И ВАРИАЦИИТЕ ИМ (подробно описани в
Глава 5).
(2) КВАЗИ-МЕГАЛИТИ
Тук групирам обекти, които са създадени в районите и в
епохата на мегалитите и притежават някои отделни мегалитни
белези (относително доста големи блокове), но за разлика от
класическите мегалити, квази-мегалитите не се сглобяват, а се зидат, т.е. блоковете им се допират не по ръбовете, а по стените си. Предлагам да различаваме три вида:
• ЦИКЛОПСКИ ГРАДЕЖИ. Това са зидани градежи (крепостни стени, други видове заграждения, храмове или светилища), изпълнени в суха зидария почти изцяло от много големи
камъни, при което тези камъни или изобщо не са дялани, или
са минимално дялани, така че почти запазват естествената си
многостенна форма. Подробно в Глава 7. Тук можем да добавим и обекти, в които едрите и дребните камъни в зидарията са
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в различни пропорции, но все пак съществено е съоръжението
непременно да съдържа в някои свои части „твърде големи”.
• КОМБИНИРАНИ ГРАДЕЖИ. В тази категория включвам градежи в суха зидария, които освен преобладаващите
дребни камъни, съдържат и много големи блокове или плочи,
придаващи мегалитен нюанс на цялото съоръжение. Подробно
в Глава 7.
• МЕГАЛИТОПОДОБНИ КАМЕННИ КРЪГОВЕ (STONE
CIRCLES). В България има по мои данни пет. Те не са съставени чрез забиване на отделни менхири в кръг и, следователно,
не могат да се нарекат кромлехи в същинския смисъл на това
понятие. Изградени са от забити в земята големи вертикални
плочи, които се допират по страничните си ръбове (мегалитен елемент), но може да включват и участъци с традиционна
суха зидария (дребномодулен елемент). Подробно в Глава 7.
(3) ПАРА-МЕГАЛИТИ
Тук включвам два вида обекти, които са градени по времето, по местата и, вероятно, от строителите на мегалитите,
но по някои свои белези излизат извън архитектурната сфера
и строгата дефиниция за мегалитните паметници. Деля ги на
два класа:
А/ ПРИНЦИПНО НЕ-МЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
• СУХА ЗИДАРИЯ ОТ НЕГОЛЕМИ КАМЪНИ – ломени
или грубо дялани. Основно крепостни или подпорни стени, но
също така храмове и пирамиди.
По българските земи са запазени само крепостни стени в
такова изпълнение.
За отбелязване е, че в съседна Гърция, където не е имало
класически мегалитни строежи, в мегалитната епоха са се появили странни съоръжения с форма на пирамиди, изпълнени в
суха зидария от относително големи блокове. Тях също отнасям към пара-мегалитите, понеже, от една страна са съседи на
мегалитите в Тракия, без да са класически мегалити, а от друга
страна са и техни съвременници (пирамидите в Гърция са официално датирани около ХХV в. пр. Хр. – Theocaris et al, 1997).
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Б/ МЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ, ЧИЯТО ОБРАБОТКА ГИ
ИЗВЕЖДА ИЗВЪН ЧИСТО АРХИТЕКТУРНАТА ФУНКЦИЯ, към зараждането на монументално изкуство:
• АНТРОПОМОРФНИ И ЗООМОРФНИ МЕНХИРИ. Те
имат ново качество – не са просто стълбове за маркиране или
за подпори, а имат силна знакова-естетична-религиозна функция.
Антропоморфните имат различна степен на наподобяване
– от примитивно леко загатване на лице до стелите от мегалитната епоха, изобразяващи воини. Такива стели са открити и в
България: 1 в Кюстендилско и 1 в Търговищко (Митова-Джонова, 1984), както и още 2 в Добричко при с. Плачидол („Повече от 100…”, 2005). Това са плоски, грубо обработени плочи,
върху които в нисък релеф са гравирани ръце, колани, къси мечове, но не лица. Напомнят паметни знаци за загинали бойци.
Може би не е съвсем прецизно да ги нарека менхири и именно
затова ги включвам в специална категория пара-мегалити, т.е.
допускам, че поне са от също така древни времена, както класическите мегалитни паметници. Двете стели от с. Плачидол,
Добричко, са датирани официално в ранната бронзова епоха,
ІІ хил. пр. Хр., и така представляват най-ранни паметници на
монументалната скулптура в Югоизточна Европа („Повече от
100…”, 2005). Стелата от Калища според Тончева, 1984, макар
и на вид доста примитивно изработена, е доста по-късна – датира се в VІІІ в. пр. Хр.
Същата авторка в същата студия споменава още един своеобразен паметник, който напомня антропоморфен менхир,
макар че се датира доста късно – VІІ в. пр. Хр. Бил открит
случайно на върха на надгробна могила при с. Белоградец,
Варненски окръг, между Шумен и Девня (около 30 км източно от Плиска). Тя го нарича статуарен паметник. Висока тясна
колона, добре загладена, с овално напречно сечение. При разкопките на могилата станало ясно, че колоната е била вложена
в специално изграден от камъни постамент и подпряна в основата с големи плочи. По околната ╒ повърхнина са гравирани
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с тънък жлеб някои абстрактни мотиви, както и реалистични
елементи, наподобяващи снаряжение на войн: лабиринтовиден мотив, кама, поясна препаска (тока), нож и т.н. По общ вид
тази колона напомня еленовите камъни, особено типични за
Монголските степи.
Зооморфните се срещат оформени като риби (т.н. вишапи
– в арменските планини) или като елени (т.н. еленови стълбове
в монголските степи).
В нашумелите напоследък разкопки в обекта Гьобеклитепе, югоизточна Турция, горното течение на река Ефрат, са
открити плоски менхири с много добре огладени стени, върху
които с изключително майсторство са гравирани образи на животни (Хауптман, 2007).
• АБСТРАКТНО ДЕКОРИРАНИ МЕГАЛИТИ. В доста
мегалитни градежи присъстват блокове с твърде специфична
врязана декорация от спирали, вълнови линии, зигзаги, подкови, примитивни образи на животни и хора. Някои се срещат по тогавашна керамика и по стените на пещери. Понякога
блоковете се срещат по терена изолирани – когато цялостният
мегалитен обект е бил отдавна разрушен.
Декорирани (гравирани) мегалити (carved stones) – както
отделни блокове, така и по стените на долмени или коридорни
гробници – има в най-големи количества в Ирландия и Франция. Най-често мотивите са комбинации от спирали и вълнообразни линии.
За голямо щастие два такива скални блока са открити и у
нас – в околностите на град Разлог, където се предполага, че
са били част от голямо светилище. Освен споменатите украси,
върху единия мегалит е изобразен кораб с платна, а до него –
итифалическа мъжка фигура (Fol et al, 2000). Едва ли някога
ще разберем дали тези камъни са били навремето създадени у
нас от местните хора (като подражание на дошла отвън мода
или оригинално, като реплика на типични декорации от неолитните глинени съдове) или са били просто докарани от твърде далечно място (например от юг, откъм Бяло море, срещу
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течението на р. Струма). Според Тончева, 1984 те се датират в
ХІV–ХІІІ в. пр. Хр.
Един по-малък, но със съвсем подобна орнаментация паралелопипеден блок бил открит в 1977 г. край гр. Девин в Западните Родопи, но не е запазен в музей, т.е. изчезнал е.
СКАЛНО-ИЗСЕЧЕНИ ПАМЕТНИЦИ
Наред с мегалитите у нас се срещат и т.н. скално-изсечени
паметници (СИП). Специално внимание им отделя напоследък
В. Фол в книгите си (Фол, 2000). Тя подчертава, че тези обекти
са разпространени не само върху територията на днешна България, но и в околните страни: Турция, Гърция, Македония.
Археолозите ги датират от периода преди мегалитите (новокаменната и медно-каменната епоха), макар че както датирането, така и типологията и осмислянето им си остават доста
трудни дори в сравнение с мегалитите. Преобладават засега две крайни хипотези: култови обекти или металодобивни
обекти (има се предвид добив на злато).
СИП, както вече споменах, не са градежи, а издълбавания
в монолитна скала и се отличават с голямо разнообразие. Срещат се следните прости форми: кръгли дълбоки ямки (сякаш за
забиване на дървени стълбове в скалата), овални плитки ямки
с преливници-улеи (сякаш за ритуали с течности), каменни легени – „шарапхани” или „шарапташи”, щерни (цилиндрични
или паралелепипедни), улеи, кръгове (вдълбани, изпъкнали
или само очертани), стълбища, тронове, ниши (дупки, където
не се побира човек), скални камери (дупки, където може да се
побере човек) и др. Много често те не са изолирани, а са съчетани в комплекси, чието предназначение още не е напълно
ясно: металургични съоръжения, олтари, светилища, жертвеници, храмове, обсерватории и т.н.
В България СИП са забелязани в огромно количество,
пръснати по цялата територия, затова ще ги спомена съвсем
накратко:
І/ прочутите и величествени трапецовидни ниши (поне
2000, локализирани само в Източните Родопи) – „Мегалити в
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Тракия”, 1982, стр. 413–415;
ІІ/ шарапхани, шарапташи или жертвени камъни (Източните Родопи, Сакар, Сърнена Средна гора) – „Мегалити в
Тракия”, 1982, стр. 415–418;
ІІІ/ „соларни” кръгове (Странджа, Сакар, Източни Родопи, край гр. Трън до с. Бераинци и др.) – вж. напр. „Мегалити
в Тракия”, 1982 стр. 415; Hosek, 1998.
ІV/ скално-изсечени камери, наричани често скални гробници (в Източните Родопи, в Шуменско, край Мадара и Провадия, по река Русенски Лом) „Мегалити в Тракия”, 1982, стр.
410–412.
Да обобщим.
Може днешната територия на Южните Балкани (югоизточна България, северозападна Турция и североизточна Гърция) да не е велик мегалитен център от световен мащаб, но е
надарена от съдбата с достатъчен брой достатъчно разнообразни и достатъчно оцелели до днес паметници от т.н. мегалитна
култура и също така с множество скално-изсечени паметници. Ако се извадят от анонимност, популяризират, обгрижват
и експонират подходящо, цивилизовано, те биха придали съществена дълбочина в цялостния културен облик на страната. Процесите на тяхното рушене обаче винаги са били доста
силни, а дори и в днешното модерно и сякаш по-цивилизовано
време обществеността не полага достатъчни усилия, за да възпре рушителите.
Много по-добре ще бъде, ако престанем да рушим и започнем да ценим и пазим. Все още има какво. Все още не е
фатално късно.
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ГЛАВА 4
МЕНХИРИ У НАС И НА БАЛКАНИТЕ.
ДЕВТАШИТЕ КРАЙ ПЛИСКА
Раздел от изложбата:
2. Менхири / Menhirs M
Подраздели:
2-1. Отделни менхири / Single Menhirs SM;
2-2. Групирани менхири / Grouped Menhirs GM;
2-3. Кромлехи / Cromlehs CR
Специална признателност
към проф. Д. Митова-Джонова, че насочи вниманието ми
към менхирите около Плиска,
и към сем. Рени и Филип Апостолови, които ми
помогнаха да ги обходя и разгледам.

І
ИНДИВИДУАЛНИ МЕНХИРИ У НАС
И НА БАЛКАНИТЕ
Индивидуалните менхири у нас са твърде малко. Г. Бончев в 1901 г. споменава 2 индивидуални до с. Овчарово в Сакар планина, от които до днес със сигурност е оцелял само
единият – т.н. „Чучул камък” (Бончев, 1901). В някакъв смисъл
той хем си е същият, както преди 2–3 хиляди години, хем не е
автентичен, понеже е бил преместен с 10-тина метра при строежа на шосето. Това е много важно да се помни, понеже прави
принципно невъзможно прякото му датиране чрез фотолуминесценция (вж. Глава 6).
През 2009 г. забелязах един менхир, докаран неизвестно
откъде, да лежи без надпис пред входа на музея в Хасково.
Дълъг е към 1.20 м, от върха е отчупено парче около 0.30 м, забитата под земята част е 0.40 м. По форма и обработката силно
напомня Чучул-камък, има вероятност да е вторият, споменат
от Г. Бончев.
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Митова-Джонова (1979) документира още 2–4 индивидуални менхира, но в Северна България:
(а) 2 в Плевенско при с. Староселци (непотвърдени днес)
и
(б) 2–3 в Свищовско: 1 при с. Петокладенци и 2 при с. Стежерово. Последните са потвърдени от Любомир Цонев и Стефан Проданов (Свищов) през 2009 г. По-малкият е измъкнат от
мястото си и е захвърлен до големия.
МОЖЕМ ДА ЗАКЛЮЧИМ, ЧЕ ДНЕС В БЪЛГАРИЯ ИМА
5 ИНДИВИДУАЛНИ МЕНХИРА.
За менхири в Гърция сведенията са оскъдни и става дума
за единични бройки. Муцопулос (Moutsopoulos, 1977) споменава общо за 6 изолирани побити камъка, като измежду тях
поне 3 могат със сигурност да се назоват индивидуални менхири, а за останалите са нужни разкопки. Те са разположени
както следва: 1 менхирна статуя до гр. Суфли-Магула, 4 км СИ
от гр. Лариса, днес пренесена в музея на Лариса; 2 менхироподобни обекта от района на Мидея, прибрани в музея на гр.
Навплио; 1 менхир при гр. Миконос; 1 сигурен и 1 несигурен
менхир на о-в Наксос, най-големият от Цикладската група.
Муцопулос смята, че мегалитните паметници произхождат от
пра-тракийско време, т.е. отпреди началото на І хил. пр. Хр.
ІІ
ГРУПИРАНИ МЕНХИРИ У НАС И НА БАЛКАНИТЕ
Менхири в големи групи у нас са регистрирани най-напред в края на ХІХ и началото на ХХ в. от К. Иречек, после
от К. Шкорпил в Северна България, около Плиска (Шкорпил,
1905), където и до днес е основното им находище (около 700).
Те са обединени в неподредени и подредени групи (решетки).
Шкорпил означава побитите каменни блокове край Плиска с
извъннаучното име „девташлари” („дев” идва от персийски –
зъл дух; „таш” идва от турски – камък, скала; така девташ по
смисъл е дяволски камък; девташларъ е турската форма за мн.
число от девташ; българската форма за мн. число от девташ би
била „девташи”).
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След доста голямо прекъсване с тях се занимават Ст. Михайлов и В. Бешевлиев. Последното и засега най-подробно
археологично проучване с разкопки на менхирите-девташи
край Плиска е извършено от Р. Рашев в края на 80-те години на
ХХ в. (Рашев, 1992), но то не включва обектите край с. Камен
бряг, за които споменават Шкорпилови (1892). През 2009 г.
експедиция в района на Шумен в състав Л. Цонев (София),
Филип и Рени Апостолови (Шумен) препотвърди там около
100 менхира и извърши GPS картиране.
К. Шкорпил и Ст. Михайлов разглеждали менхирите-девташи като много стари праисторически паметници, подобни
на западноевропейските менхири, т.е. поне от ІІ–ІІІ хилядолетие пр. Хр. (вж. напр. Шкорпилови, 1892). Официалната трактовка (Г. Фехер, В. Бешевлиев, Р. Рашев) ги обявява за български паметници от ранното средновековие VІІ–VІІІ в. Това
твърдение не се основава върху сериозни аргументи, а главно
върху близостта им до древното селище Плиска, където е била
първата българска столица (Рашев, 1992).
Шкорпилови (1892) споменават за групи менхири и край
село Камен бряг, северно от нос Калиакра, но до днес там не
е оцелял нито един обект от този вид (Л. Цонев, експедиция
2009 г.).
Митова-Джонова (1983) описва по спомени на местни
хора менхирни редици при с. Гърло, Брезнишко, които не са
запазени до днес. Разрушени са вероятно твърде отдавна, може
би още в началото на ХХ в.
Митова-Джонова (1979) описва менхирни редици и
край с. Староселци, Плевенско, които също не са оцелели до
днес. Те съществували чак до средата на ХХ в., когато били извадени от земята и натрошени за строителен материал. Местното население ги наричало Големите мрамори и Малките
мрамори. Големите мрамори били 20-тина менхира, високи по
2.5–3 м и забити в редица на интервали от по 3–4 м. От целия
мегалитен паметник до 1979 г. оцелели само два фрагмента
(голям и малък), поставени вдясно от пътя към Плевен. Мал56
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ките мрамори били забити в земята на около 1 км от Големите,
източно от първия залесителен пояс. Били само 5–6 на брой,
но със значително по-малки размери – височина не повече от
1 м. Разрушени по същия начин. През 1979 г. били оцелели
само няколко фрагмента, разхвърляни край коларски път. Още
не съм проверил какво има на терена днес.
За мен лично почти сензационна бе публикацията на изследователката Манолова, 2010. По рида Мечковец, разположен западно до село Минерални бани, Хасковско, тя регистрира 10-тина неподредени менхира, които можем да смятаме за
неправилна група, понеже са разположени в твърде ограничен
район. Менхирите са в чудесна компания от обекти с мегалитен характер: 2 съвсем архаични долмена тип „маса” (вж. в
Глава 5) и няколко добри образци на циклопски зидове.
Кромлехи в строгия смисъл – менхирни кръгове – у нас
има само два. И двете находки са в Южна България: с. Долни
Главанак в Източните Родопи и с. Старо Железаре в южните
поли на Същинска Средна гора. В 1998 г. Г. Нехризов открива
единия кромлех при с. Долни Главанак, Източни Родопи, близо
до гр. Маджарово. Той е запазен и днес в много добро състояние. В 2002 г. Г. Китов открива втория кромлех край Пловдивското село Старо Железаре, който е уникален – затрупан е бил
под могила (Китов, 2008). За жалост обектът е бил изоставен
и през 2009 г. вече е практически разрушен. Двата кромлеха
съдържат около 50 менхира. Ще ги опиша тук по-подробно.
На невисок хълм 3–4 км западно от с. Долни Главанак в
Източните Родопи има три каменни кръга от различен характер, открити и изучени от Г. Нехризов (Нехризов, 2003), от които само единият може да се нарече кромлех, понеже съдържа
наистина мегалитни елементи – твърде големи забити в терена
блокове. Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на
брой, високи до 1.5 м, невинаги равноотстоящи. На места в
промеждутъците между високите менхири има ниски менхири, които се издигат на не повече от 20–30 см над земята,
но също са забити в нея. Може би според замисъла на строи57
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телите високите и ниските менхири е трябвало да се редуват
закономерно по целия кръг, но днес тази закономерност не е
реализирана изцяло. Не зная дали другаде по света замисълът
за редуването личи и до днес толкова ясно. Кръгът с диаметър
9–10 м не е съвсем правилен. В южната му част има 4 големи
полегнали блока, които имат вид по-скоро на плочи, отколкото
на стълбове-менхири.
На 20-тина метра от кромлеха са два каменни кръга съответно с диаметри 5 м (средно взето!) и 3 м. Те са съставени изцяло от доста по-малки обли камъни, така че няма основание
да се причисляват към мегалитните паметници.
Вторият кромлех у нас се намира(-ше доскоро) в западната част на Тракийската низина. Там наскоро, в самото начало
на ХХІ в., при с. Старо Железаре, в южния склон на Същинска Средна гора Г. Китов откри кромлех под могила, което
го прави уникален – не ми е известен по света друг изцяло
затрупан под насип кромлех (Китов, 2003б). Немаловажен е
фактът, че Китов никъде не съобщава за каквато и да е находка
в центъра на кръга. Откривателят нарича находката си „астрономическа обсерватория” и тази преценка вече безкритично се
повтаря и тиражира (вж. второто издание на книгата „Повече
от 100…”, 2005, което излиза от печат през 2009 г.), макар че
съоръжението си е несъмнен, класически, образцов кромлех.
Смущаващ при подобно тълкуване е фактът, че тази „астрономична обсерватория” е била изцяло затрупана под могила!
До момента на разкриването ╒ тя изобщо не е била пострадала
от ерозията, също както не са били пострадали могилите над
храмовете и гробниците от тракийския разцвет, разкрити от
Г. Китов около Старосел, Стрелча, Казанлък и т.н. Могилите
въобще стават типични за нашите земи едва през класическото
тракийско време VІ–ІІ в. пр. Хр., а кромлехите са поне 5–10
века по-ранни обекти. Така че не е изключено кромлехът при
Старо Железаре да е бил построен като открито съоръжение с
неизвестно засега предназначение доста по-рано, а в посочения период само да е бил затрупан по също така неизвестни
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причини. Подобна е съдбата и на по-късните класически тракийски подмогилни храмове, които според Китов са проектирани с открити фасади и входове, но в някакъв момент масово
са били изцяло засипвани. При долмените, които са вероятно
по-млади обекти от менхирите, пълното засипване с могила
също е изключително рядко. В България днес са около 110. От
тях само един единствен е изцяло покрит с могила, т.е. засипан
заедно с покриващата плоча. Масовият случай е укрепващ насип, който се издига около долмена до 2/3 от височината.
Кромлехът при с. Старо Железаре е съставен от 24 каменни стълба с височина от 0.5 до 2 м и има диаметър 6– 7 м. При
него няма редуване на високи с ниски менхири и в този смисъл
той напомня типичните кромлехи в Западна Европа. Блоковете-менхири са от доста трошлива и нетрайна скала. По северния полукръг са по-високи, отколкото в южния полукръг. При
разкопките според мен е допусната грешка. Вероятно Г. Китов
силно се е надявал да намери нещо забележително в центъра на
кромлеха, та затова е изгребал вътре в кръга пръстта до дъно,
до самата основа, така че откопаните менхири практически
вече не са забити в земята и самостоятелно не могат да стоят
изправени. Опора им дава единствено външният пръстен от
оригиналната могила, който поне засега е оцелял. Китов нищо
не е намерил и не е публикувал сериозна статия, посветена
на тази толкова екзотична и рядка по Източна Европа находка. Тъжното е, че след цялата кампания просто е изоставил на
произвола на вандали и ерозия вече издъно разкопания и беззащитен кромлех. Не му е дошло наум, например, да запълни с
пръст и да трамбова вътрешността му поне до половината височина на менхирите. Така те щяха да имат повече стабилност,
а същевременно евентуалните зрители да добият впечатление
от съоръжението. Пък и евентуалните зрители вероятно ще хукнат да гледат Стоунхендж и хич няма да обърнат внимание, че
обект от същия тип, макар и по-малък по размери и без никаква рекламна кампания, се руши от ерозията буквално под носа
им. Проверих лично: през 2009 г. всичките каменни стълбове
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вече са паднали, повечето разчупени. Обектът е обречен, понеже никой не се интересува от него. Нито една община, която
официално употребява наляво и надясно клишето „опазване
на културно-историческото наследство”, не си помръдна пръста да спаси втория кромлех не само у нас, но и на Балканите
изобщо! Светла му памет!
Г. Бончев, 1905, споменава за доста на брой кръгове от
вертикално забити каменни блокове в Сакар планина, като в
ограденото пространство нямало долмени. Той смята, че кръговете били оцелели крепиди от унищожени долменни могили, затова не ги нарича кромлехи. Те не са запазени днес и
няма възможност да проверим мнението му и евентуално да
преосмислим тези структури.
Можем да заключим, че днес у нас са оцелели около 150–
160 менхира, обединени в правилни (подредени – решетки) и
неправилни (неподредени) групи и в кромлехи. Като сумираме всичките възможни форми, заключаваме, че днес у нас има
общо около 170 менхира. Поне половината са съборени, пречупени или премествани (с което е загубена завинаги възможността да се подложат на датиране чрез оптично стимулирана
луминесценция – вж. Глава 6, дял VІ).
За сравнение и пълнота ще посоча, че в Турция днес има
над 1000 групирани менхира в околностите на гр. Лалапаша
(Фол, 2007, „Lalapasa municipality…”, 2009?). Напомнят на
менхирите край Плиска, но са по-високи.
Сумарно до днес на Балканите са оцелели поне 1200 менхира.
ІІІ
ИДЕИ ЗА НЕПРЯКОТО ДАТИРАНЕ
За по-сложните обекти – долмените в Тракия, където са
намерени и повече артефакти – официално е приета датировка
между ХІІ и VІ в. пр. Хр. По такъв начин като най-вероятен
техен създател може да се приеме тогавашното местно население, т.е. тракийските племена от обединението на одриси60
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те. След края на VІ в. пр. Хр. изграждането на долмени у нас
замира завинаги, макар че някои са ползвани за погребения
чак до ІV в. пр. Хр. Долмените в Тракия са практически последните в света. От V в. пр. Хр. насетне в източния дял на
Балканския полуостров започва масово зидане на подмогилни
храмове, мавзолеи, гробници и т.н. от квадри и тухли.
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 по-трудно 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, понеразвити 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.
Ако допуснем, че менхирите като по-примитивни мегалити са били създадени няколко века по-рано от балканските
долмени, получаваме периода ХVІІ–Х в. пр. Хр. Тъй като специалната литература не дава никакви убедителни аргументи за
по-точната им датировка, можем съвсем грубо да ги отнесем
към цялото ІІ хил. пр. Хр. По тази причина са лишени от смисъл днешните опити да им се припише ясна етническа определеност в съвременен смисъл. За създателите на менхирите
и кромлехите на Балканите не може да се каже нищо определено, освен да се предположи, че са били местни племена от
прото-тракийския кръг.
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ІV
ПО-ПОДРОБНО ЗА МЕНХИРИТЕ-ДЕВТАШИ
При анализа на мегалитите, където и да е по света, има
някои принципни трудности.
ПЪРВА ТРУДНОСТ. Мегалитите по света произлизат от
твърде далечна и безписмена епоха. За анализа и тълкуването
им можем да се опираме само върху аналогии, които са твърде
ненадеждни.
ВТОРА ТРУДНОСТ. Датирането им досега е само непряко. Извършва се по традиционния археологичен подход – чрез
стилов анализ на артефакти, открити при разкопки около обектите. Артефактите обаче, от една страна, са твърде малко и
обикновено са нискоинформативни, а от друга страна, нямаме
гаранции, че са съвременни с градежа на мегалитния обект.
ТРЕТА ТРУДНОСТ. Никой никога няма да узнае колко от
паметниците са били разрушени безследно до онзи момент в
модерните времена, когато археологията се заема с изучаването на обектите.
Ако опитаме да обобщим съвременното състояние на проучванията, можем да кажем следното. За мегалитния район,
който обхваща Западна Европа и Западното Средиземноморие
и е най-големият в света, преобладава мнението, че се е оформил през ІІІ–ІІ хилядолетие преди Христа. Ако при долментите все пак има повече артефакти, то при менхирите ситуацията
е почти безнадеждна.
Менхири в големи групи у нас са регистрирани най-напред в края на ХІХ и началото на ХХ в. от К. Иречек, после
от К. Шкорпил в Северна България, около Плиска (Шкорпил,
1905), където и до днес е основното им находище. Те са обединени в неподредени и подредени групи (решетки). К. Шкорпил
означава побитите каменни блокове край Плиска с извъннаучното име „девташлари”. (То е неправилно дори от граматично
гледище, понеже най-напред от турската форма за единствено
число „девташ” е образувана турска форма за множествено
число „девташлар”, а сетне към нея е прикачено поради езико62
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ва неосведоменост и българското окончание „-и” за множествено число: „девташлари”.)
Карел Шкорпил в първите си публикации, а също и Стамен Михайлов по-късно, тълкуват менхирите-девташи като
много стари праисторически паметници, подобни на западноевропейските менхири, с което всъщност ги извеждат поне от
ІІ–ІІІ хилядолетие пр. Хр. (вж. напр. Шкорпилови, 1892).
По-късно К. Шкорпил променя мнението си и ги обявява
за ранно-български паметници от VІ–VІІІ в. 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” (вж. Калоянов, 2008).
Тази теза се подхваща и се налага практически безалтернативно в нашата историческа наука от Геза Фехер, Анчо
Калоянов (Калоянов, 2008), Веселин Бешевлиев (Бешевлиев,
2008), Станчо Ваклинов (Ваклинов, 2008), Рашо Рашев (Рашев, 1992).
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”
(Калоянов, 2008; Ваклинов, 2008).
Според Рашо Рашев девташларите са мегалитни паметници на българската езическа култура (Рашев, 1992). Те са
поменални езически съоръжения и имат връзка с обичаи и обреди на прабългарската столична аристокрация от VІІІ–ІХ в.
(Миткова, 2008).
Практически общоприетото днес мнение е, че девташите
са мегалитни паметници, създадени от езическите прабългари
в периода VІІІ–ІХ в. То е фиксирано като официално в Кратката българска енциклопедия [КБЕ, том 2, изд. БАН, С 1964,
Стр. 128]: „ДЕВТАШЛАРИ (перс.-тур.) – прабългарски над63
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гробни паметници от 8–9 в.; 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 прабългарски знаци. Разпространени са в околностите на
Плиска.”
Тази справка е буквално повторена и в Большая советская
энциклопедия [БСЭ, ІІІ издание, том 8, изд. Советская энциклопедия, М 1972, Стр.15:]:
„ДЕВТАШЛАРЬІ (от перс.-тур. dev – злой дух и тур. taslar
– камни), древнеболгарские надгробные памятники 8–9 вв. 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.”
Последното и засега най-подробно специализирано археологично проучване чрез разкопки е извършено от Р. Рашев в
края на 80-те години на ХХ в. (Рашев, 1992).
През 2009 г. експедиция в района на Шумен в състав Л. Цонев (София), Филип и Рени Апостолови (Шумен) препотвърди
около 150 менхира и за пръв път извърши GPS картиране.
Днешната официална трактовка има сериозни методологични недостатъци, които ще изброя накратко.
ПЪРВИ НЕДОСТАТЪК. Тя (Г. Фехер, В. Бешевлиев, Р.
Рашев) се основава практически само върху географската
близост на менхирите-девташи до древното селище Плиска,
където е била първата българска столица. Никакви находки от
археологичните разкопки не могат да докажат тази общоприета днес теза (Рашев, 1992). Единствено върху тази близост се
основава твърдението, че това са ранно-български паметници.
ВТОРИ НЕДОСТАТЪК. Всички автори практически игнорират менхирите от неподредените групи и съсредоточават вниманието си изключително върху подредените групи.
ТРЕТИ НЕДОСТАТЪК. Но дори и след тази необоснована
стъпка не се подхожда коректно – фетишизира се бройката в
подредените групи такава, каквато е посочена от К. Шкорпил
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в началото на ХХ в. Никой от споменатите автори не отчита
очебийния факт за огромните разрушения на менхири през
вековете. По времето на Шкорпил е имало около 700 подредени и навярно още толкова неподредени, т.е. всичко към 1400.
Р. Рашев в 70-те години на ХХ в. наброява около 300 подредени и навярно още толкова неподредени. Общо към 600 менхира. Днес установихме, че са оцелели общо не повече от 200,
със сила 250, не повече. При това положение колко ли са били
менхирите-девташи по времето на ранните българи в VІ–VІІ
в.? Вероятно няколко хиляди! С други думи, правят се две манипулации на факти: най-напред се отделя внимание само на
подредените групи менхири, а после бройката на камъните в
решетките днес или при Шкорпил се фетишизира, обявява се
за уникална, магическа и т.н.
ЧЕТВЪРТИ НЕДОСТАТЪК. Още един важен недостатък
на всички споменати автори е недостигът на информация,
регионалната им ограниченост. Те търсят усърдно някакви
аналози на плисковските камъни в Монголия, без да си дадат труд да проверят данните за Балканския полуостров! На
К. Шкорпил са били известни менхирите в Карнак, Франция.
На Ст. Михайлов са били известни големите неподредени групи в Швеция. Но изглежда никой от двамата не е подозирал за
одринските менхири. Нито пък е знаел, че по света има както
подредени, така и неподредени менхирни групи. Освен това
тази информация изобщо не се взема под внимание от преобладаващия брой привърженици на официалната версия.
Фехер и Бешевлиев пишат за отделни менхири в централна
Монголия – „еленовите камъни”, които имат друга степен на
обработка (изгладени и декорирани с релефи!) и навярно друга функция, много по-малобройни са от плисковските камъни
и не са подредени в решетки. Рашев не споменава менхирни
групи в далечната чужбина, но дори и той, поради желязната
завеса, която минава по българо-турската граница през втората
половина на ХХ в., изглежда изобщо не подозира за наличието
на над 1000 менхира североизточно от Одрин, предимно око65
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ло гр. Лалапаша („Lalapasa municipality…”, 2009). Турските
археолози от своя страна са склонни да смятат, че одринските менхири са дело на турците в средните векове („Tarihi ve
Doğal …”, 2006). Струва ми се, че учените и от двете страни
на югоизточната ни граница се заблуждават поради недостиг
на информация!
Днешното информационно общество изисква да се преразгледат данните за менхирни групи в други райони по света,
да не се самоизолираме и да не ставаме смешни с етническа
атрибуция на обекти, произлизащи от ІІ хилядолетие пр. Хр.,
когато етносите още изобщо не са дефинирани.
ПЕТИ НЕДОСТАТЪК. Досега проблемът се атакува в
погрешна последователност. Тръгва се от етническата атрибуция на плисковските менхири, като не се подлага на съмнение ранно-българският им произход (така автоматично се
приема датировка в VІ–VІІ в. сл. Хр.!). После се минава към
търсене на смисъла. Там се изказват най-фантастични хипотези: съвещалища на старейшините; паметници на загинали
войни-аристократи; полигони за тренировки на прабългарската конница и т.н., и т.н. На научното датиране се отделя наймалко внимание.
Според мен редът на етапите трябва да се обърне. Най-добре е да се положат максимални усилия преди всичко в опити
за по-точна датировка. Тя от своя страна ще помогне както за
етническата атрибуция, така за търсенето на смисъла.
За мен датирането в VІ–VІІ в., основано най-вече от прибързаните опити за етническа атрибуция на менхирите край
Плиска, е несериозно и изумително късно при очевидната примитивност на тези съоръжения.
При отсъствието на сериозни възможности за стандартното археологично непряко датиране чрез артефакти, остават
само две възможности:
(А) Непряко – стилово сравнение с наличните и по-добре
изучени паметници от същия тип в други райони по света, където все пак датировката е по-надеждна (менхири, кромлехи и
долмени);
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(Б) Пряко – датиране с физичен метод (оптически стимулирана луминесценция). Засега той изобщо не е усвоен в България, макар че е създаден и развит между 1970 и 1995 г. в Западна Европа, а сетне е доразвит и обогатен в Гърция от проф.
Янис Лирицис, Родоски университет (Liritzis, 2000; Theocaris
et al, 1997).
Тъй като ще трябва доста да почакаме, докато се внедри
у нас прекият метод, ще изложа тук поне съображенията си
за стиловото сравнение с подобни паметници по целия свят.
Аргументите си ще изложа в три групи.
ПЪРВАТА ГРУПА ВЪЗРАЖЕНИЯ изхожда от местните
белези на скалната култура в североизточна България, без да
излизаме извън нашите днешни граници.
Менхирите-девташи, така както се датират днес (VІІІ–
ІХ в.), е очевидно несъвместима с цялата заобикаляща ги архитектура от онова време, с паметниците от периода V–Х в.
За времето VІІІ–ІХ в. менхирите-девташи са изключително
примитивни, сравнени с по-ранните величествени, грандиозни постижения от римската епоха по нашите земи ІІ–ІV в.: базиликите край Г. Белово, Перущица, Пирдоп, Несебър, София
(„Св. София”, „Св. Георги”); термите във Варна; крепостната
стена в Хисаря; римските крепостни стени от V–VІ в. в Пловдив, да не говорим за античния театър и античния стадион в
същия град, както и за амфитеатъра в София (до сградата на
Младежкия театър – вж. Желязков, 2007). Още по-нелепо изглеждат менхирите-девташи на фона на появилите се малко
по-късно прекрасни дворци и базилики в Плиска (от ІХ в.!!!),
Преслав (от нач. на Х в.), Мадара, Шумен и др. Да съпоставим базиликите и дворците в София, Пирдоп и подобните им
от времето непосредствено преди девташната датировка
(VІІІ–ІХ в.) и съответните в Плиска и Преслав от времето непосредствено след нея. Ако сме честни към самите себе си, не
можем да не признаем, че те са очевидна рожба на един и същ
културен поток, на една и съща културна традиция, без никакво вмешателство на варварство и примитив, без никакво
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прекъсване и връщане назад. Рожба са на едно и също хилядолетно талантливо местно население, което усвоява, развива
и обогатява традициите на своята 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 век. Менхирите-девташи
нито могат да бъдат наследници на паметниците от т.н.
римска епоха у нас, нито предшественици на т.н. класически ранни български паметници. Поставени насила в такова
изумително, великолепно обкръжение само и само за да се
припишат на езическите прабългари, менхирите-девташи 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, 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 скално-ориентирана култура. Само че с една
съществена подробност: култура, която се е реализирала по
земите ни не през VІІІ–ІХ в. сл. Хр., а през ІІ хил. пр. Хр.!
ВТОРАТА ГРУПА ВЪЗРАЖЕНИЯ отново изхожда от
местните белези на скалната култура в североизточна България, без да излизаме извън нашите днешни граници.
Според мен съществува категоричното сродство по степен
и вид на обработка на менхирите-девташи с всевъзможните
други паметници на скално-ориентираната култура от ІІІ–ІІ
хил. пр. Хр. (скално-изсечени и мегалитни паметници), каквито се наблюдават не само в Югоизточна, но и в Североизточна
България, да не говорим за Мала Азия.
Девташите, както споменах, не са единствените обекти от
Североизточна България, които са представители на скалноориентирана култура. Наоколо има още доста подобни паметници (като брой и видове), които не бива да се откъсват от
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девташите, а принадлежат към единен комплекс заедно с тях.
Да си ги припомним съвсем накратко. Най-напред, както вече
споменах по-горе, в България девташларите край Плиска не са
единствените менхири. Шкорпилови, 1892 съобщават за менхири в редици или неправилни групи северно от нос Калиакра.
В Свищовско има поне още 2 индивидуални менхира, освен
тях и в Южна България има един. У нас има и 2 кромлеха.
Макар долмените да не са характерни за Северна България,
имаме едно свидетелство от надежден източник („История
на България”,1979, стр. 143), че такива мегалитни паметници
има (и днес или е имало някога) при с. Тича в горното течение на р. Камчия, северно от Котел. Долменоподобен обект е
квази-мегалитната гробница на 10–15 км на север при с. Врани кон до Омуртаг (Гинев, 1999). А оттук вече е съвсем близо (само на 40-тина км югозападно) до дискутирания район
Плиска-Преслав-Мадара! 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). Аналогични обекти са в
изобилие в Сакар и в Източните Родопи. В Североизточна България К. Шкорпил съобщава за т.н. шарап-таши или шарапхани: легеновидни плоскодънни ямки с преливници (чучури);
диаметърът на тези „каменни легени” варира между 0.5 и 1.5
м, а предназначението им засега не е изяснено. Съвсем същите
обекти виждаме в Сакар и в Източните Родопи. В Североизточна България има поне четири типични тракийски скалноизсечени светилища: 1 при Демир баба теке в резервата Сборяново до с. Свещари (Гергова, 2004, Стефанов, 2006), 1 при
Мадара („Повече от 100…”, 2005), 1 в археологичния резерват Яйлата (Порожанов, 2007) и още 1 при нос Калиакра (А.
Салкин, лично съобщение). Всичките са стилистично подобни на многобройните тракийски светилища в Южна България,
да вземем само (1) Перперек, (2) Татул, (3) Глухите камъни, (4)
с. Ангел войвода, (5) Белинташ. За мен е абсолютно необяснимо следното: дори на светилището при Демир баба теке, което
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е съвсем близо до „неприкосновения район” Плиска-ПреславМадара, е позволено да носи идентификацията „тракийско”, а
светилището при Мадара настойчиво се назовава „прабългарско езическо капище” въпреки очебийната му прилика с всички останали.
ТРЕТАТА ГРУПА АРГУМЕНТИ вече надхвърля нашата
местна ограниченост. Подредени и неподредени менхирни
групи има на много места извън границите на днешна България както близо, така и далеч от нея. Този неоспорим факт опровергава широко разпространеното у нас мнение за някаква
уникалност на групите край Плиска. Опровергава и опитите за
етническа атрибуция, която иска непременно да ги припише
на ранни българи, които произхождат и дошли у нас от Централна Азия в VІ–VІІ в.
Отделни менхири и менхирни редици се срещат на стотици
места по света и в този смисъл „неправилните групи девташи”
не са нищо уникално. Върху основата на аналогията те могат
спокойно да се съпоставят с другите подобни по света, които
са били по-сериозно изследвани от археолозите и са все пак
по-надеждно датирани, така че да се датират наравно с тях.
А/ Най-напред ще засегна приликата между менхиритедевташи край Плиска и менхирните решетки край Карнак,
Франция. Трябва да отдадем заслуженото на Шкорпилови
1892, които веднага отбелязват приликата между менхиритедевташи край Плиска и менхирните редици в областта Карнак
в Северозападна Франция.
Менхири, подредени в правоъгълни решетки като „правилните групи девташи”, обаче са доста по-интересно и екзотично явление. Бернардини, 2007 на стр. 38 репродуцира
акварелна рисунка от художника Жан-Батист Дебре, който е
изобразил многобройни менхири край Карнак, Бретан, Северозападна Франция. Забележителното в случая е, че художникът специално е подчертал подреждането на менхирите по
възлите на правоъгълна решетка, т.е. имат двумерна периодичност! Оказва се, че менхирните структури във френската про70
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винция Бретан досущ напомнят „правилните групи девташи”
край Плиска, скицирани от К. Шкорпил! Сходството между
двете групи паметници не се изчерпва с подредбата. Много
по-съществено е, че менхирите на двете места си приличат
дори по степента и начина на обработка на каменните блокове (Бернардини, 2007)! Напоследък установих, че наличието
на менхирни решетки в Карнак е отразено и в пълноценен научен труд, посветен на мегалитите по света – в монографията
на британския изследовател-археолог Fergusson, 1872. Така се
потвърждава научната добросъвестност на Жан-Батист Дебре.
Приликата е толкова силна, че позволява да предположим и
сходна епоха на възникване. С други думи, менхирите-девташи не са някакво съвършено уникално творение на ранни българи в VІІІ–ІХ в. сл. Хр., а най-вероятно са доста по-древни,
произлизат поне от ІІ хил. пр. Хр.
Б/ В същата книга (Fergusson, 1872) е публикувана още
една схема на менхирни решетки, които се намират в областта
Ашдаун, Англия.
В/ Не бива да абсолютизираме решетките и да забравяме и неподредените групи в други райони по света. Според
Fergusson, 1872 грамадни неподредени групи има поне на 2
забележителни места – Швеция и Индия.
Г/ Но Фергюсън не е знаел, че освен в най-силно развитите мегалитни култури в Западна Европа – Франция, Англия,
Скандинавия – на Балканите (в пределите на тогавашната Османска империя) също има и то не едно, а две големи менхирни находища: едното в Шуменско, а другото – по-голямото!
– в Одринско! За Фергюсън такова невежество е оправдано – в
тогавашна Турция археолозите са разкопавали само обекти от
гръцката античност, но не и мегалити (спомнете си Хайнрих
Шлиман!). За днешните български изследователи пренебрегването на одринската връзка не може да бъде извинено. От
туристическа брошура, издадена в Одрин („Lalapasa municipality…”, 2009?) разбрах, че над 1000 менхира си съществуват
и до днес при гр. Лалапаша, Одринско. Този факт изобщо не
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е коментиран в българската археологична книжнина, но според мен е изключително важен. Той окончателно дискредитира
ранно-българската версия за плисковските менхири, понеже
Одринско никога не е било средоточие на ранно-българската
цивилизация.
Да обобщим.
Менхирите-девташи при Абоба-Плиска заедно с многобройни разнообразни други паметници са величави прояви
на балканското огнище на мегалитна култура. Всичките споменати паметници свидетелстват, че през ІІІ–ІІ хил. пр. Хр. в
Североизточна и Югоизточна България се е развила единна и
богата скално-ориентирана култура (скално-изсечени и мегалитни обекти).
Тя е дело на местното население, а него е прието да наричаме „прото-траки” през ІІ хил. пр. Хр. и „траки” в І хил. пр.
Хр.
Балканското мегалитно огнище е значителен и богат компонент от големия Средиземноморско-Европейски мегалитен
ареал. Можем да се гордеем, че по нашите днешни земи тази
велика култура е оставила богати следи.
Прекрасно би било да ги опазим за идните поколения българи, понеже засега менхирите-девташи край гр. Плиска и с.
Златна нива тънат в немара и невъзвратимо се рушат. Това е
най-важното, по този въпрос не бива да има спорове и бавене
изобщо! Датирането, атрибуцията и смисълът могат да почакат!
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ГЛАВА 5:
ДОЛМЕНИ У НАС И НА БАЛКАНИТЕ.
ТИПИЧНИ И НЕТИПИЧНИ РАЙОНИ
Раздел от изложбата:
3. Долмени / Dolmens D
Подраздели:
3-1.Странджа / Strandzha Dstr;
3-2. Сакар / Sakar Dsak;
3-3. Родопи / Rhodope Drhod
Специална благодарност към Димитър и Веселина Колеви,
Антонио Сезар Гарсия-Гонзалес, както и
към сем. Златка и Петър Караманови, без чиято помощ
издирването на долмените щеше да бъде
много по-бавно и непълно.

Долмените в България се регистрират и изучават също от
края на ХІХ в. Началото е поставено от К. Шкорпил, Ст. Бончев и Г. Бончев. По-късно с тях се занимават В. Миков, П. Делев, Ив. Панайотов, Ив. Венедиков, Ал. Фол, а днес Д. Агре и
Г. Нехризов.
Докато менхири има както в Северна, така и в Южна България, долмените се срещат само в югоизточния дял от Балканския п-в, в три типични долменни района: Странджа, Сакар
и Източните Родопи. В началото на ХХ в. в българските земи
(Северна Странджа, Сакар, Изт. Родопи) са наброени общо
около 700, а в началото на ХХІ в. две международни експедиции (2006, 2008: Антонио Сезар Гонзалес-Гарсия, Д. Колев,
В. Колева, Л. Цонев) оценяват, че оцелелите едва ли са повече
от 110, разпределени в споменатите 3 планини съответно като
50–40–20. Извършват и GPS картиране на 81 долмена.
Долмените у нас са предимно от типа „камера” (специално ще отбележа тук, че напоследък бе публикувана изключително важна находка: 2 долмена от най-архаичния тип „маса”
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при с. Минерални бани, Хасковско – Манолова 2010). Срещат
се еднокамерни, еднокамерни с дромос, двукамерни, двукамерни с дромос, често имат и фасади. К. Шкорпил споменава
за ансамбъл от 8–9 долменни или цистови гробници, покрити
с продълговата обща могила в Странджа, но, изглежда, този
уникален за Тракия обект не е оцелял до днес (Шкорпил, 1925;
„Мегалитите в Тракия, Част 2”, 1982, стр. 330–334). Подобен има във Франция – там гробниците са долмени с дълги коридори, всичките са успоредни и могилата е обща; разрушена
е само периферията ╒ (Balfour, 1992).
Можем да заключим, че броят на оцелелите до днес у нас
долмени или долменоподобни обекти не надхвърля 120. Повечето са в лошо състояние.
В археологичния резерват Яйлата северно от нос Калиакра Шкорпилови 1892 откриват няколко десетки скално-изсечени долмена, но за тях ще стане дума по-нататък, в главата за
специфичните мегалитни паметници у нас.
Официалното днешно датиране на долмените в България
е непряко, основава се на погребални артефакти, открити в някои от тях, т.е. регистрира не самото построяване, а последното използване. То дава доста късен период: ХІІ–VІ в. пр. Хр.,
което превръща българските долмени в последните, най-младите долмени в целия район на Европа и Средиземноморието.
І
ТИПИЧНИ ДОЛМЕННИ РАЙОНИ
За да облекча читателя при ориентацията сред многобройните обекти, възприех чисто географския подход при описанието – от изток на запад, т.е. Странджа (Източна – от черноморския бряг при Маслен нос до с. Граничар – и Западна – оттам
до р. Тунджа), после Сакар (Северен и Южен), накрая Източните Родопи (Харманлийско, Крумовградско, Ивайловградско). Ако описвам по еднакъв начин всеки долмен, изложението ще стане тромаво и скучно. Затова ще ги групирам и ще
отделя повече внимание на най-запазените или на онези, които
са най-важни в конструктивно или в смислово отношение.
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1. СТРАНДЖА
Странджанските долмени са описани най-напред и найсистематично от Карел Шкорпил (Шкорпил, 1925), макар че
днес е трудно да се ориентираме в многобройните турски топоними. Те могат да се групират в няколко огнища:
(1) Маслен нос,
(2) Източен район (от М. Търново до с. Евренозово),
(3) Западен район (от с. Граничар до с. Горно Ябълково) и
(4) Дервентски възвишения (селата Крайново и Голям
Дервент).
1.1. Маслен нос
Долмените на Маслен нос са отбелязани още от К. Шкорпил (Шкорпил, 1925); тогава името на носа е било също като
днешното, но в турски вариант Зехтин бурун (Дражева и др.,
2004). Трудно е да се идентифицират днешните обекти с данните от Шкорпил, но всички, които са оцелели до днес, са в
относително добро състояние. Вероятно причината е, че са попаднали в зона, превърната в резерват и охранявана грижливо
поне през втората половина на ХХ в.
Те са построени от качествено одялани плочи, състоят се
от 1–2 камери и имат много красиви лицеви отвори с типични размери и форма (правоъгълник със заоблени върхове). От
гледище на техническо майсторство, конструкция и естетични пропорции можем да смятаме, че тази група долмени са
„условно синхронни”, т.е. създадени са в рамките на неголям
период, да речем 1–2 века, не повече.
Впечатление прави също близостта им до светилището
Беглик-таш, а също така със свещената скала Лъвската глава.
Подобни скални и скално-изсечени сакрални обекти обикновено са по-ранни от долмените. По терена наоколо се виждат
освен това и големи загадъчни паралелопипедни блокове с неясно предназначение, които са оставени още в прастари времена недовършени. В територията на светилището се забелязва
една импозантна каменна структура: два успоредни реда от
грамадни валуни (естествено стърчащи) са захлупени с камен75
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ни плочи. Така се образува навярно най-големият протодолмен
в Тракия. Той е еднокамерен и няма лицева плоча. Вероятно
такъв е бил и долменът недалеч западно от Харманли, споменат в пътеводител за Родопите като най-голям в България (вж.
за него в раздел „Източни Родопи” от тази глава).
На Маслен нос намираме долмени, две скални светилища
и също така изоставени заготовки за някакви други мегалитни
градежи, неосъществени по някаква причина. Съсредоточаването върху сравнително малка площ на многобройни свещени
обекти от един и същ тип (скално-ориентирани, т.е. мегалитни и скално-изсечени) извиква представата за дълго време
оформян и използван свещен комплекс, подобен формално
на особено популярната днес Кръстова гора в Родопите: многобройни параклиси, съсредоточени върху един свещен връх.
Склонен съм дори да вярвам, че преди 3–4 хиляди години тези
съоръжения действително са били замислени и изградени като
комплекс от такъв тип.
1.2. Източен район (от М. Търново до с. Евренозово)
Този район попада в границите на природния парк „Странджа”. За жалост именно тук практически всичките долмени
са толкова разрушени, че не дават добри основи за културен
туризъм в парка, т.е. близо до крайбрежието. Но обектите са
интересни от научно гледище, затова си струва да се разгледат
внимателно. Най-често са еднокамерни долмени без дромос,
т.е. от най-простите и навярно най-ранните. Рядко се забелязват запазени лицеви плочи с отвор.
• Полуразрушен долмен може да се види край шосето
близо до с. Визица. Еднокамерен, отдавна отхлупен и навярно
доста ранен, понеже няма отвор в лицевата плоча. Най-интересното при него е, че наоколо е запазен каменен кръг от бели
необработени кварцитни късове. Тук не може да се говори за
крепида – белите отломъци очевидно имат естетично и символно предназначение. Изглежда, са правили силно впечатление на древните хора. Такива буци могат да се забележат и до
днес при много долмени в Сакар и Източните Родопи, но при
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с. Визица най-добре е запазена кръговата им подредба. Този
кръг не може да се нарече и кромлех, понеже камъните са малки и са просто поставени на земята, а не са специално забивани. Освен това по дефиниция в центъра на кромлеха няма
никакво съоръжение, а в случая има цял долмен. Белите буци
са подредени в кръг около него, а кръгът е фигура, тачена от
най-дълбока древност.
• Около с. Калово е имало доста долмени, но днес всичките са силно разрушени и дори трудно се разпознават сред
камънаците в гората. Не са атрактивни за туристи, а само за
целенасочен поход на специално заинтересувани хора. Найвероятно са били съвсем прости, еднокамерни и без лицеви
плочи или поне без лицев отвор.
• В по-добро състояние са двата съседни долмена на
хълма западно от с. Заберново, макар че плочите им не са качествено загладени и оформени. А те са от мек материал – от
местен мрамор. Мрамор в Странджа се среща на доста места,
особено около М. Търново, но не зная да е ползван другаде за
създаване на долмени. Долмените са раздалечени на 30-тина
метра, но си имат отделни собствени насипи до ниво малко
по-ниско от похлупака. И двата са еднокамерни с дромос и с
добре очертани и запазени фасади.
Единият изобщо няма, а в другия се е запазила една съвсем рядко срещана в Тракия и много архаична като изпълнение лицева плоча. Стандартно лицето е монолитно и отворът
е пробит в него. Но тук лицевата плоча е съставна – образува
се от две отделни плочи. Те са забити напречно на камерата
така, че да лежат в една и съща вертикална равнина, без да
се допират. Лицевият отвор се образува всъщност от кривата
(дъговидна) вертикална пролука, която остава между тях! Вторият долмен с подобна конструкция на лицевата плоча у нас е
„дългият долмен” при с. Плевун, Ивайловградско.
Заберските долмени са разкопани и изследвани са от
Д. Агре през 2002 г. (Агре, 2005в,г). Вътре са намерени човешки останки от доста индивиди и дребни бронзови украшения (с
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тракийски и фригийски произход), а също и типична за погребални обичаи натрошена керамика. Погребенията в долмени
не са честа находка, особено неограбените. Обърнете внимание: капаците – отместени, а погребенията – неограбени. При
това имаме многократни погребения! Може да предположим,
че грабежът не е бил цел на отхлупването. Ще стане дума за
тази особеност по-нататък.
След разкопките двата заберски долмена са изоставени в
беззащитно състояние. Една от страничните стени на долмена
с лицевата плоча е била силно наклонена и преди археоложката интервенция, но се е държала благодарение на факта, че
отхлупеният долмен е бил запълнен с пръст и дребни камъни.
Сега вече стената е подпряна само с една дъбова цепеница и
скоро ще рухне навътре.
Попаднах на сведения и за трети долмен до с. Заберново,
който би трябвало също да е добре запазен, но не съм го намерил. Затова прилагам само снимка за ентусиазирани търсачилюбители.
• В района покрай границата между М. Търново и с.
Бръшлян има 3–4 долмена, доста порутени, но достатъчно
романтични, за да придадат неповторимо обаяние на хилядолетния историко-географски ландшафт. Има нещо особено нелепо в тази ситуация. В района се експонират: етнографският
резерват – село Бръшлян, некрополът в м. Пропада и хероонът
в м. Мишкова нива при М. Търново. И вместо да бъдат щастливи, че могат да покажат на туристите допълнително още 3–4
долмена, местните власти изобщо не им обръщат внимание
и дори спъват достъпа до тях под претекст, че се намирали в
крайграничната зона! Макар и в недобро състояние, долмените
биха допълнили чудесно изключително богатия експозиционен потенциал. Не е ли по-разумно вместо да се слагат забрани
и ограничения, вместо да се играе на криеница с интелигентната публика, да се направи реклама и да се осигурят квалифицирани водачи на групи? Хората от двете съседни селища явно
още не осъзнават, че помежду им са разположени най-древни78
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те раннотракийски обекти в района, които прекрасно допълват
не само некрополите от къснотракийско и римско време, но и
старинните къщи в Бръшлян и в М. Търново.
Да продължим на запад.
• Успях да посетя и разгледам един долмен, разположен
в непосредствена близост (на не повече от 40 м) от р. Велека,
югозападно от с. Звездец. Еднокамерен, с дромос, капакът на
камерата е от две плочи, отхлупени отдавна. За разлика от типичната ситуация, той не е построен нито върху хълм, нито на
склон, а е създаден върху ниския и плосък бряг на реката (не
повече от 2 м над обичайното ниво на водата). Там, очевидно, е
бил заливан хилядократно от придошлите води на реката. Независимо от всякакви други тълкувания и обяснения това разполагане е очебиен аргумент, че такъв долмен не би могъл да
бъде гробница (по-нататък ще дискутирам отделно тази тема).
Много изящно е оформен лицевият отвор – като трапец със
заоблени ъгли в горния край.
• Малко по на север, в м. Ашламата край с. Младежко,
има доста разрушен голям долмен, еднокамерен с дромос и
прекрасен лицев отвор. За жалост е отхлупен, с доста разбутани стени.
• До самото асфалтово шосе от Звездец към Евренозово има долмен, наскоро разкопан от екипа на Д. Агре (Агре,
2004). Бил е отдавна отхлупен, лицевата плоча е била наполовина счупена, днес личи само долната ╒ половина. Еднокамерен. Оставен е след разкопките в беззащитно състояние.
Една от страничните стени е силно наклонена и неустойчива,
а археолозите са я изоставили подпряна само с една дъбова
цепеница.
• В района на същото село има поне още 2 долмена. Не
мога да не спомена обаче евренозовския долмен в м. Райков
чукар: бил е голям и красив, но не много отдавна е така вандалски разрушен, че лицевата му плоча по странен начин „е
отхвръкнала” до съседното дърво и сега лежи там преобърната
надолу с главата и полуразбита!
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1.3. Западен район (от с. Граничар до с. Горно Ябълково)
В района, очертан от селата Голямо Буково, Граничар, Белеврен, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Кирово, днес може
да се видят най-красивите, импозантни и същевременно достатъчно запазени долмени в Странджа. Те са изградени технически най-грамотно и умело, макар и невинаги от качествено
загладени плочи. Имат 1–2 камери и дромос, а понякога и фасада. Личи, че са сравнително късни и „условно синхронни”.
Не подлежи на никакво съмнение, че именно тук е най-подходящото място за бъдещ мегалитен резерват в Странджа. Ще
дам само няколко примера.
• няколко долмена при с. Граничар
Долменът до с. Граничар, споменат от Г. Горов, макар и
еднокамерен, има вероятно най-красивия и достолепен похлупак в Тракия (Горов, 1960; вж. също статията от Л. Калудов в
сборника „Мегалити на Балканите”, 2009)! Плочата е много
дебела и тежка и е одялана така, че има триъгълно сечение,
т.е. дава илюзия за двускатен покрив! Така изглеждат капаците на няколко века по-новите уникални монолити камери в
подмогилните храмове в могилите Оструша и Голяма Косматка при Казанлък, и капаците на още няколко века по-новите
каменни саркофази, чиято мода ще се появи в Тракия едва през
римската епоха.
• долмен при с. Голямо Буково;
Навремето изследователите Васил Миков (Миков, 1955)
и Д. Пеев (Пеев, 1974) го споменават като един от най-добре
запазените в Странджа. Днес не е в добро състояние (вж. статията от Светослав Соловьов в сборника „Мегалити на Балканите”, 2009).
• поне 8 сравнително запазени големи долмена край с. Кирово;
• 1 величествен долмен при с. Долно Ябълково;
• 4 впечатляващи и големи долмена около с. Белеврен.
Оттук преди 30-тина години един двукамерен долмен бил
пренесен и експониран до музея в Бургас, за жалост крайно
несполучливо; ще се аргументирам подробно в Глава 8.
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При разкопки на долмен северно от Белеврен екипът на
Д. Агре разкри интересни находки (Агре, 2005а, 2006, 2008).
Най-напред ще отбележа бронзова гривна, която има много модерен дизайн според днешните ни представи, макар че се
отличава с класическа простота. Бронзовата тел прави няколко
нежни и небрежни увивки около китката и завършва древен
символ – спирала.
Намерена е и съвсем запазена странна стомна с височина около 50 см. Тя изненадва с факта, че има не един, а цели
три еднакво големи чучура, които се издигат от облото ╒ тяло
нагоре успоредни и долепени един към друг. Можем само да
гадаем с какъв ритуал е свързана, но технически тя демонстрира някакво триединство: като се наклони, от нея потичат три
успоредни и съвсем еднакви струи от една и съща течност!
Подобна стомна, но с два чучура, е намерена и в долмен от
турската част на Странджа.
Накрая ще отбележа още една находка: двойка неголеми
глинени фигурки на мъж и жена, подобни на играчки. За общата датировка на долмена (ІХ–VІІІ в. пр. Хр.) те са поразително
груби, понеже 1–2 хиляди години по-рано, през енеолита, на
Балканите са създавани много по-съвършени керамични фигурки – на хора и животни. Не толкова техническите умения на
местните творци, колкото идеологията се е променила много.
Статуетките, които навремето са носели белезите на реалистично изкуство, по-късно са били принизени до най-обикновени маркери, предназначени единствено да бележат пола на човека заради някакъв ритуал – едната е женска, а другата – мъжка. Няма нито прецизност, нито украса, нито физиономичност.
Очевидно са придобили чисто формален, символен характер,
при който тези характеристики вече не са били съществени.
Ако щете подобно на днешните мартеници. Доколкото ми е
известно, такива твърде груби фигурки се намират масово в
погребения от първата половина на І хил. пр. Хр. и в конкретния случай не носят изненада.
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1.4. Дервентски възвишения
• При с. Крайново един до друг се намират два долмена,
които са в много лошо състояние. Не са разкопавани от археолози, а са разсипани от злосторници и вероятно в твърде
далечни времена. Интересното е, че са съвсем близо един до
друг, а се различават силно по своята ориентация и по обработката на плочите – при единия са съвсем примитивно отцепени
от матерната скала, почти неогладени, а при другия са доста
добре подравнени. Най-вероятно са строени на едно и също
място с голям интервал (поне 1–2 века?).
• Най-забележителните долмени в Дервентските възвишения са трите долмена при с. Голям Дервент. Единият е в
селските гробища, а другите два са разположени съвсем близо
помежду си върху невисоко било югозападно от селото.
Единият от забележителната дервентска двойка стана известен напоследък с уникалния фриз върху лицевата плоча,
открит при разкопките на Д. Агре (Дичев, 2008). За голямо
съжаление лицевата плоча е разбита отдавна. От фриза са запазени 4 фрагмента. Единият е нечетлив орнамент под нивото
на лицевия отвор и в момента си стои на терена. Другите три
(прибрани в музей) съдържат изображения на лабрис (царски
символ в Тракия – да си спомним златни владетелски пръстени, монети или стенописите в гробницата край с. Александрово, Хасковско), двойка усукани змии с допрени глави, подобни на символа „ин-ян”, и правоъгълен меандър, популярен
в Критско-Микенската цивилизация, присъстващ по нашите
земи и в стенописите на гробницата край с. Александрово.
Малко озадачава съчетанието от грижливо огладената лицева
плоча (запазено на терена е само парче от долната ╒ част, под
отвора; горните части с фризовете, които са били счупени, са
отнесени в Националния археологически музей) и всичките
останали доста грубо изработени плочи. Фризовете са сравнително късни в исторически план. В Западна Европа и в Кавказ
има врязана декорация по стените на долмени, но мотивите
са доста по-различни и примитивни (следователно евентуално доста по-стари от декорацията в Г. Дервент): вълновидни
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и спираловидни линии. Естествено, никой не може да гарантира, че орнаментите са гравирани в момента на строежа на
съоръжението.
Вторият долмен от двойката е забележителен с размерите си и с доброто си състояние. Изглежда, че е най-големият
оцелял до днес долмен на българска земя. Той е двукамерен
с дромос, като покривните плочи върху трите му дяла – звучи
просто невероятно! – си стоят непокътнати!
1.5. Долмени в турската част на Странджа
Днес наброяват вероятно около 300 (оценка според данни
от „Lalapasa municipality…”, 2009?). През ХІХ в. може би са
били няколкостотин, подобно на тези в Сакар и Странджа. Разположени са между днешната граница и паралела Лалапаша
– Дерекьой. В древността несъмнено са образували общ ансамбъл с тези, които виждаме днес на българска територия. По
външен вид, размери и техническо умение са съвсем подобни
на долмените в българската част на планината. Интересното в
случая е близкото им съседство с менхирите в района Лалапаша – в България такова съседство няма.
Долмен от района на Лалапаша бил пренесен и монтиран
наново до музея в Одрин. Явно тази практика не е само българска (Бургас и Хасково). Но не съм чувал да е практикувана
например в Западна Европа. Там обектите съществуват съвсем
спокойно в автентичното място и в автентична среда, а туристите от своя страна нямат нищо против да употребят известно
усилие, за да ги видят по оригиналните им места.
2. САКАР
Сакарските долмени са описани най-напред и най-системно от геолога Георги Бончев (Бончев, 1901), а от по-ново
време – от експедициите, проведени под ръководството на Ив.
Венедиков и Ал. Фол („Тракийски паметници”, 1976, 1982).
Днес е много трудно да се ориентираме в данните заради многобройните турски топоними, по-късно частично побългарени
по произволен начин. Обектите могат да се разделят на две
групи – северни и южни.
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2.1. Северен Сакар
В Северен Сакар са се запазили повече и по-големи и добре изработени долмени. Намират се в района, който от север
е очертан от пътя между селата Сакарци, Хлябово и Българска
поляна, а от юг е ограничен от билото на вр. Мангъра. Там непременно трябва да споменем следните долмени:
• големия долмен до вр. Мангъра – в билната част на планината, далеч от селата.
Той е двукамерен, а главната камера има трапецовиден
профил – страничните ╒ стени са изградени от по две плочи,
разположени вертикално една над друга, като се опират по
кантовете си. Запазен е капакът само на главната камера. В момента не е възможно да се провери дали има фасада, понеже
по-голямата част от обекта е скрита под насипа. Това е практически единственият тракийски долмен, който и днес
се намира ИЗЦЯЛО под могила! Не е ясно само кога е била
насипана могилата – при строежа на долмена или по-късно.
Тя е обилно обрасла с растителност, която така добре я поддържа, че не е засегната видимо от ерозия. Само иманярите
от началото на ХХІ в. са я нарушили, разкопали са я жестоко,
макар и слава Богу не тотално! Ако никой не доразкопае долмена изпод могилата, чрез техниката на фотолуминесценцията
би могло да се датира КОГА долменът е бил засипан с пръст, а
също така КОГА е бил създаден долменът. Така ще може да се
отговори на твърде важния въпрос дали всичките долмени са
били записвани над покритието или не. Но само при условие,
че никой не пипа повече долмена!
• пак в м. Мангъра, на не повече от 200 м от големия долмен.
Втори, по-малък, еднокамерен и отхлупен долмен, но
с много красиво заоблена предна плоча; задната има същия
овал, но не е монолитно както е обичайно, а е съставена от две
вертикални половини – рядък, ако не и единствен случай у
нас; за жалост обектът се руши от ерозията.
• в м. Жельов дол край с. Сакарци – долмен с добре запазена фасада.
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• в местността Евджика, южно от с. Хлябово.
Уникален обект, простичък, еднокамерен, но навярно доста старинен – „протодолмен”: едната му странична плоча е отцепена и забита в терена от човешка ръка, но втората е естествено стърчаща матерна скала.
• в местността Гайдарова пещера, южно от с. Хлябово.
Относително запазен, макар и отхлупен, двукамерен долмен с много качествена изработка. За жалост източната стена
на главната камера се е счупила и оттам се свлича пръст, която
постепенно запълва долмена.
• в местността Нъчеви чаири, западно от с. Хлябово.
Съвсем близо до асфалтовото шосе между селата Българска поляна и Хлябово е оцелял комплекс от два долепени
двукамерни долмена, който днес е уникален за страната ни.
Единият е доста по-голям от другия; стената на дромоса на големия долмен служи същевременно като стена за малкия долмен. Струва си да поразсъждаваме върху двойката, понеже тя
поставя на изпитание хипотезите за същината на долмените.
Ако приемем, че двата долмена са замислени като гробници, трудно можем да обясним защо малкият е толкова малък
– там и дума не може да става за погребение. В основното си
помещение той може да побере в най-добрия случай урна. А
в преддверието си не може да побере нищо! Ако става дума за
погребение, то може да е само символично!
От друга страна, долепването на два долмена не ми позволява да предположа, че долмените са били нещо като светилища или параклиси. Не съм чувал да има долепване на паметници с такива функции никъде по света, независимо дали са
светилища на хтонично божество или на слънчев култ.
Двойката долмени е била изучена през 70-те години на
ХХ в. от експедиции, водени от Ив. Венедиков и Ал. Фол. Могилата още тогава не е закривала обектите изцяло – над нея се
е виждал капакът на по-големия. Той бил разкопан най-напред.
Едва при следващата експедиция разкопките на могилата про85
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дължили и в нея бил открит вторият долмен. По онова време
Северен Сакар попадал под патронажа на Ямболския музей.
Там стои още оттогава цветна снимка (силно избеляла от времето) от втората експедиция, където личи състоянието на току-що разкопания долмен: (1) Капакът на основната камера на
големия е бил на мястото си и се е издигал над могилата, т.е.
виждал се е от всеки минувач, не е бил скрит. (2) Капакът за
преддверието на големия долмен е бил намерен счупен и разбутан още тогава, т.е. вероятно като последица от много старо
проникване с взлом. (3) Капакът на малкия долмен още тогава
е бил пукнат по средата, но двете му части са били плътно
допрени и са лежали по местата си. (4) Съвсем на преден план
личи полегнал камък напречно на входа – той е част от изключително интересно антре, което е общо за двата долмена
(ще го коментирам по-нататък при еволюцията на долмените
изобщо).
През втората половина на ХХ в. в Странджа, близо до с.
Звездец имало също двойка допрени долмени с обща надлъжна стена, но еднакви, т.е. сиамски близнаци. В този смисъл тя
също била уникат за мегалитното богатство на Балканския полуостров. Двойката е отбелязана още от К. Шкорпил в началото на ХІХ в. Съдбата на този изключително рядък обект обаче
била тъжна – бил разрушен с пътни машини при строежа на
широкото асфалтово шосе Бургас – Звездец – М. Търново (Гълъбов, 1957).
• в местността Бялата трева (Фърфаловата сая), разположена гранично между землищата на селата Българска
поляна и Хлябово.
Двукамерен с дромос и фасада. Най-запазеният и технически съвършен двукамерен долмен на Балканите. Фасадата
напоследък се руши забележимо от ерозията, понеже никак не
е укрепена и не се поддържа. На снимка от архива на експедициите, от времето преди да почнат разкопките, прекрасно се
вижда състоянието на могилата. По нищо не личи някога земният насип да е покривал капака. Предполагам, че овалният
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профил на могилата е съвсем запазен вероятно в състоянието,
в което тя е била натрупана. Обикновено могилите се покриват със стабилен растителен слой, който блокира ерозията за
хилядолетия.
2.2. Южен Сакар
Днес археолозите от музея в Хасково изучават само долмените в Южен Сакар, който навремето попадал в границите
на Хасковски окръг (Аладжов, 1974, Илиев, 2007, Нехризов,
Илиев, 2008, Нехризов, Петров, 2005). Северен Сакар навремето бил в границите на Ямболски окръг и съответно бил изучаван от музея в Ямбол.
В Южен Сакар има доста долмени, но са много по-разрушени в сравнение със Северен Сакар. Тук ще спомена само
някои като примери.
• долмените при с. Черепово (Чирепово?: „чиреп” – парче от счупен глинен съд).
Те не само са отхлупени, но са разбити и лицевите им плочи. Личи само долната част с врязването за лицевия отвор.
• малкият симпатичен долмен при с. Изворово.
Той има само две стени – надлъжните, т.е. изобщо не оформя затворена камера. Плочите му също не са качествено обработени – нито са гладки, нито са плоскопаралелни. Навярно е
доста древен. Това е сравнително рядък у нас пример за възможно най-просто конструиран долмен. Съдбата му е показателна. Разказаха ми я през 2004 г. в музея на Хасково. Наоколо
имало още няколко подобни малки и примитивни долмена, но
местен човек ги разрушил преди време с трактор под претекст
да не създават опасност за играещите наоколо деца. Семейството на разрушителя се поболяло и той от страх възстановил поне един от разрушените долмени – именно този, който имаме удоволствието да разглеждаме днес. Ако разказът е
верен, трябва да помним, че този долмен не е автентичен. В
двутомника „Мегалити в Тракия” може да видите снимка на
този долмен от 70–80-те години на ХХ в. Той изглежда килнат встрани. Вероятно по време на експедициите, водени от
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Ив. Венедиков и Ал. Фол, е бил реставриран – „поизправен”.
• двойка съседни долмени под обща могила, източно от
с. Оряхово.
Лицевите им плочи с добре оформени отвори, украсени
с жлеб, са разбити отдавна. Долмените били използвани като
гробници. Археологът Г. Нехризов открил там човешки кости,
силно повредени от киселинността на почвата.
• няколко долмена, изучени напоследък, между селата
Оряхово и Васково.
• долмени, регистрирани до селата Студена и Дрипчево.
• група малки еднокамерни структури, подобни на цистови гробове при граничното с. Радовец. Обектите край Радовец
са малки и доста разрушени, всичките са отхлупени.
• един долмен от Южен Сакар е пренесен в тревната
площ до музея в Хасково.
Всеки може да се убеди, че той не е имал отвор, т.е. представлява само една глухо затворена камера, за която строго погледнато не може да се каже коя стена е лицева. Там е пренесен и каменният кръг, който е заобикалял долмена, макар че не
става ясно дали е имало поне намек за насип, който този кръг
евентуално да укрепва. Кръгът е образуван от нарядко забити
в земята камъни, които не са кварцити, а са тъмни на цвят като
плочите на долмена.
По принцип е доста трудно е да се издирят данни и снимки
за находките в разкопаните от археолозите долмени – рядко се
публикуват снимки или поне рисунки на артефактите. Снимки
на находки, намерени в Сакарските долмени от експедициите на Ив. Венедиков и Ал. Фол, са публикувани в двутомника
„Мегалити в Тракия”. Това са предимно фибули и натрошени
керамични съдове, често с красива украса тип „шевица”, чиито мотиви наподобяват 1–2 хиляди години по-стари образци.
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3. ИЗТОЧНИ РОДОПИ
В българската част от Източните Родопи са ми известни
най-малко долмени (Нехризов, 1993, 2001). Те не обхващат
единен район, а се разпадат поне на четири района:
А/ Районът на рида Мечковец до с. Минерални бани, Хасковско;
Б/ Харманлийски район: селата Любеново/Брягово, Остър Камък, Бисер (по северните склонове на Източните Родопи);
В/ Крумовградски: селата Аврен, Черничево;
Г/ Ивайловградски: селата Железино, Плевун, Кобилино;
Гугутка, Долно Луково (в южния дял на Изт. Родопи, в българска територия);
В гръцка територия: селата Руса, Котроня и Кила (по найюжните склонове на Източните Родопи, които попадат днес
в гръцка територия и стигат почти до устието на р. Марица/
Хеброс).
Прави впечатление, че долмените в тези райони стилово
са доста различни – не ми е ясно доколко този факт се дължи
само на различните скални породи или има връзка и с времето
на създаването и със строителите.
3.1. Долмени в Хасковско (рид Мечковец)
Съвсем нова публикация (Манолова, 2010) съобщава, че
по хълмовете от рида Мечковец, разположен в направление север-юг от западната страна на с. Минерални бани, Хасковско,
са забелязани два долмена от най-архаичния възможен тип –
тип „маса”, за които доскоро смятах, че се срещат само в Западно-европейския мегалитен район. И двата имат един и същ
вид: огромен и практически необработен блок, доста дебел,
без да е подравнен като плоча, е издигнат над земята и подпрян върху 3–4 стълбовидни и също необработени по-малки
камъка, забити в терена, които изпълняват ролята на опори,
крака. Откриването на такива долмени в Балканското мегалитно находище е изключително важно, понеже вероятно ще отмести назад началото на долменното строителство по нашите
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земи. Съдейки по конструктивните им характеристики, те са
доста по-ранни (по-стари) от ХІІ в. пр. Хр., което е днешната официално приета долна граница за балканските долмени.
Сериозното и отговорно датиране обаче е възможно само по
пряк физичен метод, напр. чрез оптично стимулирана луминесценция (вж. Глава 6, дял VІ), понеже в такива обекти няма
никакви артефакти, които да позволят класическо археологично датиране.
3.2. Долмени в Харманлийско
• Според публикация на археолога Стефан Бончев от
1896 г. по дългото било на рида Хухла между днешните села
Брягово и Остър камък имало 2 запазени и 1 разрушен долмен
от най-простите, еднокамерни, без дромос и фасада. Бончев
дава скици на двата запазени (Bontscheff, 1896). От тях до днес
е оцелял само най-източният – при с. Остър камък. Макар че
напомня долмена при с. Изворово, Южен Сакар, той все пак
се отличава от него по това, че тукашният е имал лицева плоча – личат вертикалните жлебове за нея в южните краища на
надлъжните му стени. Нерешим ще остане въпросът дали в
лицевата плоча е имало отвор или не.
• Може би не е излишно да добавя тук сведение за още
един харманлийски долмен, който бил разрушен още през 70те години на ХХ в. Описанието му е останало само в туристическия пътеводител „Родопи” (Панайотов и др., 1973). Там
е показана дори пътна скица за достъп до обекта, която е коментирана на стр. 205: „Тръгва се от града срещу течението на Харманлийската река. Стига се до Попов бент, край
който на десния бряг на реката е бил най-големият долмен
в страната, наречен от местното население Крали Марковата бешка. Четири грамадни блока, по-големи от човешки
бой, три от които са образували стените, а четвъртият –
покрива, са оформяли светилището на първобитните хора. В
миналото този праисторически паметник бил разбит. Продължава се по-нататък и се стига до красив водопад. След
това вляво от р. Кюмюрлийска се отива на в. Остър камък.
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Като се слезе от него на юг, за 15 мин. се стига до втория
долмен, който е по-малък от първия, но е запазен.” Както се
вижда, авторите дават коректно описание – маркират не само
вече несъществуващия огромен долмен, но и оцелелия до днес
долмен при с. Остър камък. Крали Марковата бешка, изглежда, също е била еднокамерен долмен, щом е била оформена
само от 4 плочи, т.е. била е от същия конструктивен тип, както
обекта при с. Остър камък.
В с. Бисер не съм издирвал долмени. При с. Брягово смятам, че няма смисъл да се търси, понеже още Стефан Бончев
твърди, че там имало един силно повреден долмен. Явно е бил
още тогава толкова зле, че не си е струвало в 1896 г. да му се
направи дори скица.
Естествено е да смятаме, че р. Марица, която отделя
Южен Сакар от северния дял на Източните Родопи, представлява само географски обект, но не и сериозна културна граница, така че сходството в долмените от северния и южния ╒
бряг не е учудващо.
3.3. Долмени в Крумовградско
• Край с. Аврен се оказа, че има доста каменни гробове,
които са по-скоро цисти от сравнително малки ломени камъни,
т.е. няма дори и един същински долмен.
• В достъпната ми литература (Балкански, 1978, снимки
Стефан Станев и Живка Арнаудова) намерих следното описание: Край Черничево са открити 7 долмена на 4 км югозападно от селото, в местността Хамбар дере при височините
Църквището. Датирани са в 8–5 в. пр. Хр. В действителност
долменна група има на около 7 км североизточно от с. Черничево, близо до шосето към с. Казак. Тя съдържа само 4 долмена в относително добро състояние, което позволява да се
заключи, че виждаме наистина долмени, а не купчини камъни.
Измежду тях има едно- и двукамерни. Трудно е да се говори за
дромоси, а още по-малко за фасади, понеже обектите са силно повредени. Всичките са отхлупени, с изключение на една
плоча, представляваща половината покритие на един от тях. В
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един е запазена лицевата плоча с нетипичен (странично издялан) отвор. Като съпоставям снимката от споменатата книга и
моите снимки, смятам, че става дума за една и съща долменна
група, но посетена два пъти в разстояние на 30 години. Откъдето правя тъжния извод, че от 7 долмена са останали вече
само 4. Впрочем същата група е описана подробно в статия от
Георги Кулов, правил разкопки там. Той говори само за 3 долмена (Кулов, 1993). Наоколо има доста дребни ломени камъни
– вероятно следи от могили, които са укрепвали тези долмени,
без – според мене – да ги покриват изцяло. Долмените от Черничевската група имат най-голяма прилика по стила, по материала и обработката с долмените в гръцкия дял от Източните
Родопи.
3.4. Долмени в Ивайловградско
Данните за селата Гугутка и Д. Луково не съм проверил.
В триъгълника, маркиран от селата Кобилина – Железино
– Плевун, долмените са изградени от шистови плочи, които
са сравнително тънки и поради това не могат да бъдат с големи размери – биха се спукали лесно. Скалата се цепи в едно
направление толкова добре, че стените на плочите са съвсем
гладки. Долмените са многобройни, но ги разделям конструктивно в три групи:
А) В първата група включвам два долмена, които се различават помежду си, но се отделят рязко измежду всички останали наоколо със специфични строителни характеристики.
• долмен, разположен до пътя на около 1 км южно от
с. Железино („оградения долмен”).
Ограденият долмен сам по себе си е много прост: има само
една камера, няма нито предна камера, нито дромос, нито фасада. Уникалното в случая е, че около него има каменна ограда, каквато не съм виждал другаде у нас. Тя е напълно запазена
и е образувана от забити една до друга плочи, които са плътно
допрени. По функция тя несъмнено е поддържала могилен насип. Долменните могили, доколкото са запазени у нас, обикновено са струпани не от пръст или от пясък, а от дребни ломени
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камъни и са достатъчно стабилни. Затова в типичния случай
няма нужда камъните в крепидата да са допрени плътно; така
най-малкото се пести материал. За пример може да се посочи
каменният кръг около долмена, пренесен от Южен Сакар до
музея в Хасково. В района на оградения долмен при с. Железино преобладава обаче съвсем песъчлива пръст. Именно за
нейното добро задържане е било нужно плътно да се допират
плочите.
• долмена, разположен до шосето на около 1 км северно
от с. Плевун („дългия долмен”).
Да се спрем сега върху дългия долмен при с. Плевун.
Конструктивно той има някои особености. Най-напред прави
впечатление, че планировката му е доста сложна – съдържа
три дяла, т.е. въплъщава максималната схема, характерна за
тракийските долмени: дромос, предкамера и главна камера.
Същевременно изненадващо е лишен от фасада. Общата му
дължина е доста по-голяма от обичайното, отнесена към напречния му размер: това е най-дългият долмен у нас. От своя
страна, дромосът е нетипично дълъг спрямо предкамерата и
главната камера. Същевременно дромосът и главната камера
съвпадат и по ширина, а междинно разположената предкамера
е забележимо по-широка от тях по неизвестни причини!
При разкопките дромосът отпред не се затварял с монолитна лицева плоча с пробит квадратен отвори, от двойка помалки плочи, забити в терена леко раздалечени, че да образуват вертикален процеп (подобен случай у нас има само още
един – единият от двойката мраморни долмени при с. Заберново, Странджа). По-късно археоложкият екип затворил входа
на дромоса чрез голяма плоча, забита в земята. С други думи,
тук имаме намеса, която нарушава оригиналното състояние на
паметника, а вероятно и идейния му замисъл.
„Дългият долмен” е датиран от археолозите в периода ІХ–
VІІІ в. пр. Хр. (според монтирания до обекта надпис), а планировката му напомня доста по-късните класически тракийски
подмогилни храмове от V–ІV в. пр. Хр. (например гробницата
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при с. Мезек); последните обаче не са мегалитни, а дребномодулни постройки.
Б) Във втората група ивайловградски долмени може да се
обединят
• 3-те долмена покрай шосето, което се отбива от главния път Крумовград – Ивайловград на юг към с. Плевун, но
преди в него да се влее шосето откъм с. Кобилино. Тези долмени са сравнително големи и еднокамерни. Не се поддържат
и са в лошо състояние. Не са изучавани от археолозите, лицеви
плочи липсват, така че и за евентуални лицеви отвори не може
да се установи нищо.
В) Третата група обединява най-скромните и занемарени долмени, които са често толкова малки и дълбоко вкопани в околния терен, че е трудно да ги отличим от обикновени
цистови гробове.
• Те са в района на каменоломните, южно от главния
път Крумовград – Ивайловград, между отбивките за Железино
и за Плевун.
3.5. Долмени в Гърция
• Най-много долмени в Гърция са разположени по южните разклонения на Източните Родопи чак до устието на Марица – около селата Руса, Котроня и Кила (Нехризов, 1993;
Triandaphyllos, 1983; Moutsopoulos, 1989). Изградени са от
шистови плочи, които са крехки и не могат да имат големи размери. По тези причини въпросните долмени са в твърде лошо
състояние – както от иманярски набези, така и от влиянието
на ерозията. Триандафилос ги оценява на около 100 броя през
70-те години на ХХ в., а днес може би са се редуцирали наполовина. Нямам по-съвременен обзор с актуализация на броя.
Никъде не е запазена могила, която изцяло да покрива долмена. Повечето от тези долмени са толкова малки, че граничат
конструктивно с цистовите гробове. При разкопки в тях са намерении керамични фрагменти от ранножелязната епоха и доста кородирали бронзови фибули.
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В литературата има данни за още няколко долмена по-далеч на юг:
• 2 долмена на о-в Самотраки (Фол, 2007; Moutsopoulos,
1989; Triandaphyllos, 1983), които изглеждат непосредствено
свързани с тракийската група;
• 1 долмен в Атика при гр. Димини, недалеч от Лариса, на
Егейския бряг (Cope, 2004);
• 1 долмен на о-в Наксос от групата на Цикладите (Moutsopoulos, 1977; „Мегалитите в Тракия. Част 2”, 1982, стр.
399).
Така гръцките долмени, макар и малобройни, маркират
любопитен географски маршрут, който свързва по морски
път балканското долменно находище с долмените в Южна
Италия и оттам – към западното Средиземноморие и Западна
Европа.
Като отчетем и долмените в турската част от Странджа,
които оценяваме на не повече от 300, получаваме, че днес на
Балканите има запазени в една или друга степен сумарно около 450 долмена.
ІІ
НЕТИПИЧНИ ДОЛМЕННИ РАЙОНИ У НАС
Типичният долменен район в Тракия, както вече стана
дума, е т.н. Одринска яка – дъгата, образувана от Странджа,
Сакар и югоизточните хребети на Източните Родопи. Географски той е разположен покрай границата на територията, която според писмените източници в средата на І хил. пр. Хр. се
обитава от племенната група на одрисите. Кромлехите са на
запад и на юг от нея, периферно, а менхирите практически са
въобще извън нея – на север от Балкана, там, където след одрисите започват държавнообразуващи процеси в племенната
група на гетите.
Нетипични долменни зони има на север и на северозапад от централните одриски територии. Нетипични наричам
районите, където долмените се срещат съвсем нарядко, като
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изключение, а не като типичен паметник. Те очертават границите, до които е достигало разпространението на тези своеобразни мегалитни паметници. Придобиват особено значение,
когато търсим отговор на въпроса кои са строителите на тракийските долмени. Описани са по-подробно в Глава 6, дял ІVА. Тук само ще изброя местата на находките:
(1) Източна Стара планина: Според „История на България”,
1979 има 1 или няколко долмена при с. Тича, северно от
Котел (непотвърдено днес).
(2) Сърнена Средна гора (1 край Казанлък, намерен при Малката могила, пренесен до могила Арсеналка – Китов,
2008; 1 край с. Бузовград; поне 1 по северния склон на вр.
Братан, Сърнена Средна гора – Nenov, 2008) и
(3) Същинска Средна гора (1 при с. Мътница, близо до Старосел – Китов, 2003б).
Ако допуснем, че разрушението на обектите през хилядолетията е протичало еднакво интензивно навсякъде, можем
да предположим, че от самото начало мегалитите в типичните
(южни) области са били повече, отколкото в нетипичните (северни) области, което свидетелства за своеобразна дифузия на
долменната технология и идеология от юг на север.
Тук трябва да припомня, че и скално-изсечените долмени
далеч на север при с. Камен бряг се предполагат доста по-нови, след VІ в. пр. Хр., а копират много точно по-старите долмени от Сакар и Странджа.
При всички положения става дума само за източната половина на днешна България. Мегалитни паметници в западната
╒ половина, както и в западната половина и южната част от
Балканския полуостров, а също и в Мала Азия не са известни. Нееднородността в разпространението на мегалитните паметници все още очаква своето задоволително обяснение – не
само тук, но и по света изобщо.
Тук, във финала на тази глава, е най-подходящо да цитирам мнението на видния познавач на тракийските старини
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проф. Ив. Венедиков („Мегалитите в Тракия. Част 1”, стр.
176–177):
Ако хвърлим един поглед върху цялата северна част на
Балканския полуостров от Черно до Адриатическо море
и от Карпатите до Егейско море, ние ще намерим селища,
крепости и надгробни могили у почти всички племена и
народи, които са обитавали тази територия. Това, което
обаче липсва след това население, обитаващо долината
на Среден и Долен Дунав, и се среща само в Югоизточна
Тракия, са огромните мегалитни гробници…
Мегалитните гробници, както и крепостите около тях, отделят Югоизточна Тракия с един белег от нейната култура,
който липсва в цялата северна част на Балканския полуостров в други области. … този важен белег на тракийската
култура, който превръща югоизточните области на Тракия
в главното огнище на тракийската култура. …мегалитите
в Тракия, които безспорно превръщат югоизточните ╒ части в истинска люлка на културата ╒.
Същият продължава мисълта си и във втората част на споменатия двутомник, стр. 67:
Това, което отличава културата на Югоизточна Тракия
през ранножелязната епоха и не се среща никъде другаде в
Тракия, са мегалитните гробници – единствените представители на монументалната архитектура в Тракия. …Развитието на монументалната гробница през ранножелязната епоха в Тракия върви успоредно с развитието на тази
гробница и в Мала Азия, макар че има разлика в начина на
градеж; в Мала Азия се използват квадри или обикновен
ломен камък…
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ГЛАВА 6:
АНАЛИЗИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ДОЛМЕНИТЕ
Раздел от изложбата:
3. Долмени / Dolmens D;
Подраздел:
3-4. Анализи на долмените /Dolmen Analysis DA

І
КОНСТРУКТИВНО РАЗВИТИЕ
След като прегледахме толкова много долмени по нашите земи, можем да пристъпим към обобщения. Анализът на
развитието е най-плодотворен, когато характеристиките на
конкретния обект се съпоставят с неговата възраст, т.е. когато
имаме достатъчно надеждна датировка на обектите. За голямо
съжаление случаят с долмените (поне в България) не е такъв.
При тяхната датировка се използва само стилов анализ на артефактите от погребенията или от други ритуали, изпълнявани
при долмените – най-често това са бронзови фибули и парчета
от глинени съдове.
Имам обаче съмнение доколко такава непряка датировка
е достоверна. Има поне две посоки, в които е възможно да се
допуснат неточности.
Първо. Артефактите са свързани не с изграждането, а с
последната употреба на долмена (без да уточняваме като гробница или като място за поклонение). Твърде възможно е долмените да са били употребявани многократно през вековете.
Такова мнение изказва например проф. Ив. Венедиков („Мегалитите в Тракия. Част 1”, стр. 75–77):
За датата на долмените в Кавказ има спорове, но въз основа на оскъдния намерен при разкопки материал, те могат
да се датират доста точно… 2400–1400 в. пр. н. е., т.е. през
средната фаза на бронзовата епоха и отчасти в късната…
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В съветската наука преобладава схващането, че всички
тези гробници са били използвани за осуари, т.е. че в един
дълъг период в тях са се извършвали вторични погребения
на кости.
Както се вижда от разкопките на И. И. Аханов в областта
Геленджик и в отделни находки от Абхазия, населението в
тази област …продължавало да използва дори в началото
на желязната епоха за погребенията си построени много
по-рано долмени.
Второ. Освен стиловия анализ не са прилагани никакви
обективни физични методики, поне прочутият радиовъглероден анализ (С-14). Радиовъглеродният метод не е универсален,
понеже изисква наличие на органични останки, а освен това
може да се повлияе силно от ядрените опити в атмосферата в
средата на ХХ в.
Както стана дума в Глава 3, в края на ХХ в. е предложен
друг метод с по-широк обхват, за чието приложение са достатъчни останки от печена керамика – фотолуминесцентно датиране чрез анализ на съдържащите се в керамиката кварцови
песъчинки. В началото на ХХІ в. той е модифициран за датиране на каменни градежи от кварц-съдържащи скални блокове, например неотхлупени долмени. Този метод изобщо не е
усвоен у нас, така че коректното изучаване на действителното историческо развитие на тракийските долмени още не е
възможно.
Може само да се проследи логиката на усложняването
им, като се предполага, че развитието във времето логически
върви от по-простото към по-сложното, макар че са възможни и изключения. Относителното датиране на долмените
в Тракия в рамките на официално приетия засега интервал
(ХІІ–VІ в. пр. Хр.) всъщност се състои в подреждането им по
сложност според принципа: „Развитието във времето общо
взето се проявява като конструктивно усложняване на долмените”. Най-простите долмени могат да имат както ранен, така
и късен произход, докато конструктивно сложните непремен99
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но са се появили по-късно. Видният изследовател на долмените в Тракия Петър Делев изразява сложността на ситуацията по следния начин („Мегалитите в Тракия. Част 1”, стр.
407–409):
В досегашната литература преобладава мнението за прогресивно развитие от по-прости към по-сложни и развити
типове долмени, което се съгласува най-добре с идеята
за локалното им зараждане и постепенната им еволюция;
изказвано е обаче и противоположното мнение, което определя двукамерните долмени като по-стари от еднокамерните… И двете предположения са хипотетични и се
основават на косвени съображения. …Все пак хипотезата
за прогресивното развитие на долменните типове изглежда засега най-вероятна; тя се съгласува най-добре с идеята
за съществуването на генетични връзки между долмените
и по-късните градени тракийски могилни гробници.
Конструктивно долмените еволюират поради поне три
причини:
(А) усъвършенстването на строителните умения и на сечивата за обработка на камъка;
(Б) растежа на общественото богатство, който позволява
да се задели достатъчно специализирана работна сила и работно време, да се запазва и развива традицията за мегалитните
градежи;
(В) увеличаването на изискванията на управляващите
слоеве към размерите, структурата, естетиката (величие и символика на самия градеж, евентуална украса) на мегалитните
съоръжения. Тук имат своя роля както собствените, вътрешните традиции на племенните общности, така и съпоставката им
с постиженията на съседите. Последният, третият фактор чрез
постепенно натрупване към V в. сл. Хр. довежда до отмирането на мегалитното строителство по целия свят.
Развитието на долмените може да се проследи поне в няколко различни посоки:
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развитие по вертикала: капак, стени, подова настилка, укрепителен насип;
● развитие по хоризонтала: брой камери, главна и предна,
дромос;
● развитие на лицевата стена: има или не; ако има, плътна
ли е или с лицев отвор; ако го има, как изглежда и каква
роля изпълнява;
● развитие на фасадата: има ли я или не; ако я има, как е
разположена;
● развитие в обработката на самите плочи (стените и капакът обикновено са обработени еднотипно и по-грубо, лицевата плоча понякога може да е доста по-прецизно обработена и дори украсена).
● около някои долмени до днес са оцелели каменни кръгове, но дали навсякъде е имало такива още при градежа на
долмена не е сигурно; трудно може да се проследи някаква
тенденция в строителството на тези кръгове; те могат да
са както крепиди, така и символични кръгове, маркиращи
свещения обект в центъра на кръга, т.е. долмена.
1. Усложняване на долмените по вертикала – стените
Вероятно най-простите и най-стари са долмените, при
които едната или двете стени са естествено стърчащи скали.
Такива конструкции се наричат протодолмени (Банков, 1989).
Като примери могат да се посочат един грамаден обект до
светилището в м. Беглик-таш (Странджа) и още един в м. Евджика при с. Хлябово (Сакар). Човешката намеса се изразява
евентуално в издигането на втора стена и съвсем определено в
поставянето на покривната плоча.
Тези конструкции напомнят трилитите – каменни арки, в
които участва един висящ блок („стоунхендж”). Без претенции
за точна дефиниция ще отбележа само, че долменът представлява удължена структура, напомняща на правоъгълно помещение, или, ако щете, къс тунел, докато трилитът е комбинация от три колонки, чиято цел е да се изгради не коридор, а
по-скоро портал. От гледище на вертикалното развитие няма
●
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значение дали камерата на протодолмена е затворена отзад и
отпред или не.
Истинският градеж възниква, когато всичките стени (били
те 2, 3 или 4 – няма значение за вертикалната конструкция!),
както и капакът, са издялани и поставени от човешка ръка.
Най-напред капакът се опира не върху плочи-стени, а върху колоновидни каменни блокове-крака. Отскоро стана известно, че у нас има два образеца от този най-старинен тип долмени – тип „маса”. Те са разположени по рида Мечковец, западно
от с. Минерални бани, Хасковско (Манолова, 2010).
Конструктивно по-висока степен на развитие са долмените тип „камера”, където капакът се опира върху монолитни
плочи – стени, които оформят камера. С други думи така стигаме до класическия тип долмен с монолитни стени, който
се среща и най-често. Например долменът в м. Райков чукар,
недалеч от с. Евренозово (Странджа).
По-късно се появява стремежът да се увеличи значително
височината на камерата, така че вътре спокойно да се изправи
човек. Този стремеж, впрочем, не е много ясен, ако долменът
се приеме като една проста гробница. В простата гробница
няма нужда от височина, понеже не е предвидена за живи изправени посетители, а само за един лежащ труп. Следователно
високите долмени съдържат някакво указание за надхвърляне на чисто погребалната функция. Независимо от подбудите
за растеж на камерата, големи монолитни плочи се създават
трудно, затова местните строители стигнали до идеята страничните (дългите) стени да бъдат съставни, от две плочи, поставени една над друга по ръба си – странично скосени долмени. Посочвам като пример долмена в м. Бялата трева между
с. Българска поляна и с. Хлябово (Сакар) и долмена в м. Гайдарова пещера при с. Хлябово. Стремежът към увеличаване на
размера, величието и значимостта на съоръжението води към
известно нарушаване на чисто мегалитния принцип, който изисква ползване на минимално възможен брой монолитни
елементи (стени, покрив).
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Странично скосени долмени не се срещат често по света (например в Кавказ), а са доста разпространени в Тракия.
Предполагам причината е, че тракийските долмени са найкъсни, респ. най-сложни, поради което си позволяват вече
известни нарушения на чистата мегалитна (монолитна)
идея. Никога лицевата и задната стена не се комбинират по височина от две плочи; това се допуска само за надлъжните стени. Малкият долмен в м. Мангъра, Сакар, показва все пак, че е
възможно задната стена да е съставена по хоризонтала от две
странично допрени плочи. Никога съставните странични стени на долмените не включват повече от две части. Покривите
им са още по-консервативни, остават винаги от една плоча и
никога не се превръщат в двускатни. При подмогилни гробници в Казанлъшко (Оструша и Голямата Косматка, V–ІV в. пр.
Хр.) наблюдаваме интересни отзвуци от мегалитния подход:
от една страна издълбаване на паралелопипедно помещение
в гробницата вътре в един монолитен блок, от друга страна
покриване на така създадената камера с една-единствена плоча. В тези случаи покривната плоча само имитира двускатен
покрив, но всъщност си остава една-единствена. Действителното двускатно покритие от монолитни плочи се появява в
Тракия доста по-късно, едва по римско време (ІІ–ІІІ в. сл. Хр.)
– например в гробниците с фронтони и двускатни покрития в
м. Пропада до М. Търново, Странджа. В следващите векове се
появяват саркофази – каменни ковчези, съставени от монолитна издълбана долна част и капак, който също имитира двускатен покрив.
2. Усложняване на долмените по вертикала – под от плочи
Не може да се проследи някакво правило, но без съмнение
протодолмените и най-простите долмени нямат никакво специално подово покритие. При по-сложните, подът понякога е
покрит с 1–2 дебели плочи, напр. долменът в м. Гайдарова пещера до с. Хлябово, Сакар; долменът в гробищата на с. Голям
Дервент, Странджа, долменът до с. Черепово, Сакар. Често подът е разбит от иманяри.
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Забележителен е случаят с двойката съседни долмени
източно от с. Оряхово, Южен Сакар. Там за подова настилка
е използвана плоча, която вероятно е била предназначена за
лице, понеже в нея е бил издълбан дори лицев отвор. Вероятно
някакъв дефект я е направил негодна за тази функция. Затова
дефектната е била използвана за покриване на пода, а за лице
е била издялана нова.
3. Усложняване на долмените по вертикала – могилен
насип
Вероятно по този въпрос няма скоро да има общоприето
мнение. Доста изследователи смятат, че всичките долмени
били изцяло (вкл. капакът) затрупвани в могили още при изграждането им, че могилите били укрепвани с кръгово забити
в земята камъни (крепиди), че оголването на долмените е резултат от ерозия в по-късните векове. Това не изглежда да е
вярно. Моето впечатление е съвсем различно.
Основното ми възражение е, че добре насипаните могили
не се разрушават от ерозията. Хипотезата за ерозионното рушене на оригинално пълните могили не е убедителна за мен. За
това свидетелстват поне 10–15 хиляди могили (Китов, Агре,
2002), които са насипани от траките с цел да подслонят (покрият, скрият) погребения, гробове, храмове, съкровища и т.н.
Никоя от тях не е била поразена от ерозията дотолкова, че да
се оголи скритото съоръжение или дори само оградната каменна стена, наричана крепида. Не бива да подценяваме умението
на древните траки да насипват могили, нито да надценяваме
силата на ерозията. Разрушаването на могилите по моему се
дължи само на грабеж, на иманярско усърдие.
Когато Г. Бончев и К. Шкорпил обикалят Сакар и Странджа в края на ХІХ и началото на ХХ в., за да обследват долмените, те регистрират там общо към 700 долмена, като всичките са били видими. Изцяло покрити долмени те не биха могли
да установят, понеже не са провеждали никакви същински разкопки. Учените просто са броили видимите странични плочи
или капаците, които стърчали над насипа.
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Днес в България са оцелели не повече от 120 долмена.
Най-примитивните долмени (протодолменът при с. Хлябово;
долменът в покрайнината на с. Изворово, Сакар пл., долменът
при с. Остър камък, Харманлийско, долмените при с. Черничево, Изт. Родопи, долмените при с. Радовец, Сакар пл.) нямат
следи от могилен насип. Преобладаващото мнозинство тракийски долмени днес имат частичен насип, който е стига до
височина, да речем, 2/3 от пълната височина, но не покрива капака. Един-единствен е долменът, който е изровен от иманяри
в края на ХХ в. изпод пълен могилен насип – големият долмен
в м. Мангъра, Сакар планина.
Ако потърсим мнението на специалистите, ще установим,
че то е колебливо и вътрешно противоречиво. Например в обзора на П. Делев („Мегалитите в Тракия. Част 1”) намираме следните констатации:
Стр. 399:
Изглежда, че първоначално всички долмени са били покрити с могили. Поради естествената ерозия и предимно
в резултат на човешката дейност днес могилите са повече
или по-малко разрушени и скритите първоначално в тях
долмени са отчасти или напълно открити. От някои долменови могили са останали само следи, докато най-добре
запазените достигат на височина до покривните плочи на
долмените.
Стр. 403:
Обикновено долмените са изместени спрямо центъра на
могилата по посока на своя вход. Това, изглежда, се дължи
на стремежа при насипване на могилата входът на долмена
да не бъде затворен. Всъщност основното функционално
предназначение на дромоса, а в голяма степен, изглежда, и
на предната камера е да осигурява достъпа до камерата на
долмена през склона на могилния насип. …при проучваните долмени предната част на могилата е била оформена
като вертикална фасада, изградена от големи „фасадни”
плочи от предната страна на крепидата с височината на
дромоса и
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Стр. 404:
разположени в права линия перпендикулярно на оста на
долмена. Наличието на слой фрагментирана керамика на
нивото на пода на долмена върху пространството пред
входа и пред тази фасада доказва, че действително крайната предна част на могилата е била отрязана вертикално
и че входът на долмена е оставал открит и вероятно отворен отпред в средата на образуваната от фасадните плочи
стена. И тъй като в основната си част споменатата фрагментирана керамика, изглежда, е била изхвърлена от долмена при ограбването му, може да се заключи, че и след
извършването на погребението (или погребенията) в него
долменът е оставал открит и достъпен, пред него е била
оформена равна площадка, а могилата е била поддържана
отпред от пресичащата я монументална фасадна стена.
Всичко това ме кара да мисля, че от самото начало тракийските долмени са били създавани изобщо без насип, както
е при преобладаващия брой западноевропейски, а може би и с
всичките кавказки долмени. (По снимките на долмени в Кавказ, които се виждат в някои книги и в Интернет, не се виждат
значителни могилни насипи около тамошните долмени. Подобно е положението и в Западна Европа.) По-късно бил въведен
частичен насип може би с укрепваща цел, но не е изключена
и някаква символна роля. Напълно покриващата могила била
въведена най-късно, като впоследствие почти се превърнала в
строителен канон. За това убедително свидетелстват стотиците подмогилни храмове от периода V в. пр. Хр. – ІІ в. сл. Хр.,
създадени от одрисите (Стрелча, Старосел, Казанлък, Мезек)
и гетите (Свещари), много след като долменното строителство
в днешните български земи било изоставено завинаги към
VІ в. пр. Хр.
Впрочем, дали пълното покриване на храмовете в Тракия
от следващия период (V в. пр. Хр. – ІІ в. сл. Хр.) е било задължително, строителен канон, също е под въпрос. Проблемът е
там, че техният безспорно най-голям познавач Г. Китов е ус106
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тановил, че стъпалата пред входовете на храмовете са доста
изтрити от човешки стъпки (Китов, 2005б). Откъдето следва,
че поне няколко века тези храмове са били масово достъпни за
хората и тогава могилата ги е покривала само частично, като
е оставяла дромоса, входа и фасадата открити! Според мен
този факт свидетелства, че пълното затрупване се е случило
по-късно, след като храмовете са били изоставени по някаква
причина. Изоставени, но не и разрушени! Разрушаването за
местните хора може би е било табу, обект на някаква религиозна (или дори общокултурна?) забрана. Би могъл да руши
старинни храмове или тогавашен нашественик, или днешен
иманяр. За тях табута в сферата на културата няма…
Има още един интересен момент при тълкуването на
„подмогилното скриване” на сакрални съоръжения. Тракийските храмове-мавзолеи от споменатия период, също както и
долмените, конструктивно сами по себе си са достатъчно устойчиви, за да се налага да бъдат укрепвани допълнително с
каменно-почвен насип. Те могат спокойно да минат и без могилата, ако решим, че тя има само крепежна роля. Следователно, ролята на могилата със сигурност е поне отчасти символна, свързана с определени вярвания. Могилата не само не
поддържа готовия строеж (не бива да подценяваме толкова
много древните строители!), но също така не го запазва от разрушаване. Не се налага да се разрови цялата могила, за да се
повреди значително подмогилното съоръжение (пример – храмът в Старосел). Не подлежи на съмнение обаче, че могилите
добре скриват обекта от човешки поглед. Често изпълняват и
заблуждаваща функция – стотици и хиляди са празните могили, които са копани от иманяри.
4. Усложняване на хоризонталната планировка
при долмените
Тук е добре читателят да си припомни схемата в Глава 2,
дял ІV, стр. 42.
Най-простият мислим долмен е тип „маса” – капакът лежи
върху 3–4 блока-крака и под него изобщо не се формира прос107
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транство като помещение, като камера. Такива са двата долмена при с. Минерални бани, Хасковско (Манолова, 2010).
Най-простият долмен тип „камера” може да има само 2
странични стени „тип 1” (напр. м. Евджика до с. Хлябово, Северен Сакар; с. Изворово, Южен Сакар).
Следващата стъпка е долмен тип „камера” с 2 странични
и задна стена „тип 2” (с. Оряхово; по-примитивният от двата
долмена в с. Крайново, Западна Странджа, Дервентски възвишения). Така единичната камера е само маркирана, но не и
затворена.
По-нататък идва затварянето на единичната камера – „тип
3”: долмен при с. Васково, Сакар; долмен до музея в Хасково, пренесен е там от Южен Сакар; долмен в м. Райков чукар,
Странджа. Така се образува еднокамерен долмен без дромос.
Добавянето на дромос, на проход, който ритуално ни води
към камерата, вероятно не е просто конструктивно хрумване, а
е свързано с определено обогатяване на ритуалния замисъл на
строителите, какъвто и да е бил той навремето. Това е обект от
„тип 4” напр. в м. Нивите на ДЗС, с. Звездец, Странджа; също
двата съседни долмена при с. Заберново, Странджа. Дромосът
обикновено е покрит, както и камерата, но стените му са пониски от нея.
На следващ етап се появява двукамерният долмен, най-напред без дромос – една основна камера и една входна (преддверие). (напр. до музея в Бургас, от с. Белеврен, Странджа).
Това е „тип 5”.
Естественото продължение е появата на дромос в двукамерния долмен „тип 6” напр. при с. Голям Дервент, Странджа.
Това е най-сложният модел в Тракия с триделна структура.
Дотук описанието на конструкциите следваше линеен
модел: еднокамерен – еднокамерен с дромос – двукамерен –
двукамерен с дромос. Тук расте броят на стените в долмена
като цяло, независимо дали това са стени на камера или на
дромос. Но по принцип е мислима и друга версия – паралелен
модел: {еднокамерен – двукамерен} – {еднокамерен с дромос
108

6. АНАЛИЗИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ДОЛМЕНИТЕ

– двукамерен с дромос}. Тук се предполага, че най-напред се
увеличава броят на помещенията от едно на две (поне в Тракия
това е максимумът), а после към вече готовите модели за еднокамерен и двукамерен долмен се добавя и трети дял – дромос
– и в двата варианта. Как точно се е осъществило развитието
едва ли някога ще узнаем. Най-малко по две причини: огромният брой разрушени, т.е. загубени за науката долмени, както
и твърде неточната непряка датировка.
Несъмнено най-сложните долменни градежи у нас са
двойките долепени долмени, които имат обща надлъжна стена
– „тип 7”. Предполагам, че са се появили най-късно. Поне до
средата на ХХ в. те са били две: едната в Странджа, близо до
с. Звездец, близо до шосето Бургас – Звездец – М. Търново, а
другата в Сакар, до шосето между селата Българска поляна и
Хлябово.
Първата двойка е описана от К. Шкорпил в обзора от
1925 г. Долмените били двукамерни и при това не просто долепени, но и еднакви по размери и конструкция. Бихме могли
да ги наречем „сиамска двойка”. Подобни строежи са голяма рядкост, поне за Тракия това бил уникат. Сиамската двойка
била разрушена от строителите, които разширили и модернизирали шосето Бургас – Звездец – М. Търново навярно през
70-те години на ХХ в. (вж. Гълъбов, 1957).
Втората двойка е оцеляла до днес, намира се в м. Нъчеви
чаири. Тя обаче не е сиамска, а асиметрична, пак имаме два
двукамерни долмена, но не са еднакви. Единият долмен е с
нормални размери и има дромос. Вторият е доста по-малък и
няма дромос. Двойката е уникална за Тракия.
Долепените двойки долмени сякаш дават известно основание да се приеме, че са замислени като гробници – за самите
мъртви тела или за урни с праха от кремацията им. Например
сиамската двойка може да е подслонила тленните останки на
двама съпрузи или на двама братя-владетели. Асиметричната
двойка може да е подслонила тленните останки на двама съпрузи или на владетел и негова рожба (по-вероятно, син). Не
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са ми известни резултати от разкопки, за да преценя доколко
тези хипотези са основателни. Но независимо от това, смятам,
че идеята в долмените да се погребват хора или урни с праха
им е възникнала на късен етап от историята им, доста време
след като започнало долменно строителството в района. А долепените двойки са достатъчно късни градежи.
Друг елемент от хоризонталната схема на долмените е заобикалящият ги каменен кръг. Доколкото се среща при долменните насипи у нас (не съм сигурен дали навсякъде), той
е малко странен. Ако имаше просто укрепваща функция, би
било естествено да се състои от плътно доближени забити
плочи без пролука помежду им (както е при с. Железино, Изт.
Родопи), докато в действителност практически навсякъде той
е някак само маркиран чрез раздалечено забити и не особено
големи блокове, напомнящи кромлехи. Не случайно Г. Бончев
и К. Шкорпил в Сакар и Странджа често се колебаели дали да
ги определят като оголени крепиди или като кромлехи около
долмен. Истински укрепващите стени, които обикалят грамадните по-късни тракийски храмове, са плътни зидове от 6–8
реда квадри – да си спомним само храма в Четиньова могила край с. Старосел. Могилите около грандиозните храмове
са толкова големи и със стръмни склонове, че имат нужда от
крепеж срещу ерозия – за всеки случай. При долмените насипите са по-ниски, с по-полегати стени и са образувани често
от доста големи камъни с неправилна форма, което изключва
ерозионното рушене и прави излишни подпорните стени.
За предпочитане е заграждението около долмените да наричаме не крепида, а каменен кръг, за да не ограничаваме тяхното тълкуване само като укрепващи помощни съоръжения, а
да оставим възможност и за други хипотези, евентуално за някаква сакрална роля, подобна на по-старинните кромлехи. В
полза на такова предположение може да се приведат няколко
наблюдения.
Да си спомним за прочутия хероон в м. Мишкова нива,
М. Търново, Странджа. Там разположената върху равен терен
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гробница е заобиколена не с една, а с цели две (почти концентрични) кръгли огради от дялани каменни блокове, които
не само са плътно долепени хоризонтално, но външната дори
е зидана във височина от 2–3 реда квадри. Функцията им в
никакъв случай не е просто подпорна, дори и там някога да е
имало някакъв насип (днес, 2008 г., на терена няма и следа от
насипана пръст; всичко се разравя с булдозери, на едро и доста
грубо; цялата автентичност на теренната находка се заличава
завинаги). Двата кръга очевидно са символно натоварени.
Да си спомним също така за обичая около долмен да се
маркират кръгове от бели кварцитни буци (напр. при с. Визица, Странджа), които нито са забити, нито имат способността да спират свличането на евентуален могилен насип.
Друг важен факт в полза на символната (символно-защитна) функция на каменните кръгове са квазимегалитните кръгове около гробници или погребения. У нас са ми известни пет
такива (по-подробно вж. Глава 7).
5. Усложняване на лицевата стена
В най-ранните долмени лицева плоча изобщо няма – по
простата причина, че те имали само две надлъжни стени, т.е.
изобщо не са представлявали помещение (напр. с. Изворово,
Сакар). Малко по-късно се строят долмени с две дълги странични, но само с една по-тясна напречна стена; тази напречна
стена се възприема като задна, т.е. отворът на П-образния долмен се тълкува естествено като негов вход или лице. Следователно отсъстващата четвърта стена се приема, че е лицевата
(напр. до с. Оряхово, Южен Сакар). Трите стени още не образуват затворено помещение.
След време се появяват долмени с две надлъжни и две
напречни стени. Там естествено няма значение коя напречна
стена се тълкува като задна и коя – като предна. Независимо
от тълкуването може да се твърди, че лицевата стена е плътна,
няма никакъв отвор или друг съществен белег, който да я отличава от задната (напр. до музея в Хасково, пренесен там от
Южен Сакар).
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Явно е, че отворът в лицевата стена се появява по-късно,
на някакъв етап от развитието на самата идеология на долмените, но всеки опит да предположим какво и как е безпочвен,
понеже няма никакви следи, които да дадат сигурно, еднозначно обяснение.
В най-примитивния случай отворът в лицевата стена не
е дялан и има съвсем неправилна форма, какъвто е входният
процеп в единия от двата съседни долмена край с. Заберново,
Странджа. Подобен е бил и лицевият отвор на „дългия долмен” при с. Плевун, Ивайловградско, преди започването на
разкопките.
Масовият тип долмени в Тракия са едно и двукамерни, в
чиято лицева плоча е издълбан отвор с правилна форма – правоъгълник или трапец, най-често с красиво заоблени върхове
(напр. в м. Бялата трева между селата Хлябово и Българска
поляна, Сакар; долменът в м. Гайдарова пещера при с. Хлябово, Сакар).
Тук е полезно да сравним долмените в Западна и Източна
Европа (Тракия, Кавказ) специално по отношение на лицевия
отвор, доколкото имаме данни, разбира се. Резултатът е доста
интересен. Огромното мнозинство долмени в Западна Европа
са тип „маса” (където изобщо няма смисъл да се говори за лицева стена и за отвор в нея) и тип „камера”, която или изобщо
няма лицева стена, или има, но плътна лицева стена. Долмените тип „камера” с лицев отвор са по-скоро изключения.
Като пример за кръгъл отвор мога да посоча долменната
гробница с дромос в Lohne-Zuschen, Германия (Balfour, 1992,
стр. 123). Датировката не е ясна, но е ползвана наистина като
гробница – там са намерени останките от 45 души, нахвърляни
безразборно един върху друг. С други думи това не е нормално погребение и съвсем не е ясно дали има нещо общо със
строежа на долмена. Диаметърът на отвора е около 30-тина см,
което е масовата (може би 100%-ова) практика в Кавказ.
Като пример за правоъгълен отвор мога да посоча най-напред еднокамерен долмен с дромос в долината Sion, Швейца112
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рия (Balfour, 1992, стр. 176/177). Там случаят е съвсем нетипичен: долменът е продълговат и естествено като предна и задна
възприемаме двете по-къси стени. Те и двете обаче са плътни.
Изненадващо почти квадратният отвор (с размери около 40 х
40 см) е издялан ъглово в една от дългите странични стени. Ще
напомня, че в Тракия лицевият отвор почти винаги е правоъгълен. Друг пример за долмен с правоъгълен лицев отвор са
два долмена в местността Penas de los Gitanos, Испания (Cope,
2004, стр. 462/463). Еднокамерен без дромос и еднокамерен с
дромос. И в двата отворът е разположен „нормално”, т.е. в лицевата стена. Пропорциите и дори размерите на двата отвора
са еднакви – издължени по височина. При единия долмен самата лицева плоча е съставена от две части, полуплочи, допрени странично по вертикалния си ръб. За да се получи отворът
помежду им при допирането, от едната и от другата полуплоча
е бил отнет по един тесен правоъгълен сегмент.
От една страна, според физичните методи за датиране, западноевропейските долмени са общо взето по-стари от източноевропейските. От друга страна, там почти всички долмени
са тип „маса” или тип „камера” без лицева стена или с лицева
стена, но без лицев отвор. По тази причина (която може да има
чисто конструктивен произход, но може да има и някаква идеологична подплата) предполагам, че тези конструкции са поранна степен на развитие на долмените в Средиземноморието
изобщо.
В Тракия и Кавказ датировките сочат, че долмените са
по-късни. Официално засега кавказките са по-древни (ХХV–
ХV в. пр. Хр.) от Балканските (ХІІ–VІ в. пр. Хр.). Там долмените тип „камера” без или с плътна лицева стена са единични
бройки. Решително преобладават добре изградени долмени с
лицев отвор. Разликата е само във формата на отвора: в Тракия
е правоъгълен, без изключение, а в Кавказ е кръгъл – предполагам и там без изключения.
Имам обаче някои възражения към официалната датировка. Повечето ще изложа малко по-нататък, но най-съществено113
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то ще спомена още тук. Съвсем наскоро изследователката Яна
Манолова направи сензационно откритие (Манолова, 2010):
на Балканите (по-точно до с. Минерални бани, Хасковско) тя
е открила два чудесни долмена от най-стария възможен тип –
тип „маса”! Такива долмени в Кавказ не са публикувани. Следователно, конструктивно погледнато, Балканските долмени
не само не са по-млади от Кавказките, но е възможно да се
окажат и по-стари!
С други думи, сравнението между долмените в Западна
и Източна Европа ни показва как изместването на мегалитната култура и практика с времето на изток се съпровожда с постепенни промени в конструкцията на долмените, а тя вероятно е свързана с промяна във функциите или
в идеологията им.
Предполагам, че малко по-късно е възникнала естетическата потребност от украсяването на отвора. По периферията
на отвора се издялва декоративен жлеб (напр. в м. Мангъра,
южно от с. Хлябово, Сакар). Предположението, че този жлеб
маркира границите на каменната тапа, която затваряла отвора
на долмена, не може да се провери, понеже у нас не са намирани никакви следи от такива запушалки при разкопаните долмени. А дори и да ги е имало, няма механична нужда от жлеб
– тапата би се задържала здраво в отвора без никаква допълнителна помощ, само чрез собствената си тежест. Интересно е
тук да спомена, че запушалки от този вид и съответно отвори с
жлебове от този вид са оцелели до днес при скално-изсечените
долмени в резервата Яйлата северно от нос Калиакра. Но това
не са мегалитни градежи, а скално-изсечени обекти, които съзнателно и подробно ги имитират. Запушалки са намирани и до
кавказки долмени, но не са свързани непременно с жлебове,
които да опасват отвън лицевия отвор.
Най-сложен и изненадващо богато оформен лицев отвор
има единият от двойката съседни долмени при с. Голям Дервент, Зап. Странджа, изследван от Д. Агре в 2007 г. Този долмен
има наистина вид на царска гробница или поне на мавзолей и
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до момента е уникален за Тракия. Не може да се провери дали
дялането на релефа е синхронно с построяването на долмена.
Фризът не е изпълнен с паралелни или зигзаговидни щрихи,
или с вълнообразни линии, нито със спираловидни елементи,
каквито са най-древните, примитивни релефи във и около входа на долмените в Западна Европа и Кавказ. Релефът на долмена в Г. Дервент съдържа сравнително късни елементи с царско-жреческа символика, която има своите корени именно в
тракийския идейно-образен кръг (лабрис, слънце, двойка преплетени змии, меандри). Така този уникален паметник ни дава
доста сигурна връзка между долмените като определен тип
паметници и траките като евентуални техни строители. Това е
много важно обстоятелство, понеже изясняването на въпроса
за строителите на долмените в Тракия не е просто.
6. По-подробно за лицевия отвор
В Тракия той най-често е правоъгълен със заоблени върхове и практически винаги има размери около 35 х 55 см (± 5 см).
В Кавказ типичен е кръглият лицев отвор с диаметър около
30 см. В Западна Европа пък най-често входна плоча липсва
въобще. Там и самите долмени не винаги са тип „камера” –
има много долмени тип „маса”, т.е. те изобщо не отграждат
част от пространството в камера, в помещение.
Когато лицевата плоча е достатъчно голяма, отворът може
да се издълбае без риск в средата ╒ – може да го наречем „О”отвор (ситуация „А”). Когато плочата е по-малка, то за да
бъде здрава, се налага отворът да се дълбае странично – може
да го наречем „С”-отвор (ситуация „Б”); или ъглово – можем
да го наречем „Г”-отвор (ситуация „В”).
Примери:
За „А”: Белевренските долмени в Централна Странджа.
За „Б”: долмен при с. Черничево в Източните Родопи; долмен при с. Котроня (Гърция).
За „В”: по-малкият долмен в двойката долмени в местността Нъчеви чаири, между селата Българска поляна и Хлябово, Сакар планина.
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Наричам отвора на долмена лицев, понеже не съм сигурен, че е входен или изходен в пряк физически смисъл. Имам
поне два коментара по този въпрос.
От една страна, отвор с такива размери по принцип не е
удобен за вкарване или изкарване на човешки тела с нормални
размери. Опитах лично – провирането е много трудно за жив
човек, камо ли за мъртвец. Отворът има по-скоро не физическа, а символна функция. Според мен поне в някакъв начален
стадий от развитието на мегалитната култура долмените не са
били замислени и строени като гробници.
От друга страна, макар и не много често, но съществуват
долмени с лицеви отвори, където има доказано еднократно и
многократно погребване (вж. напр. Агре, 2005в). Те са заварени от археолозите отхлупени, а в останалите си части неразрушени. За тях предполагам, че при погребване труповете са
вкарвани в долмена не през лицевия отвор, а през покрива, т.е.
като се отмести капакът! Така можем да обясним големия брой
отхлупени долмени, които иначе не са съзнателно рушени и
ограбени от иманяри, т.е. проникването отгоре не е било с цел
грабеж. Просто след (поредното) погребение са били изоставени, капакът не е бил наместен по някакви моментни причини. Отхлупването е единственото възможно отваряне, което не
съсипва веднага и непоправимо долмена, доколкото повторното захлупване го възстановява напълно! Докато отварянето на
лицева или странична стена би било фатално – би довело до
незабавно разрушаване на долмена. Тогава възстановяването
му би било равносилно на повторно сглобяване... Съвсем нереалистично ми звучи долменът да е бил изграждан около вече
поставен на земята труп, особено при положение, че в доста
долмени подът е покрит с каменна плоча.
7. Усложняване на фасадата
Някои долмени в Тракия имат фасада – декоративна стена
от двете страни на входа. Тя също има своите модификации,
но се е развивала най-слабо от всичките елементи.
По-простите долмени нямат изобщо фасада, т.е. вероятно
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тя е възникнала на по-късен етап. Напр. долменът в м. Остър
камък, Харманлийско, Изт. Родопи; долменът при с. Изворово,
Южен Сакар.
В Тракия преобладават съвсем определено долмените с
проста линейна фасада, независимо дали са еднокамерни или
двукамерни. Напр. двойката долмени при с. Заберново, Странджа; долменът в м. Гайдарова пещера при с. Хлябово както и
долменът в м. Жельов дол при с. Сакарци, Сакар планина.
Има и една уникална фасада – според мен не само за Тракия, а и изобщо. Би могла да се нарече двойна, дублирана или
коридорна. Тя е образувана от две успоредни редици каменни блокове (едната по-висока, а другата – по-ниска), свързани
с голяма напречна плоча. Намира се пред двойката долепени
двукамерни долмени в м. Нъчеви чаири между селата Българска поляна и Хлябово, Сакар. Явно става дума за твърде късно
построен обект, с доста развита хоризонтална структура. Не е
ясно каква необходимост е довела до такава странна фасада,
подобна на коридор. Снимка от времето на разкопките (края
на 70-те години на ХХ в.), експонирана в Ямболския музей,
показва, че фасадата е имала това изненадващо П-очертание
още при самото откриване.
8. Развитие на обработката на плочите
Полезно е да обърнем внимание и върху различното качество, с което са обработени плочите.
Двата долмена тип „маса” в Хасковско (Манолова, 2010)
имат капак, който изобщо не е обработен – подбрани са скални
блокове, които са твърде далеч от понятието ни за плоча.
Някои долмени тип „камера” у нас са просто отцепени
от скалата блокове, които са съвсем грубо очукани тук-там,
за да добият поне пропорциите на стена, но не са грижливо
загладени. Напр. единият от двата долмена при с. Крайново,
Странджа; долменът при с. Изворово, Южен Сакар. Доста
долмени (мраморната двойка долмени до Заберново; долмените в района на селата Плевун и Железино, Ивайловградско,
Изт. Родопи) имат плочи, които са придобили по естествен път
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добре загладени стени, понеже са получени чрез отцепване от
подходяща скала.
При повечето тракийски долмени личи сериозна обработка на плочите – както за да получат добро правоъгълно, трапецовидно или клиновидно очертание, така и за да бъдат добре
загладени. Напр. всичките долмени в района на с. Хлябово,
Северен Сакар. Бихме могли да заключим, че преобладават
сравнително късно строените долмени, понеже е очевидна добрата техника, добрите сечива за фино дялане на камъка.
Има един наистина уникален долмен по отношение на обработката на плочите – единият от двойката съседни долмени
близо до с. Голям Дервент, Западна Странджа. Уникалността
му се изразява в контраста: лицевата му плоча силно се отличава от всичките останали по два признака. Първо: лицевата
плоча е много качествено загладена, докато всичките останали
са съвсем грубо отцепени и стените им не са грижливо подравнени. Второ: върху лицевата плоча има врязан плитък релеф,
какъвто не се среща никъде у нас.
Контрастът между лицевата и останалите плочи се нуждае
от някакво обяснение. Мислими са поне три възможности.
І) Възможно е долменът да е построен така нееднороден
още в оригинал (по неизвестни подбуди).
ІІ) Не е изключена възможността в оригинал долменът да
е имал по-проста лицева плоча, която по-късно да е била заместена с фризовата. Тогава възниква въпросът какво се е случило с началната плоча – много вероятно е да е натрошена.
ІІІ) Хипотезата в оригинал долменът да не е имал по принцип лицева плоча, а по-качествената да е вградена по-късно,
според мен е изключена, понеже по всички други белези той
изглежда да е от късните, добре развити съоръжения.
Вторият и третият вариант предполагат доста късно вмешателство в оригиналния долмен, което би оставило вероятно
някакви следи в конструкцията му. Но за целта е нужна специална проверка на място.
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ІІ
ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ У НАС
1. Долмени и класически тракийски храмове и гробници
Както вече споменахме в основния текст, официалната
датировка на тракийските долмени, основана на намерени в
някои от тях погребения, бележещи последното им ползване,
е XII–VII в. пр. Хр.
От VІ в. пр. Хр. насетне траките престават да ползват мегалитната техника при строеж на храмове и гробници (долмени) и възприемат изненадващо бързо – в разстояние само на
един век – т.н. микролитна техника: зидане от малки дялани
камъни, квадри, или от печени тухли. Новата техника е дошла
навярно от Древна Гърция и Древна Персия. Техниката се сменя, но идеологията в общи линии се запазва – самите храмове
и гробници по хоризонталната си планировка силно напомнят
късните, конструктивно развити долмени, макар че съдържат и
редица нововъведения (лъжлив купол, цилиндрични сводове).
Този вид паметници престават да се строят някъде към
ІІІ в. сл. Хр., когато след римското нашествие в Тракия и последвалото покръстване на населението по цялата империя масово почват да се строят християнски римски храмове, чиято
ориентация е канонически унифицирана в източна посока.
В посочения смисъл тракийските племена ни дават една
възможност, която е уникална в историята на древната архитектура. Те осъществяват в исторически много къс срок (само
1 век) и в един сравнително малък район (главно днешните
български земи) преход между два силно различаващи се
строителни подхода: мегалитен и микролитен. Заедно с това
тракийското население и паметниците, изградени от него, са
сравнително добре документирани в писмени източници. Така
върху примера на траките може доста подробно да се изучава преходът между много стара традиция и нови строителни
техники в неговата непрекъснатост както никъде другаде по
света. Една възможност за подобно изучаване ни дава измерването на ориентацията на долмените и на класическите тракийски подмогилни храмове.
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2. Ориентация на долмените в Западна Европа
Ориентацията по принцип е географска характеристика.
Тя добива археоастрономично значение едва тогава, когато
оста на археологичния обект се окаже свързана с позицията на
някакво небесно тяло – Слънце, Луна, звезда.
Първите опити за установяване на такава връзка са правени в Западна Европа. Паметниците Стоунхендж (Англия) и
Ню Грейндж (Шотландия) са днес световно прочути именно с
несъмнена и точна астрономична ориентация. Подобна връзка е намерена и в 3 доста различни по своето разположение
долмена в Ирландия и Франция: Labby Rock (A), Faldouet (B)
and Porz Guen (C): и трите сочат към точката на изгрева при
зимното слънцестоене, т.е. към началото на най-късия ден в
годината, при това точните им посоки са различни, понеже са
съобразени с различната им географска ширина.
Споменатите тук факти са стимулирали голям интерес
към археоастрономични измервания. Резултатите от масовите измервания обаче се оказали малко разочароващи: осите на
големи съвкупности от еднотипни древни обекти в даден географски район в никакъв случай не са точно еднопосочни, а
са пръснати в немалък азимутален интервал. Това затруднява
тълкуването им. Принудени сме да заключим, че в мегалитната епоха (i) принципът за астрономична ориентация не е универсален нито по време, нито по място; (ii) когато го има, той
се прилага в комбинация с други съображения или изисквания
за ориентация; (iii) най-сетне самият процес на ориентиране
не винаги е бил технически достатъчно съвършен, точен.
3. Ориентация на долмените в Тракия
На този фон е любопитно да обърнем отново поглед към
мегалитните тракийски долмени (ХІІ–VІ в. пр. Хр.) и непосредствено следващите ги класически подмогилни микролитни тракийски храмове (VІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.).
В своята дисертация Н. Дерменджиев (Дерменджиев,
2005) обобщава публикувани дотогава ориентации за около 60
долмена в Тракия и стига до извода, че долмените най-често
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са ориентирани на юг в много широк ъглов сектор, без да са
свързани категорично със специални позиции на слънцето при
изгрев или залез.
Двете археоастрономични експедиции 2006 и 2008 г., за
които стана дума по-горе, имаха за цел непосредствено да измерят ориентацията на възможния максимум тракийски долмени и да проверят горните заключения. Те посетиха и документираха пряко 80 долмена. Общият извод потвърждава тезата на Дерменджиев, но картината се попълни с доста важни
детайли, открити при анализа на определени групи долмени.
Най-общо наблюденията ни се изразяват в следното.
ПЪРВО НАБЛЮДЕНИЕ: Очевидно липсва силно изразена астрономически значима посока. Има само слаба тенденция
на юг, но тя не изглежда да е задължително, строго правило.
Всичките долмени са ориентирани грубо към южния полу-хоризонт, т.е. строителите на долмените са се опитали да запазят
поне слаба връзка със Слънцето (с Бога-Слънце), когато то е
относително високо над хоризонта. Разнообразието на ориентационните ъгли би могло да се дължи не само на аморфност
на строителните принципи, но и на тяхната еволюция (т.е. на
промяна на строителния критерий с времето). За жалост тази
хипотеза не може да се провери коректно, понеже засега нямаме надеждни данни за възрастта на долмените.
ВТОРО НАБЛЮДЕНИЕ: Максимумът в азимуталното
разпределение (около 200–220о) се дължи главно на приноса
на странджанските долмени и е свързан по-скоро с посоката на максималната височина на слънцето над хоризонта,
отколкото с посоките на изгрев или залез! Ориентацията на
долмените в другите два типични района е практически равномерна между юг и югозапад, без ясно изразен максимум. В
този смисъл ориентационните ситуации дори в трите съседни
района се различават съществено.
ТРЕТО НАБЛЮДЕНИЕ: Няма нито един долмен, ориентиран в азимуталния интервал от -60 (или 300) и 80о, т.е. северният полу-хоризонт е изключен по принцип от създателите
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на долмените. Чисто източната ориентация се среща много
рядко – само при някои долмени в Източните Родопи.
ЧЕТВЪРТО НАБЛЮДЕНИЕ: Изучавайки конкретните
обекти, с изненада открихме, че понякога няколко съвсем близо разположени долмени имат силно различни ориентации.
Следователно изграждането им едва ли може да бъде резултат
от един и същ принцип.
Накратко казано, долмените в България нямат категорично изразена астрономична ориентация. Естествено, възможността за такава ориентация не може да се отрече априори, понеже азимуталните сектори за изгревите на Слънцето и
Луната са достатъчно широки. Налага се да потърсим допълнителни ориентационни съображения.
В много случаи долмените „гледат” към някакъв хълм
или връх, разположен някъде в обобщения южен сектор от
хоризонта. Така се демонстрира своеобразен топоцентричен подход. Изглежда, че в идеите на долменните създатели
важно място заема специалната почит към „върха”, „планината”, „скалата” (доколкото тези хълмове или върхове често са
скалисти). Въпросът обаче, защо е бил избран един конкретен
хълм, а не някой от многобройните съседни хълмове, засега си
остава открит. Комбинацията от астрономични и топоцентрични съображения е необходимо, но недостатъчно условие, за да
си обясним реалната ориентация на всеки конкретен долмен,
понеже обикновено съществуват множество хълмове, удовлетворяващи тази комбинация.
Многобройната група на долмените в Северен Сакар в
землищата на селата Българска поляна, Хлябово и Сакарци
ни демонстрира друго изключително любопитно свойство.
Докато някои от долмените наистина са обърнати към определен хълм в обобщена южна посока, други са насочени към
съседни долмени! Бихме могли да наречем тази особеност в
ориентирането съседски подход. Той води до предположение
за някаква йерархия, субординация. Можем да предположим
и относителна датировка: долменът-мишена би трябвало да
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е изграден по-рано от долмена-наблюдател. В някои случаи
между двата долмена няма пряка видимост – тогава възниква
и нов въпрос: как е трасирана посоката при строежа на долмена-наблюдател.
За съжаление дори комбинацията от астрономичен, топоцентричен и съседски принципи не може да обясни винаги
наблюдаваната ориентация и разположение на долмените.
Комбинацията от няколко ориентационни принципа поражда
сложния въпрос за тяхната йерархия и за допустимите компромиси между тях. Налага се да се търсят и други възможни
съображения. Например някакви индивидуални предпочитания, които едва ли някога ще разберем. За голямо съжаление
толкова много долмени са били разрушени досега, че абсолютно сигурно в „мрежата” на оцелелите има твърде много празни
места, което силно затруднява изучаването им. И положението
ще става все по-лошо.
4. Ориентация на класическите тракийски подмогилни
храмове
В търсене на нова информация и нови възможности за
анализ реших да съпоставя ориентационната хистограма на
тракийските долмени (ХІІ–VІ в. пр. Хр.) с подобна ориентационна хистограма на градените веднага след тях класически
тракийски подмогилни храмове или гробници (VІ в. пр. Хр.
– ІІІ в. сл. Хр.). Има достатъчно съображения и доказателства,
че строителите на двата типа обекти са от едно и също население, етническа група – траки.
Данните за ориентацията на долмените и храмовете са
показани на фигурата по-долу и са взети от литературата.
Резултатът е изключително интересен и поучителен. Оказва
се, че хистограмата за по-късните обекти изяснява донякъде
хистограмата за по-ранните обекти. Виждаме както някои прилики (които илюстрират културната приемственост, традицията), така и някои разлики (израз на културно развитие). Сравнението позволява да направим следните заключения:
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ПЪРВИ ИЗВОД: По-ранната мегалитна строителна
техника е била заменена в VІ в. пр. Хр. от нова микролитна
строителна техника, но сакралното, религиозно, идеологично съдържание на храмовете (отразено в ориентацията) се е
запазило в новата историческа епоха. Основният принцип –
ориентация, съобразена най-вече с Бога-Слънце и то в неговата най-висока дневна позиция и по-рядко с изгрева и залеза
при равноденствията – е останал същият и в новата епоха.
Така много нагледно се доказва по още един начин културната
непрекъснатост и приемственост в живота на Древна Тракия.
ВТОРИ ИЗВОД: От втората хистограма се вижда, че освен
от посоката на дневния максимум, строителите на подмогилните храмове са почитали – макар и по-рядко – посоките на
слънчевите изгреви и залези, но не в най-дългия или най-късия
ден, както мнозина очакват, а при равноденствията. Предполагам, че тези две допълнителни посоки са били почитани
също и от долменните строители, макар че в първата хистограма не са достатъчно подчертани. Причините може да бъдат
поне две: (а) долменните строители не са разполагали с достатъчно точни техники за ориентация; (б) долменните строители
често са комбинирали основния принцип (неизменна, макар и
нестрога връзка със Слънцето, т.е. с обобщената южна посока)
с различни допълнителни, незадължителни и вероятно често
локални принципи (топоцентризъм, съседство, лични предпочитания и т.н), чиято йерархична схема е твърде сложна и
засега недостатъчно изяснена.
ТРЕТИ ИЗВОД: По-късната хистограма има по-висок контраст отколкото по-ранната. Това обстоятелство би могло да е
предизвикано не само от усъвършенстването на ориентационната техника при строежа, но и от развитието на идеологията.
По-съществените култови идеи, практики, обичаи (изразени в
ориентацията) са подчертани за сметка на по-малко съществените. Храмовата хистограма е опростена и астрономически
значимите посоки са подчертани. Ролята на допълнителните,
локалните ориентационни принципи от долменната епоха е
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отслабнала, а основният принцип (Богът-Слънце в неговата
максимална сила) вече доминира. Култът към Слънцето е претърпял своеобразно пречистване и опростяване. Този процес е
демонстрация на паралелно протичащите процеси на териториална, икономическа и политическа консолидация сред тракийските племена, който достига кулминацията си в създаването
на Одриското, а по-късно и на Гетското държавно обединение.
След включването на Тракия в границите на Римската империя и след покръстването (от ІV в. сл. Хр. нататък) вече се
строят само християнски храмове. Те никога не са покрити под
могили, а ориентационният им принцип е радикално променен
– единствено точната източна посока е догматично утвърдена
и задължителна по цялата територия на Империята.
Представеният тук анализ сочи убедително, че архео-астрономичните измервания и техният анализ могат да дадат
допълнителна обективна и много интересна информация за
състоянието и развитието на древните общества.
Възможна е още една интересна съпоставка в ориентациите, а именно между сравнително близо разположените Балканска и Кавказка долменна група според данните от Марковин,
1978.
Можем да направим поне 3 извода, които обаче не са особено богати откъм съдържание.
(1) ПРИЛИКА 1: Кавказките долмени също нямат ярко и
еднозначно изразена ориентация, подобно на Балканските.
(2) ПРИЛИКА 2: В Кавказ, също както и на Балканите,
ударението пада върху най-високата позиция на слънцето
(Бога-Слънце) над хоризонта, придружено от известна асиметрия спрямо точния юг.
Следователно, основните движещи идеи на строителите в
двете долменни находища са сходни.
(3) РАЗЛИКА: На Балканите хистограмата е изтеглена към
югозапад, а в Кавказ – към югоизток. Налице е разлика, за която е трудно е да се посочи точна и доказуема причина.
127

ЛЮБОМИР ЦОНЕВ

По-задълбоченият анализ на ориентацията е силно затруднен от голямата разлика в общоприетото днес датиране на двете долменни находища (непряко датиране чрез артефакти),
а именно ХХV–ХV в. пр. Хр. за Кавказ и ХІІ–VІ в. пр. Хр. за
Балканите. Лично за мен тази разлика е необяснима.
ІІІ
СЪЩИНА НА ДОЛМЕНИТЕ
Сега, опирайки се върху представения тук обзор, можем
да разсъждаваме по-подробно и обосновано върху същината
на долмените.
Преди да търсим отговор на въпроса „Какво представляват долмените всъщност, т.е. като замисъл и функция в живота на древните хора” е добре да се запитаме дали изобщо
е коректно поставен. Отникъде не можем сигурно да заключим, че – въпреки очевидната конструктивна близост – всичките долмени (т.е. навсякъде и винаги) са имали един и същ
замисъл и функция. Така че напълно е възможно същината и
ролята на долмените ПЪРВО да е била различна в различните
райони и ВТОРО да се е изменяла през вековете дори в един
и същ район, а защо не и в няколко района. При това положение за същината на долмените можем само много внимателно
да изказваме различни частични хипотези, чиято валидност
във времето и пространството вероятно е ограничена, т.е. вероятността да успеем да формулираме безупречно доказуема
универсална в пространството и времето хипотеза е минимална. По-вероятно е да се намери успешна локална (ограничена
във времето и пространството) хипотеза. Но и това не е лесно,
понеже става дума за безписмена епоха, за чиито идеи знаем
изключително малко.
Като една своеобразна илюстрация на факта, че е възможно същината и предназначението на долмените да се различават в различни периоди от времето и в различни географски
области, мога да посоча състоянието на тяхната ориентация.
При най-старите долмени в Средиземноморието – във Франция, Великобритания и Ирландия – определено се забелязва
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ориентация към изгревната точка при зимното слънцестоене.
Налице е единен и еднокомпонентен ориентационен принцип в значителен географски район.
Долмените в България по официална датировка са наймладите в Средиземноморието. Макар и доста по-малобройни
и в доста по-малък район, те нямат единен ориентационен
принцип. Нещо повече – какъвто и да е техният ориентационен
принцип (засега още неизвестен!), той изглежда многокомпонентен, т.е. съдържа няколко изисквания с неясна йерархия.
Неголеми групи от тях дори в една и съща малка планина като
Сакар имат различно обоснована ориентация. Следователно, с
течение на времето и в отдалечени една от друга области положението е различно. По подобен начин може би се е трансформирала и самата идея за предназначението на долмените!
След тези уговорки мога да изложа и своето мнение, което
е основано върху данни от България, Западна Европа и Кавказ
като един общ мегалитен (долменен) район, центриран около
Средиземноморието, и съответно може да се отнася с достатъчна коректност само към този район.
Имам впечатлението, че в нашата литература (и не само
там) долмените се смятат за гробници без никакви уговорки.
Основание за тази хипотеза дава фактът, че в НЯКОИ долмени
са намерени погребения. Подробни данни за състоянието и находките в долмените – ако изобщо ги има публикувани – се намират изключително трудно. Имам обаче някои наблюдения,
според които едва ли ВСИЧКИТЕ долмени през ВСИЧКИТЕ епохи са били замислени като гробнични съоръжения.
И наблюденията ми не са свързани с погребални артефакти,
открити в някои долмени, а с архитектурата и разполагането
на самите паметници, които са видими за всеки посетител. Ще
изложа съображенията си, без претенции за непогрешимост,
като основа за дискусии, с надежда, че тя може да се окаже полезна. Предварително ще отбележа само, че от прибързаност и
нетърпение в тази деликатна област може да се получат само
объркване и грешки.
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НАБЛЮДЕНИЕ №1: В значителен брой долмени (от Средиземноморието – тази уговорка ще важи навсякъде по-нататък и затова ще я изпускам!) – изобщо не са намирани погребения или следи от тях. В този смисъл за мен долмените
напомнят съвременните параклиси или оброчища, където
населението общува с богове или с духа на мъртви предци, т.е.
смятам, че са места за памет и поклонение, а не непременно за
погребване. Пак в тази връзка долмените ми изглеждат проява
на хтонични култове, т.е. съоръжения, които изразяват, закрепват връзката на хората с майката Земя.
НАБЛЮДЕНИЕ №2: Долмените имат различни конструкции, в които инвариант е само хоризонталната плоча, откъдето е дошло и името им „каменна маса” = „тол-мен” (бретонски език). В Западна Европа (но и в България поне 2 броя! – вж.
Манолова, 2010) има доста долмени, където хоризонталната
плоча се опира върху 3–4 стълба или крака, при което приликата с маса е съвсем прозрачна. В Средиземноморието има
съвсем прости долмени, в които плочата се опира само на 2
или 3 стени. В повечето случаи стените са 4, с което се оформя
цяла затворена и покрита камера. В Кавказ се срещат долмени, чиито капак се издига върху призматично тяло, образувано
примерно от 6 вертикални плочи, забити плътно една до друга
така, че в план дават шестоъгълник. Пак там има и долмени,
чиято камера има цилиндричен план и квадров градеж, т.е. излиза от стандартите на мегалитизма, макар че външно наподобява мегалитни градежи. Долмените, където капакът се опира
върху 3–4 стълба или върху 2–3 стени, ще наричаме „отворени” – те не създават затворено пространство; долмените с 4 и
повече стени ще наричаме „затворени”.
НАБЛЮДЕНИЕ №3: Най-простите долмени не са затворени обеми и следователно въобще не осигуряват подходящи
условия за погребения. А за действителна гробница такова
пространство е (според мен) задължително. Не съм чувал и
не мога да си представя човешка общност в историята на пла130
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нетата, която да строи толкова трудоемко съоръжение, за да
гледа после как тленните останки, оставени там, гният или биват разкъсвани от лешояди и хиени. Именно такъв процес се
стараят да предотвратят всичките погребални практики, за да
не се оскверни трупът. Ако няма специално съоръжение, труповете били заравяни или изгаряни (като дори тогава прахът е
бил погребван в урни, за да не се разпръсне).
Така че поне единичните отворени долмени вероятно
не са били замисляни и строени като гробнични съоръжения. Тук ще добавя, че отворените долмени със своята простота и груба сглобка вероятно са по-древните, т.е. по-близо до
началото на строежа на долмени изобщо. С други думи, поне в
най-ранните времена долмените изглежда не са били гробници. Ако в някои долмени са били извършвани погребения, това
ще да се е случило в по-късни времена. Но дори в затворените
долмени не винаги се намират погребения.
НАБЛЮДЕНИЕ №4: При затворените долмени се наблюдава друга особеност – лицев отвор, т.е. в лицевата плоча е бил
пробит отвор. Тук е полезно да си припомним дял І от настоящата глава. В България отворът е правоъгълен, с леко заоблени
върхове и леко изтеглен във височина (грубо 35 х 55 см). В Кавказ лицевият отвор е кръгъл, с диаметър около 30 см. И в двата
случая такива отвори са крайно неудобни или просто негодни
за провиране – на жив човек, който участва в погребение, или
на погребван труп. Затова смятам, че ако в затворен долмен
се открие погребение, то е било извършвано през тавана, т.е.
за целта долменът е бил отхлупван. По тази причина често
виждаме отхлупени долмени, които не са ограбвани – т.е. не е
задължително отхлупването да е било извършено от злосторници в модерните времена. Лицевите отвори е по-вероятно
да имат символна функция. Долменът в такъв случай е нещо
като убежище, подслон за добрите духове. Духовете (душите)
са мислени антропоморфно и се нуждаят от подслон подобно
на човеците.
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НАБЛЮДЕНИЕ №5: У нас при с. Звездец, Странджа, до
самата р. Велека е оцелял долмен, разположен на терена по
твърде своеобразен начин: на 30–40 м от реката и на не повече
от 2 м над нивото ╒. А река Велека е известна сред местното
население с честите си катастрофални прииждания. Очевидно долменът е бил хиляди пъти заливан от придошлата река.
Дали е разумно труп да се погребе в такова място? Искам да
кажа, че някои долмени са построени на места, които са
съвсем неподходящи за погребения.
НАБЛЮДЕНИЕ №6: Повечето долмени са оформени с
фасади и никога не са били покривани със земна могила изцяло, т.е. включително и капака, така че да няма достъп на въздух
(„Мегалитите в Тракия. Част 2”, 1982). Фасадата е предназначена за открит поглед, а частичното заобикаляне на
долмена с могила е средство за увеличаване на стабилността
на градежа. Обратното: погребението предполага пълно затваряне и зариване, изолация от околния свят, от въздух и светлина. Някои археолози предполагат, че отворите на някои долмени са били затваряни с плочи-запушалки, но такива плочи никъде не са намерени в долмен. Парадоксално, но са намерени
няколко в резервата Яйлата, където затварят лицевия отвор не
на долмени, а на долменоподобни скално-изсечени гробници.
НАБЛЮДЕНИЕ №7: Накрая ще добавя, че в многобройни
християнски храмове има погребения – под пода или в надземни саркофази. Но никому не идва наум по тази причина да ги
смята за гробници по началното им предназначение. Подобни
аргументи според мен са в сила и към долмените. Наличието на погребения в някои долмени не означава, че те са
гробници според оригиналното си предназначение; напълно
възможно е преди това да са били замислени като подслон или
убежище за добрите духове или за душите на мъртвите членове
на племето. Може в по-късните времена да е взела превес тенденцията за употребата им като гробни съоръжения. Може.
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ІV
СЪЗДАТЕЛИ НА ДОЛМЕНИТЕ В ТРАКИЯ
„Те дойдоха от далечни антични светове
и бяха проводник на обичаи, нрави и
песни и грижа за хляба.
Между тях бе светлина и бодрост.
Те имаха царствени одежди и ръце сръчни.
Наричаха ги траки – те се обичали
и се съветвали със Слънцето.”
(Посвещение от художника Димитър Казаков
към картина № 4 за Японската колекция, 1985 г.)

ПОСТАНОВКА НА ВЪПРОСА
През първото хилядолетие преди Христа все още е твърде
рано да говорим за напреднала етногенеза. Обществата са много по-слабо осъзнати като народностни общности, отколкото
днес. Доколкото съм проучил, траките живеели на племена с
различни имена, които често са били доста малочислени. Ако
по гръко-римски летописни сведения в днешните български
земи се наброяват 30-тина племена с различна численост, това
никак не пречи на всичките днешни учени по древна история
да употребяват за тях общия термин „траки”, т.е. да обединят
всичките в сравнително еднородно в някои аспекти население
(Данов, 1979; Florov, Florov, 2001). Затова аз си позволявам да
направя и следващата стъпка. Съвсем предпазливо, с цялата
възможна условност на днешните понятия въвеждам средно
равнище на разграничаване и обединяване. Няколко племена,
обитаващи съседни територии и имащи близост в географски,
исторически и културен смисъл, разглеждам заедно и ги наричам племенни общности или групи, чиято численост вече
е по-значителна. Например: трибалска, гетска и одриска племенна група.
Ако приемем, че траки са строили долмените у нас, кои
измежду онези племенни общности, които историците наричат с общото име „траки”, са ги създали всъщност?
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Долмените в Югоизточна Европа са концентрирани почти
изцяло в споменатата Одринска яка. Тази територия е в покрайнината на земите, традиционно обитавани векове наред
от племенната група одриси – като се почне от най-старите
сведения от гръцки хронисти (VІ–V в. пр. Хр.) чак до установяването на римско владичество (І–ІІ в. сл. Хр.). Следователно, чисто географски погледнато, ако тракийските долмени
имат официално приетата днес датировка, те биха могли да
бъдат дело именно на одрисите, а не на друга тракийска племенна група.
Ако се окаже обаче, че същинската възраст на градежите
е с 5–10 века по-стара, тогава ще възникне проблем: има логическа възможност одрисите да не са строили долмените в І
хил. пр. Хр., а само да са ги наследили от своите предтечи и
само да са ги ползвали тогава. Предтечите на траките-одриси
вероятно са отново местното (автохтонно) население, за което
подходящ термин може да бъда „прото-траки”, понеже този
ранен период изцяло е извън древногръцката писмена традиция. Като решим да търсим писмени източници, попадаме на
два проблема.
Първият проблем е, че между долменното строителство (а още менхирното) и началото на гръцката писана
история има разминаване във времето. Писмени данни за
одрисите имаме най-рано от гръцките историографи едва след
началото на писмената история, т.е. след VІ в. пр. Хр. насетне,
и от римски летописци, но чак от ІІ–ІІІ в. сл. Хр. насетне, а
тогава строежът на долмени в Тракия отдавна е спрял. Затова
принципно не можем да имаме писмено основание да обявим
одрисите за строители на долмените, липсва брънка от логическата верига. И още нещо: и в двата случая хронистите са
странични наблюдатели, които не винаги са особено проникновени и обстоятелствени.
Вторият проблем е, че дори писмените източници
не помагат. У споменатите летописци изобщо няма данни
за наличие на долменна (мегалитна) традиция у траките и в
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частност у одрисите. Регистрират много страни от живота им,
политически събития, религиозни обичаи и вярвания, склонността на тогавашния тракийски елит към прекрасните коне
и златни, и сребърни съкровища, но нито дума не посвещават
на строежите.
Мога да предположа поне четири причини за мълчанието
им:
(1) Чуждите (гръцки и по-късно римски) историографи по
принцип не са могли да бъдат очевидци на долменното строителство, понеже то е реализирано само в рамките ХІІ–VІ в.
пр. Хр. По тяхно време е процъфтявало зидането на прекрасни
и разнообразни дребномодулни подмогилни храмове, повечето с украса от дялани в каменните блокове орнаменти, а други
дори с превъзходна фрескова украса.
(2) Чуждите историографи изобщо не са сметнали за
нужно да вникват в архитектурата на съседите, респ.
варварите. Щом дори не споменават стотиците импозантни
подмогилни храмове, които толкова ни впечатляват днес, какво можем да очакваме за долмените, които от V в. пр. Хр. се
възприемат и от самите траки като анахронизъм, като древни
обекти, чието начално значение било избледняло. Древните
историци не са се интересували от живота и културата на варварското си обкръжение до такива „подробности” като мегалитите.
(3) За класическите елински хронисти както мегалитната, така и могилната традиция, вярвания, култура са били
съвършено чужди, въпреки следите от тях в собственото им
Микенско минало. Което изглежда странно, ако се замислим.
(4) Траките не са строили долмените в Тракия, а долмените произхождат от доста по-стари времена и случайно се
намират на тяхната по-късно обитавана територия.
Четейки древногръцките и древноримските хронисти, оставаме с впечатление, че на Балканите е бушувала популационна буря: десетки племена с неясна численост ту се появяват, ту
изчезват, ту се местят от Балканите в Мала Азия или обратно.
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В края на краищата („Мегалитите в Тракия”) внимателният
анализ показва, че смяната на имената твърде слабо засяга субстрата – местното население, което хилядолетия наред упорито обработва земята си, отглежда добитък, произвежда пчелен
мед и пшеница, добива цветни и железни руди, произвежда качествена печена битова керамика, златна и сребърна торевтика
(царствени сервизи, прекрасна украса за живи и мъртви царе, а
също и за конете им), желязно оръжие, брони, щитове, търгува
с множество гръцки колонии по крайбрежието на Черно море,
макар че общо взето живее бедно и не е войнствено. В VІ–V в.
пр. Хр. в поречието на р. Арда, в Сакар планина при сливането
на Тунджа и Марица, и в Странджа живели няколко племена,
които не оказали никаква забележима съпротива на Дарий І,
когато той минал оттам през Босфора на север да удари скитите северно от Черно море в гръб, от запад. Едно от тези племена носело името „одриси” и тогава никому не правело някакво
специално впечатление. По стечението на разни геополитически и вътрешноикономически фактори именно това племе и
неговите водачи (царе-жреци) в периода V–ІІІ в. пр. Хр. обединили дребните племена в югоизточна Тракия и осъществили
голяма териториална експанзия на север до Лудогорието, на
северозапад до Казанлък и Панагюрище, на запад до Софийското поле и Струма, на юг до Мраморно море. Така се създало Одриското държавно обединение. Малко по-късно, когато
то отслабнало, североизточните траки на свой ред формирали
подобна Гетска държава в източната половина на Дунавската
равнина до устието на Дунав и до брега на Черно море. От една
страна е очевидно, че мегалитните паметници са концентрирани в територията на Одриската и Гетската държава. Но одриси и гети са събирателни имена за групи племена, още твърде
рано да говорим за етноси в днешния смисъл. От друга страна
описаните процеси засягат последните 5 века пр. Хр., а мегалитите са доста по-„възрастни”. Изобщо не знаем с какво име
да наричаме населението по тези земи преди средата на І хилядолетие. Може би пра-траки? Пра-одриси? Пра-гети? Не звучи
136

6. АНАЛИЗИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ДОЛМЕНИТЕ

добре, но поне е доста по-точно в хронологичен смисъл.
Тъй като няма никакво писмено свидетелство, че именно
пра-одрисите са построили долмените в Одринската яка, няма
да е излишно, ако вместо тях се потърсят чисто архитектурни
стилови аргументи, които да прояснят връзката между долменното строителство в Тракия през ІІ и началото на І хил. пр.
Хр. и присъствието на племенната група, наричана „одриси”,
в този район в средата и края на І хил. пр. Хр.
Ще анализирам четири групи факти, свидетелстващи
за приемственост в мегалитизма в ЮИ Тракия.
(А) МЕГАЛИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ ОДРИСКОТО
ЦАРСТВО
ОБЕКТ А-1: ДОЛМЕН ЮЖНО ОТ ВР. БРАТАН
Според изследователя Тодор Ненов (Nenov, 2008) по южния склон на вр. Братан има местност с мегалитни паметници,
наречена „Кутело” по името на един издълбан валун. Наблизо
има останки от още един издялан монолитен къс, и – което
е изключително важно за нас – останки от доста древен
обект, твърде вероятно долмен. Районът изисква допълнително проучване, но мегалитните следи там са очевидни.
ОБЕКТ А-2: ДОЛМЕНЪТ С ФРИЗОВЕТЕ ПРИ С. Г. ДЕРВЕНТ,
СТРАНДЖА

Става дума за прочутия долмен с фризовете край с. Голям
Дервент с владетелска и религиозна символика. Той се намира
в типичния долменен район, където се локализират одриските
племена. Датиран е към ІХ в. пр. Хр., т.е. още преди одриската група да попадне в летописите на елинските историографи.
Някои от фризовите елементи обаче са свързани с одриския изобразителен кръг (срещат се върху златни пръстени на одриски
велможи и по стенописни украси в одриски царски гробници).
С други думи този долмен може да се интерпретира като ранен
паметник с одриски произход. Освен ако релефните орнаменти не са издялани върху лицевата плоча по-късно от основния
строеж?
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(Б) МЕГАЛИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ РАЗЦВЕТА
НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
Тук става дума за редица долмени и долменоподобни
структури от нетипичните (периферни) райони. По времето на класическия разцвет на траките-одриси са създадени
долменоподобните гробници, разкрити от Китов в Малката
могила до Казанлък и в Джангазова могила между с. Мътеница и Стрелча. Навярно под тяхно влияние се е появила и
квази-долменната гробница на север от Балкана при с. Врани
кон в района на Омуртаг.
ОБЕКТ Б-1: КЪСЕН ДОЛМЕН ЗАЕДНО С ЦАРСКО ПОГРЕБЕНИЕ В КАЗАНЛЪШКО

По повод ХХ конгрес на Международния съюз на архитектите (МСА) в Пекин, 1999, Съюзът на архитектите в България подготвя фотоизложба „Архитектурното наследство на
България” (редакция и оформление арх. Явор Банков), която
освен в Пекин била показана и на ХХІ конгрес на МСА в Берлин през 2002 г. Там е включена снимка на каменно съоръжение край Казанлък, която за мен бе приятна изненада, понеже
става дума за късно изграден долмен. За това свидетелства
голямата техническа прецизност в дялането и сглобяването на
качествено огладените отвътре плочи. Отсъствието на втора
камера, лицев отвор, дромос и фасада също може да се дължи
на късното изграждане: вероятно споменатите елементи вече
не са били идеологически задължителни и затова са били изоставени. Откривателят на обекта Г. Китов го нарича „саркофагоподобен гроб”, т.е. предпочита да го съпостави не с по-ранен
вид обекти, от които евентуално произхожда (каквито са долмените), а с един много по-късен вид обекти, на които може
само да е предшественик, родоначалник (саркофази-кофчези
от римската епоха) (Kitov, 1993; Kitov, Theodossiev, 1995). Той
определено е правен от одрисите и то в периода на разцвета
им. Разположен е в земите, където се съсредоточава Одриската държава по времето, от което вече имаме гръцки писмени
източници.
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В Глава 2 разясних разликите между долмен и циста. Тук
изложението налага да припомня съвсем накратко съпоставката, като включа и саркофага. Долменът и цистовият гроб са
оформени от големи каменни плочи – в това се състои приликата им; и свършва дотук. Долменът се издига като самостойно стабилно съоръжение върху равен терен; плочите му се нареждат така, че да се подпират взаимно. Винаги има капак. Той
е стабилен сам по себе си, в открито състояние, т.е. конструктивно не изисква никакво външно укрепване, макар че понякога се укрепва допълнително с насип до половината височина.
Цистата е изкопана в равен терен правоъгълна яма, облицована с плочи и после изцяло затрупана с пръст. В сглобено състояние я поддържа само околният терен. Саркофагът е доста
по-късен обект, от първите векове след Христа, представляващ
каменен сандък – правоъгълна камера, издълбана в монолитен
блок и затворена с капак (плосък или имитиращ двускатен покрив). Той е каменен сандък, който еднозначно служи за погребване на починал човек, т.е. предтеча е на дървените ковчези.
Саркофагът не е самостоятелен обект, замислен да съществува
на открито. Той е предназначен да бъде съхраняван в култова
сграда и съответно не се засипва с пръст.
Сега да се върнем към долмена при Казанлък. В оригинал той бил ориентиран в посока юг-югозапад, която можем да
смятаме общо взето типична за тракийските долмените. Бил
празен: на пода, застлан с три напречни плочи, били намерени
само 3 големи камъка – вероятно символични. Съществено е,
че Китов попаднал най-напред на долмена, когато почнал да
разкопава типична тракийска могила, т.н. Малка могила в Казанлъшкото поле. Две са обстоятелствата, които в моите разбирания придават изключителното значение на този долмен.
Най-напред: щом долменът е бил засипан от траките-одриси с могила, това му придава особена важност: не кой да е,
а именно одрисите са го ценили високо, именно те са имали представа от същината му. С изключение на празните
могили, участта да бъдат засипани така са имали само златни
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съкровища (Рогозен, Враца, Дуванлий), гробове и гробници на
знатни люде, а също така и храмове.
Още по-голяма важност за връзката между одрисите и
долмена в Малката могила има следващото откритие на Г. Китов (Китов, 2003а; Китов, 2008). Само на няколко метра от
долмена в същата могила екипът на Китов се натъкнал на царска гробница, градена от ломени камъни (не квадри!), т.е. в
една доста ранна строителна техника. При това – както рядко
се случва – гробницата не била ограбена! Находките в нея показват изключително високото обществено положение на погребания: 2 костени лабриса (двуостри брадви), златен владетелски пръстен, златна царска огърлица, сребърни фиали,
бронзови съдове (ситули) с прекрасни детайли. Без изключение това са все предмети за царско достойнство и употреба.
Това очевидно е погребение на велможа от времето на разцвета на Одриската държава, когато центърът на племенния
живот се преместил от района на Одринската яка малко по на
север – към подбалканските полета и Средна гора. Именно по
това време одрисите и другите тракийски племена попаднали
в сферата на наблюдението на гръцките хронисти, които са ни
оставили най-ранните писмени сведения за тях. За мен това
е ключов момент! Долменът от Малката могила не просто е
разположен пред една несъмнено царска одриска гробница, но
е покрит в една и съща могила заедно с нея! Това е изключителна чест и признание за обекта-долмен! Явно одрисите през
V–ІV в. пр. Хр. добре са си давали сметка, че това е градеж от
царски ранг. Не само са правели такива съоръжения, но и са
разбирали смисъла им.
Същевременно тогавашният одриски владетел все пак е
бил погребан не в долменоподобната камера, а в съседна гробница с дребномодулен градеж. Следователно, традицията да се
погребва цар или жрец в долмен по онова време вече наистина се е превръщала в анахронизъм. Одрисите тачели местната
традиция, но вече я били надживели.
След завършване на разкопките Г. Китов взел решение да
премести долмена и да го монтира наново пред входа на зида140
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ната от добре дялани квадри по-късна гробница под могилата
Голяма Арсеналка, за да осигури охраната му и да предотврати
разрушаването му.
ОБЕКТ Б-2: КЪСЕН ДОЛМЕНОПОДОБЕН ОБЕКТ КРАЙ СТАРОСЕЛ

Казанлъшкото поле заедно с прилежащите му участъци от
Балкана и Сърнена Средна гора са най-значителното средище
на одриския стопански и политически живот от времето, документирано в писмени източници (след V в. пр. Хр.). Археологът Ив. Христов обаче откри резиденция на одриски велможи
доста по на запад – в района на Кози връх, до вр. Богдан, Същинска Средна гора, която се комбинира във второ значително
одриско средище заедно с подмогилните храмове при Стрелча
и с. Старосел (Христов, 2006).
Голяма важност за разисквания тук въпрос отново добива
едно съобщение от Г. Китов. В цитираната си книга той споменава за една прелюбопитна находка от мегалитен тип именно
при с. Старосел. При разкопки в Джангазова могила при с. Мътеница бил открит „зидан гроб от 5 огромни плочи” (Китов,
2003б; Китов, 2008). Според мен това е по-скоро доста късен
долмен, понеже:
(1) гробът е сглобен от плочите, а не е зидан от тях;
(2) стените са от по 2 плочи, качени една върху друга така,
че да лягат по ръбовете си, а не по плоскостите си както
при зидане.
И двата признака са типични за мегалитната техника,
особено при по-късните и по-големи долмени (Сакар, Странджа)!
Както пише Г. Китов: „По стените са направени без подложка ленти с червена и черна боя – така познатите цветове
на Загрей и Сабазий.” Наред с чудесното дялане на блоковете
този факт говори за доста късното време на строеж на долмена и за осъзнатото му приобщаване към култовите практики
на одрисите, които са ни известни не само от украсата на гробници (Казанлъшката, Александровската) и керамика, но са до141
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кументирани и в писмените свидетелства от онова време. За
да се опази от разруха, описаният долмен бил преместен при
Мишинкова могила (край язовира за спортен риболов). Имало
още един подобен гроб наблизо.
ОБЕКТ Б-3: КВАЗИ-ДОЛМЕННА ГРОБНИЦА ПРИ С. ВРАНИ
КОН, ИЗТ. БАЛКАН

Гробницата при с. Врани кон, до Омуртаг, е разположена
северно от билото на Източния Балкан и вероятно най-добре
илюстрира тенденцията към дифузията на долменни похвати от
ядрото на мегалитите в Одринската яка на север (Гинев, 1999).
Гробницата в с. Врани кон се намира в земи, които са гранична
зона между обиталищата на одриската (на юг) и гетската (на
север) племенна група. Дори по-късните класически тракийските гробници в Северна България са много малко – няколко
съседни и еднотипни подмогилни гробници при с.Свещари в
резервата Сборяново, 80 км на север от с. Врани кон. Но те са
доста по-късни, технически и естетически по-съвършени и са
изпълнени изцяло в дребномодулна техника, която тогава вече
напълно е изместила мегалитните похвати. Там одриското влияние е по-слабо и по-късно.
(В) МЕГАЛИТНИ ОТЗВУЦИ СЛЕД ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
ОБЕКТ В-1: СЛЕДИ ОТ ДОЛМЕН В ХЕРООНА НА МИШКОВА
НИВА, СТРАНДЖА

След като Одриското царство запада, в Странджа се строят
недолменни обекти, които по замисъл принадлежат към новите времена – подмогилни гробници с едно или повече помещения и коридор-дромос. Крайно интересно е, че за изпълнението им тогавашните местни тракийски майстори използват
мегалитни способи, произхождащи от много по-ранни векове,
от хилядолетна традиция за създаване на скално-ориентирани
паметници. В този смисъл те волно или неволно продължават традицията в новите времена. Особено ценни наблюдения
предлагат обекти в Странджа планина, в Казанлъшко и в Същинска Средна гора.
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Интересен е районът при М. Търново. Там зад оградената
с телена мрежа гранична ивица в местността Мишкова нива се
намира изключително ценен и рядък паметник – т.н. хероон,
посветен според запазените надписи на Аполон с прозвището
„Аулариок”. Издигнат е със средства на владетелите на местните железнорудни мини по онези времена. Според археолозите той е бил строен в късно тракийско и в римско време ІІ–ІІІ в.
сл. Хр., но в структурата му се забелязват основите на неголяма правоъгълна камера, асиметрично разположена встрани от
дромоса. За нея се предполага, че зидовете ╒ маркират мястото
на долмен, съществувал на това очевидно свещено място много преди да се построи светилището.
ОБЕКТ В-2: МЕГАЛИТНИ ЕЛЕМЕНТИ В НЕКРОПОЛА В М. ПРОПАДА, СТРАНДЖА

Още по-ценни наблюдения можем да направим при некропола в местността Пропада, западно от града (Агре, 2005б).
Тя е извън оградената зона и може свободно да се посети. Обхваща сравнително късни цистови гробове, няколко по-богати
гробници от римско време, а най-високо е разположена тракийска гробница от времето пр. Хр. Тук има възхитителни и
убедителни примери как в строежите от късни времена остават следи, характерни за мегалитното мислене от доста по-стари епохи. В този смисъл Странджа е прекрасно място, където
може да се наблюдава и изучава приемствеността в културите
и в съответните строителни техники за доста дълъг период.
Куполът на гробницата в Пропада е прекрасен (Русева,
2000, 2002), макар че е обречен да загине в близко бъдеще поради удивителното безхаберие на местните историци и музейни работници. Шатровите куполи на гробницата в м. Пропада
и храма в м. Мишкова нива (който се предполага същият, както
в Пропада!) имат уникална за цяла Тракия конструкция. Те са
датирани към ІV в. пр. Хр.
Най-напред ще подчертая, че тези куполи са сглобени по
мегалитен начин, а не са зидани. Шест трапецовидни плочи са
опрени с долните ръбове върху цилиндричната зидана основа,
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а със страничните си ръбове се опират една на друга. Ключов
камък не е нужен. Щом се опират по кантовете, а не лежат върху плоските си страни, това е типично мегалитна конструкция!
Отвън плочите са плоски и куполът има вид на шестстенна
пирамида. Отвътре обаче всяка трапецовидна плоча е одялана
като част от конична повърхнина (за което се изискват доста
добри познания по стереометрия!). Като се съединят всичките 6 плочи, отвътре се получава пълен пресечен конус! Така
древните строители са създали модерен за времето си купол
(коничен), без да владеят модерната техника на фалшивия или
истинския свод. Създали са го с похватите на оригиналната
по-древна местна мегалитна традиция, която тогава вече официално се е възприемала като анахронизъм! Това е конструктивно едно гениално решение и също така убедително свидетелство за отколешно мегалитно мислене в района.
Една от богатите гробници в близкия некропол от ІІ–ІІІ
в. сл. Хр. има дромос. Подът и стените му вместо да бъдат
изградени от плочи, както самата гробна камера и покрива ╒,
са издълбани направо в стърчащата на терена матерна скала!
Това е удивително, понеже въплъщава не само традиции от мегалитен подход, но и традиции за скално изсичане, които са
поне хиляда години по-стари.
Друга съседна гробница от същия некропол е имала покрит
дромос. Той пък ни изненадва с реализацията на цилиндричното му покритие! Една доста късна форма за покриване, какъвто е цилиндричният свод (по принцип се прави като зидана
конструкция), в Странджа е моделирана по мегалитен начин!
Древните траки покрили дромоса с няколко големи плочи, които отгоре са плоски, но отвътре, сиреч откъм наблюдателя, са
издялани в цилиндрична повърхнина! Мегалитното сводесто
покритие не е изобретено чак в римско време, откогато датира
некрополът, а е доста по-ранно! По същия начин е бил покрит
и дромосът към най-старата, тракийската гробница на върха
на хълма с некропола. За жалост то не е реставрирано и поне
два подковообразни блока от него се търкалят наоколо с риск
да изчезнат завинаги.
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ОБЕКТ В-3: КЪСНИ МЕГАЛИТНИ ЕЛЕМЕНТИ В КАЗАНЛЪШКО

Още изненадващи мегалитни похвати в обекти от
по-нови времена намираме далеч извън типичния мегалитен
район в България, а именно край Казанлък. Става дума за
прочутата монолитна камера, която представлява цяло едно
помещение в подмогилния храм в могилата Оструша край
Казанлък. Според откривателя Г. Китов (Kitov, 1993; Китов,
2003а) храмът се датира в средата на ІV в. пр. Хр. Ето как
той описва находката си (Китов, 2005а): „В момента на откриването си беше най-сложният и просторен известен дотогава тракийски храм. Има 6 помещения върху площ от 100
кв. м. …Най-важно, интересно и централно за храма се оказа
помещението на север от хола. То е монолитно – издялано
от един огромен каменен блок с размери 2.5х3.5х2.5м и тегло над 60 тона! Покрито е с капак с трапецовидно сечение,
който окончателно утвърждава създалото се впечатление за
саркофагоподобна форма на цялото помещение.” Забележете:
цяла стая, издълбана в монолитен блок! Та нали мегалитите са
преди всичко монолити?
Любопитно е, че монолитното помещение в Оструша не
е единствено в земите на одрисите. Подобна камера има и в
храма в могилата Голямата Косматка, само че без стенописна
или релефна украса.
Смятам, че и в двата случая монолитните камери са израз на стародавната местна мегалитна традиция, която
се проявява в долмените, менхирите и кромлехите, пръснати
южно и северно от Балкана и датирани ІІ–І хил. пр. Хр. Нейната същина е стремежът да се градят съоръжения от минимален брой много едри монолитни елементи колони или
плочи, т.е. да се сглобява, вместо да се зида. Тя определено е
свързана с траките от племенното обединение на одрисите и се
проявява най-силно в земите, обитавани от тях (от района на
днешния Одрин на юг до подбалканските полета и Същинска
Средна гора на север).
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В по-късната римска епоха ІІ–V в. сл. Хр. тази мегалитна
традиция се модифицира и се прелива в изработка на доста
разпространените у нас саркофази. Градежът на долмени допуска по-примитивна техника, понеже изисква само отцепване
и евентуално оглаждане на плочи за стените и за похлупака.
Монолитните камери в Казанлъшко, а в още по-голяма степен
сетнешните саркофази изискват доста по-напреднала техника,
понеже става дума за качествено издълбаване на огромен паралелопипеден каменен блок.
(Г) МЕГАЛИТНИ СЛЕДИ В ОРИЕНТАЦИЯТА
НА КЛАСИЧЕСКИТЕ ТРАКИЙСКИ ХРАМОВЕ
На това място си припомнете изводите от подточка ІІ
„ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ У НАС” към Глава 6 в настоящата книга. Там подробно е обяснено къде виждам приемствеността между ориентацията на долмените и късните
тракийски подмогилни съоръжения (храмове, гробници, мавзолеи).
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ ЗА АВТОРСТВОТО
Посочените четири групи факти според мене сочат достатъчно убедително, че предтечите на тракийските племена
от одриския кръг са носители на мегалитната традиция
на Балканите. Дори долменното строителство в Тракия да
е почнало преди днес приетата официална граница ХІІ в. пр.
Хр., то именно одриската племенна група е тази, която го е довела чак до VІ в. пр. Хр., а после частично е прилагала някои
от похватите му и значително по-късно, чак до римската епоха.
Описаните тук градежи, от една страна, са създадени от одрисите или по тяхно подражание (в земите, които са обитавали в
различни периоди от своята писана история). От друга страна,
те са без съмнение долменоподобни. Така те запълват времевото отместване между писмените свидетелства за одриски
земи и строителството на долмени. Играят роля на физическо
свързващо звено, което компенсира отсъствието на гръцки
писмени данни за долменно строителство в Тракия. Дол146

6. АНАЛИЗИ И ХИПОТЕЗИ ЗА ДОЛМЕНИТЕ

мени практически няма в земите на другите големи тракийски
племена или племенни групи – даки, трибали, мизи, гети…
Същевременно не е лошо да си даваме сметка, че праодрисите са строили, но едва ли са измислили долмените!
Долмени е имало по целия свят доста по-рано, дори съвсем наблизо – в Кавказ, а тракийските (балканските) се датират цяло
хилядолетие по-късно от тях (не съвсем убедително, впрочем,
ако съдим по самия градеж, а не по артефактите). Долмените очевидно били една от първите глобализации в областта на
строителството, световна мода – като технология, а може би и
като идеология. С други думи, тракийските долмени не са
специфични само за одрисите, а са вероятно местен отклик
от една световна мода, т.е. от своеобразна глобализация в много отдалечени времена! Следователно, тракийските долмени
не бива да се тълкуват само чрез специфично тракийски идеи
и религиозни ритуали. Налага се да се отчитат и мотивите и на
другите мегалитни строители по света при цялостното изясняване на въпроса.
Така стигаме до едно изненадващо заключение за уникалността на одриската племенна група. Траките-одриси са единственото племе, което:
(а) исторически е добре документирано с писмени източници;
(б) успява в един неголям район;
(в) и в една не много дълга епоха (ХІІ в. пр. Хр. – ІV в. сл.
Хр.);
(г) да практикува последователно четири различни строителни култури (раннотракийска, класическа тракийска, елинистична, римска);
(д) които при това са от два съществено различни типа
(раннотракийската е от мегалитен тип, представена от долмените, а следващите са дребномодулен тип).
Благодарение на така благоприятно съчетаните обстоятелства одрисите дават прекрасната възможност да се изучава
еволюцията на архитектурата в преходната епоха от мегалитна
традиция към дребномодулен подход.
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V
ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ДАТИРАНЕ
В предишния дял изброих група аргументи в полза на
твърдението, че в съоръжения по земите на класическото одриско царство от времето на разцвета му и по-късно присъстват несъмнени мегалитни конструктивни подходи и елементи.
Оттам направих извода, че макар одрисите да не са строили
долмените в югоизточните Балкани, те несъмнено познават
мегалитизма, наследили са го от своите предшественици по
тези земи, т.е. имаме факти за приемственност в мегалитизма. Горните аргументи подчертават близостта между
строителните възгледи и похвати на одрисите и техните предшественици.
В настоящия дял ще изложа друга група съображения,
според които долмените в Тракия, макар и разположени по
класически одриски земи, вероятно са строени доста порано, отколкото се приема официално днес. Тези съображения подчертават отдалечеността във времето между класическите одриси и строителите на долмените на Балканите.
Тези съображения подкрепят предположението, че не самите
одриси, както се нарича племенният кръг в югоизточна Тракия от VІ в. пр. Хр. насетне, а техни далечни предшественици
(пра-одриси) са хората, които са започнали строителството на долмени в Тракия. Одрисите са пренесли и продължили
тази мегалитна традиция в по-нови времена, когато строежът
на долмени вече е бил смятан за анахронизъм.
(1) – АРТЕФАКТИТЕ
Менхирите, където и да се намират по света, засега се датират по степента на обработка на скалния блок и по крайно
оскъдните артефакти, открити наоколо. Артефактите, естествено, не дават сигурна датировка на обекта, понеже е напълно
възможно да са попаднали в почвата и доста по-късно. Между тях и забиването на камъка няма доказуема синхронност.
Менхирите на Балканите не правят изключение. Големите групи се намират около Плиска и около Одрин. По идеологични
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неубедителни съображения историците в съответните страни
обявяват северната група за ранно-българска (т.е. ранно-средновековна VІІ–VІІІ в.), а южната – за ранно-турска (т.е. средновековна ХІV–ХV в.).
При долмените конструкцията дава някаква основа за
поне приближено относително датиране. Освен това наоколо се намират повече керамични и метални артефакти, така че
дори конвенционалната датировка е по-надеждна, отколкото
при менхирите. По официалното мнение българските долмени
са построени в интервала ХІІ–VІ в. пр. Хр. По такъв начин те
се оказват доста по-млади не само от Западноевропейските,
но дори и от Кавказките. Последното твърдение според нас
противоречи на наблюдаваното развитие на конструкцията от
просто към сложно.
По повод на конвенционалната датировка могат да се изтъкнат следните възражения:
1) Артефактите датират само последното използване на
мегалитите, а не момента на изграждането им.
2) Не всеки долмен е бил използван като гробница. Например долмените тип „маса”, които са доста разпространени в
Западна Европа, не образуват изобщо затворено пространство
и практически са неудобни да подслонят погребения. Същото
се отнася за долмените тип „камера” – у нас и по света – които
имат само 2 или 3 стени. Освен това в Странджа при с. Звездец
съществува долмен – еднокамерен с дромос – който е разположен на не повече от 2 м над равнището на р. Велека. Тъй
като реката доста често приижда, долменът съответно често
е заливан от водите ╒. Следователно, той също по принцип не
е пригоден за погребения. В по-големия от двойката мраморни долмени при с. Заберново, Странджа, са открити останки
от няколко нахвърляни безразборно тела, а самият долмен е
отхлупен много отдавна. Тази ситуация поставя въпроса дали
изобщо при строежа долменът е бил замислен като гробница
или е бил използван така доста по-късно.
3) Още през 70-те години у нас е забелязано интересно
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обстоятелство: едни от най-ранните артефакти са били намерени в конструктивно най-сложните и развити долмени:
Археологическите материали от долмените се отнасят изцяло към ранножелязната епоха и могат да се разделят на
два хронологически слоя, отговарящи съответно на нейната ранна и късна фаза. …По-ранният слой… ХІІ–VІІІ в.
пр. н. е. …Вторият слой VІІІ–VІ в. пр. н. е. …
…в четирите проучени в 1976 г. долмена…, които спадат
към най-големите и развити типове долмени, бяха намерени материали от първата фаза на ранножелязната епоха, определящи със сигурност датата на построяването им
между ХІІ и ІХ в. пр. н. е. При това положение евентуалното еволюционно развитие на долмените би трябвало да
се върне назад във времето, за да обхване поне последната
фаза на бронзовата епоха… (П. Делев в „Мегалитите в
Тракия. Част 2” стр. 408–409)
4) При долмените се забелязва няколковековно използване, така че ако най-ранните долмени са датирани чрез погребални артефакти в ХІІ в. пр. Хр., то самото изграждане може
да се предполага доста по-ранно („Мегалитите в Тракия”).
(2) – КОНСТРУКТИВНО РАЗВИТИЕ
Вторият проблем при датирането възниква при сравняването на трите основни долменни групи в Европа и Средиземноморието.
Западноевропейските долмени са общо взето най-стари
XL–XX в. пр. Хр. Поради големия интервал на строителството
там се наблюдават както най-примитивните конструкции (долмени тип „маса”), така и най-сложно планираните грандиозни
долменни храмове (например на о-в Малта).
Кавказките долмени са официално датирани в XXV–XV в.
пр. Хр. Там се срещат освен типичните долмени тип „камера”
също така и твърде сложните долмени от цилиндричен тип,
чиито стени всъщност са по-скоро зидани от квадри, отколкото
сглобени от огромни плочи – а това е типично по-късна строителна техника. Най-архаичните конструкции – долмени тип
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„маса” – там не се съобщават.
При балканските долмени не се наблюдават най-сложните конструкции тип „цилиндър”, преобладава традиционният
междинен тип „камера”. Естествено е да очакваме, че конструктивната междинност на тракийските долмени ще е
свързана със съответното междинно датиране. Изненадващо
обаче, конвенционалното датиране за Балканските долмени е
XII–VI в. пр. Хр., т.е. обявява ги за доста по-млади от Кавказките. Според нас тук има противоречие между естественото
развитие на конструкцията от просто към сложно и конвенционалното непряко датиране.
Напоследък стана известен още един факт, който ме кара
да се съмнявам, че Балканските долмени са най-младите в
Европа. Оказва се, че в Тракия има поне два екземпляра от
най-примитивните възможни долмени (тип „маса”) – до с. Минерални бани, Хасковско (Манолова, 2010). Това откритие ми
дава още основания да предположа, че едно коректно пряко
физично датиране би коригирало сериозно днешните официално приети представи за относителната възраст на Балканското и Кавказкото долменно находище. Предполагам, че Балканските долмени ще се окажат ако не по-стари от Кавказките,
то поне са съпоставими с тях по възраст, но в никакъв случай
не по-млади от тях. И по такъв начин датировката им наистина ще придобие онази междинност, която е присъща на конструкцията им.
(3) – МОГИЛИ ПРИ ДОЛМЕНИТЕ И КЛАСИЧЕСКИТЕ ТРАКИЙСКИ ХРАМОВЕ
Странна е и ситуацията с могилното покритие на сакралните строежи в Тракия. Да анализираме няколко хипотези,
които съпоставят насипа около долмените и официалната им
възраст. Основните предпоставки за разсъждението са следните наблюдения:
(1) Ерозията действа с една и съща скорост както върху
долменните, така и върху храмовите могили.
(2) Всичките немегалитни класически храмове от периода
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VІ–III в. пр. Хр. са били покривани изцяло с могили още в момента на строежа. До днес, т.е. след около 25 века, ерозията не
е разрушила забележимо тези могили. Оттук заключавам, че
ерозията руши могилите много по-бавно от елементарните ни
представи. А самите могили са насипани много майсторски.
Първо: Те съдържат слой чакъл, който служи като вътрешен
дренаж, така че проникващите под повърхността на могилата
води се оттичат в дълбочина, без да подкопават покритото съоръжението чрез размиване. Второ: Те бързо обрастват с гъста
трева и дори с цели гори, които добре ги пазят от ерозията векове и хилядолетия. Трето: В повечето случаи могилите не са
от пръст и пясък, а от ломени твърде ъгловати камъни с приближен размер 20–30 см, натрупани подобно на суха зидария.
Те много добре се придържат един към друг в насипа, благодарение на острите си ръбове и неправилната си форма. Четвърто: Всичките могили около долмените са с много малък
наклон, което прави свличането практически невъзможно.
(3) Долмените в България (с едно единствено изключение) днес или изобщо нямат, или имат частичен насип, който
не достига покривната плоча изобщо.
Ако допуснем (както приемат засега повечето български
археолози), че (i) долмените също са били изцяло покрити още
при строежа, и че (ii) ерозията е редуцирала предполагаемите
пълни могилни покрития до днешните им нива, сме принудени да заключим, че долмените са много по-стари от класическите храмове – поне с няколко хилядолетия, за да обясним
снижаването на предполагаемите оригинални могили до 2/3
от височината на долмените и дори пълното им премахване до
нивото на основния терен (до „кота нула”) само с ерозионния
механизъм. Такъв извод не е в добро съгласие с официалната
конвенционална датировка. Тя оставя твърде малко историческо време между строежа на долмените (XII–VI в. пр. Хр.) и
строежа на класическите тракийски подмогилни храмове от
времето на одриския разцвет (VІ–ІІІ в. пр. Хр.); излиза, че последните долмени са били строени практически по същото
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време, когато и първите класически тракийски храмове – VІ в.
пр. Хр.
От друга страна, ако допуснем, че (някои от) долмените са
били засипвани много по-късно след създаването им, т.е. чак
по времето на тракийския (одриския) разцвет, според изискванията на някаква именно тогава появила се и възприета практика, официалната датировка може да се окаже вярна.
Тук ще отбележа, че неяснотите с могилните покрития могат да бъдат преодолени в значителна степен, ако в България се
създаде лаборатория и съответен научен екип, които да овладеят и прилагат методиката на фотолуминесцентна датировка,
за която става дума в настоящата глава. Тази методика може
да определя възрастта не само на печена керамика и каменни
строежи, но и на геоложки обекти (в случая на насипите върху
долмени и храмове).
(4) – ДРЕВНИТЕ ПИСМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ
Четвъртият проблем с датирането е свързан с възникването на писаната история в Европа и Средиземноморието въобще. Тук се налага да повторя съображенията, изложени подробно по-горе в дял ІV на тази глава, понеже го изисква новият
контекст на изложението.
По конвенционални данни последните долмени в Тракия
възникнали в VІ в. пр. Хр. По същото време първите гръцки летописци (Херодот, Тукидид и т.н.) започват да описват
народите и историята им на Балканите. Учудващо тук е следното. Макар летописците да описват сравнително подробно
технически по-примитивните (и по-ранни) скално-изсечени
светилища на Балканите, те изобщо не споменават технически
по-сложните (и по-късни) мегалитни постройки, каквито са
долмените в Тракия.
Мислими са поне 4 причини:
а) Летописците не са се интересували от архитектура изобщо или от тракийската в частност.
б) Летописците не са виждали мегалитните паметници в
Тракия.
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в) Мегалитите и съответната им идеология са били чужди за древните гръцки летописци.
г) Тракийските мегалити са много по-стари от VІ в. пр.
Хр. и по това време вече са били анахронизъм, а е възможно да
е било изобщо забравено началното им значение.
Която и да е вярната причина, тази странност изисква да
бъде изяснена.
Споменатите тук обстоятелства изискват по-точно
пряко датиране на източноевропейските мегалити с физични методи. Подходяща за тази цел е методиката на
оптически стимулираната луминесценция (ОСЛ) или фотолуминесцентно датиране (ФЛД). Тя е свързана с кварцовите зърна, съдържащи се в скалните блокове, от които са
сглобени повечето мегалити (вж. Aitken, 1998).
VІ
ПРЯКО ДАТИРАНЕ НА МЕГАЛИТИ –
ФОТОЛУМИНЕСЦЕНТЕН МЕТОД
(1) ПРИНЦИП
Датирането чрез оптически стимулирана луминесценция
(ОСЛ) се основава върху способността на кварцовите зърна в
скалите, от които се градят мегалитите, да акумулират енергия
от радиоактивния фон във формата на латентна (скрита)
луминесценция.
Лъченията от т.н. радиоактивен фон често избиват електрони от стандартните им места в кварцовите песъчинки. Повечето от така възбудените електрони практически веднага изсветват излишната си енергия и се връщат по обичайните си
места в кристалната решетка.
Малка част от тях, мигрирайки в кристалчето, попадат в
т.н. уловки – дефекти в природния кварц – и могат да останат
там милиони години, запазвайки наднормената си енергия.
Ако някакъв външен фактор ги активира, стимулира, т.е. им
придаде малка допълнителна енергия, те излизат от уловките
и се връщат по стандартните си места в кристала. При това
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излъчват акумулираната наднормена енергия като светлина –
стимулирана луминесценция.
Външните стимулиращи фактори са два типа: термичен и
оптичен. Според стимулатора говорим за термо- или за фотолуминесценция.

На практика стимулацията се случва по следните начини.
Термичната стимулация се осъществява при загряване до температури около и над 500о – например при изпичане на античната керамика или при пожар в някакъв античен обект. Оптичната стимулация се осъществява при осветяване на кварцовото
зърно със светлина, която съдържа зелена или синя компонента
– каквато е слънчевата светлина. Това може да се случи когато дълго време се обработва каменен блок на дневна светлина
преди да се употреби за изграждане на някакво съоръжение.
С течение на времето – при отсъствие на стимулация! –
уловките в кварцовите частици акумулират възбудени електрони, които образуват своеобразен запис. Това е запас от
енергия, която радиоактивното облъчване е предало на възбудените електрони и който се съхранява в кварцовите зърна под
формата на латентна (скрита) луминесценция. Тя може да се
превърне в действителна (явна) луминесценция при стимула155
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ция на кварцовите песъчинки. Възможността да се изтрие, да
се нулира този запис и да почне натрупването на нов запис
превръща песъчинките в своеобразен дозиметър – по луминесценцията им може да се съди за погълнатата археологична
доза.
(2) КОНКРЕТИЗАЦИЯ
В дългата геоложка история на скалата песъчинката е
погълнала геоложка доза RG от фона и е натрупала геоложки
луминесцентен запис LG , който отдавна е стигнал до насищане.
В даден исторически момент хората отцепват скален блок,
обработват повърхността му и го преместват, за да го използват
за създаване на мегалит. При тези операции слънчевото осветяване изтрива записа от кварцовите зърна по повърхността на
блока (слой с дебелина от порядъка на 100 микрона). От момента на сглобяването или забиването обаче определени части
от повърхността на блока остават в тъмнина и там започва от
нулата акумулиране на нов запис под въздействието на радиоактивния фон. Този запис ще наречем археологична доза RA,
респ. археологичен луминесцентен запис LA.
Ето кратко описание на операциите, които екипът от специалисти по датировката трябва да извърши. Забележете – става дума за цял интердисциплинарен екип, а не за учени с еднаква квалификация!
[1] Най-напред на терена трябва да бъде отчупено неголямо
парче от скалния блок, при това именно от онези участъци,
които от момента на сглобяването са били все на тъмно, т.е.
или от подземните части на блока, или от контактната зона
между покрива и стените на долмена. Операцията трябва
да се извърши в условията на почти пълна тъмнина, за да
се избегне нежелано активиране на луминесценцията преди лабораторното ╒ измерване.
[2] В геохимична лаборатория от парчето се извличат внимателно кварцовите песъчинки.
[3] В спектроскопска лаборатория се измерва запасената в тях
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луминесценция LA.
Предварително в същата лаборатория е била построена калибровъчна крива L = L(R). Именно тя дава възможност на физиците по измерената луминесценция LA да пресметнат археологичната доза RA, погълната от повърхнинната песъчинка от
момента на сглобяване на мегалита до момента на извличане
на пробата.

[4] После дозиметристите определят едногодишната доза
RY, която песъчинката поема в мястото, където се намира
мегалитът.
[5] Накрая възрастта на мегалита Т се определя като частно:
Т = RA / RY. Точността на резултата по-силно зависи от
точната стойност на знаменателя – годишната доза, затова
се изисква особено дозиметрично внимание и майсторство. В добрите случаи грешката е 5–7%.
Съвременната апаратура за луминесцентно датиране се
произвежда от датския изследователски център RISØ, съв157
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сем компактна е (побира се върху 1 бюро – вж. снимката на
стр. 160) и струва около 150 000 евро. Не е много за една толкова богата древна култура, каквато наблюдаваме по българските земи. Стига да има политици, които да разбират това…
За да се възприеме по-ясно принципът на измерването на
луминесценцията, предлагам тук съвсем опростена схема на
апаратурата от снимката на стр. 160.

Най-съществено в случая е внимателното спектрално
съгласуване на възбуждащата светлина (пусната през съответен ограничаващ филтър) и областта, където се регистрира луминесцентният сигнал от кварцовите зърна (ограничена също
от съответен филтър). Целта е ПО НИКАКЪВ НАЧИН И В
НИКАКВА СТЕПЕН светлина от възбуждащия източник ДА
НЕ ПОПАДНЕ в регистриращия прибор – фото-умножителя.
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Поставянето на специален регистрационен филтър се налага от факта, че спектърът на кварца частично се припокрива
със спектъра на възбуждащата светлина, както е показано на
следващата фигура.
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(3) ПЕРСПЕКТИВИ
Фотолуминесцентната датировка на мегалитни обекти е
развита в детайли в работите на проф. Янис Лирицис (Егейски
университет, о-в Родос, Гърция) от края на ХХ в. За щастие
повечето мегалити на Балканите са от гнайси и гранити, които
съдържат кварцови зърна. Макар и рядко се срещат долмени от
шисти (в Източните Родопи) и от мраморни плочи (в Странджа
– с. Заберново), за чието датиране са нужни други подходи.
Научно-изследователски групи по ФЛ датиране вече
съществуват от десетилетия в Солун, Ксанти, Родос, Истанбул. В България дори не е почвала работа по този метод. Само
от смелите и интелигентни решения на ръководните фактори в
науката и държавата ни зависи дали изпуснатото ще се навакса
или не.
Ако учени от трите балкански страни обединят усилия,
има надежда балканската група мегалити да бъде прецизно
вместена в хронологичната рамка на огромния европейскосредиземноморски мегалитен район.
За пръв път в България бе анонсирано намерение за усвояване на тази методика в рамките на Договор № ДО 02247/18.12.2008 с НФНИ към МОН „Лазерни методи за диагностика в археологията”, обединяващ специалисти от
ИФТТ–БАН, Физ. факултет при СУ „Св. Кл. Охридски”, НАИМ–БАН).
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ГЛАВА 7:
ОБЕКТИ С ЧАСТИЧНИ МЕГАЛИТНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Раздел от изложбата:
4. Специални обекти / Special Objects SO
Подраздели:
4-1. Скални менхири / Rock Menhirs RM;
4-2. Трилити / Triliths TR;
4-3. Скални долмени / Rock Dolmens RD;
4-4. Циклопски зидове / Cyclopic Walls CW;
4-5. Квазимегалити / Quasi-Megaliths QM;
4-6. Парамегалити / Para-Megaliths PM;
4-7. Мегалитни каменни кръгове / Megalithic stone circles SC

І
КОМБИНИРАНЕ НА МЕГАЛИТЕН ГРАДЕЖ
СЪС ЗИДАНЕ ОТ ДРЕБНИ КАМЪНИ
1. МЕГАЛИТНИ КАМЕННИ КРЪГОВЕ
Такива обекти в България има поне пет: (1) при с. Дражево
северно от Кабиле, Ямболско; (2) до с. Българска поляна в Сакар планина; (3) в археологичния резерват Яйлата, северно от
нос Калиакра, в Сакар планина, (4) крепидата на изолирания
долмен при с. Железино, Източни Родопи; (5) каменен кръг в
местността Турската куля, южно от светилището Белинташ –
по най-източния хребет на Западните Родопи. Те не могат да
се нарекат кромлехи, понеже не са образувани от поотделно
забити менхири. Те включват както участъци с традиционна
суха зидария (дребномодулен елемент), така и участъци от забити в земята големи вертикални плочи (мегалитен елемент).
Съотношението между зидарията и мегалитния градеж варира.
По-точно би било да ги назоваваме мегалитоподобни кръгове.
Единият от тях огражда няколко погребения северозападно от Зайчи връх при Кабиле, Ямболско, недалеч от с. Драже162
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во, т.е. в съседство със споменатите по-горе циклопски зидове
около светилището на същия връх (Бакърджиев, 2005). Кръгът край Дражево определено не е кромлех, понеже не е образуван от забити блокове-менхири, а е непрекъсната каменна
ограда за гробовете в центъра му. Същевременно не може да
се нарече и типичен зид: действително, в ¾ от обиколката си
е изпълнен в суха зидария от малки цепени плочи, положени
една върху друга хоризонтално, но в останалата си ¼ е образуван от забити вертикално в земята твърде големи, добре оформени плоскопаралелни плочи. Най-вероятно е бил крепида за
могилата, покриваща гробовете. Тя имала диаметър към 30 м.
Гробовете и оградата са датирани в периода ХХ–ХV в. пр. Хр.
Кръгът е унищожен при строежа на автомагистрала Тракия.
Втори мегалитоподобен каменен кръг бе намерен в 2008 г.
недалеч от с. Българска поляна, Сакар планина (Дичев, 2009).
Той огражда гроб, изпълнен в дребномодулна суха зидария.
Трети мегалитоподобен каменен кръг може да се види
днес между археологичния резерват Яйлата и курортното
селище Русалка, северно от нос Калиакра. Той обаче е двоен
– два концентрични кръга с радиуси примерно 18 и 20 м съответно. Според Шкорпилови, 1892 вътре в кръга също е имало
каменен гроб, който отдавна е разрушен.
Четвъртият огражда долмена при с. Железино, Източните
Родопи. Кръгът е създаден от цепени скални плочи от същия
материал и размер, от които е граден и долменът. Плочите
в кръга плътно се опират по страничните кантове. Кръгът е
твърде близо до долмена и твърде висок, за да играе просто
ролята на крепида, т.е. просто да укрепва могила, която изцяло да е покривала долмена. Впрочем, такава могила вероятно
изобщо не е имало – не познавам състоянието на обекта преди
археологичните разкопки на Г. Нехризов.
Петият кръг е открит от Иван Христов (Христов, 2009) в
местността Туричка куля, южно от светилището Белинташ,
Асеновградско. Има диаметър 15 м, изработен е от масивни
правоъгълни плочи, забити вертикално в терена, стърчащи на
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около 80 см. Плочите плътно се допират по страничните си
кантове. В центъра му няма гроб, а само ниско издадена матерна скала – подобно на кромлеха при с. Долни Главанак. Открити са керамични фрагменти от І хилядолетие пр. Хр. Съоръжението не бива да се определя като кромлех, понеже съвсем
очевидно не се състои от поотделно забити в кръг менхири.
2. ЦИКЛОПСКИ ЗИДОВЕ
У нас има три прекрасни примера за циклопски зидове: в
Пловдив, Кабиле и с. Минерални бани, Хасковско.
Единият е на върха на Небет-тепе, хълма на Стария
град в Пловдив. Тъй като тепето е било обитавано непрекъснато няколко хилядолетия, над сухата мегалитна зидария са насложени два по-късни пласта от римската епоха – най-напред
от малки и правилно оформени квадри, а сетне и от печени
плоски тухли, при това споени вече с хоросан.
Другият е на Зайчи връх в археологичния обект Кабиле,
северно от Ямбол, и огражда скално-изсеченото светилище
на върха. Скалата е трошлива, блоковете са доста грубо одялани, но са добре подредени. За съжаление не са добре запазени
във височина, рядко се забелязват повече от 2–3 слоя един върху друг. Светилището очевидно е било изоставено още преди
класическата тракийска епоха, поради което върху циклопските зидове няма следи от надстройка, подобно на Татул и Перперек в Родопите. Явно центърът на светския и религиозния
живот се е изместил към подножието на Зайчи връх, където е
идентифицирано селището Кабиле. Значително застрояване е
осъществено през римската епоха – казарми, стопански сгради, раннохристиянски базилики. Днес и техните тухлени зидове не са запазени на голяма височина.
Подобни на Кабиле са зидовете край с. Минерални бани,
Хасковско.
В Гърция циклопски зидове има поне на три места. Прекрасен пример са най-старите зидове в светилището на Аполон при Делфи (Cope, 2004). Още два впечатляващи примера
за циклопски зидове описва Муцопулос в гръцкия дял от Из164
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точните Родопи (Moutsopoulos, 1989), а именно в местността
Архангелиотиса край Ксанти. Циклопски характер имат и големи участъци от зидовете в Микена.
В днешна Турция циклопски зидове няма открити по европейската ╒ територия, но са запазени доста мощни и впечатляващи образци в Анадол – по земите на древните хети.
3. КВАЗИМЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
Прекрасен квази-мегалитен градеж у нас е бил разкрит
съвсем неотдавна от археолога Георги Гинев при аварийни
спасителни разкопки през 1997 г. Става дума за гробницата
при с. Врани кон край Омуртаг (Гинев, 1999). По планировка
прилича на двукамерен долмен с дромос. Техниката е смесена
– отчасти големи квадри, отчасти грамадни блокове с мегалитен характер. Някои от блоковете са дебели плочи, които изведнъж създават половината стената, която нагоре до тавана вече
е зидана с малки камъни. Други блокове са подобни на колони
– четири от тях са комбинирани в рамка и създават преходния портал (като трилит) между предната и основната камера.
Гробницата е съвършено празна – дали е била изцяло ограбена
или просто не е била истинска гробница – това не може да се
каже. Датирана е по керамични фрагменти в V–ІV в. пр. Хр. За
нея ще стане дума отново в Глава 6.
Вероятно това е най-северният долменоподобен обект на
Балканите, който носи несъмнени белези от мегалитната долменна техника и е свидетелство за дифузията на този тип градежи от юг на север.
Тук е подходящо да спомена преди всичко един уникален
за България, но днес силно запуснат, слабо популярен и слабо
посещаван обект – подземния храм-кладенец при с. Гърло,
Брезнишко, на 50-тина км западно от София (Митова-Джонова, 1983; Митова-Джонова, 1984; Митова-Джонова, 2007).
Той е датиран към ХІІ–Х в. пр. Хр. и, според откривателката
проф. Д. Митова-Джонова, е представител на т.н. култура „нураги”, чието основно средище днес е о-в Сардиния. Храмът
включва стълбище, подземна цилиндрична камера, която е
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увенчана от куполен свод с отвор, но освен това в пода си има
иззидан кладенец. Относително големите каменни блокове,
образуващи тавана на стълбището-коридор, превръщат храма
в квази-мегалитен обект. Останалият градеж е осъществен
от неголеми ломени скални късове. За мен е очевидно, че е
извън класическата тракийска традиция: за Тракия не са типични нито подземни кладенци, нито купол с отвор на върха,
нито подземни стълбища, нито комбинациите им. Но това, че
не е типично тракийски паметник, не означава, че няма нужда от уважение. Като изключим о-в Сардиния, където подобни
храмове-кладенци имало десетки, иначе това са съвсем редки
паметници! В обобщения район на източното Средиземноморие има само три такива обекта: 1 в Палестина, 1 на п-в Крим
и 1 на Балканите – при с. Гърло, Брезнишко! Нормален човек
би си казал: щом е така, той трябва час по-скоро да се експонира подходящо и да се популяризира, та нали е първокласен
туристически обект! Но такива приказни неща в България не
се случват.
През 80-те години на ХХ в. обектът е бил подготвян за
включване в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство. За тази цел е бил „достроен” и покрит с доста масивен навес – правоъгълно помещение с 3 зидани каменни стени
и една тераса, за да може обектът да се погледне и отгоре. Дострояването е нарушило в някаква степен автентичността му.
Засегнати са стълбището и горната част от купола с отвора. В
оригинал стълбището е било праволинейно от 10–15 стъпала
и е свършвало на около 1 метър под терена. За удобен достъп
на публиката модерните архитекти са достроили стълбището,
като са го извели на повърхността, но са допуснали 2 сериозни и с нищо неоправдани грешки. (1) Прикачили са му завой,
който да го изведе до кота нула, но (2) при това по никакъв
начин не са означили откъде почва тяхната намеса в автентичния паметник. В горната част са пренаредили и камъните на
купола. Лесно се забелязва, че отдолу нагоре куполът тръгва с
определен наклон, с тенденция да се затвори изобщо или поне
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да формира на върха малък кръгъл отвор. Това несъмнено е
оригиналният замисъл. Модерните архитекти са „пипнали”
купола в горната му част – наклонът на стените се променя и
куполът неоправдано и ненужно се сдобива с прекалено голям
отвор на върха. Тук пак не е означено откъде е почнала модерната намеса.
Съвсем друга и трагична история е навесът, който е трябвало да брани обекта от природни и обществени стихии. През
80-те години при строежа е бил покрит с медна ламарина. Веднага след „промените” (1989) тя е била открадната. После съответните институции (не знам кои) покриват навеса повторно
и пак с медна ламарина. Естествено, много скоро изчезва и
тя. Масивните греди на навеса почват да гният. Цялата сграда
на навеса обраства и заприличва на джунгла, съвършено занемарена. Когато посетих обекта в 2004, скелетът на покрива
все още бе на мястото си. Няколко месеца по-късно почна да
се сгромолясва на части върху самия археологичен обект! Бих
тревога в Интернет, но никой не се отзова. Макар и леко модернизиран, той все пак е прекрасен обект и срещите с него са
вълнуващи! Днес, пролетта на 2010 г., тежките греди от срутения навес са практически 90% разчистени и не заплашват
подземния купол.
Е, на фона на този драматичен и емоционален разказ, фактът, че някакъв умопомрачен иманяр непрекъснато подкопава
стената на купола в южния край на самия подземен кладенец,
изглежда просто дреболия…
ІІ
КОМБИНИРАНЕ НА МЕГАЛИТЕН ГРАДЕЖ
СЪС СКАЛНО ИЗСИЧАНЕ
1. СКАЛНИ МЕНХИРИ
Най-вероятно са отзвуци от култове за плодородие в прастари времена. У нас мога да спомена два обекта от този вид:
в Западните Родопи при с. Побит камък (Чолев и др., 1968), и
при с. Старосел в южните склонове на Същинска Средна гора
(Китов, 2008).
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Единия забелязах в Западните Родопи при с. Побит камък,
северозападно от гр. Сърница, на река Доспатска. Съществува
и до днес. Висок е около 3 м, има елиптично напречно сечение
с диаметри 1 и 1.5 м. Скалата е пясъчник, лесно се поддава
на моделиране. Допускам, че обектът, официално отбелязван
като туристическа природна забележителност „побит камък”,
всъщност не е скален блок, който е довлечен отнякъде и забит
насред обширната поляна, а е вертикален издатък от по-здрава
скала в дълбочина, който е бил оголен, отграничен, освободен
от заобикалящата го по-мека геологична материя от силите на
ерозията, след което древните хора го обработили и му придали фалически вид. Основание за такова предположение ми
дават още 2–3 по-ниски скални издатини, които се намират на
около 100–200 м от обекта, там, където от равната поляна рязко
се превръща в стръмен песъчлив планински склон. Естествено
въпросът дали това е същински (забит) менхир или скалноизсечен менхир ще може със сигурност да се реши само след
малък геоложки сондаж. Във фигурално отношение менхирът
е доста далеч от натурализма, по-скоро загатва фалос, но го
загатва по несъмнен начин.
Другият скално-изсечен менхир е споменат и показан от
Г. Китов (Китов, 2008, стр. 197). Той се намирал близо до Четиньова могила с прочутия величествен подмогилен храм при
с. Старосел, Същинска Средна гора. При него ситуацията е
противоречива и съмнителна. От една страна, самата идея и
традиция да се дялат в скалата менхири-фалоси е прастара и
сякаш отдавна отмряла. От друга страна, Староселският менхир е натуралистичен до такава степен, която изглежда присъща само на модерните времена. Така че стиловата му датировка е практически невъзможна. За жалост нищо повече не може
да се проучи, понеже обектът не е оцелял до днес – в края на
ХХ в. бил взривен от иманяри, които сметнали, че е белег за
зарито съкровище.
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2. СКАЛНИ ДОЛМЕНИ
Това са скално-изсечени камери, на които съзнателно и
недвусмислено е придадена прилика с класическите долмени – по форма, устройство и пропорции. В специализираната
литература ги наричат „гробници”, но предпочитам да не употребявам това понятие, понеже избягвам функционалните определения, когато те не са надеждно доказуеми. Правя разлика
между ниша и камера единствено по размерите на издълбаната
кухина. Вместо „скални долмени” по-точно е „долменоподобни камери”.
В северен Сакар до с. Хлябово в местността Евджика
съществува обект, за който най-подходящо е името „скален
(скално-изсечен) долмен”– това е камера с човешки ръст,
много майсторски изсечена и загладена в изолирано стърчаща
скала, подобно на пещера. Навремето (Бончев, 1901) камерата
била затваряна с голяма плоча с правоъгълен отвор със заоблени върхове. Плочата отдавна е унищожена, но по предните
ръбове на скалната камера и днес личат каналчетата (жлебовете), които били предназначени да я поддържат изправена. Благодарение на лицевата плоча, която е мегалитен строителен
елемент, цялото съоръжение силно напомняло типичните тракийски долмени. Това е и моето основание да включа в името
му термина „долмен”.
Няколко десетки скално-изсечени камери могат да се видят и до днес в археологичния резерват Яйлата между нос Калиакра и с. Камен бряг. Те са издълбани вертикално в скалното плато, но имат ярко изразена специфика, която ги отличава
от десетките и стотици скални камери в районите на Мадара,
Провадия, Русенски Лом, Източните Родопи: камерите в Яйлата изумително точно и съзнателно, преднамерено имитират
класическите долмени от Сакар и Странджа както по размери,
така и по конструкция и дори по разположение. Този факт ми
дава основание да ги наричам кратко „скални долмени”. Камерите са издълбани отгоре, а после таваните им са захлупени
с една голяма плоча. Много любопитно е архитектурното ре169
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шение на преддверието! За да се запази долменната ритуална
традиция за хоризонтален достъп до камерата, преддверието специално е оформено като открито стълбище, издялано в
скалата. Така се обединява вертикалното начало (неизбежното
слизане в дълбочина от нивото на околния терен до нивото на
пода на камерата) с хоризонталното (ритуалната традиция за
хоризонтален достъп към камерата). Срещат се еднокамерни
с дромос и двукамерни с дромос, като дромосът е оформен по
понятни причини като стълбище. Във фундаменталния труд
„Мегалити в Тракия. Част 2”, 1982, стр. 410 се дава броят
им според оригиналните публикации на К. Шкорпил: 28 при
с. Камен бряг, 15 при с. Венчан и 22 при с. Староселец, т.е.
общо 65! Те остават извън вниманието на нашите археолози почти цял век. В по-ново време ги изучават по-подробно
Петър Делев (Делев, 1985) и Асен Салкин (Салкин, Топтанов, 1988).
В Източните Родопи, а също в районите на Камен бряг,
Мадара и Провадия има многобройни издълбани в скалите
камери с един или с два отвора (страничен и тавански). Те
имат редица белези, които ги отличават доста от долмените и
затова ме възпират да ги назовавам скално-изсечени долмени.
Ще изброя отликите накратко: (а) скалните камери имат твърде заоблени вертикални и хоризонтални очертания – както на
самата камера, така и на отворите към нея, каквито при класическите долмени не се срещат; (б) скалните камери нямат два
или три линейно подредени дяла, подобно на сложните триделни долмени; (в) в скалните камери не са намерени следи от
преграждане на лицевата страна с плоча, в която да има специален лицев отвор, какъвто е типичният случай у долмените.
Нищо не пречи скалните камери да се включат в общия анализ
на общата скално-ориентирана култура, но не бива да се пренебрегват немалките им отлики от формата и пропорциите на
класическите долмени.
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ГЛАВА 8:
СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МЕГАЛИТИТЕ
Раздел от изложбата:
5. Финал / Final F

І
УКРЕПВАНЕ
Обектите често са повредени още в древността. Най-често
похлупакът е отместен и стените са почнали да се накланят
навътре към камерата или дромоса. Въпреки това те имат добра
стабилност, осигурена както от външния насип наоколо, така и
от вътрешното запълване с пръст поради отдавна отместените
покривните плочи. При разкопаването се отнема насипът пред
долмена, с което се създава опасност да рухне фасадата или
лицевата плоча (доколкото ги има), а също така се изземва
пръстта от вътрешността, с което се създава опасност някоя от
стените да падне. Затова изоставянето на разкопаните долмени
без стабилно и трайно укрепване е недопустимо. То ги обрича
на бърза гибел.
По отношение на укрепването наблюдаваме както добри,
така и лоши практики.
Определено много доброкачествено укрепване срещаме
например при по-малкия от двойката долепени долмени в м.
Нъчеви чаири до с. Хлябово. Преддверието на малкия долмен
играе роля на стена за дромоса на големия. Върху тази обща
стена се опира лицевата плоча на малкия долмен. В нея е
издълбан отвор, разположен в ъгъла ╒, така че плочата добива
вид на буква „Г”, което я прави самостоятелно нестабилна
по вертикалата. Стабилното допиране на споменатите две
плочи е решаващо за цялата конструкция „лице+преддверие”
на малкия долмен и за дромоса на големия. Нужно е било
специално внимание. И решение е намерено – бих казал
гениално просто и елегантно. Такова, че практически остава
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невидимо и не разваля външния вид на паметника. Цялата
сглобка при разкопките е била укрепена само с една неголяма
скоба, но – забележете! – желязна. Тя е достатъчна, съвсем
евтина, ненатрапчива и изпълнява предназначението си до ден
днешен, вече 40 години.
За съжаление мога да дам примери и за лоши практики.
В Странджа редица обекти от мегалитен тип след разкопките
са оставени със силно наклонени стенни плочи без никакви
сериозни мерки. Единственият белег за укрепване са…
подпиращите дъбови цепеници! Това е формално свършена
работа, снемане на отговорност, равнодушие. Цепениците не
само ще изгният бързо. Те не са достатъчно здрави за тежките
каменни плочи. Освен това злосторници много лесно ги махат
и ускоряват гибелта на обектите. Такова положение заварих
например при долмен край с. Заберново, при долмен край пътя
Звездец – Евренозово, при уникалната цилиндрична гробница
с шатрово покритие в м. Пропада край М. Търново. Почеркът
сякаш е един. А резултатите ще бъдат плачевни и то скоро.
Ако за оправдание се посочи липсата на пари, бих казал, че
това е нечестен и неверен отговор. Понеже, първо, не става дума
за Бог знае какви суми. Двойката долепени долмени в Сакар е
очебиен пример. И, второ, убеден съм в принципа, че още в
момента, когато един учен си присвои изключителното право
да разкопава обекта, заедно с това е длъжен да поеме изцяло
и отговорността да го остави в що-годе стабилно състояние.
Азбука на доброто възпитание. Ще наблегна: не става дума за
реставрация, а за минимално необходимото укрепване, което
често се свежда до желязна скоба или частично пренареждане
на каменен насип.
ІІ
ПОДДРЪЖКА
След разкопаването грижата не свършва с укрепването.
Идва ред на интелигентното експониране, придружено с
елементарна поддръжка, за да не придобие обектът съвсем
172

8. СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ МЕГАЛИТИТЕ

запуснат вид. Да не буреняса и тръняса, казано по-просто. Защото археологичният обект все пак е елемент от културното
наследство, а то се нуждае от уважение. Не е нужна някаква
скъпа и груба намеса. Достатъчно просто е редовно почистване както от паразитна растителност (бурени, храсталаци, дръвчета, които никнат не само в околността, но и в пукнатините
на каменните елементи и така ги рушат!), така и от боклуци,
оставени от посетители.
Пример: отново двойката долепени долмени в Сакар. Там
с доста пари е направена отбивка от шосето за паркиране и от
нея широка пътека от цепени каменни плочи ни води около 100
м от шосето до обекта. Като идея и добро желание – не е лошо.
Но осъществяването е пълно с грешки и недомислия. Първа
грешка: Пътеката стига съвсем близо до долмените, само на
2–3 м от фасадата им. Това грубо нарушава усещането за автентичност, за старинност на обекта. Би трябвало да свършва
поне на 15–20 м от него. Втора грешка: фугите между плочите
са запълнени с некачествен хоросан, който веднага е почнал
да се разкъртва, а фугата да буренясва. Трета грешка: отдолу
под плочника няма дренаж. Плочите за почнали да се хлъзгат
по влажната почва и да се разместват и да хлопат. Много поевтино и естетично би било след подравняване на терена да се
изсипе и трамбова най-напред едър чакъл, а отгоре му – ситен.
Така ще се образува отводнителен дренаж. Трябва специално
да подчертая, че поддръжката не може да бъде еднократна. Тя
задължително е непрекъсната, т.е. поне ежегодна. Основен
принцип: не е важно да се усвоят средства, и то повече; важно
е да се уважава обектът и да се разбира неговият стил.
Още един пример: менхирът „Чучул камък” при сакарското
село Овчарово. Вместо просто да се посипе ливадата наоколо
с дребен чакъл срещу разкалване и да се чистят понякога бурените, там някой сложил ограда от тежки чугунени колонки,
свързани с черна верига, които са несъвместими с характера
на обекта и се асоциират с бойни паметници от ХІХ–ХХ век.
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ІІІ
ПРЕМЕСТВАНЕ И МУЗЕЙНО ЕКСПОНИРАНЕ
Тук е мястото да спомена практиката за пренос (демонтаж,
транспорт и повторно сглобяване) на долмени, понеже тя
все пак е някакъв вид експониране. Според мен това е съвсем
криво разбрано благодеяние. Най-често то се оправдава с
грижата да не би някой да разруши долмена на оригиналното
му място. А всъщност е израз на нежеланието долменът да се
охранява като паметник на културата. Тази практика можем да
видим поне на 3 места в Тракия – до музеите в Бургас, Хасково
и Одрин има долмени, които не са автентични, пренесени
са там от околностите, при това понякога от почти 100 км!
Колкото и да не ми допада преносът, все пак и там има добри
и лоши примери.
Долмените до Одринския и Хасковския музей поне са
поставени в превъзходна паркова среда – сред чиста зелена
поляна. В този смисъл археолозите и музейните работници са
проявили такт, разбиране и уважение към древността. Около
Хасковския долмен дори е възпроизведен каменният кръг от
оригиналното място.
Не ми е ясно доколко е запазена оригиналната ориентация
на долмените. Почти сигурен съм, че тя не е запазена, а
възстановените долмени са ориентирани съобразно с околните
сгради, алеи, улици в градската среда. Това не би трябвало
да се допуска, понеже заблуждава зрителя. Някой може да
ми опонира: нали цялата възстановка е заблуда на зрителя.
Отговарям: Възстановката не е непременно заблуда. Не е
заблуда, когато е очевидна за зрителя – така зрителят я осъзнава
и мислено я коригира; осъзнава, че в оригинал обектът е бил
разположен сред подобен естествен ландшафт. Освен това
ландшафтът обикновено не е решаващ за смисъла и функцията
на обекта. Докато ориентацията е съществен признак. За
променената ориентация обаче не е оставен никакъв знак. Така
нарушаването на автентичността остава неотбелязано, скрито
от зрителя и именно затова се превръща в заблуда.
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При Бургаския музей ситуацията е съвсем различна.
Двукамерен долмен без дромос от околностите на с. Белеврен
бил докаран в средата на ХХ в. и сглобен наново в градинката
до Бургаския исторически музей. Снимка от онова време
намираме в книгата на Мара Цончева (Цончева, 1971, фиг.
42).
Първата грешка е била допусната още тогава. Статия
от Г. Горов (Горов, 1960) ми позволи да я открия. Горов е
публикувал снимка на същия долмен в оригиналното му
разположение край Белеврен. Проблемът е, че при преноса
ориентацията на долмена е сменена почти на 180 градуса:
оригиналът е бил с лице на юг, а възстановеният е с лице на
север, за да бъде обърнат към улицата. Иначе експонацията
в онзи начален период (според снимката от книгата на
М. Цончева) поне е била простичка и непретенциозна –
около обекта имало обикновена затревена площ, след каквато
действително е съществувал оригиналът. Това положение е
отговаряло поне на естетиката на обекта.
Обстановката си остава такава чак до началото на ХХІ в.,
когато са предприети редица недомислени стъпки, които са
довели до катастрофален резултат! През 2008 г. долменът
до Бургаския исторически музей илюстрира възможно найнесполучлива възстановка, каквато мога да си представя.
Втора грешка: Макар че оригиналът е бил оголен,
възстановката е затрупана небрежно с един камион пръст.
Едновременно се причиняват няколко нежелателни ефекта.
Така най-напред се заблуждава зрителят, че долменът в
древността е бил напълно покрит с насип, което не е доказано.
На снимката на Г. Горов в момента на преместването долменът
в оригинал си е съвсем оголен.
Създава се също заблудата, че насипът е бил от пръст.
Всичките долмени около с. Белеврен (и не само там) са
укрепени отстрани с насипи от едри ломени камъни, които
стигат до височина около 2/3 от тази на самия долмен.
На всичко отгоре се пречи зрителят да види основната
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камера, да оцени размерите, обработката и сглобката на
плочите, да се убеди, че са монолитни. Изпод нелепия пръстен
насип се вижда само предната камера и нейната покривна
плоча. В оригинал са се виждали добре и двете камери.
Заблуда на зрителя има и по отношение на похлупаците.
В репликата и двете камери са прилежно и правилно покрити
с плочи, а от снимката на Г. Горов се вижда, че в оригинал
капакът на предната камера е бутнат на земята. Но от друга
страна тази намеса може да се тълкува като реставрация, която
е полезна. Редно е да има някакъв обяснителен надпис.
Трета грешка: Под предлог да се пази долменът от
докосванията на посетителите, той е ограден с висока и гъсто
оплетена телена мрежа, подобно на курник в селски двор, а
оградата е плътно обхваната от правоъгълна алея с плочник.
В гледката не само че няма и грам автентичност, но тя
демонстрира крайно неуважение към паметника и нежелание
да се осигури подходяща охрана и грижа, а това само по себе
си е изумително в съседство със самия исторически музей в
старинния център на толкова голям и хубав град, пред погледа
на огромен поток чужди и наши туристи, част от които все пак
са културни и любознателни. По-добре би било да се огради с
декоративна желязна ограда цялото пространство за открито
експониране, където да се влиза срещу билет.
ІV
РЕСТАВРИРАНЕ НА МЯСТО
Почти всичките долмени са оставени без никаква
реставрация. Забелязах реставрация само на две места и ще
ги опиша тук. Когато се спомене реставрация на толкова
стари обекти, обикновено се вдига голям шум от археолозипуристи: какъвто и да е, обектът не бива да се докосва,
понеже не познаваме еднозначно оригиналното му състояние.
Това е крайност, чийто резултат парадоксално наподобява
иманярските набези, а именно – скорошно разрушаване на
долмените. Става дума най-често за нещо съвсем просто и
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очевидно, което не изисква Бог знае какви усилия на мисълта.
В цивилизованите страни в Западна Европа се практикува
отдавна.
Най-честият проблем е, че капакът на долмена е запазен
като плоча, но е повече или по-малко отместен, евентуално
паднал до самия долмен. Така долменът е лишен от стабилност
и е открит за ерозията. Задачата на нормалния археолог или
музеен работник е просто да се вдигне капакът с някаква
техника и да се постави на мястото му. Мястото е ясно. Ефектът
е незабавното и трайно стабилизиране на съоръжението.
Един пример за реставрация е отново двойката долепени
долмени в Сакар. При разкопките в края на 70-те години на
ХХ в. капакът на малкия долмен бил намерен пукнат на две
половини. В началото на ХХІ в. някой злосторник бутнал
задната половина на земята. Предната си останала на мястото
и давала съвсем надежден репер за реставрация. През 2008 г.
намираме задната половина от капака качена и оставена на
мястото ╒. И това е съвсем достатъчно.
Друг пример е долменът при с. Остър камък, Харманлийско.
Той си е стоял стабилно и открито още в 1896 г., когато го е видял
и нарисувал геологът Стефан Бончев. От много ровичкане на
разни хора по полето, в началото на ХХІ в. рухнал настрани.
За щастие плочите му не са пострадали. През 2008 г. го
намираме вдигнат отново и добре захлупен, което е чудесно. В
основите на стените е налят малко бетон. Намирам, че ползата
от тази постъпка е по-голяма от вредата (че противоречи на
автентичността). На реставраторите обаче не е достигала
компетентност, вероятно не са били професионалисти, а
местни любители. Не са си дали труд да наместят надлъжните
плочи така, че отвесните им ръбове да попаднат в жлебовете
на задната стена. Това е очевидно нарушение на замисъла на
едновремешните създатели на иначе чудесния долмен.
Неприемлив, според мен, е и начинът, по който е частично
реконструиран подземният храм-кладенец при с. Гърло,
Брезнишко, при опитите да се експонира по модерен начин.
177

ЛЮБОМИР ЦОНЕВ

Там не само са внесени промени в автентичния вид на храма,
но е силно нарушена и естествената му среда с изграждането
на прекалено масивен експонационен навес (припомнете си
Глава 7, дял І).
V
КАК ТРЯБВА И КАК НЕ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗКОПАВАТ
МЕГАЛИТИ
Ще свържа преместванията, разкопките и невежата
реставрация с възможността за евентуално датиране на
мегалитните обекти. Проблемът е там, че всяко местене или
оголване на мегалитната конструкция ни лишава завинаги
от възможността да я датираме с фотолуминесцентната
техника, за която стана дума. Затова е крайно наложително
всеки мегалитен обект да получи своето подробно досие,
където да е описана съдбата му в по-ново време, включително
местене, реставрация и т.н. И да не се пипа грубо! Ето няколко
примера.
Индивидуалните менхири по нашите земи са съвсем редки.
Менхирите от с. Овчарово в Сакар обаче вече са безвъзвратно
компрометирани – единият е „малко” преместен (10-тина
метра), а другият е „много” местен – чак до Хасково. Така
завинаги е ликвидирана възможността да се датират пряко.
Подобна е съдбата на долмените при с. Изворово (Южен
Сакар) и при с. Остър камък (северните склонове на Източните
Родопите в Харманлийско). Те са били силно наклонени и после
са изправени. Ако този факт не се документира, някой може да
се излъже да ги датира и ще получи абсурдни резултати. А е
жалко, понеже те са измежду най-примитивните и вероятно
най-старите у нас.
Същата съдба очаква и грубо разкопаните долмени в ХХІ в.
в Сакар, Странджа и Източните Родопи. Те са били отхлупени
много отдавна. Затова доскоро са били запълнени с пръст,
която им е придала устойчивост. Съвременните археолози са
ги изгребали до дъно и са ги изоставили в едно съвършено
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неустойчиво състояние с наклонени навътре стени, но без
капак. Ерозията скоро ще катурне страничните им стени и така
завинаги ще ги извади от кръга на обектите, подлежащи на
датиране по пряк физичен начин (с фотолуминесценция). Да
не говорим, че ще ги унищожи и като археологични обекти.
Както вече стана с кромлеха, който Г. Китов откри в 2002 г.
край с. Старо Железаре, Пловдивско (припомнете си разказа в
Глава 4, дял ІІ).
Има, слава Богу, и обратен пример за разкопки – става дума
за менхирите-девташи край Плиска. Археологът Рашо Рашев
през 80-те години на ХХ в. предприема разкопки на широк фронт,
но ги извършва толкова добронамерено и професионално, че
ги превръща в образец, който е недостижим за съвременните
разкопвачи на мегалити. Рашев прави дълбоки изкопи около
менхирите и грижливо претърсва почвата за артефакти – дотук
нещата вървят както е общоприето. Ако изкопите си бяха
останали, менхирите отдавна да са се катурнали. За разлика
от днешните си колеги обаче, след приключване на разкопките
Рашев затрупва рововете със същата пръст и дори я трамбова!
Тази съвършено нетипична и изключителна грижа практически
спасява обектите! Благодарение на неговото уважение към
паметниците, тези чудесни и загадъчни обекти могат да се
видят и до днес вертикално забити край Плиска. Ако някъде
са изпопадали, това се дължи на невежото местно население
и на съзнателни вредители, но не и на археолога Рашо Рашев.
Поклон!
Накрая искам тук да отправя едно предупреждение. В
резервата Яйлата е оцелял един много специален двуделен
скално-изсечен долмен. Уникалното при него е, че там е запазен
на мястото си похлупакът, с който основната камера е била
покрита вероятно още при създаването ╒. Ако никой не пипа
този капак, не го повдига и мести, все още ще остане надежда
някога в бъдеще чрез фотолуминесценция да бъде датиран
моментът на създаването на обекта. Би било безкрайно жалко
да се изтърве от невежество тази възможност.
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VІ
КАТАЛОГИЗАЦИЯ
Регистрацията на пълната историческа съдба на всеки
отделен обект се оказва изключително важна не само за общото
наблюдение на мегалитната съвкупност, но и при опитите
за луминесцентното датиране! Например обекти, които са
осветявани при разкопки или преместване, вече е невъзможно
да се датират!
Началната регистрация на балканските мегалитни обекти
и текущото ╒ осъвременяване е целта на он-лайн каталога
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com, чието създаване започна в началото на 2010 г. Такава база данни ще облекчи не
само изучаването им от професионалисти, но и посещаването
им от любознателни туристи. Освен това тя ще предотврати
опити за фотолуминесцентно датиране на обекти, които вече са
необратимо дискредитирани за този метод поради неправилна
човешка намеса.
В заключение мога да кажа, че има още твърде много
да се учи и прави в областта на укрепването, обгрижването,
експонирането и реставрирането на мегалитите у нас. И не
само на мегалитите, естествено.
Най-важното е, че в случая нямам предвид парите, а
преди всичко честния, добронамерен и интелигентен подход.
Мегалитите в днешна България все още не могат да намерят
своите добри и делови стопани.
VІІ
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Засега няма в България и Гърция туристически маршрути,
посветени на мегалитните паметници. Не се издава и популярна
литература – пътеводители и албуми за реклама. В Турция
отдавна има туристически фирми, които предлагат от Истамбул
пътуване до Одрин и Лалапаша, а то включва специално и
посещаване на все още запазените долмени в Турска Странджа.
В Турция се издават и туристически дипляни, които отразяват
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мегалитното ╒ богатство.
В България по спечелени общински проекти се поставят
тук-там указателни табели за някои обекти, напр. в Бегликташ
на Маслен нос или в община Харманли. Няма целенасочена
държавна, общинска или фирмена туристическа политика за
поддържане, експониране и реклама на обектите. Повечето
усилия за просвета на населението и реклама на мегалитите
като туристически атрактивни обекти се предприемат от
ентусиасти по места и при това с техни лични средства, без
подкрепа от общини или от туристически фирми. Ще спомена
само няколко примера.
Поразителна е изключителната самотна битка, която
води години наред г-н Никола Боев от Пловдив за изучаване,
популяризация и опазване на скалното светилище Белинташ,
югозападно от Асеновград. Издава книги, води туристически
групи и им разказва за славното минало на Белинташ по
времето на траките-беси. Напоследък воюва и с опитите на
алчни предприемачи и бизнесмени за незаконно строителство
на хотели и профанизация на сакралния обект.
Друг пример е усилието на семейство Златка и Петър
Караманови от с. Хлябово, Северен Сакар. През 2009 г.
с тяхната помощ астрономът Димитър Колев изработи
компютърна карта на района Българска поляна – Хлябово
– Сакарци, където са нанесени точните GPS координати и
имената на обектите, при това картата е надписана не само
на български, но и на английски език. Семейство Караманови
с упорити усилия и без особена обществена подкрепа я
отпечата на фолио формат А0, след което издейства да бъде
изработена метална рамка с витрина, където да залепят
картата. Така създаденото туристическо рекламно табло по
тяхна инициатива и настояване бе монтирано на площада на
селото край основното шосе Харманли – Тополовград. Разчита
се то да привлече вниманието на пътуващите автомобилисти
между Хасково и южното Черноморие, а също така към новия
граничен пункт с Турция при с. Лесово, на източния бряг на
р. Тунджа. Със съдействието на сем. Караманови на витрината
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на библиотеката в центъра на селото бе уредена и неголяма
постоянна фотоизложба за мегалитите в района.
Трети пример е грижата за мегалитните обекти в община
Харманли, в Южен Сакар. Там нещата са подхванати поинтелигентно. Спечелен е проект за финансиране на общинско
ниво. При долмените до с. Изворово и при менхира Чучул камък
при с. Овчарово са поставени метални табели с обяснителни
надписи. В центъра на с. Изворово е отделено голямо
помещение, което подслонява хубава историческа сбирка за
района, където може да се закупят и добре изработени модерни
дипляни, изработени в рамките на същия проект.
Доста по-отдавна прекрасна музейна сбирка е имало в
странджанското с. Заберново. Когато видях за пръв път тази
толкова симпатична и старателно подредена експозиция
(2004 г.), по своя замисъл тя можеше да съперничи с музея в
Малко Търново. Била създадена във втората половина на ХХ в.
от видния странджански краевед Горо Горов и включваше
както снимки, така и витрини с артефакти от различни далечни
епохи, открити в района. Отразяваше не само мегалитни
и могилни обекти от тракийската древност, но и славната
Илинденско-Преображенска епопея, а също и значителни
събития от живота на селото през ХХ в. За огромно съжаление
днес (2010 г.) сбирката е практически унищожена от хулиганско
проникване в сградата, невъзможно е да се компенсират нито
разграбените археологични експонати, нито откраднатите или
разкъсани снимки. Като контраст мога да посоча прекрасната
музейна сбирка, която изгражда в момента кметицата на
с. Крайново (Западна Странджа – Дервентски възвишения), но
тя има главно етнографско съдържание.
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ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
І
Описаните тук обекти са пръснати неравномерно по територията на Балканския полуостров. Да ги припомним накратко.
Скално-изсечените паметници безспорно се срещат
както в Северна, така и в Южна БЪЛГАРИЯ, но повечето са в
източната половина. Това са скални кръгове, стълбища, ямки,
улеи, трапецовидни ниши, камери, шарапхани (шарапташи),
цели комплексни скални светилища (Белинташ, Фотиново,
Перперек, Татул, Бегликташ и др.). В най-голямо количество и
разнообразие ги намираме на юг в Източните Родопи, а също
така в североизточния район, който се простира от Шумен
през Мадара, Провадия до Камен бряг. Отделни екземпляри са
пръснати в Западните Родопи, Сакар, Средна гора, Източния и
Централния Балкан, т.е. винаги в планински ландшафти.
Менхирите и вариациите им в БЪЛГАРИЯ са оцелели
в достатъчно значимо количество, за да докажат, че не са спорадична, инцидентна проява. Менхирите днес се оказват поне
150-тина: класически индивидуални (3–4), останки от редици
(2), кромлехи (2) от по 20-тина менхира всеки, правоъгълни
менхирни решетки (3–4 с общо стотина менхира). Географски
се срещат само в Източна България, в район, който започва на
юг от Сакар планина, а завършва на север в Плевенско и край
Плиска.
В ГЪРЦИЯ има не повече от 10 индивидуални менхира.
В ТУРЦИЯ има около 1000 групирани менхира при гр. Лалапаша, Одринско.
Долмените са само в Югоизточна БЪЛГАРИЯ, най-много
са запазени в планините Странджа, Сакар и Източни Родопи,
но се срещат на север край Казанлък и Котел, на запад до Ста183
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росел, на изток до Маслен нос. Вероятно са оцелели не повече
от 110.
В ГЪРЦИЯ са 10–20, повечето в южните разклонения на
Източните Родопи, но има и на о-в Самотраки, о-в Наксос и до
селцето Димини край Лариса.
В ТУРЦИЯ са около 300 северно от паралела на гр. Лалапаша до границата с България в Странджа.
Квази-мегалитни обекти в БЪЛГАРИЯ има доста: циклопските зидове в Кабиле, Пулпудева (Небет-тепе) и до с.
Минерални бани, Хасковско, подземен храм-кладенец до Брезник, долменоподобна гробница край Омуртаг. Макар и доста
малко, но са открити и парамегалитни обекти: антропоморфни менхири-стели, декорирани каменни блокове.
Такъв вид обекти има достатъчно много в ГЪРЦИЯ и
ТУРЦИЯ, но не съм правил статистика.
Срещат се също и екстравагантни обекти от смесен тип,
които съчетават характеристики от скално-изсичане и мегалитен подход: скално-изсечен менхир, скално-изсечен долмен,
протодолмени, квази-трилити и т.н. Те обогатяват общата картина, макар и да са единични бройки.
В своята съвкупност изредените паметници са изненадващо много на брой и представят ярко и разнообразно една
особена култура, идваща от твърде далечна безписмена епоха.
Макар че никога няма да ги разберем докрай, можем поне да
ги уважаваме и ценим като знаци на духа. Те бележат дълбоките духовни пориви на едно прастаро население по нашите
днешни земи, един богат, но загадъчен и отишъл си завинаги
светоглед, който лежи в корените на цялото следващо културно развитие по нашите днешни земи.
ІІ
Като обобщим достъпните данни за откритите и изучените мегалитни обекти у нас и НА БАЛКАНИТЕ КАТО ЦЯЛО,
можем да стигнем до поучителни изводи за изключителното
историческо наследство НА БАЛКАНСКИЯ ЮГОИЗТОК в
разстояние на 4–5 хилядолетия назад.
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А) Най-напред нека фиксираме родолюбивото си внимание не само върху златните артефакти и керамичните съдове, и
идоли от най-древните времена. Те са наистина изключително
талантливи творби на трудолюбиво и заможно население, но
не изчерпват живота. Не по-малко грандиозни, вълнуващи и
достойни за вниманието ни са един друг тип знаци за творческия гений на старинното тукашно население, а именно каменните градежи с повече или по-малко мегалитни белези.
Б) Подробният преглед води до категоричен извод, че по
територията на днешна България в ІІІ–ІІ хил. пр. Хр. се е развила богата скално-ориентирана култура (скално изсичане
плюс мегалити). Въпреки не особено дружелюбното отношение на природните и човешките стихии през времето след
Христа до началото на ХХІ век, от нея са оцелели достатъчен
брой паметници в такава комбинация, която едва ли има много
аналози по света. В някои страни има само скално-изсечени
обекти, но няма мегалити; в други – обратно; в трети – няма
следи и от двете, а направо се развива дребномодулната строителна култура. В България са оцелели всичките типове строителна култура от древността и това само по себе си е прекрасно основание да се гордеем със земята си! Отново наблягам
на думата „оцелели”, понеже никой досега не ги е „запазил”
съзнателно; по-скоро напротив – рушени са преднамерено.
Ако успеем да оценим и запазим това богатство, България
може да го превърне в цивилизационен резерват. Върху нейната неголяма площ всеки любознателен българин или чужденец би могъл да се любува не само на природни красоти, но
и на множество скални паметници в различен стил, да ги съпоставя, анализира, осмисля. За тази цел обаче е наложителна
спешна намеса и грижа – с ум и сърце.
Добре е тук да цитирам думите на видния изследовател
Петър Делев („Мегалитите в Тракия. Част 2”, стр. 420):
В хода на досегашното изложение се спряхме на различни по вид, предназначение и разпространение паметници,
като се постарахме да приведем и наличните доказател185
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ства за тяхната принадлежност към един общ мегалитен
културен кръг. Тук ще се спрем отново на някои общи
за всички разгледани паметници характеристики, които
подкрепят тази хипотеза. Така преди всичко те са изградени от грубо издялани каменни плочи или са издълбани
също грубо и примитивно в естествените скали, което ни
позволи да ги обединим под общото название „мегалитни паметници”. Характерно за всички тях е еднаквото
отношение към грубо обработения камък, към скалата в
нейната естествена монументалност. Има достатъчно основания да се смята, че за създателите на тези паметници
скалата представлява обект на особена венерация, някакъв мистичен символ на свръхестествените и божествени
сили, на вечното и непреходното, на отвъдния свят; в този
аспект може определено да се говори за съществуването
на култ към скалата в древна Тракия. …В тях се долавя
едно примитивно и необременено естествено чувство за
форма и монументалност, незасегнато от геометричната
условност на развитата архитектура.
В) Според логиката на развитието навярно в началния
стадий са се появили скално-изсечени паметници, по-късно
менхири и техни вариации, а накрая долмени, които от своя
страна също са претърпели вътрешна еволюция от просто към
сложно. Датировката на тази култура е силно затруднена от
самото ╒ естество: дялани скали без никакви органични остатъци; евентуално парчета от керамични съдове, които не са
задължително синхронни с обектите, издялани в скалите. Нейният висш стадий – долмените – засега официално се датират
в периода ХІІ–VІ в. пр. Хр. Всичките датировки засичат не
времето на създаването на мегалита, а неговото най-ранно използване, т.е. дават горната граница. Остава открит въпросът
за долната граница, понеже никой не може да гарантира, че не
е имало и по-ранно използване, от което просто не са останали следи. Известна надежда за преодоляване на този проблем
носят някои нови физични методи за датировка, от чието овладяване и прилагане България може само да спечели.
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Г) Докато за създателите на най-ранните скално-изсечени
обекти и за менхирите и производните им не можем да кажем
нищо сигурно, понеже събитията се развиват в една лишена от
писменост епоха и среда, то за щастие се оказва възможно да
свържем някои от последните долменоподобни съоръжения у
нас с територията, на която са живели племената от одриската група. А тази група заедно с обитавания от нея район (от
времето на класическия разцвет) вече е регистрирана в писмени паметници.
Въпреки че в древногръцките писмени извори от V в. пр.
Хр. насетне няма никакво конкретно указание за долмените
в Тракия, някои белези на самите градежи по одриските земи
(по времето на одриския разцвет) позволяват да смятаме, че
именно одриските племена строили в V–ІV в. пр. Хр. и дори
по-късно съоръжения с мегалитни елементи. Нещо повече:
макар че тогава долмените вече били анахронизъм, одрисите
ги тачили дотолкова, че понякога в непосредствена близост до
тях създавали своите подмогилни царски гробници или храмове. Одриската племенна група излиза от анонимност като
основен носител на мегалитна традиция поне в стадия на
най-късните долмени.
Твърде вероятно е предшествениците на одриската група
– да ги наречем „пра-одриси” – да са същинските строители на
долмените в Тракия.
Ето как описва тази ситуация Иван Венедиков („Мегалитите в Тракия. Част 2”, стр. 158–160):
Тъй наречените долмени… тези гробници се появили в
техните най-примитивни форми у племената, които са се
намирали в Югоизточна Тракия. …една група паметници,
които откъсват Крайбрежна Тракия от всички останали
области,
населени с траки. …Югоизточна Тракия е направила големите крачки, които я разделят от останалите тракийски
племена, като е отишла сравнително много по-бързо напред в обществено отношение. …Одрисите, които населя187
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ват най-западната част от тази област, след първата четвърт
на V в. пр. н. е. създават чрез подчиняване на съседните
племена със сила една мощна държава, която се превръща
в главен фактор в развитието на тракийската култура. Тази
област е всъщност …областта на мегалитните гробници.
Д) Още една връзка може да се проследи между мегалитите и одрисите, но вече след периода на разцвета им. Става дума
за факта, че доста дълго време след като долменното строителство у нас отмира окончателно (VІ–V в. пр. Хр.), по земите на
същата племенна група векове наред (чак до ІІ–ІІІ в. сл. Хр.) се
изграждат нови обекти, някои от които носят несъмнен отпечатък от скално-ориентирана култура. С други думи, общата
балканска скално-ориентирана култура, макар и преживяла разцвета си през ІІ хил. пр. Хр, не изчезва в средата на І
хил. пр. Хр. отведнъж и напълно, а оставя своя отпечатък
и върху паметници, характерни за края на дохристовата
ера и началото на новата ера и то отново предимно в земите на одриското царство.
Много малко са местата по света, където може да се проследи толкова подробно еволюцията на мегалитната култура:
зараждане, усложняване, разцвет, затихване, вплитане на нейни елементи в творбите от следващите епохи.
Още по-малко са местата, където в онези безписмени времена може да се намери макар и крехка материална връзка
между наличните каменни паметници и писмено регистрирани конкретни племена и племенни групи. Тази възможност
дава действителната уникалност на днешните български земи
и можем с право да се гордеем с нея.
Дано само да я опазим и да я предадем на нашите следовници в добро състояние. А тази цел няма да се постигне от
само себе си. Предстои огромна по обем работа, която изисква
ентусиасти. Най-кратко и сполучливо ситуацията може да се
формулира с неувяхващите слова на И. Илф и Евг. Петров: „Да
се обича родината е прекрасно, но трябва и да се работи!”
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Първата стъпка е: най-сетне едно наистина тотално обхождане и каталогизиране на всичките известни и оцелели до
днес паметници в България, Турция и Гърция. Което да завърши с картотека, съдържаща пълно заснемане (вкл. астрономично!) на обектите, и периодично актуализирана (т.е. с поддържане). Ако продължим да си играем на криеница, самата
възможност за по-нататъшно научно дирене ще изчезне безвъзвратно. И няма само иманярите да са виновни.
Втората стъпка е: едно възможно най-пълно сравняване
на тракийските мегалити с мегалитите в други райони около
Средиземно море, в Западна Европа и в Кавказ по цял набор
конкретни признаци: хоризонтална и вертикална конструкция,
състояние на могилите, наличие на каменни кръгове, обработка на плочите и т.н.
Третата стъпка е:…
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОЛМЕНИ В СТРАНДЖА, САКАР И ИЗТ. РОДОПИ
СПОРЕД Д. КОЛЕВ
Данни за долмените в България, обходени от двете българо-испански експедиции 2006 и 2008 г. в ИЗТ. РОДОПИ, САКАР, СТРАНДЖА. 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 курсив – през юли 2008 г. Автор: Д. Колев. Таблиците са публикувани в сборника „Мегалити на Балканите”, 2009. Тук са възпроизведени с разрешението на автора.
Астрономическите азимути Ао (отчитани от севера и равни на геодезическите) са изчислени по формулата Ао=Аm+ΔАm,
където Аm са измерените от нас магнитни азимути Аm на осите на долмените. Поправките за магнитната деклинация са:
ΔАm=+5° за Източните Родопи (Крумовградско и Ивайловградско) и ΔАm=+4° за Сакар и Странджа. Дадена е видимата
височина на хоризонта h.
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Черничево
Черничево
Черничево
Черничево

Железино

Железино
Железино
Железино
Железино
Железино

Кобилино

Кобилино

Плевун

5

6
7
8
9
10

11

12

13

Селище
или ориентир

1
2
3
4

№

„дългият долмен”

41 28 51.7

41 30 03.0

41 30 03.0

41 29 06.5
41 29 09.7
41 29 06.1
41 29 06.1
41 29 06.1

41 28 09.8

Турските гробища
„долмен-кромлех”
Гьолищата
“-”
“-”
“-”
“-”
до разклона за
Ивайловград
“-”

41 22 50.1
41 22 50.1
41 22 50.1
41 22 50.1

Ширина N,
° ‘ “

Мезарлък янъ
“-”
“-”
“-”

Местност,
ориентир

Източни Родопи

26 00 15.5

25 58 41.7

25 58 41.7

25 57 50.5
25 57 50.8
25 58 02.4
25 58 02.4
25 58 02.4

25 57 27.9

25 50 30.9
25 50 30.9
25 50 30.9
25 50 30.9

Дължина E,
° ‘ “

95.5

284

300

292
282
271
264
92

84.5

194
193
192
160

Аm,
°

0.5

2.5

3

1.5
0.5
0
0
0

0

8
8
8
8

h,
°

100.5

289

305

297
287
276
269
97

89.5

199
198
197
165

Ао,
°
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

№

“-”
Желюв дол
Капаклия

Сакарци
Радовец
“-”
“-”
“-”
“-”
“-”

“-”
“-”
в края на селото
Ешмеджик
Нъчеви чаири-1
Нъчеви чаири-2
Гайдарова пещера
Бялата трева-1
Бялата трева-2
Евджика (скален)
Евджика (обикн.)
Мангъра

Местност,
ориентир
до шосето, под върха
Бялата пръст

Селище
или ориентир
Остър камък
Черепово
Черепово
Черепово
Изворово
Оряхово
Хлябово
Хлябово
Хлябово
Българска поляна
Българска поляна
Хлябово
Хлябово
Пътя под Камиктепе

Ширина N,
° ‘ “
41 53 16.3
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
42 01 20.4
42 02 39.1
42 02 37.3
42 00 10.3
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

Сакар
Дължина E,
° ‘ “
25 51 46.6
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
26 15 05.5
26 15 32.7
26 15 32.8
26 16 23.8
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

Аm,
°
172.5
201
201.25
197.75
280.5
196.25
237.75
237.75
159.75
204.25
149
176.5
291.5
187
178.5
212
255.25
256
257.5
220.5
253
242

h,
°
0.5
0
0
-0.5
-1
0
4
4
2.5
4
4
5
1
-1
-2
4
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5

Ао,
°
176.5
205
205.25
201.75
284.5
200.25
241.75
241.75
163.75
208.25
153
180.5
295.5
191
182.5
216
259.25
260
261.5
224.5
257
246
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36
37
38
39
40
41
42
43а
43б
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

№

Горно Ябълково
Долно Ябълково
Долно Ябълково
Долно Ябълково
Белеврен
Кирово
Белеврен
Белеврен
Белеврен
Белеврен
Кирово
Кирово
Кирово
Кирово
Кирово

Крайново

Селище
или ориентир
Г. Дервент

Влахов дол (Каракуш)
Влахов дол (контролен)
Лозята
в краве-комплекса
Лозенски дол
към Големия камък
до пътя
към Аязмото
Сарачева тумба
Кирякстефчова къшла
Бички бунар
Капаците, дв.1, д.1
Капаците, дв.1, д.2
Капаците, дв.2, д.1
Капаците, дв.2, д.2

Местност,
ориентир
Пещерите
“-”
в гробището
Триалчака
“-”
Паша дере

Ширина N,
° ‘ “
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
42 07 05.4
42 07 05.2
42 06 18.5
42 08 21.1
42 07 29.7
42 07 28.3
42 05 56.1
42 06 58.9
42 09 08.4
42 06 05.9
42 08 35.3
42 07 59.1
42 07 59.1
42 07 54.8
42 07 54.8

Странджа
Дължина E,
° ‘ “
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
27 07 47.3
27 07 47.3
27 09 27.7
27 09 34.3
27 09 38.0
27 09 38.1
27 10 52.7
27 10 55.0
27 11 43.5
27 11 53.4
27 12 44.9
27 13 49.2
27 13 49.2
27 13 44.9
27 13 44.9

Аm,
°
192
191.25
191.5
215.5
187
220
194
196.5
197.3
171
222.25
222.75
221.5
207.75
181
218.5
185.5
211.75
204
213
238
231.75
h,
°
3
3
3
0
0.5
8
2
2.5
3
1
1
4.5
<8?
3
2
1.7
3
4?
1.5
1.5
1.5
1

Ао,
°
196
195.25
195.5
219.5
191
220
198
200.5
201.3
175
226.25
226.75
225.5
211.75
185
222.5
189.5
215.75
208
217
242
235.75
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по шосето за
вр. Близнаците
Евренозово
Евренозово
Евренозово
Евренозово
Звездец

Бръшлян

Бръшлян
Бръшлян
Бръшлян
М. Търново
М. Търново
М. Търново
М. Търново
Калово
Калово
Калово
Калово
Заберново
Заберново
Приморско
Приморско
Приморско
Приморско

58
59
60
61
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

57

194

Райков чукар 1
Райков чукар 2
Лъката
Бакъра
до р. Велека
Живак (на края на
Хамбарчето)
Хамбарчето (разрушеният)
Гогово (към Хамбарчето)
Цера
Какачина (до извора)
Станково: десен - Е
Станково: ляв - W
Станково 2
Змейови къщи
“-”
Чардак
Св. Неделя
Лъгът в резервата Парория
“-” (двоен долмен)
Китката (Дюлмените)
“-”
“-”
“-”

Ашламата

42 01 08.6
42 01 14.5
42 02 27.5
42 00 22.5
41 59 22.1
41 59 22.1
41 59 18.7
42 07 02.9
42 07 02.5
42 08 14.7
42 07 57.7
42 06 25.1
42 06 25.1
42 18 32.8
42 18 59.7
42 18 40.0
42 18 40.0

42 00 54.6

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

42 12 01.1

27 26 06.2
27 26 56.4
27 27 02.5
27 27 25.4
27 27 58.1
27 27 58.1
27 28 00.4
27 29 45.6
27 29 48.4
27 31 38.1
27 31 39.5
27 32 27.1
27 32 27.1
27 45 01.7
27 45 43.7
27 45 44.7
27 45 44.7

27 26 03.4

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

27 16 16.5

162.25
120
211
153
196.5
179
211
205
197.75
221
219.75
207.5
203
197.5
203
164
161.5

144

135
212
153.5
205
187.5

172.75

1.5
6
5
6.5
10
11
12
2
2
0.5
0.5
5
4.5
0
9
8
8

5

2
0.5
2.5
0
15

2.3

166.25
124
215
157
200.5
183
215
209
201.75
225
223.75
211.5
207
201.5
207
168
165.5

148

139
216
157.5
209
191.5

176.75

ЛЮБОМИР ЦОНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ДОЛМЕНИ ПРИ СЕЛАТА Г. БУКОВО,
Г. И Д. ЯБЪЛКОВО, БЕЛЕВРЕН, КИРОВО, ГРАНИЧАР
СПОРЕД СВ. СОЛОВЬОВ
Снимки на някои от долмените са публикувани от същия
автор в сборника „Мегалити на Балканите”, 2009.
Специална забележка за данните на Св. Соловьов:
В Приложение 1 (Дим. Колев) и 3 (Л. Калудов) е ползвана обичайната система, при която градусът има 60 минути, а
всяка минута – 60 секунди и едва секундите имат по-нататък
десетични подразделения.
В Приложение 2 Св. Соловьов използва WGS84 стандарт;
според него градусът има 60 минути, но всяка минута има понататък десетични подразделения. Следователно, за да минете
от координати, дадени от Св. Соловьов, към координатите съгласно Д. Колев или Л. Калудов, трябва да се извърши конвертиране.
Например за долмена до Голямо Буково Св. Соловьов дава
координати:
N 42 10.404; E 27 09.454
В обичайния шестдесетичен вид те ще имат стойности съответно:
N 42 10’ 24.2”; E 27 09’ 27.2”.
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ОПИСАНИЕ

12 „Капаците-1“ край Граничар
13 „Капаците-2“ край Граничар
Долмен в м. „Коруба-та” в заграждението между
14
Д. Ябълково и Кирово
15 Долмен между Кирово и Граничар

Долмен в м. „Аязмото” между Кирово и
11
Белеврен

Долмен в м. „Змеюви къщи” край Голямо Буково
Долмен до „Каракуш“ край Д. Ябълково
Долмен на пътя над Алмалийското кале
Долмен край дърварския път в м.“Лозенски дол“
4
край Д. Ябълково
5 Долмен край пътя към камъка
6 Долмен в м. „Паша дере“ край Г. Ябълково
Долмен на хълмче по пътя от Г. Ябълково за
7
Белеврен, на разклона за Кирово
8 Долмен на северния изход на Белеврен
Долмен в м. „Киряк Стояновата къшла” край
9
Белеврен
10 Долмен в м. „Лозята” край Белеврен

1
2
3

№

Намерен от Св. Славов
По координати на Дим. Колев

42 06 30.8

По координати на Дим. Колев

42 07.985
42 07.913
42 08.352
42 08.588

По координати на Дим. Колев
По координати на Дим. Колев
Намерен от Св. Славов
Намерен от Св. Славов

42 06.982

42 06.098

По координати на Дим. Колев

По координати на Дим. Колев

42 05.935

По координати на Дим. Колев

Н/К

42 07.701
42 06.347

Намерен от Св. Славов

Намерен от Св. Славов

42 07.472

Намерен от Св. Славов – окт. 2008
По координати на Дим. Колев
По координати на Дим. Колев

27 12.748

27 09.572

27 13.820
27 13.748

27 10.917

27 09 46.2

27 11.890

27 10.878

Н/К

27 09.163
27 07.233

27 09.635

Ширина N, Дължина E,
°
‘
°
‘
42 10.404
27 09.454
42 07.087
27 07.788
42 06.735
27 07.712

ИЗТОЧНИК

ЛЮБОМИР ЦОНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДОЛМЕНИ ДО С. ГРАНИЧАР
СПОРЕД Д-Р Л. КАЛУДОВ
Снимки на някои от долмените са публикувани от същия
автор в сборника „Мегалити на Балканите”, 2009.
№

ОПИСАНИЕ

Ширина N,
° ‘ “

Дължина E,
° ‘ “

1

двукамерен зад мрежата

42 07 25.80

27 16 33.84

2

еднокамерен зад мрежата

42 06 57.87

27 14 21.00

3+4

двойка 1 в лозята

42 07 56.59

27 13 46.60

5+6

двойка 2 в лозята

42 07 56.04

27 13 45.00

на пътя за с.Кирово

42 08 47.67

27 12 49.72

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТАБЛИЦА ЗА ОРИЕНТАЦИЯТА
НА ПОДМОГИЛНИ ХРАМОВЕ
Таблицата съдържа данни за ориентацията на 47 подмогилни храмове от класическия тракийски период по нашите
земи VІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр., които са взети от следните
публикации:
Гергова, Диана, Венедикова, Катерина: „Демир баба теке –
българският Йерусалим”, изд. Агато, София, 2007.
Русева, Малвина, „Тракийска култова архитектура в България”, изд. Я, Ямбол, 2000.
Русева, Малвина, „Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V–ІІІ в. пр. н. е.”, изд. Я, Ямбол, 2002.
Стефанов, Йордан, „Стомогилие”, изд. ПИК, Велико Търново,
2006.
197
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Китов, Георги, Зарев, Косьо, Димитрова, Евтимка, „Долината
на розите и тракийските царе”, под ред. на Косьо Зарев и
Валентин Денев, изд. Вион, Пловдив, 2001.
Ориентацията на храма в Поморие бе допълнително определена за настоящата публикация от Стела Горова, Бургас, за
което сърдечно ╒ благодаря.
Подмогилен храм

Прибл.
азимут

Храмове в Казанлъшко
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сарафова могила
Могила „Грифоните”
Славчова могила
Могила „Шушманец”
Рачева могила – Мъглиж
Кестелева могила.
Храм в с. Мъглиж
Казанлъшка гробница
Могила „Голяма арсеналка”
Сашова могила
Могила „Оструша”
Могила „Хелвеция”
Могила „Голяма косматка”
Попова могила

190
200
162
186
162
162
180
180
180
180
180
180
180
180

Храмове в резерват Сборяново край Исперих
15
16
17

Гинина могила
Храм в могила № 13
Храм в могила № 12

130
135
212

Други храмове у нас, в Турция, Гърция и Украйна
18
19
198

с. Брестовица, Пловдивско
с. Марково, Пловдивско

90
270
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

гара Филипово, Пловдивско
с. Първенец, Пловдивско
с. Старосел, Хисарско
с. Малко Белово, Пазарджишко
гр. Стрелча, Пазарджишко
Жаба могила, Стрелча, Пазарджишко
с. Копринка, храм 1, Старозагорско
с. Копринка, храм 2, Старозагорско
Древния гр. Севтополис, Казанлъшко
с. Татарево, Хасковско
Могила „Курт-кале”, Мезек
Могила „Мал-тепе”, Мезек
с. Калояново, Сливенско
с. Янково, храм 1, Шуменско
с. Янково, храм 2, Шуменско
Храм западно от Варна
Могила Ешил-тепе, Варна
местност Мапите, Созопол
местн. Пропада, Малкотърновско
местн. Мишкова нива, Малкотърновско
Храм при гр. Поморие
м. А, Лозенград, Турция
м. В, Лозенград, Турция
м. С, Лозенград, Турция
с. Ериклисе, Лозенградско, Турция
Съкровищница на Атрей, Микена
Чесменски курган, Керч, Украйна
Царски курган, Керч, Украйна

207
270
180
270
135
118
180
180
180
180
180
45
180
90
90
180
180
180
140
190
180
180
180
180
180
102
90
225

199
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
СТРУКТУРА НА ФОТОИЗЛОЖБАТА
Раздел от фотоизложбата

Код на
слайдовете

1. Увод / Introduction

U

2. Менхири / Menhirs
2-1 Отделни менхири / Single Menhirs
2-2 Групирани менхири / Grouped Menhirs
2-3 Кромлехи / Cromlehs

M
SM
GM
CR

3. Долмени / Dolmens
3-1. Долмени в Странджа / Dolmens in Strandzha
3-2. Долмени в Сакар / Dolmens in Sakar
3-3. Долмени в Източните Родопи / Dolmens in
East Rhodope
3-4. Анализи на долмените / Dolmen analysis

D
Dstr
Dsak
Drhod
DA

4. Специфични обекти / Specific Objects
4-1. Скално-изсечени менхири / Rock Menhirs
4-2. Трилити / Triliths
4-3. Скално-изсечени долмени / Rock Dolmens
4-4. Циклопски зидове / Cyclopic Walls
4-5. Квазимегалити / Quasi-Megaliths
4-6. Парамегалити / Para-Megaliths
4-7. Мегалитни каменни кръгове / Megalithic
Stone Circles

SO
RM
TR
RD
CW
QM
PM

5. Финал / Final

F

200
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КООРДИНАТИ НА МЕНХИРИ-ДЕВТАШИ
КРАЙ ПЛИСКА И ЗЛАТНА НИВА,
ИЗМЕРЕНИ ОТ ФИЛИП АПОСТОЛОВ, 2009 г.
Таблица 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

N43 21.110 E27 08.253
N43 21.110 E27 08.253
N43 21.108 E27 08.256
N43 21.099 E27 08.278
N43 21.090 E27 08.299
N43 21.093 E27 08.300
N43 21.096 E27 08.301
N43 21.095 E27 08.302
N43 21.088 E27 08.324
N43 21.084 E27 08.330
N43 21.078 E27 08.330
N43 21.078 E27 08.330
N43 21.066 E27 08.327
N43 21.058 E27 08.323
N43 21.058 E27 08.321
N43 21.053 E27 08.309
N43 21.054 E27 08.307
N43 21.054 E27 08.306
N43 21.057 E27 08.299
N43 21.057 E27 08.294
N43 21.058 E27 08.295
N43 21.060 E27 08.294
N43 21.061 E27 08.296
N43 21.065 E27 08.302
N43 21.066 E27 08.302
N43 21.067 E27 08.302
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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N43 21.079 E27 08.304
N43 21.083 E27 08.304
N43 21.084 E27 08.306
N43 21.083 E27 08.309
N43 21.082 E27 08.310
N43 21.078 E27 08.313
N43 21.074 E27 08.317
N43 21.072 E27 08.317
N43 21.069 E27 08.314
N43 21.063 E27 08.320
N43 21.064 E27 08.320
N43 21.076 E27 08.313
N43 21.083 E27 08.309
N43 21.094 E27 08.304
N43 21.108 E27 08.297
N43 21.111 E27 08.296
N43 21.112 E27 08.291
N43 21.116 E27 08.292
N43 21.118 E27 08.294
N43 21.119 E27 08.292
N43 21.120 E27 08.293
N43 21.118 E27 08.299
N43 21.118 E27 08.304
N43 21.122 E27 08.324
N43 21.125 E27 08.344
N43 21.126 E27 08.345
N43 21.124 E27 08.353
N43 21.126 E27 08.352
N43 21.129 E27 08.352
N43 21.130 E27 08.349
N43 21.128 E27 08.344
N43 21.124 E27 08.321
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

N43 21.119 E27 08.303
N43 21.114 E27 08.284
N43 21.113 E27 08.261
N43 21.110 E27 08.243
N43 21.107 E27 08.232
N43 21.108 E27 08.236
N43 21.108 E27 08.237
N43 21.110 E27 08.253
N43 21.110 E27 08.254
N43 21.109 E27 08.252
N43 21.111 E27 08.253
N43 21.111 E27 08.254
N43 21.108 E27 08.264
N43 21.104 E27 08.280
N43 21.099 E27 08.294
N43 21.099 E27 08.293
N43 21.099 E27 08.293

Таблица 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

N43 21.474 E27 07.063
N43 21.481 E27 07.053
N43 21.481 E27 07.053
N43 21.480 E27 07.046
N43 21.479 E27 07.044
N43 21.476 E27 07.041
N43 21.476 E27 07.044
N43 21.477 E27 07.043
N43 21.476 E27 07.016
N43 21.474 E27 07.004
N43 21.451 E27 06.997
N43 21.439 E27 06.992
N43 21.438 E27 06.993
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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N43 21.436 E27 06.996
N43 21.435 E27 06.991
N43 21.435 E27 06.990
N43 21.434 E27 06.981
N43 21.435 E27 06.981
N43 21.434 E27 06.981
N43 21.430 E27 06.980
N43 21.433 E27 06.980
N43 21.450 E27 06.976
N43 21.450 E27 06.976
N43 21.452 E27 06.980
N43 21.449 E27 07.007
N43 21.449 E27 07.009
N43 21.446 E27 07.002
N43 21.444 E27 06.993
N43 21.437 E27 06.999
N43 21.435 E27 06.982
N43 21.428 E27 06.980
N43 21.426 E27 06.981
N43 21.425 E27 06.983
N43 21.422 E27 06.984
N43 21.423 E27 06.985
N43 21.424 E27 06.987
N43 21.422 E27 07.007
N43 21.424 E27 07.011
N43 21.421 E27 07.022
N43 21.420 E27 07.020
N43 21.421 E27 07.017
N43 21.430 E27 07.004
N43 21.436 E27 06.998
N43 21.436 E27 06.995
N43 21.436 E27 06.994
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

N43 21.438 E27 06.991
N43 21.437 E27 06.982
N43 21.440 E27 06.980
N43 21.461 E27 06.982
N43 21.467 E27 06.976
N43 21.466 E27 06.969
N43 21.456 E27 06.940
N43 21.452 E27 06.919
N43 21.450 E27 06.914
N43 21.450 E27 06.907
N43 21.451 E27 06.904
N43 21.451 E27 06.904
N43 21.450 E27 06.908
N43 21.448 E27 06.908
N43 21.449 E27 06.904
N43 21.446 E27 06.898
N43 21.445 E27 06.896
N43 21.447 E27 06.895
N43 21.449 E27 06.895
N43 21.451 E27 06.898
N43 21.450 E27 06.908
N43 21.451 E27 06.910
N43 21.463 E27 06.924
N43 21.471 E27 06.929
N43 21.463 E27 06.927
N43 21.458 E27 06.927
N43 21.452 E27 06.920
N43 21.434 E27 06.901
N43 21.425 E27 06.893
N43 21.423 E27 06.891
N43 21.424 E27 06.894
N43 21.425 E27 06.896
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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N43 21.427 E27 06.902
N43 21.429 E27 06.902
N43 21.426 E27 06.905
N43 21.426 E27 06.908
N43 21.428 E27 06.926
N43 21.428 E27 06.926
N43 21.423 E27 06.929
N43 21.417 E27 06.928
N43 21.417 E27 06.926
N43 21.416 E27 06.927
N43 21.413 E27 06.928
N43 21.411 E27 06.928
N43 21.411 E27 06.924
N43 21.413 E27 06.924
N43 21.413 E27 06.926
N43 21.413 E27 06.927
N43 21.415 E27 06.924
N43 21.416 E27 06.926
N43 21.416 E27 06.922
N43 21.413 E27 06.923
N43 21.412 E27 06.922
N43 21.411 E27 06.921
N43 21.416 E27 06.921
N43 21.417 E27 06.920
N43 21.417 E27 06.920
N43 21.413 E27 06.917
N43 21.415 E27 06.917
N43 21.415 E27 06.915
N43 21.417 E27 06.917
N43 21.417 E27 06.918
N43 21.418 E27 06.918
N43 21.419 E27 06.914
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

N43 21.418 E27 06.914
N43 21.415 E27 06.913
N43 21.414 E27 06.912
N43 21.415 E27 06.911
N43 21.416 E27 06.911
N43 21.415 E27 06.911
N43 21.412 E27 06.911
N43 21.395 E27 06.916
N43 21.391 E27 06.911
N43 21.403 E27 06.908
N43 21.416 E27 06.905
N43 21.419 E27 06.907
N43 21.420 E27 06.904
N43 21.421 E27 06.903

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ДОЛМЕНИ ДО С. ХЛЯБОВО, САКАР ПЛ.,
СПОРЕД ЯНКО ДИНЧЕВ
САКАР

Местност

Хлябово
Надм.
височина

1

Гайдарова пещера**

361 м

2

Нъчеви чаири***

354 м

3

*Евджика*

454 м

4

Евджика*

456 м

Ширина
N
42° 02’
47.90”
42° 03’
05.09”
42° 02’
38.62”
42° 02’
37.85”

Дължина
E
26° 14’
22.31”
26° 13’
44.52”
26° 15’
31.92”
26° 15’
32.08”
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
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42° 01’
26° 14’
07.19”
26.77”
42° 01’
26° 14’
Славова кория*
457 м
24.05”
27.76”
42° 01’
26° 15’
Бялата трева**
451 м
19.34”
03.72”
42° 01’
26° 15’
Бялата трева* до големия
449 м
19.68”
03.12”
42° 01’
26° 15’
Бялата трева*
490 м
15.35”
17.86”
42° 01’
26° 17’
Клифтинова нива*
469 м
41.14”
17.34”
42° 01’
26° 17’
Клифт. нива* до големия
468 м
41.85”
17.76”
42° 01’
26° 17’
Жельов гьол*
458 м
39.00”
53.30”
42° 01’
26° 14’
Гереня*
377 м
51.16”
24.11”
26° 16’
42° 00’
Мангъра**
714 м
13.71”
31.05”
42° 00’
26° 16’
Мангъра*
714 м
14.00”
30.91”
42° 02’
26° 15’
Стоева круша*
493 м
20.79”
04.85”
*-еднокамерен; **-двукамерен; ***-трикамерен;
*Дддд*-скален
Непозиционирани
Славова кория**

Мангъра*
Стоева круша**
Славова кория*
Манова каба*
*Клашничков камък*
Чумурлий*
Чумурлий*

490 м
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: /коригирано/
ДОЛМЕНИ ПРИ СЕЛАТА Г.БУКОВО, Г. И Д. ЯБЪЛКОВО, БЕЛЕВРЕН, КИРОВО,
ГРАНИЧАР СПОРЕД СВ. СОЛОВЬОВ
Снимки на някои от долмените са публикувани от същия автор в сборника „Мегалити
на Балканите”, 2009.
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ОПИСАНИЕ

ИЗТОЧНИК

Ширина N

Дължина E

° '

° '

42 10.404’

27 09.454

По координати на М.Колев
По координати на М.Колев

42 07.087
42 06.735

27 07.788
27 07.712

Намерен от мен

42 07.472

27 09.635

Намерен от мен

42 07.701

27 09.163

По координати на М.Колев

42 06.347

27 07.233

Н/К

Н/К

По координати на М.Колев

42 05.935

27 10.878

По координати на М.Колев

42 06.098

27 11.890

Долмен в м.“Змеюви къщи“ Намерен от мен през
край Голямо Буково
октомври 2008
Долмен до „Каракуш“ край
Д.Ябълково
Долмен на пътя над
Алмалийското кале
Долмен край дърварския
път в м.“Лозенски дол“
край Д.Ябълково
Долмен край пътя към
камъка
Долмен в м.“Паша дере“
край Г.Ябълково
Долмен на хълмче по пътя
от Г.Ябълково за Белеврен,
на разклона за Кирово
Долмен на северния изход
на Белеврен
Долмен в м.“Киряк
Стояновата къшла“ край
Белеврен
Долмен в м.“Лозята“ край
Белеврен
Долмен в м.“Аязмото“
между Кирово и Белеврен
„Капаците-1“ край
Граничар
„Капаците-2“ край
Граничар
Долмен в м.“Коруба-та“ в
заграждението между
Д.Ябълково и Кирово
Долмен между Кирово и
Граничар

Намерен от мен

42 06 30.8

27 09 46.2

По координати на М.Колев
По координати на М.Колев

42 06.982

27 10.917

По координати на М.Колев

42 07.985

27 13.820

По координати на М.Колев

42 07.913

27 13.748

Намерен от мен

42 08.352

27 09.572

Намерен от мен

42 08.588

27 12.748

Специална забележка за данните на Св. Соловьов:
В Приложение 1 (Д.Колев) и 3 (Л.Калудов) е ползвана обичайната система, при
която градусът има 60 минути, а всяка минута – 60 секунди и едва секундите имат понататък десетични подразделения.
В Приложение 2 Св. Соловьов използва WGS84 стандарт; според него градусът
има 60 минути, но всяка минута има по-нататък десетични подразделения.
Следователно, за да минете от координати, дадени от Св.Соловьов, към координатите
съгласно Д.Колев или Л.Калудов, трябва да се извърши конвертиране.
Например, за долмена до Голямо Буково Св. Соловьов дава координати:
N 42 10.404; E 27 09.454
В обичайния шестдесетичен вид те ще имат стойности съответно:
N 42 10' 24.2"; E 27 09' 27.2".
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: /добавено/
ДОЛМЕНИ ДО С. ГРАНИЧАР СПОРЕД ЯНКО ДИНЧЕВ, ПЛОВДИВ
САКАР – с. Хлябово
Долмени, удостоверени до 2009г.
местност

надм. вис.

ширина N

Дължина E

1

Гайдарова пещера**

361м.

42° 2'47.90"

26°14'22.31"

2

Нъчеви чаири***

354м.

42° 3'5.09"

26°13'44.52"

3

*Евджика *

454м.

42° 2'38.62"

26°15'31.92"

4

Евджика*

456м.

42° 2'37.85"

26°15'32.08"

5

Цигански гробища**

490м.

42° 1'7.19"

26°14'26.77"

6

Цигански гробища*

457м.

42° 1'24.05"

26°14'27.76"

7

Бялата трева**

451м.

42° 1'19.34"

26°15'3.72"

8

Бялата трева* до големия

449м.

42° 1'19.68"

26°15'3.12"

9

Бялата трева*

490м.

42° 1'15.35"

26°15'17.86"

10

Клифтинова нива*

469м.

42° 1'41.14"

26°17'17.34"

11

Клифт. нива* до големия

468м.

42° 1'41.85"

26°17'17.76"

12

Жельов гьол*

458м.

42° 1'39.00"

26°17'53.30"

13

Гереня*

377м.

42° 1'51.16"

26°14'24.11"

14

Мангъра**

714м.

42° 0'13.71"

26°16'31.05"

15

Мангъра*

714м.

42° 0'14.00"

26°16'30.91"

16

Стоева круша*

493м.

42° 2'20.79"

26°15'4.85"

*-еднокамерен; **-двукамерен; ***-трикамерен; *Дддд*-скален
Имена на други долмени, които предстои да се удостоверят
17

Мангъра*

18

Стоева круша**

19

Цигански гробища*

20

Манова каба*

21

*Клашничков камък*

22

Чумурлий*

23

Чумурлий*

НАСТОЯЩАТА КНИГА:













ПРЕДЛАГА ДЕФИНИЦИИ ЗА ТИПОВЕТЕ МЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ
ОБСЪЖДА ХИПОТЕЗИ ЗА СЪЩИНАТА НА МЕГАЛИТИТЕ
ПРОСЛЕДЯВА КОНСТРУКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДОЛМЕНИТЕ
АНАЛИЗИРА ОРИЕНТАЦИЯТА НА ДОЛМЕНИТЕ В ТРАКИЯ
ТЪРСИ АРГУМЕНТИ ЗА ВРЕМЕТО НА ИЗГРАЖДАНЕТО И ЗА
СЪЗДАТЕЛИТЕ НА МЕГАЛИТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ
ДАВА НАЙ-СЪВРЕМЕННИ ДАННИ ЗА МЯСТОТО И СЪСТОЯНИЕТО
НА ОЦЕЛЕЛИТЕ МЕГАЛИТИ В БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ И ГЪРЦИЯ,
КОИТО РАЗГЛЕЖДА КАТО ЕДИННО БАЛКАНСКО МЕГАЛИТНО
ОГНИЩЕ
ПРЕДЛАГА СТОТИЦИ АКТУАЛНИ СНИМКИ НА ОБЕКТИТЕ, ОЦЕЛЕЛИ
ДО ДНЕС НА БАЛКАНИТЕ, ЗАПИСАНИ НА 1 КОМПАКТ-ДИСК КАТО
ФОТОИЗЛОЖБА „МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ”
ПРЕДЛАГА КАТАЛОГИЗИРАНЕ И ПРЯКО ДАТИРАНЕ НА
МЕГАЛИТНИТЕ ПАМЕТНИЦИ НА БАЛКАНИТЕ КАТО СЕ ОВЛАДЕЕ
ТЕХНИКАТА НА ФОТОСТИМУЛИРАНА ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ
РАЗГЛЕЖДА АКТУАЛНИ СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
МЕГАЛИТИТЕ, КОИТО НЕ ТЪРПЯТ ОТЛАГАНЕ – УКРЕПВАНЕ,
ПОДДРЪЖКА, МУЗЕЙНО ЕКСПОНИРАНЕ, РЕСТАВРИРАНЕ,
КАТАЛОГИЗАЦИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ,

ЗА АВТОРА:
• ЛЮБОМИР ЦОНЕВ ЗАВЪРШВА
ФИЗИКА В СУ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ” И РАБОТИ ОТ 1978 Г. В
ИНСТИТУТА ПО ФИЗИКА НА
ТВЪРДОТО ТЯЛО „АКАД.
Г.НАДЖАКОВ” ПРИ БАН В ОБЛАСТТА
НА ОПТИКАТА.
• ИЗУЧАВАНЕТО НА МЕГАЛИТИТЕ НА
БАЛКАНИТЕ Е НЕГОВО ЛЮБИМО
УВЛЕЧЕНИЕ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.
• ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ
ЛАНСИРА ИДЕЯТА, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО И
НАЛОЖИТЕЛНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ
ПРЯКО ДАТИРАНЕ НА МЕГАЛИТИТЕ,
КАТО СЕ УСВОИ И ПРИЛОЖИ У НАС
МЕТОДЪТ НА ОПТИЧЕСКИ
СТИМУЛИРАНАТА ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ.

