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Ранна версия на тази студия в обем около две трети от настоящия бе публикувана в 2017г. в 

електронното списание Онгъл: http://www.spisanie.ongal.net/broi14/1Balkan-Menhirs.pdf  

 

МЕНХИРИ В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ОПИТ ЗА ОБОБЩЕНИЕ 

 

І. МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ПРИ МЕГАЛИТИТЕ 

Студията е посветена на определен вид мегалитни археологически обекти – 

менхири. Мегалитите по общоприетите представи не са стопански, жилищни или 

военни, а преди всичко свещени обекти, свързани с култове и обреди от духовен 

характер (включително, но не непременно, погребални). Мегалитните обекти влизат в 

сферата на научно наблюдение и анализ относително късно, в периода ХVІІІ-ХХ век. 

Затова при изучаването им и досега протичат интензивно такива когнитивни процеси, 

които са били характерни за ранните етапи от развитието на други частни науки – 

математика, физика, химия, биология – но отдавна вече там са затихнали. От една 

страна, се извършва натрупване на информация, описание на конкретни обекти и се 

предлагат дефиниции и класификации, формулират се общи принципи (индукция). От 

друга страна, различните мегалитни обекти се анализират и коментират с помощта на 

така разработения логически инструментариум (дедукция). Всичките класификации и 

термини зависят от решението какви именно обекти ще обединим в едно множество, в 

една група. Обхватът на групата може да се мени в течение на изследователския 

процес, заедно с това се променят названията, критериите и класификацията. В 

археологията не е приложима математичната аксиоматика. Качеството на една 

предложена класификация се доказва от нейната практическа полезност за развитието 

на познанието. Чрез непрекъснатото движение на мисълта едновременно в две посоки - 

от конкретните обекти към дефинициите и типологията и обратно - получаваме 

решения, чиято точност расте с времето. 

Тъй като засега не съществуват единна и общоприета дефиниция, класификация 

и терминология за мегалитните обекти, предлагам СВОЯ РАБОТНА СХЕМА, която е 

проверена като ефективна (Цонев 2010).  

http://www.spisanie.ongal.net/broi14/1Balkan-Menhirs.pdf
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Типология на скални археологични паметници. Схема Л.Цонев 

В основата на мегалитните съоръжения стоят няколко базови конструктивни 

признака и два базови обекта. 

Базови мегалитни признаци:  

(А) Мегалитите са древни обекти, произхождащи от новокаменната, 

бронзовата и най-късно от ранната желязна епоха. Тези епохи на историческо 

развитие се реализират в различни територии по различно време, но, общо взето, 

обхващат интервала от Х до средата на І хилядолетие пр. Хр. (КБЕ 1966 – стр.380). 

Мегалитизмът се е развивал най-масово в по-къс период между VІ и средата на І 

хил.пр.Хр. Съответно на това време, обработката на камъка  е относително 

несъвършена, груба. Своеобразно изключение в това отношение са само менхирите с 

майсторска анималистична релефна декорация от обекта Гьобекли тепе, Югоизточна 

Турция, датирани по досегашните проучвания в ІХ-VІІІ хил. пр.Хр. (Хауптман 2007). 

Мегалитната строителна идеология през цялото време се е конкурирала с 

дребномодулната зидария в съседни географски райони. В средата на І хил.пр.Хр. 

техническият потенциал на мегалитизма да създава все по-големи, представителни, 

декоративни и сложно устроени съоръжения се изчерпал и той отстъпил място на 

класическата зидария – суха или хоросанова - от малки добре одялани каменни 

блокчета (квадри) или от тухли. 
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(Б) Мегалитите не са обекти, издълбани в скалите, а градежи от 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 създават чрез /i/ сглобяване (елементите се допират само 

по околните си ръбове) или чрез /ii/ пространствено групиране. По тази причина 

египетските пирамиди, Великата китайска стена, зидовете от огромни квадри в Перу и 

т.н. не влизат в кръга на мегалитите. 

 

(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. 

Базови мегалитни обекти. Базовите мегалитни обекти са два – менхири и 

долмени, а те от своя страна допускат разрастване и вариации на основната фигура, 

чрез което се ражда многообразието. 

(І) Менхири – индивидуални или групирани. 

Менхирите от конструктивно гледище са естествени или съвсем грубо 

оформени стълбовидни блокове-монолити, забити (или закрепени по друг начин) 

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. Групите менхири могат да варират 

и да се усложняват. Срещат се: неподредени съвкупности от менхири; менхири, 

подредени в правоъгълни решетки; менхири, подредени в няколко прави и успоредни 

линии (алеи); менхири, подредени в окръжност, елипса или квадрат (кромлехи). 

Групата менхири трябва да се схваща като единен обект, независимо от формата й. 

Менхирите и съвкупностите им се обсъждат методологически специално в Част ІІ. На 

Балканите (България и Гърция) срещаме любопитна разновидност на каменните 

кръгове, конструирани не от стълбове (stone circle), а от странично допиращи се плочи 

(stone plates circle), например кръгът около долмена край с.Железино, Изт. Родопи и 

кръгът около гробниците в Микена. 
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По-подробно вж. www.balkanmegaliths.bgjourney.com  

 

 
Плочеста долменна ограда (stone plates circle) до с.Железино 

 

 
Плочестият мегалитен кръг около гробниците в Микена. (Cope 2004). 

Изключително любопитен неолитен мегалитен обект от този тип има по 

западните склонове на вулкана Етна в Сицилия. Там в местността Balze Soprane до град 

Bronte преди десетилетие била открита загадъчна и твърде рядко срещана структура, 

която археолозите наричат спирален (т.е. отворен!) кромлех. Забележителен в случая 

е фактът, че той е оформен не от стълбове, а от 7 вертикални базалтови плочи, които се 

допират по страничните си кантове. Спиралният кромлех има вход, ориентиран към 

равноденствената точка на слънчевия залез по местния хоризонт. (Orlando et al 2016) 

http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/
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(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 обособи една покрита пространствена клетка. Най-съществено в такъв случай е 

покритието. Трябва да се издигне грамадна плоча над земята и да се закрепи така 

хоризонтално. Според крепежа на капака, долмените биват тип маса, тип камера, тип 

цилиндър. Усложняването им се извършва в много отношения: хоризонталния план, 

стените, покритието, броят клетки (камери) и т.н. То може да генерира коридорни 

гробници и цели храмове (Малта). Тук давам съвсем обобщена и непълна 

класификация, понеже долмените остават извън рамките на настоящата студия. 

 

Искам специално да наблегна върху един факт, който може да доведе до 

объркване в изследванията и в дискусиите, особено при контакти със световната 

археоложка колегия. В публикациите у нас напоследък наблюдаваме крайно раздута 

употреба на понятията мегалит, мегалитен. Мегалити се назовават не само 

гореописаните каменни градежи, съоръжения, но също така антропогенни (изсечени от 

хората) скални светилища, а също така и стопроцентови природни обекти (естествени 

скални образувания), които са били почитани от древните хора. Смятам, че такъв 

подход не е коректен и плодотворен. Според мен „мегалит” не означава какъв да е 

„голям камък”, а също така не означава природна, материкова скала, в която е или не е 

издълбана паничка, улей, кръг или подобни елементи.  
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МЕГАЛИТЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ИЗРАБОТЕН ОТ ХОРАТА, А НЕ Е ПРИРОДЕН ОБЕКТ; 

ПРИ ТОВА МЕГАЛИТЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ГРАДЕЖ, А НЕ ИЗСИЧАНЕ В СКАЛА. ПРИ 

ПРЕЦЕНКАТА ДАЛИ МЕГАЛИТОПОДОБЕН ОБЕКТ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЧИСЛИ КЪМ МЕГАЛИТИТЕ 

РЕШАВАЩА Е РОЛЯТА НА КОМБИНАЦИЯТА ОТ 2 ПРОЦЕДУРИ: РЕЛЕВАНТНИ АРХЕОЛОГИЧНИ 

РАЗКОПКИ ПЛЮС ОБЕКТИВНО ДАТИРАНЕ.  

Понастоящем все още най-масово се ползва т.н. въглероден метод 
14

С, но не 

бива да се забравя, че той е приложим само в случаи, когато археологическият обект 

съдържа органични останки. По тази причина въглеродното датиране е приложимо в 

относително тесен кръг ситуации.  

При мегалитните паметници най-подходящ е методът на оптически 

стимулираната луминесценция - OSL dating (Aitken 1998), (Liritzis 2011), (Liritzis et al 

2013). Основното му предимство е фактът, че е приложим към най-масово намирания 

материал при разкопките: кварцсъдържащи фрагменти от печена глина, пясъчни 

наслаги и скални блокове. За разлика от събирането на артефакти, при което винаги 

остава съмнение дали са синхронни със създаването на паметника (Фол 2000), 

луминесцентната методика, приложена спрямо подземната (неосветена от момента на 

създаването) част от мегалитите, датира недвусмислено самия момент на създаването 

им (Цонев, Колев 2010), (Цонев 2016а).  

Ако обектът, съдържащ едри монолитни скални блокове, датира от интервала 

между Х и средата на І хил.пр.Хр., има висока вероятност да е създаден от хора и, 

съответно, да е мегалит по всеобщо възприетите възгледи. Ако възрастта му се окаже 

много по-голяма, обектът със сигурност е природен. Ако обектът е доста по-млад, се 

изправяме пред хронологичен методологичен проблем. Има най-малкото два пътя: (а) 

ИЛИ да сметнем, че той излиза от дефиниционната област на мегалитите и може да 

се квалифицира като наподобяване на мегалитната традиция в по-късни епохи; (б) ИЛИ 

да разширим дефиниционния мегалитен период. Няма обща рецепта за третирането 

на такива ситуации. За да илюстрирам важността на обективното датиране, ще спомена 

няколко сложни ситуации с побити камъни от България, чийто анализ се затруднява 

главно от отсъствието на убедителна датировка, каквато би могъл да даде методът OSL.  

/А/ Димитров 1990 изследва сложен археологичен обект край Балчик, който и до 

днес не е еднозначно обяснен. Над разрушена кръгла кула от крепостта в Балчик се 

издига триметрова могила, а наоколо в кръг има забити т.н. девташи (Ждраков, Петрова 

2014). Чобанов 2007 описва ситуацията така:  

„При проучванията в периода 1972-1986 на укрепленията на ранновизантийския и български 

град Дионисополис е разкрито култово съоръжение. То е устроено в останките от югозападна кръгла 

кула №1 на крепостта през първата половина на ІХ век (?)... Съоръжението включва зида на самата 

кула с диаметър около 15 м, около който са подредени дъговидно 13 четириъгълни каменни блока с 

височина около 1 м и обиколка 1 – 1.5 м. ... каменният пилон в средата [на кулата] е бил ползван за 

приношения”.  

Не е ясна времевата последователност, в която са били създадени трите обекта: 

каменният кръг, могилата и крепостната кула. Това засега не позволява точна 

интерпретация на побитите камъни. Преобладава мнението, че са ранносредновековни 

паметници, т.е. нямат нищо общо с праисторически менхири (Чобанов 2007).  
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Девташи, забити в кръг, при крепостта в Балчик (Ждраков, Петрова 2014). 

Още едно, по-качествено изображение на същия обект (сн. доц. Здравко 

Ждраков, източник: http://bnr.bg/post/100867753/prabalgarski-kamenni-babi-i-devtashi): 

 

 
 

Чертеж от (Димитров 1990). Чертеж от (Чобанов 2007) с ориентация. 

 

http://bnr.bg/post/100867753/prabalgarski-kamenni-babi-i-devtashi
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Балчишката крепост. Чертеж от http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1423 

Доста сходни с този обект са т.н. каменни кръгове при с.Одра в Полша, описани 

например в (Iwaniszewski 2010): 

 

Те са датирани надеждно след акуратни археологични разкопки:  

„10 напълно запазени и 2 частично разрушени каменни кръгове (stone circles), чиито диаметри 

са между 15 и 33 м. Всеки от тях съдържа между 16 и 29 изправени каменни блока с височина между 

20 и 70 см над земята. Повечето от тях включват 1 или 2 по-големи монолита, обикновено 

разположени приближено в центъра. Вътрешността на някои от кръговете е покрита с чакъл. 

Каменните кръгове са част от гробище. Вътре в тях и между тях покрай някои от камъните в 

неголеми могили археолозите са открили 602 погребения. При разкопки в 1926 г. Йозеф Костревски от 

Университета в Познан датира коректно каменните кръгове към І-ІІ в.сл.Хр.”.  

Има вероятност сходна да е датировката и на каменния кръг край Балчик. 

Подобно на Iwaniszewski ще се въздържа засега да нарека каменния кръг в Балчик 

„кромлех”, а съставящите го каменни стълбове съответно „менхири”, докато се 

постигне международно прието решение на хронологическия методологически 

проблем, възникващ в подобни ситуации. 

http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1423
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/Б/ Ще спомена и един любопитен и недокрай изяснен обект в Шуменско 

(Чобанов 2007): 

„Става въпрос за откритото в местността Златна нива съоръжение, разкопано от Р.Рашев. 

Съоръжението е разположено в средата на средновековния път между Плиска и Кабиюк и в съседство 

с четири групи девташлари. ... площадка с форма на пресечен конус с диаметър 14 м и височина 0.85м. 

Площадката е настлана с дребни ломени и овални речни камъни. В средата й се открива отвор, за 

който Рашев допуска, че е бил направен при поставянето на дървен или каменен стълб с плоска форма. 

... Рашев реконструира съоръжението като каменна площадка с издигнат и ограден с палисада център, 

в средата на която се издигал голям необработен блок. ... Входът от изток и кръглата форма карат 

изследователя да свърже съоръжението и с култ към слънцето и небето”.  

Съществено е, че това не е погребален, а чисто култов паметник, каквито са 

преобладаващият брой менхири. Ситуацията тук е доста неопределена и не можем 

коректно да говорим за менхир в центъра на кръга, още повече щом „менхирът” дори 

не е запазен in situ. 

 

Съоръжението в местността Златна нива, Шуменско. План по Рашев 1990 (Чобанов 2007). 

/В/ Третият пример е т.н. каменен кръг в некропол № 1 около крепостта Малкото 

кале в Медни рид южно от Бургас, недалеч от с.Равадиново (Мегалитите в Тракия, 

част ІІ, 1982). Кръгът е двоен, но има съществени технически разлики между двата 

концентрични кръга: външният е изцяло от мегалитен тип (кромлехоподобен), а 

вътрешният е нееднороден - включва както няколко едри обли камъка, така и насип от 

дребни ломени камъни. Бих нарекъл вътрешния кръг по-скоро каменен пръстен по 

терминологията на (Господинов 2003).  

В центъра на обекта имало кенотаф. В единия край има доста по-висок камък, 

напомнящ на аксиалните камъни (recumbent stones) в кромлехите в Южна Ирландия, но 

също така външния стълб в кромлеха до нос Емине.  
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„Без да сме напълно сигурни, у нас вече се оформя мнението, че некропол № 1 на крепостта 

Малкото кале е от елинистическата епоха. Уточняването на точните хронологически граници е 

предстоящо. ... В насипа на вътрешността на кръга се откриват многобройни фрагменти от керамика 

от елинистическата епоха. ... Материалите в каменен кръг № 1 се откриват от повърхността до 

дълбочина 0.40-0.50м. Това може би е указание, че това място е било в употреба по-дълго време. 

Размерите на камъните, някои от които са поставени вертикално и достигат до височина 0.70-0.80м, 

говорят за едно строго придържане на траките към мегалитните традиции и през 

елинистическата епоха” (Мегалитите в Тракия, част ІІ, 1982). 

Както се вижда, и тук проблемът е многостранен: както технически (нужда от 

обективно датиране, например по луминесцентния метод), така и методологичен (ако 

по строителни характеристики е мегалитен, т.е. кромлех, а датира след официално 

приетата, но все пак условна, граница за финал на мегалитната епоха, то как да го 

класифицираме?). Бъдещи проучвания на подобни обекти ще позволят да се подбере 

отговорът, който има най-голяма евристична и обяснителна сила.  

Едно възможно решение е следното. Типичната мегалитна епоха според 

съвременното научно познание е интервалът (Х – средата на І хил.пр.Хр.). 

Мегалитоподобните обекти, датиращи преди този интервал най-вероятно не са 

антропогенни и ще наричаме само мегалитоподобни образувания. Мегалитоподобните 

обекти от по-късни времена, от следмегалитната епоха можем да наричаме асинхронни 

мегалити (асинхронен – разновременен, неедновременен, от друго време, несъвпадащ 

по време с типичните мегалити).  

Важният извод, обаче, който може да се направи независимо от терминологията, 

е формулиран доста ясно в приведения цитат и затова ще го повторя съзнателно: 

веднага: налице е строго придържане на траките към мегалитните традиции и 
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през елинистическата епоха. Сред местното население мегалитната традиция е 

твърде устойчива, то продължава да ползва нейни похвати и по-късно от типичния за 

мегалитизма период. Не бива да се пропуска фактът, че в непосредствена близост е 

Маслен нос, където има няколко долмена, т.е. класически мегалитни съоръжения. 

Следователно, наличието на кромлехи или кромлехоподобни кръгове в района не би 

трябвало да ни изненадва. 
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ІІ. МЕТОДОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ ПРИ МЕНХИРИТЕ 

Конкретният повод за настоящото изследване е най-новият обзор за наличните 

мегалитни паметници в България, публикуван през 2015 г. (Nekhrizov 2015). Там се 

твърди, че днес в България има само един менхир - Чучул камък в Сакар планина - и 

само един кромлех - при с.Долни Главанак, Източни Родопи. По наше убеждение 

менхирите в България са много повече и целта ни е да покажем това с данните от 

съвсем скорошни теренни наблюдения в периода 2008-2015г. Преди да пристъпим към 

анализа на конкретни обекти, абсолютно необходимо е да разискваме няколко 

методологични проблема и да вземем определено становище по тях. Ще набележа 

няколко проблема, свързани с изучаването и идентификацията на менхирите, без да ги 

подреждам или степенувам по важност. 

ІІ-1. Ще започна с една терминологична забележка, която се отнася за 

българските паметници. Най-сполучливото име за менхирите в българския език би 

било „побит камък”. За съжаление това име отдавна се използва в разговорния език 

много често за означаване на природни скални образувания със стълбовидна форма, 

при това в турската си форма „дикили-таш”. Такива природни образувания има, 

например, западно от Варна и по дунавския бряг до с.Мечка, Русенско. Затова 

термина побит / забит камък ще употребявам съвсем рядко, например, когато няма 

достатъчно основания да смятаме каменния обект за „менхир” според официалната 

международна терминология. Подходяща неутрална дума, например, е „ортостат” – 

изправен камък: всеки менхир е ортостат, но не всеки ортостат е менхир.  

ІІ-2. При технически по-сложните обекти, каквито са повечето долмени, 

преценката за мегалитната природа може да бъде достатъчно надеждна и без точно 

датиране. При по-примитивните обекти, каквито най-често са менхирите, преценката 

е по-трудна и е много рискована без прилагането на комбинацията от обективно 

датиране и археологични разкопки. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ДОКАТО СПОМЕНАТАТА 

КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВА МЕТОДА НЕ Е РЕАЛИЗИРАНА, КОРЕКТНО Е ДА ГОВОРИМ САМО ЗА 

ПРЕДПОЛАГАЕМИ (ВИРТУАЛНИ) МЕНХИРИ, ЗА МЕНХИРОПОДОБНИ ОБЕКТИ. ТЪЙ КАТО НА 

ПРАКТИКА ТАКЪВ Е СЛУЧАЯТ С ВСИЧКИ ОБЕКТИ ОТ ТОЗИ РОД НА БАЛКАНИТЕ, НАВСЯКЪДЕ 

В НАСТОЯЩАТА СТУДИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПОНЯТИЕТО „МЕНХИРИ” СТРОГО ВЗЕТО 

ТРЯБВА ДА СЕ ПОДРАЗБИРА „ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ВИРТУАЛНИ МЕНХИРИ”. 

Когато горната комбинация отсъства, се налага да преценяваме кой камък е 

менхир и кой – не единствено по непреки признаци. Основният от тях е наличието 

на артефакти и паметници от мегалитната епоха (V – средата на І хил.пр.Хр.) в 

околността на преценявания забит камък: долмени, могили (надгробни и селищни), 

керамика от съответното време или група камъни, която по някакви причини има 

основание да се смята за менхирна група (редове, решетки, кромлехи). Този непряк 

критерий е основен, но не е единствен.  

ІІ-3. Когато наблюдаваме група вертикално забити или закрепени каменни 

блокове (ортостати) – в редици или в кръг – преценката дали можем да ги смятаме за 

антропогенни, т.е. да подозираме, че са менхири, е сравнително лесна, защото 

подреждането само по себе си е белег за човешка намеса. Трудност се появява, когато 

трябва да преценим дали единичен ортостат можем да причислим към менхирите, 

понеже се натъкваме на множество проблеми. Ако мегалитът е включен в съответен 
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археологичен местен контекст, преценката е сравнително сигурна, но ако мегалитът се 

намира в периферен район и наоколо липсва надежден археологичен контекст, тогава 

анализът му е затруднен, а заключенията са деликатни и условни.  

Много показателен и съвсем съвременен пример за трудностите в такъв анализ 

ни дават продължаващите вече почти век и половина дискусии за оценката на големия 

скален блок, наречен Zeupire de Gozée в белгийската провинция Валония (Frebutte, 

Pirson, Toussaint 2003). През ХVІІІ-ХІХ век той бил регистриран като наклонен скален 

блок. В началото на ХХ век тогавашните археолози решили, че е менхир и го 

изправили по аналогия с друг менхир Zeupire d‟Ozo в съседния район Durbuy. Дали 

тази преценка и последвалата процедура на изправянето са били коректни се спори и 

до днес. Затова белгийските изследователи въвеждат специален термин: вероятен 

менхир (likely menhir, menhir probable) за разлика от безспорните или същински 

менхири (menhir incontesté). 

  
Оригиналното наклонено положение на каменния блок Zeupire в Gozée в ХІХ 

век. Ляво – рисунка от 1885г. само с надземната част. Дясно - рисунка от 

1887г. с надземната и подземната част. 
 

 
Днешното положение на каменния блок Zeupire de Gozée, след като е бил изправен в началото на ХХ 

век поради решението на тогавашните археолози, че всъщност представлява менхир, а за един менхир 

„е естествено да стои изправен”, т.е. да бъде ортостат. 
 

 
Другият каменен блок Zeupire d‟Ozo в съседния район на Белгия Durbuy, който с по-голяма сигурност 

бил окачествен като менхир и послужил като образец, когато било взето решението да се изправи 

камъкът Zeupire de Gozée. 
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ІІ-4. Основната неяснота при индивидуалните менхири, която се проявява още 

в началния етап на преценките, е отсъствието на критерий за височината, която би 

имала някакво значение за праисторическия човек и, следователно, може да бъде 

индикатор за човешки замисъл и намеса.  

Проблемът не е толкова при максималната височина - колкото по-висок е 

забитият камък, толкова по-вероятно е да е забит вертикално не от случайна 

геологическа ситуация, а от човешки усилия (макар че и там решаващата дума 

принадлежи на обективни методи за датировка!). Проблемът е в доста 

разпространената илюзия, че щом менхирът е мегалит, а мегалитът буквално е „много 

голям” камък, то и менхирът се очаква да е „много” висок праисторически забит 

камък. Илюзията се поражда от факта, че в литературата за мегалити обикновено се 

дават като примери най-големите менхири. Тази илюзия е отразена в самия термин 

menhir. Той е въведен специално за обсъжданите тук паметници през ХІХ век от 

френски археолози като конструкция от две думи в бретонския език: maen = камък и 

hir = дълъг (Nekhrizov 2015) [бретонски се нарича езикът, който се говори и днес в областта 

Бретан във Франция от над 1 милион души; родствен на келтския език – бел. Л.Цонев]. Така на 

преден план се извежда впечатляващата височина на забития в терена камък. 

Практиката показва, обаче, че в групите участват твърде разнообразни по височина 

менхири - статистически погледнато масовите ортостати имат височина 0.5 - 2 м 

(например в най-прочутото, най-многобройно и безспорно менхирно находище в 

света Карнак, Франция). Най-високият менхир се намира във Франция, висок е 20 м и 

в този аспект е уникален. Високите менхири (да речем над 3-4 м) са най-

впечатляващи, но са твърде малобройни! Публикацията (Moutsopoulos, Dimitrokallis 

1977) илюстрира тази заблуждаваща ситуация с конкретни примери. Най-

популярните и най-високи менхири в Западна Европа са: Locmariaquer (Фр.) 20м, 

Kerloas (Фр.) 5.2м; Devils’ Arrows (UK) 5.5м и 6.6м; Punchestown (Ирл.) 7м и т.н. От 

друга страна, преобладаващата височина на менхирите в типични и общопризнати 

обекти в Западна Европа е в следните граници: Carnak (Фр.) 0.70-1.20м; Apulia (Ит.) 

0.90-1.40м; Западна Германия 0.90-1.60м. Подобно методологично наблюдение прави 

К.Шкорпил 90 години по-рано (Шкорпил 1892 – стр.44): „…прочутите Карнашки 

мегалити в Бретан (Франция). Последните паметници (менхири) са разположени в 

11 реда, които, види се, да са се простирали първобитно на няколко мили надалеч… 

Камъните не са издялани и се различават значително един от друг по своята 

височина и масивност; едни от тях достигат височина около 9м над земята, а 

другите са сравнително много ниски”. Може би за да се заобиколи отсъствието на 

строг и еднозначен критерий за височината, в английския език менхирите се назовават 

с друг термин standing stones = стоящи, изправени камъни. Чрез този термин на 

преден план се извежда фактът на забиването в терена, на изправеното положение, 

колкото и субективна да е оценката за това в някои случаи.  
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Менхирни редици в Кермарио, Франция. Сн. Alex Negreira 

 
Кромлех Eguiar – Guipúzcoa, Basque Country, Spain. Сн. Alex Negreira 

 
Кромлех Oianleku Ipar - Guipúzcoa, Basque Country, Spain. Сн. Alex Negreira 

Подобна е ситуацията с термина кромлех (cromlech), който отново е създаден 

през ХІХ век като съчетание от две бретонски думи crom = крив, кръг и llech = 

продълговата плоча (Nekhrizov 2015). По други данни идва от келтските думи: 

kroumm = крив и lech = свещен камък (Quillet 1958). Възприетият във Великобритания 

термин е stone circle = кръг от камъни. В двата случая се набляга върху кръговия 

контур, по който са забити каменните блокове, без да се коментира височината им 
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(макар че – да не забравяме! - така се наричат и обекти с елиптичен и дори с 

правоъгълен контур). Първият термин засяга и формата на забитите камъни 

(продълговати във височина), докато вторият не я третира.  

Към тази бегла, но поучителна, езикова справка ще включа предложения пак 

във Франция термин за другия основен мегалитен паметник „долмен”, макар че 

настоящата студия е посветена изцяло на менхирите. Dolmen е съчетание от двете 

бретонски думи: taol = маса и maen = камък (Nekhrizov 2015). В случая се изтъква 

наличието на камък с формата на плоча, който е закрепен хоризонтално над земята, 

така че напомня маса. Изненадващо и без ясно основание английският термин за 

същата конструкция е cromlech (Oxford… 1989)!  

ІІ-5. Трудността, възникваща когато преценяваме непряко (т.е. без обективно 

датиране и съответни археологични разкопки) доколко един индивидуален забит в 

терена каменен блок (ортостат) може да се окачестви като менхир, ни изправя пред 

сериозен методологичен проблем, без чието решаване не е възможно да се прави 

сериозен анализ на менхирите. В Част І предложих свои работни дефиниции за 

мегалитните обекти, които са ефикасни и полезни. При решаването на поставения тук 

въпрос, обаче, държа да избегна евентуалните упреци в субективизъм. За да изясня 

какви непреки признаци се очаква да притежават индивидуалните кандидат-менхири, 

се обръщам към официалните дефиниции, които са най-широко възприети от 

световната археологична общност и в този смисъл може да се смятат за меродавни.  

МЕНГИР – простейший вид мегалитических сооружений, состоящий из одного блока камня, 

вертикально вкопанного в землю. Менгиры достигают высоты 4-5 м и более (крупнейший 

менгир высотой 20 м весит около 300 тонн, находится во Франции). Иногда менгиры составляют 

длинные аллеи или расположены по кольцу (кромлех). (БСЭ-ІІІ, т.16, 1974 – стр.66)  

КРОМЛЕХ – один из видов мегалитических построек времени неолита и главным образом бронзового 

века. Обычно состоит из огромных (до 6-7 м высоты), отдельно стоящих камней, образующих 

одну или несколько концентрических окръжностей. Они опоясывают площадку, в середине 

которой иногда находится дольмен или менгир. (БСЭ-ІІІ, т.13, 1973 – стр.476)  

МЕНГИР – Мегалитическое сооружение: длинный камень (4-5 м и более), вертикально вкопанный в 

землю. Различают менгиры отдельно стоящие, расположенные параллельными рядами или 

по кольцу. (Новая российская…, том Х(2), 2012) 

КРОМЛЕХ – Кромлех состоит из огромных, отдельно поставленных вертикально камней. Камни, 

составляющие кромлех, могут быть как продолговатыми (менгиры), так и бесформенными 

валунами. Они опоясывают площадку, в середине которой иногда находится дольмен, менгир, 

галлерея или мегалитический комплекс. (Новая российская…, том ІХ(1), 2012) 

МЕГАЛИТИ – праисторически паметници, направени от един или повече естествени или грубо издялани 

каменни блокове. Делят се на: менхири (високи камъни, поставени вертикално), кромлехи 

(каменни блокове в кръг), каменни алеи (менхири в успоредни редове), долмени, трилити 

(врата от два отвесни и един хоризонтален блок) и цисти (каменни сандъци, корита). … В 

България има запазени долмени. (КБЕ, т.3, 1966 – стр.379)  

MENHIR – Isolatti or raggruppati in file e in circoli (alignments e cromlech)…(Enciclopedia Italiana 1951) 

MENHIR – Les menhirs peuvent se rencontrer disposés en alignements parallèles (Carnac, Morbihan) ou en 

cercle (cromlech). (Quillet 1969) 

MEGALITH – Often menhirs were placed together, forming circles, semicircles or vast ellipses. … 

Megalithic menhirs were also placed in several parallel rows, called alignments. (The New 

Encyclopaedia Brittanica, 15
th
 edition, Vol.7, 1993) 

MENHIR – Monument mégalithique formée par une pierre levée. Certains [menhirs] sont isolés, alors que 

d’autres sont disposes en lignes (alignements) ou en cercles, qui forment les cromlechs. (Grand 

Larousse…, Vol.10, 1993).  

CROMLECH – Groupe des pierres dressées ou des menhirs disposes en cercle. (Grand Larousse…, Vol.4, 

1993). 
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Добавям тук и мнения на конкретни специалисти от Западна Европа, където 

изучаването на мегалитите има най-дълга традиция.  

Според (Peet 1912 - стр.2-3): 

Менхирът е висок, груб каменен стълб, фиксиран в почвата. … Алеята е поредица от менхири, 

аранжирани по някаква отворена линия… Кромлехът се състои от множество менхири, 

подредени така, че да ограждат определено пространство – кръгло, елиптично, а в по-редки 

случаи квадратно.  

Според (Cles-Reden 1961 - стр.12):  

Менхирите са конични стълбове, които се срещат край, върху или вътре в мегалитни гробници, а 

често и изолирано, имайки понякога изключителни размери. … В своята най-проста форма като 

продълговати необработени блокове менхирите често се срещат подредени в редове, кръгове 

или квадрати. 

Към подобна дефиниция се придържа, например, и съвременният турски 

изследовател Йозбек (Özbek 2008):  

Простата дефиниция за менхир е, че това е висок, обикновено груб, вертикален мегалит, вероятно 

издигнат като неолитен паметник или индивидуално, или като част от редица или кръг. 

Всички споменати дефиниции са единодушни по един съществен въпрос, което 

позволява да разрешим споменатата трудност и да получим методологичната 

платформа, върху която да градим по-нататък настоящия обзор. 

КАКТО ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАИСТОРИЧЕСКИ ОРТОСТАТИ ОТ ЕДНА СТРАНА, ТАКА И 

ОНЕЗИ, КОИТО СА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОДРЕДЕНИ ГРУПИ - РЕШЕТКИ, АЛЕИ И КРОМЛЕХИ - ОТ 

ДРУГА СТРАНА, ИМАТ ЕДНАКЪВ ТИПОЛОГИЧЕСКИ СТАТУС КАТО АРХЕОЛОГИЧНИ 

МЕГАЛИТНИ ОБЕКТИ - МЕНХИРИ. НА ТАЗИ ОСНОВА МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ ТЕ ИМАТ 

КАЧЕСТВЕНО ПОДОБНИ ВЪНШНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ВИСОЧИНА, ФОРМА, ОРИЕНТАЦИЯ 

(АКО СА ПЛОЧЕСТИ), СТЕПЕН НА ОБРАБОТЕНОСТ.  

Идентификацията между индивидуалните менхири и елементите от каменните 

алеи и кромлехите, както показва даденият по-горе литературен обзор, е много широко 

разпространена в научната литература, но не е общоприета. Съществува и мнение, че 

терминът „менхир” означава само индивидуален, самотно разположен праисторически 

отвесно забит камък:  

MEGALITH – Isolated standing stones, or menhirs, are found at scattered sites throughout western and 

northern Europe. … Ancient stone alignments range from simple pairs to complex arrays of multiple 

rows extending over a long distance. … Numerous circles or near-circular rings of standing stones 

exist, mainly in the British Isles and rarely in Brittany where they are known as cromlechs. (Grolier…, 

Vol.M, 1985)  

STONE ALIGNMENTS – In the simplest case a single standing stone, or menhir… Alignment consists of 

straight rows of stones, usually 1 to 2 m high… (Grolier…, Vol.Sne-Sz, 1985) 

MEGALITHKULTUR – Steinreihen (z.B. in Carnac), Steinkreise (engl. Cromlechs), Hengemonumente, 

Steinsäulen (Menhire) und Megalithgräber. (Brockhaus…, Vol.14, 1991) 

STEINKREIS (KROMLECH) – kreis- oder halbkreisförmige Anlage aufrechtstehender Steinplatten und –

blöcke (Monolithe), zum Teil groβer Menhire, charakteristisch für die westeuropäischen 

Megalithkulturen. (Brockhaus…, Vol.21, 1993) 

MEGALITHEN – Bezeichnung für einzeln (Menhire) oder in Gruppen (Alignmenents, Kromlech) aufgestellte, 

in der Regel unbearbeitete Steinblöcke … (Meyers… Vol.15, 1975). Енциклопедията Meyers, обаче, 
допуска непоследователност: в надпис под снимка от каменните редици в Карнак четем: “Carnac. Die in 

parallelen Reihen aufgestellten Steinpfeiler (Menhire) der Megalithkultur.” (Meyers… Vol.5, 1972) 

Това становище не случайно е по-слабо застъпено в литературата. Като откъсва 

отделните ортостати – менхири – от групите ортостати – алеи и кромлехи, то не дава 
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възможност да се използват богатите наблюдения, натрупани от изследването на 

групите, при анализа на индивидуалните забити каменни блокове, и така практически 

затруднява работата на изследователите. Затова предпочитам да приема представената 

по-горе методологична конвенция.  

Индивидуалния ортостат можем да квалифицираме като менхир:  

/1/ ако имаме отнякъде увереност, че е в оригинал е бил забит в земята или закрепен 

вертикално върху терена от хората в отбелязаната по-горе мегалитна епоха (в по-късни 

времена може да е паднал или да е бил умишлено съборен) и освен това  

/2/ ако той има височина, форма, ориентация на стените и състояние на обработеност, 

каквито се срещат при менхирните групи - решетки, алеи или кромлехи.  

Така формулираната позиция има голямо практическо значение, понеже 

позволява да анализираме целия известен материал за побити камъни на Балканския 

полуостров с по-голяма сигурност и в съзвучие с международни критерии (в Част ІV). 

ІІ-6. Проблем представлява и долната граница, минималната височина при 

менхирите. Можем да приемем, че онези камъни, които са толкова леки, че 

практически не подлежат на забиване в почвата и са преносими на ръце, са твърде 

малки, за да ги третираме като археологическа категория „мегалити”, респ. да ги 

наричаме менхири. Все пак не бива да забравяме, че винаги става дума за височината на 

забития камък НАД околния терен, а не за пълната му дължина, която включва и 

подземната му част. В Карнак някои от менхирите в редиците се подават само на 30-40 

см НАД земята! 

ІІ-7. При оценката за възможна менхирна природа на един изправен скален блок 

съществено място заема околният ландшафт. Оценката е много по-лесна в случая, 

когато откриваме скалния блок върху равнинен почвен тревист терен. Там за един 

самотен ортостат (лявата снимка) или за малък брой ортостати (дясната снимка) - се 

предполага преди всичко, че не е от местен произход, а е донесен от по-далечно място, 

и в този смисъл човешката намеса за забиването му в почвата е почти сигурна.  

  
Самотен забит камък до 

с.Стежерово, Плевенско. 

Gurranes – една от 92-те къси каменни редици в югозападна Ирландия 

(Ruggles 2010). 

Много по-трудна е преценката за ортостати в оголена от растителност скалиста 

планинска среда, където има изобилен и хаотично струпан разнообразен скален 

материал, формиран и/или преместван от геологични фактори (Цонев, Борисов 2016). В 

такъв скалист терен изправеното закрепване може да е случаен резултат от природни, 

геологични процеси. Тогава би бил полезен следният анализ: дали ортостатът, 
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привлякъл вниманието с формата и позицията си, е от местна или от отдалечена скала. 

В първия случай нищо определено не може да се твърди от геоморфоложко гледище. 

Във втория случай би трябвало скалният къс да е бил донесен до настоящото си място 

от древните хора, т.е. има голяма вероятност те да са го забили съзнателно в терена и 

тогава трябва да го третираме като менхир.  

 

Съществуват и такива обекти, които са на границата между естественото и 

антропогенното – естествено появили се скални издатини над терена, които носят 

белези от древна човешка обработка (квази-менхири). Такъв, например, е т.н. побит 

камък при едноименното село между Велинград и Сърница, Западните Родопи (Цонев 

2006). От една страна има видими белези от човешка обработка, придала 

фалосоподобен вид на скалата. От друга страна геологичната ситуация наоколо 

показва, че най-вероятно това е издатък от материковата скала, формираща околните 

планински склонове, а заобикалящата го хоризонтална поляна е резултат от 

постепенното запълване на долината през вековете от наносите на често прииждащата 

близка река Доспатска и от свлачищата, идващи от стръмните склонове на долината й.  

    

Скално-изсечен менхир при с.Побит камък, Велинградско. Рис. и сн. Л.Цонев 2006г. 

Обработката на скалата в случая много вероятно е праисторическа, за разлика от 

подобен обект, забелязан и публикуван от Г.Китов край Старосел (Китов 2008). Там 

детайлната и натуралистична обработка на скалата във вид на огромен фалос навежда 

на предположението, че става дума за човешка дейност от модерните времена, много 

по-късни от мегалитната епоха.  

Възможно е да се търсят и други признаци за човешката намеса, например (i) 

подходящо подравняване на основата на скалния блок (Нехризов 2003) или (ii) 
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подпиране на изправения блок с плътна огърлица от по-малки чисто крепежни камъни 

(Манолова 2010).  

 
Менхир край Хасковски минерални бани, Изт. Родопи (Манолова 2010). 

Тук е мястото да споменем още един много любопитен вид обекти, които 

заслужават повече внимание от изследователите. Става дума за двойки скални плочи, 

които са забити или закрепени вертикално успоредно една на друга. За такъв обект в 

Същинска Средна гора, наричан от местните хора „Братята”, съобщава (Константинов 

2016) (Konstantinov 2016). Като вземем под внимание наличната каменна тераса, 

изпъкваща от полегатия склон, която едва ли случайно е хоризонтална, като вземем 

предвид и умелото подсичане на двата блока, което ги изправя точно вертикално, 

съвсем устойчиво и най-сетне успоредни един на друг върху терасата, имаме доста 

основания да предположим, че структурата е антропогенна, а не случайно геоложко 

явление. Константинов предлага да наричаме такива обекти „двойки балансирани 

ортостати”. Дори и да приемем, че това е нов тип мегалитни обекти, и съответното 

ново название, не съществува противоречие с общата класификационна схема и 

паметниците спокойно се вместват в категорията на менхирите. В нейните рамки 

можем да ги означим като „двойки паралелни плочести менхири”. Както се вижда по-

нататък в текста от случая с кромлеха при с.Долни Главанак, менхирите не винаги са 

забити в терена - ако подлежащият терен е скала, менхирите просто се поставят 

изправени върху плоската основа. 

 
Обект „Братята” в Същинска Средна гора (Konstantinov 2016) 

Макар и доста екзотичен, този тип мегалити (двойки паралелни плочести 

менхири) се среща и другаде по света (Константинов 2016). Един от най-близките и 
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екзотични примери е двойка паралелни плочести менхири на полуостров Намцо таши 

при свещеното езеро Намцо, почитано в Тибет като „райското езеро”. 

Монументалният мегалитен обект е наричан от местните хора “clasped palms stone” 

или още “stone of parents” (Hu Zuxin 2016) и продължава да бъде обект на 

поклоннически посещения:  

    

ІІ-8. Струва си да отбележим и следната неяснота: колко менхири ще 

наричаме кромлех, т.е. има ли минимален брой менхири, които, забити в кръг, дават 

кромлех. Предполагам, че без особени възражения можем да приемем бройката 3-4, 

която да разглеждаме като граничен случай, като мини-кромлех.  

ІІ-9. Още един проблем, свързан с кромлехите: нужно ли е да изискваме 

менхирният кръг (елипса, правоъгълник) да е празен, за да го наричаме 

кромлех? По мое мнение кромлехът не зависи от това, какво се намира вътре в 

каменния кръг, кръгът просто маркира участък с особен духовен статут, свещена 

територия, сакрален топос. Кръгът може да е празен, да съдържа един или няколко 

индивидуални менхира, да съдържа един или няколко трилита [напр. комплексът 

Стоунхендж във Великобритания (Balfour 1992), (Cope 2004)], да съдържа един или 

няколко долмена [напр. комплексът Карахундж / Зорац Карер в планинската верига 

Зангезур, Армения (Bochkarev, Bochkarev 2005)].  

 
Кромлех без пълнеж. Англия, Корнуел (Balfour 1992) 
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Кромлех без пълнеж. Англия, Оксфордшър (Balfour 1992) 

 
Кромлех с менхир в центъра. Пиренеите. Надморска височина около 1800м. Обърнете внимание колко 

ниски могат да бъдат менхирите в кромлеха. Сн. Ния Трейман,2016 

 
Loanhead of Daviot, Aberdeenshire, United Kingdom: един от 97-те шотландски каменни кръгове с 

полегнал камък (recumbent stone circles). Коментар: 

„Много типове мегалитни паметници демонстрират ясна насоченост, като ос на симетрия... 

Например, специалният тип кромлехи, наречени „recumbent‟ stone circles, срещани в Шотландия и 

Ирландия (recumbent stone е камък в кромлеха, който по-скоро е бил сложен легнал настрани, вместо 

да бъде забит вертикално). Така дефинираните посоки обикновено попадат в дъга от 120° около 

южната посока и така проявяват несъмнена ориентираност, която е била значима за създателите 

на съоръженията.” (Ruggles 2010) 
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Мегалитният комплекс Карахундж / Зорац Карер в Армения (Cope 2004). Комбинация от кромлех с 

долмен в центъра и няколко менхирни редици. 1 – долмен, 2 – кромлех, 3 – менхирна редица 

ІІ-10. Въпросът за „пълнежа” на кромлеха ни отвежда към един 

геоморфологичен проблем: възможно ли е в рамките на мегалитната епоха (най-

обобщено около 10 000 години, Х-І хил.пр.Хр) да настъпи ерозионно заличаване 

на една могила, издигната в или върху мегалитно съоръжение? Често нашите 

първи изследователи К.Шкорпил и Г.Бончев намират т.н. каменни огради и твърдят, 

че това не са кромлехи, а останки, крепиди от долменни могили, които могили са 

разпръснати, подравнени от ерозията. Срещу това тълкуване имам няколко 

възражения.  

Първо: една могила може би има нужда от специално стабилизиране чрез 

каменен пояс „крепида”, когато е от пясък или ронлива пръст, а такива са 

некрополните могили. В такива случаи крепидата изобщо няма мегалитен характер, а 

най-често е ниско заграждение, изпълнено в обикновена суха зидария от ломени 

каменни късове или от квадри (напр. Четиньова могила – Старосел; Могилата в с. 

Свирачи до Ивайловград).  

Задълбочен и полезен анализ на тези каменни оградни съоръжения прави 

К.Господинов (Господинов 2003), като предлага вместо каменни кръгове или крепиди 

да бъдат наричани каменни пръстени. Той справедливо отбелязва:  

„Очевидно е, че всяка каменна конструкция вътре във или около който и да е насип от пръст 

би играла укрепваща функция. Важен е, обаче, въпросът това основната цел ли е била на древните 

траки при изграждането на тези съоръжения или само страничен ефект (неизбежен поради 

физическите дадености) и дали не е била друга основната цел, осмисляла тяхното построяване... 

символично значение, далеч надхвърлящо простата утилитарна укрепителна функция. ... Независимо 

от основната цел, мотивираща строителите на въпросните каменни съоръжения, последните 

очевидно са полифункционални и не бива да се пренебрегва нито основната, нито страничните им 

функции”.  
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Господинов различава три вида каменни пръстени:  

[1] каменни пръстени, представляващи редица от ломени камъни, които са просто 

плътно разположени един до друг, за да маркират основата на могилата, без да имат 

съществена опорна стойност;  

[2] пръстенът е стена, солидно градена, зидана от блокове – квадри;  

[3] леко наклонена навътре стена като каменен пласт, настлана от струпани ломени 

камъни. 

Към сходно мнение се придържа и Домарадски (Домарадски 1994), който 

говори вместо за пръстени – за пояси: 

„Най-интересни са резултатите относно облика на погребалните практики в проучваните 

могили. Най-голямо впечатление прави разнообразието на каменни конструкции в и под могилния 

насип. В литературата често се смесват предназначението на каменните пояси, като предимно те 

се определят като крепиди, т.е. като камъни, поддържащи земния насип. ... Съвсем различна роля 

играят каменните кръгове под могилния насип, които представляват по-голямата част от този вид 

каменни конструкции. Те нямат и не могат да имат никаква практическа функция, защото се 

намират навътре под могилния насип. ... Каменните кръгове играят роля на граница между 

пространство с най-различно съдържание ... между различните светове, подчертават култовото 

значение на определена площ.  

Давам примери за такива каменни пръстени в България: 

  
(Дичев 2009) (Бориславов, Иванова, 2008) 

 
(Гергова, Кузманов, Иванов 2008) 
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Могилата в с.Свирачи, Ивайловградско, преди да бъде практически унищожена при разкопките. Няма 

подмогилно съоръжение (погребение на дете, колесница и коне на знатна фамилия има в равнината на 

стотина метра от могилата). Пръстенът има дължина 200м, зидан е от квадри, подпрени отвътре с 

натрупани ломени камъни. http://www.referati.org/inovacii-i-inovacionna-politika-v-obshtina-

ivailovgrad/34031/ref/p6 

 

  
Могила 16, некропол при с.Визица Могили 2 и 3, некропол при М.Търново 

  

Могила 20, некропол при с.Визица Могила 3, некропол при М.Търново 

Примери за каменни пръстени около могили от (Господинов 2003). 

Мегалитните могили (долменните кожуси), обаче, не са от обикновена пръст, а 

от едри ръбести неправилни каменни късове. Те не подлежат на ерозионно 

разрушаване дори в рамките на десетки хиляди години. Показвам рисунка на типична 

долменна могила (Шкорпил 1925) и няколко конкретни разкопки от последните 

години: 
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(Шкорпил 1925) 

 

Долменен кожух в комбинация с останки от 

кромлех (Нехризов, Илиев 2008) 

 

(Агре 2008) 

Второ: Десетките могили, оцелели до днес по територията на България – не само 

долменните, но също така надхрамовите могили от класическия тракийски период и 

селищните праисторически могили – не са пострадали забележимо от ерозията, макар 

че съдържат значително количество пръст. Майсторството на древните създатели на 

могилите е твърде високо, за да приемем, че ерозията толкова лесно го побеждава. 

Засега няма никакви доказателства за древна могила, изравнена със земята от ерозията 

през последните 10 000 години. Разрушаването на могилите около мегалитни 

паметници винаги е следствие от съзнателното им разкопаване в по-късни епохи с цел 

да се ограби евентуално погребение или древен обект или да се преизползват камъните 

като строителен материал. Във всички случаи подобно разкопаване води само до 

частично повреждане, а не до пълно заличаване на могилата, понеже никой от 

споменатите разкопвачи няма естетическата цел да изчисти и подравни терена, който е 

бил затрупан от могилата. За съжаление подобно излишно разрушаване се извършва 

понякога под формата на археологични разкопки, какъвто е случаят с подмогилния 

долмен в местността Мангъра в Сакар планина, разкрит и изоставен от тандема Агре, 

Дичев около 2010г. (Цонев, Колев 2015). От снимките се вижда, че вторичната 

пръстена могила изобщо няма каменен пръстен, но това изобщо не е намалило нейната 

ерозионна устойчивост през вековете.  
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Снимка на разкопките от 2010г. Премахната е около 1/3 от вторичната могила (Агре, Дичев 2011). 

 
Снимка на разкопките от 2015г. Премахната е около 2/3 от вторичната могила. В 2016 г. едната 

стена на дромоса падна, понеже някой премахна дъбовата цепеница, подпираща двете срещуположни 

стени (тук на снимката тя все още личи). 

Специализиран и авторитетен източник – La Grande Encyclopédie, Tome XXIII, 

Paris 1878 – прави изключително важно и полезно допълнение на цялостната картина: 

/i/ някои менхири се намират вградени в тумулите, /ii/ други са разположени върху 

тумулите, /iii/ трети са около долмени. Същото се отнася и за кромлехите, доколкото 

те са кръгово разположени менхири. В Част ІІІ е коментиран кромлехът при с.Старо 

Железаре, Пловдивско, който е бил разположен изцяло под могила. 

В светлината на изложените аргументи смятам, че ВСИЧКИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, 

КОИТО К.ШКОРПИЛ И Г.БОНЧЕВ НАЗОВАВАТ „КАМЕННИ ОГРАДИ”, ВСЪЩНОСТ СА 

КРОМЛЕХИ. КАКВО Е ИМАЛО НЯКОГА ВЪТРЕ В КРОМЛЕХА (долмен, гроб, кенотаф, 

менхир или просто нищо) НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГОВАТА ДЕФИНИЦИЯ КАТО САКРАЛНА 

ОГРАДА (окръжност, елипса, правоъгълник) ОТ ОРТОСТАТИ.  

ІІ-11. Трябва да се преборим с още един стереотип - за еднообразието - и 

съзнателно да свикнем с факта, че сред огромното множество археологически обекти, 

които световната научна общност възприема днес като менхири, се срещат 

изключително разнообразни форми: изтеглени във височина сравнително тънки 

плочи, конуси, пирамиди, цилиндри (стълбовидни), многостени от циклопски тип 

(полиедри), съвсем неправилни, дори кубовидни. Любопитен пример за кромлех, чийто 

елементи – менхири – имат много разнообразни форми, включително кубовидни, е 
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кромлехът Dromberg в околностите на Glandore, графство Cork, Ирландия (Grand 

Larousse…, Vol.4, 1993): 

 
Кромлехът Dromberg, Ирландия, ХV в.пр.Хр. (Grand Larousse…, Vol.4, 1993) 

Макар и рядко, има и съвсем екзотични форми: Т-образни (т.н. таули, таволи = 

масички), двуетажни и пробити менхири, които се възприемат като куриози (Cope 

2004). Големите циклопични (многостенни) камъни, подреждани в редици или в 

кръгове и, следователно, третирани като менхири, се срещат най-често в 

северозападна Европа (Дания, Германия, Скандинавия), понеже са довлечени 

(дотъркаляни) там от ледниците при спускането им на юг. В Южна и Източна Европа 

мегалитите носят повече белези на обработка и менхирите биват плочи, кубове или 

конуси.  
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ІІ-12. Наред с практически необработените забити камъни-ортостати 

съществуват и изобразително обработени. Някои от тях са декорирани с релефни 

гравирани изображения (декорирани ортостати), а други са скулптирани, за да 

придобият зооморфни или антропоморфни черти (зоо/антропоморфни менхири/ 

стели, statue-menhirs). Няколко примера: 

а) менхири с анималистична гравирана декорация в Гьобекли тепе (Хауптман 2007); 

   

б) антропоморфните менхири в Южна Франция, Корсика и Сардиния (Balfour 1992), 

(Cope 2004); също в Македония и Мала Азия (описание и литература – по-долу в 

текста), 
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https://www.lessingimages.com/search.asp?a

=1&kc=202020204872&kw=MENHIR%3A+

FILITOSA%2C+CORSICA&p=1&ipp= 

https://www.pinterest.com/pierrerastoul

/pierres-%C3%A0-figures/ 

  
https://www.pinterest.com/meloteca/dolme

ns-e-companhia/ 
www.sardegnadigitallibrary.it 

в) антропоморфните менхири България (описание и литература – по-долу в текста),  

г) вишапите в Армения (БСЭ-ІІІ, т.5, 1971 – стр.130),  

 
http://planetaarmenia.ru/content/show/943-vishapy/ 

 

https://www.lessingimages.com/search.asp?a=1&kc=202020204872&kw=MENHIR%3A+FILITOSA%2C+CORSICA&p=1&ipp
https://www.lessingimages.com/search.asp?a=1&kc=202020204872&kw=MENHIR%3A+FILITOSA%2C+CORSICA&p=1&ipp
https://www.lessingimages.com/search.asp?a=1&kc=202020204872&kw=MENHIR%3A+FILITOSA%2C+CORSICA&p=1&ipp
https://www.pinterest.com/pierrerastoul/pierres-%C3%A0-figures/
https://www.pinterest.com/pierrerastoul/pierres-%C3%A0-figures/
https://www.pinterest.com/meloteca/dolmens-e-companhia/
https://www.pinterest.com/meloteca/dolmens-e-companhia/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/documenti/17_81_20080723154837.pdf
http://planetaarmenia.ru/content/show/943-vishapy/
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д) еленовите камъни в Монголия (БСЭ-ІІІ, т.18, 1974 – стр.373).  

 
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105989&page=3 

Ако произлизат от мегалитната епоха, оправдано е да ги наричаме 

зоо/антропоморфни менхири; ако датират от по нови епохи, след средата на І 

хилядолетие пр.Хр., по-оправдано е да се употреби терминът зоо/антропоморфни 

стели. Стелите видимо пренасят определени традиции и вярвания от мегалитната 

епоха във времената след глобалното й приключване, но интерпретацията им е сложна 

и остава извън настоящата студия. Добра илюстрация за ситуацията са паметниците 

от две различни епохи, но от един и същ географски район - Северното 

Причерноморие - който кореспондира с паметници в България (Молев, Молева 2013). 

От една страна, сумарно погледнато, личи напредъкът в обработката на камъка, в 

изобразяването на човешка фигура. От друга страна се забелязва, колко рисковани са 

преценките за датиране на отделни паметници, които се основават само на стиловите 

им белези: в по-късни епохи може да се срещнат доста примитивни антроповидни 

ортостати, отколкото в по-ранни.  

http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=105989&page=3
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Антропоморфни ортостати в Северното Причерноморие от мегалитната епоха (ХV-V в.пр.Хр.) 

 
Антропоморфни ортостати от Северното Причерноморие от постмегалитната епоха (VІ-ІV 

в.пр.Хр.) 
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ІІ-13. В Западна Европа се наблюдават разнообразни случаи, когато древни 

езически паметници от рода на мегалитите и скалните светилища (антропогенни и 

природни) не са били разрушени, а са били адаптирани в някаква форма към 

ритуалите на християнството.  

Формите, в които се осъществява култовата и обредната реинтерпретация на 

менхирите, са разнообразни: (i) преоформяне на мегалитните паметници чрез 

допълнителна обработка с по-съвършените сечива от християнската епоха, примери за 

което са менхирът при с.Червен брег, Дупнишко и менхирът до с.Стежерово, 

Плевенско; (ii) включване или дори вграждане в християнски параклиси и черкви, 

примери за което са менхирът в олтара на черквата в манастира „Св. Георги” при 

с.Горни Богров, Софийско, и менхирът в олтара на параклиса „Св. Иван Рилски” в 

с.Старо село, Пернишко; тук можем да добавим и сложния случай с параклиса 

„Св.Георги” недалеч от с.Индже войвода в Странджа, представен тук по-нататък в 

текста; (iii) включване в християнски обреди без промяна на външния вид.  

Като пример за чисто обредна реинтерпретация може да се посочи най-

популярният (но не единствен!) менхир в България – Чучул камък край с.Овчарово, 

Сакар планина. Той е християнизиран не чрез физическа намеса и промяна на 

формата му, а чрез включването му в християнски фолклорни обреди, изпълнявани от 

местното население поне до края на ХХ век - съборите на Димитровден и на Великден 

(Slavova-Garlatti 2006-7, стр.57). 

    
Християнизирани менхири във Франция (ляво) и в България, с.Червен брег, Дупнишко (дясно, 

сн.Л.Цонев, 2014). 
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Старинна снимка на менхира Шан-Долан (Champ Dolent) в селцето Dol de Bretagne, област Бретан, 

Франция. Височина 9.5м. Навремето върху него е било издигнато и закрепено дървено разпятие; то не 

е запазено до днес.  http://francenotes.ru/megalityi-bretani/ 

 

В този смисъл може да се говори за християнизирани менхири и долмени в 

Европа (Baring-Gould 1911), (Coarer-Kalondan et al 1974), (Balfour 1992), (Mohen 1999), 

(Cope 2004), а също и в България (Цонев 2015). Подобни ситуации биха могли да 

възникнат и между мегалитите и исляма, т.е. да се говори за ислямизирани менхири 

(Erdoğu 2005), (Özbek 2008). Това понятие ни насочва към още един методологичен 

проблем за менхирите на Балканите, който досега практически е останал неизследван, 

но е изключително важен и изисква доста подробно разискване. Поради тази причина 

вместо да го отбележа като раздел ІІ-14 в настоящата методологична Част ІІ 

специално му посвещавам изцяло самостоятелната Част ІІІ. 

http://francenotes.ru/megalityi-bretani/
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ІІІ. ПРАИСТОРИЧЕСКИ МЕНХИРИ ИЛИ СРЕДНОВЕКОВНИ ИСЛЯМСКИ 

НАДГРОБИЯ – СПЕЦИФИЧЕН ПРОБЛЕМ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

Специално на Балканския полуостров в анализа на ортостатите изниква една 

специфична трудност, каквато в Западна Европа не се среща. Става дума за 

значителната външна прилика между ПРАИСТОРИЧЕСКИ плочести менхири и 

СРЕДНОВЕКОВНИ ислямски надгробни камъни, която може да доведе до невярна 

идентификация, ако липсват сериозни археологични разкопки, подкрепени с обективно 

датиране.  

 
Мегалитни находища в Европа (менхири и/или долмени). (Мегалиты Урала 2010) 

 

 
Разпространение на исляма в Европа в VІІІ век: завладян е пиренейският п-в; неислямските територии 

са в лилаво. https://www.pinterest.com/pin/92112754848062901/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/92112754848062901/
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Разпространение на исляма в Европа в ХVІІ век: завладени са Балканският п-в и Черноморието. 

Османската империя в максималния й обхват е в тъмнокафяво.  http://www.vesti.bg/sviat/turska-partiia-

iska-zemite-na-osmanskite-predci-6058302 

Както показва теренното изследване на много места в България (Лудогорието, 

Родопите, но и други разпръснати по-малки ареали), средновековните ислямски 

гробища външно доста напомнят праисторически менхирни групи. Те са доста грубо 

отцепени скални плочи, забити вертикално в терена и подаващи се над него обикновено 

от 0.5 до 1.5 м. Нямат стандартни очертания. Групирани са в редове. Както 

индивидуалните плочи, така и редовете имат ясно изразена ориентация, която, обаче, е 

разнообразна, не е общовалидна. Най-често това са очевидни ислямски гробища край 

днешни села и градове. Понякога, обаче, се срещат върху терени, където днес няма 

следи от селище и тогава, именно, могат да заблудят зрителя че са някакъв тип 

менхири. Тук ще дам само три примера за примитивни ортостати: (1) при с. Костандово 

до Велинград; (2) в полето край с.Голямо Църквище до гр. Омуртаг и (3) в горите по 

билото на вр.Сютка край Велинград. 

 
(1) Група плочести менхировидни ортостати до с.Костандово в района на Велинград. Снимка на залез 

слънце от юг към север. Преобладаващата ориентация на плочите е запад-изток. Сн. Л.Цонев 2010г. 

http://www.vesti.bg/sviat/turska-partiia-iska-zemite-na-osmanskite-predci-6058302
http://www.vesti.bg/sviat/turska-partiia-iska-zemite-na-osmanskite-predci-6058302
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(2) Изоставено старинно турско гробище с доста високи ортостати сред полето до с.Голямо 

Църквище, Омуртагско. Недалеч от него е имало селище, което днес не съществува. 

 
(3) Съборени високи юрушки надгробия около вр.Суткя, Велинградско. Сн. Г.Куманов 2007. 

Поради високата опасност от смесване на подобни ислямски надгробия с 

праисторически менхири, нужно е ситуацията с ислямските надгробия трябва да се 

подложи на подробен предварителен анализ, преди да правим опит за статистика на 

менхирите в този район.  

На Балканите практически не са извършвани НИТО системни разкопки на 

мюсюлмански гробища, НИТО обективно датиране на техните надгробия. 

Мюсюлманските погребения и до днес са в периферията на вниманието на археолозите, 

понеже не съдържат никакви артефакти според строгия канон: 

„Както в полевата практика на археолозите, така и при обработката на резултатите от нея, 

мюсюлманските погребения се смятат за „нискоинформативен баласт”, който затруднява достъпа 

към по-ранните и по-богати откъм веществен материал езически погребения” (Васильев 2007).  

Менхирите пък досега са изобщо извън интереса на археоложката колегия.  

Това положение налага за нуждите на масови теренни проучвания да се 

потърсят някакви непреки критерии, които позволяват да разграничим грубо двата 

вида паметници без разкопки, дори това да не гарантира 100%-ва сигурност и точност. 

Проблемът е сложен, разискван е досега единствено в работи на турски специалисти, 

напр. Ердогу (Erdoğu 2005) и Йозбек (Özbek 2008) по повод на изучаваните от тях 

ортостати край Одрин и Галиполи (за тези обекти по-подробно вж. тук Част V). 
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ІІІ-1. ГРОБОВЕ И НАДГРОБИЯ В ИСЛЯМА - БАЗОВИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Канонична литература и основни течения в исляма. 

Ислямът възниква в VІІ век в гр. Хиджаз (Западна Арабия). Негов основател е 

проповедникът Мохамед. В ІХ-Х век се превръща в сложна и детайлно разработена 

система от философски принципи (калам) и правови принципи (шериат). Основните 

принципи, за които се вярва, че са съобщени от Бог на Мохамед, са събрани в 

свещената книга Коран. Тя има 114 сури (глави), а всяка сура се изгражда от най-

малките структурни единици на Корана – аяти (стихове). Всяка сура съдържа между 3 

и 286 аята/стиха. 

Вторият източник на ислямска идеология и обредност е т.н. свещено предание 

Суна - многобройни истински и легендарни, но канонизирани съобщения (хадиси) за 

изказвания и постъпки на Мохамед, които разкази произлизат от негови сподвижници и 

ученици. Те помагат за уточняването и развитието на идейната и обредна догматика на 

ислямското вероучение.  

Сунизмът е основното направление в исляма, което се смята за ортодоксално, 

правоверно. Политически борби предизвикват още в VІІ век появата на втория основен 

клон от мюсюлманската религия – шиизма, който има свое собствено предание, 

отлично от Суната. Сунизмът е разпространен в повечето мюсюлмански страни, освен 

Иран, Йемен и Южен Ирак. В тези 3 страни господства шиизмът. 

През VІІІ в. в исляма се заражда друго широко разпространено мистично 

течение – софизмът, който окончателно се оформя през ХІ-ХІІ век. Той се стреми да 

модифицира някои черти на сунизма, без да става негова противоположност.  

В следващите векове тези основни течения се разцепват, прегрупират и т.н. и 

пораждат многообразие от секти в общите рамки на исляма. (БСЭ, ІІІ изд., том 10, 25, 

29) 

Свещената посока в исляма.  

Кааба е древна езическа светиня от предислямския период – куб от полиран 

черен гранит. Около него е построена джамията Масджид ал-Харам (Голямата джамия) 

в град Мека, Саудитска Арабия. За „черния камък“ се смята, че е изпратен на Земята от 

самия Бог, за да напомня за него. От средата на VІІ век въпросната джамия с камъка 

започнала да се почита от вярващите като най-свещеното място за всеки човек, 

изповядващ исляма. Заедно с това посоката от дадено място в света към светинята 

Кааба в Мека – т.н. кибла – станала най-свещената посока в исляма.  

Посоката кибла има географска зависимост. Например, за района на 

Пиренейския п-в, Алжир и Мароко киблата е на изток; в района Пакистан и Индия - на 

запад; в Индонезия – на северозапад; в района Кавказ-Казахстан-Туркмения – на 

югозапад, за Балканския п-в – на югоизток. Киблата за Истанбул, например, е 30
о
 

източно от точния юг, т.е. азимут 150
о
 (Işık 2013). Тя се отнася практически за цялата 

източна половина на Балканския полуостров, която коментираме в настоящата студия.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC
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Географска зависимост на основната канонична ориентация [A] на ислямски надгробия. 

Посоката кибла се използва в разнообразни ситуации:  

(i) Когато мюсюлманите се молят, те се обръщат с лице в посоката кибла.  

(ii) В джамиите киблата се обозначава със специална ниша в стената - т.н. михраб 

(Petersen 1996).  

(iii) Когато стане ясно, че краят наближава, за да се подготви човекът за „добра смърт” / 

“good death” обичаят препоръчва (макар и не императивно) лежащото му тяло да бъде 

разположено в посоката кибла [Вероятно краката на смъртника трябва да сочат към 

Мека – бел. Л.Цонев] (Kadrouch-Outmany 2012/2013): 

„Първото задължение на домашните при смърт на човек от къщата е да го поставят на 

„рахат дюшек‟ в средата на стаята, в която е починал. Главата му е по посока на Мека, а тялото – на 

изток-запад {Неточно описание: лицето е по посока на Мека, главата е обърната надясно, главата е на 

югозапад, краката са на североизток! – бел. Л.Цонев}. ... Щом свърши прощаването, мъжете вдигат 

дървеното носило. До гроба носилото се оставя на специален гробищен камък, като главата е 

обърната към Мека” (Руменов 2008).  

Към този пункт ще направя допълнение и уточнение, което се основава върху 

наблюдението ми в новопостроената джамия в с. Разбойна – южно предградие на 

Търговище. Постройката е ориентирана по строгия сунитски канон: правата линия, 

която свързва входа й (в центъра на северозападната напречна стена с двете минарета) с 

вътрешната михрабна ниша (в центъра на югоизточната напречна стена; отвън нишата 

е очертана като апсидоподобна издатина), е насочена към Мека, т.е задава посоката 

кибла. Североизточната стена на джамията е надлъжна, т.е. успоредна на киблата. 

Перпендикулярно към нея е изградено каменно ложе, където се поставя починалият, 

докато се извършат ритуалите непосредствено преди погребението. Той се полага там 
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по гръб с глава, обърната на дясно – по такъв начин лицето му е насочено към Мека, на 

югоизток.  

  

  

 

(iv) Когато тялото на починал човек се погребва, положението му в гроба също трябва 

да се съобрази с киблата. На практика това съобразяване не е еднозначно, то се 

реализира поне по два канонични начина. Обикновено тялото се полага по гръб, а 

главата се обръща надясно, така че лицето на починалия да гледа в посоката кибла. В 

такъв случай тялото се оказва перпендикулярно спрямо киблата. Това е основният и 

най-масов ислямски погребален канон [А] (Халикова 1986). Наблюдава се, обаче, и 

друго разположение: погребаното тяло лежи по гръб, лицето гледа нагоре, а краката са 

насочени към Мека – така тялото се оказва успоредно спрямо киблата. Това 

разполагане съвпада с препоръката за разполагане на тялото на умиращия човек от 

пункт (iii) и най-вероятно по тази причина не се разглежда като противоречащо на 
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ислямските обичаи, а постепенно е било възприето от практическата обредност и 

толерирано от нея като вторична възможност [Б], не по-малко ортодоксална от първата. 

В научната литература намираме археологически примери за канонични 

ислямски погребения както на изток, така и на запад от Балканите. Във Волжка 

България, например, местната посока кибла е югозапад:  

„Погребалният обред на волжките българи от Х в. насетне (а в централните райони още от 

края на ІХ век) е мюсюлмански. Погребенията се извършвали в прости ями с главата на северозапад, 

тялото лежи в изпънато положение по гръб, с незначително завъртане на юг, на десен хълбок, а 

главата е завъртяна надясно – с лице към Мека.” (Смирнов 1981).  

 
Мюсюлмански гробове от Волжка България Х-ХІV в. (Смирнов 1981) 

В Западна Европа киблата е на югоизток. Там са открити подобни канонични 

ислямски погребения свързани с арабската колонизация на Пиренейския полуостров. 

Край гр. Ним в южна Франция те датират от VІІ-VІІІ в. (Gleize et al 2016), а на 

испанския о-в Ибиса - от ХІІ-ХІІІ в. (Kyriakou et al 2012).  
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Мюсюлмански гробове от VІІ-VІІІ в. в южна Франция 

 

 
Мюсюлмански гробове от ХІІ-ХІІІ в. на о-в Ибиса, Испания 

Макар и свещена посока, киблата не се абсолютизира в ислямската практика, 

понеже не винаги населението в един район и в една епоха има достатъчни 

астрономически и географски познания, за да определи локално посоката кибла с 

достатъчна точност. Възприетата в даден район кибла нерядко се отличава от точната с 

10-15
о
. Дори в рамките на едно и също ислямско гробище се случва ориентацията на 

гробовете да варира в интервал от 35
о
. Причините са различни – недостатъчни 

астрономични познания в даден район и дадена епоха, различната представа на 

местното население къде се намира Мека, специфични локални съображения за 

ориентиране на гроба или за молитвата (Petersen, 2013). 



 

53 

Един куриозен пример. Спрямо Холандия Мека е разположена приближено на 

изток. Повечето мюсюлмани в Холандия провеждат молитвите си и ориентират 

гробовете на изток, към Мека – т.н. източни богомолци. В Холандия, обаче, живеят и 

имигранти-мюсюлмани от Индонезия и Суринам, спрямо които Мека се пада на запад. 

Индонезийските имигранти провеждат молитвите си и ориентират гробовете  на запад, 

където са свикнали да предполагат Мека в родината си – т.н. западни богомолци 

(Kadrouch-Outmany 2015). 

Вътрешногробно устройство в исляма.  

Като устойчиви признаци на мюсюлманското погребение археолозите признават 

само два: (i) безинвентарност и (ii) спазването на киблата. Всичките останали признаци 

– оформлението на вътрешногробните и надгробните съоръжения – варират значително 

според регионални традиции и темпорални фактори (Водясов, Зайцева 2015), 

(Халикова 1986).  

Според вътрешногробното устройство, ислямските гробове имат принципно две 

основни конструкции (Petersen, 2013) – със странична и с дънна погребална ниша.  

Първият вид е т.н. laḥd. Най-напред се изкопава правоъгълна яма, а после в 

една от нейните надлъжни стени странично се оформя погребалната ниша, където се 

полага тялото по гръб и с глава надясно в посоката кибла. Гробът laḥd е много 

популярен, понеже се смята, че самият Пророк е бил погребан така, но този тип е 

приложим само в достатъчно стабилен и сух терен. Така практиката е наложила да се 

приеме и втори вид гроб. 

Вторият вид гроб shaqq е приложим и в нестабилен терен. Най-напред се 

изкопава правоъгълна яма, а в нейното дъно се оформя по-малка по размери ниша, 

където се полага тялото по гръб и с глава надясно в посоката кибла. 

Когато погребението е без ковчег, върху тялото се полага покритие от плочи, за 

да се избегне прекият контакт с пръстта отгоре.  

 

 

▲ Мюсюлмански гроб в северен Катар. За да се 

избегне пряк контакт с пръстта, тялото е покрито с 

камъни: в средата трошени, върху главата голяма 

плоча, върху краката по-малка плоча. 

(Petersen 2013) 
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Тялото и надгробната плоча 

За взаимното разполагане на погребаното тяло и надгробната плоча са мислими два 

варианта – напречен и надлъжен. При напречното разполагане плочата е перпендикулярна 

на тялото – вариант № 1 на фигурата. При надлъжното разполагане плочата е успоредна на 

тялото – вариант № 2 на фигурата. Вариант № 2 е абстрактен, чисто хипотетичен и на 

практика никъде не се реализира. В гробищата по света винаги се прилага напречният 

вариант №1: надгробната плоча се намира при главата на починалия и е забита там 

напречно към оста на погребаното тяло. По-нататък ще имам предвид само него, т.е. 

плочата е перпендикулярна спрямо тялото, независимо от това дали главата му е обърната 

надясно с лице към Мека или не.  

 
Тялото е положено по основния ислямски канон напречно на киблата. Тук киблата отговаря на 

Балканския п-в – на югоизток.  

Тялото, надгробната плоча и киблата 

Както споменахме, съгласуването на погребаното тяло с киблата практически 

се осъществява в два аранжимента - перпендикулярен (основен каноничен) и успореден 

(вторичен, но също каноничен).  

Перпендикулярното разполагане на погребания спрямо киблата е основно 

канонично ислямско правило и преобладава в практиката. То се осъществява като се 

положи починалият по гръб в подходяща посока и главата му се завърта надясно, така 

че да сочи към Мека (Халикова 1986), (Васильев 2007), (Водясов, Зайцева 2015), 

(Kadrouch-Outmany 2012/2013). Възможно е и цялото тяло да се наклони леко надясно. 

“Тази практика изглежда е доста древна, ако приемем твърдението на поета ал-Фарасдак от 

VІІІ век, който дефинира Кааба в Мека като мястото, към което трябва да бъде обърнато лицето на 

положения в гроба. Практически това означава, че направлението (оста) на гроба трябва да бъде 

перпендикулярно спрямо посоката към Мека, така че главата на мъртвия, бидейки в единия край на 

гробната ниша, като бъде завъртяна надясно, да се окаже с лице в посоката кибла, т.е. да гледа към 

Мека. В Палестина, където Мека е почти точно на юг, гробът трябва да бъде ориентиран в 

направление изток-запад, а главата на мъртвия в западния му край, така че обърната надясно, да гледа 

към Мека.” (Petersen, 2013) 

Макар и много рядко, но се срещат и куриози. Руски археолози съобщават за 

мюсюлмански погребения в перпендикулярен аранжимент, където починалият е 

положен по гръб в посока, обратна на стандартната, което е наложило главата му да се 

завърти наляво, за да гледа към Мека (Зайцева, Водясов 2013). 
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При перпендикулярно разполагане на тялото спрямо киблата, надгробната плоча 

е успоредна на киблата – ситуация [А] на фигурата.  

Макар перпендикулярното аранжиране на погребаното тяло спрямо киблата да 

се смята за основно и да преобладава, успоредното аранжиране също се среща често и 

не се смята за неприемливо нарушение на обичая (Kadrouch-Outmany 2015).  

„Понякога има локални вариации в ориентацията на гробовете, които са свързани с неправилно 

определяне на посоката към Мека. Има, обаче, и случаи, когато ориентацията е съвсем различна от 

предписанията – когато гробната ниша е ориентирана така, че главата или нозете на мъртвеца да 

сочат към Мека (т.е. когато гробът е успореден на киблата – бел. Л.Ц.)” (Petersen, 2013).  

Такава ситуация бих нарекъл вторично канонично ислямско правило [Б], 

понеже се среща по-рядко. Под „каноничност” в ситуациите [А] и [Б] разбирам 

съобразяването на погребението с посоката към Мека. При успоредното 

разполагане на погребаното тяло спрямо киблата [Б], надгробната плоча е 

перпендикулярна на киблата.  

 
Двата най-разпространени канонични варианта за съгласуване на ислямско погребение с киблата: [А] – 

тялото е перпендикулярно, а плочата е успоредна на киблата; [Б] – тялото е успоредно, а плочата е 

перпендикулярна на киблата. Кибла – на югоизток, за Балканския п-в. 

Надгробията в исляма изобщо 

В един от ранните хадиси в Суната се описва, че върху гроба на мюсюлманина 

не бива да се оставят никакви паметни знаци. Върху гроба според шериата се 

натрупва само почвена могилка, висока не повече от 4 пръста. Гробът трябва да бъде 

подравнен толкова грижливо, че като отстъпи 7 крачки в страни, човек да не може да го 

отличи от околната почва (Керимов 1978), (Керимов 2009). 

Тази ранна наредба, обаче, не се закрепила в исляма в исторически план. Когато 

ислямът не успявал да изкорени някакъв заварен местен обичай, правил опит да му 

придаде ислямска външност. Така се случило и с погребалните обреди. С течение на 

времето, основавайки се върху мненията на някои авторитетни мюсюлмански 

правоведи, реалният ислям разрешил да се отбелязват местата на погребенията с 

камъни и каменни надгробия, допуснал също така извършването на пищни погребални 

обреди, и създаване на специални зони за погребване – гробища (Халикова 1986), 

(Васильев 2007). Не е ясно кога настъпват тези промени в различните географски 

райони и откога, в частност, каменните надгробия добиват груба плочеста форма, но е 

факт, че при навлизането на османските турци на Балканите - от ХІV век насетне - това 

вече е утвърдена практика: масовите гробове имат плочести надгробия, макар и 
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примитивни (практически необработени, без надписи и декорации). Ислямоведът 

Г.М.Керимов (1978, 2009) коментира ориентирането на погребания и на плочестото му 

надгробие нееднозначно: „според изискванията на шериата всичките гробове и 

надгробни паметници трябва с фасадата си да са обърнати към Мека”.  

При проникването на исляма през средновековието в нови райони всеки път се 

наблюдава оформяне на нови обичаи и обреди. Трудно е било да се принуди завареното 

немюсюлманско население да спазва канона с цялата му строгост. В такива случаи 

естествено възниквали отстъпки от ортодоксалните норми и може да се проявят 

старинни местни традиции (Халикова 1986). Синтезът на различните вярвания, който се 

изразява във вариативността на погребалния обред, е закономерен етап в историята на 

разпространението на всяка религиозна доктрина (Зайцева, Водясов 2013). 

Изследователката Р.Нейкова отбелязва противоречивостта на погребалната 

практика, за да ни предпази от абсолютизация на някои частни явления в нея. От една 

страна:  

„Погребално-поменната сфера е един класически извор за най-дълбоките етнокултурни 

пластове в дадена фолклорна традиция. Тя е основен източник на информация при определянето на 

археологическите култури и движението на техните носители” (Нейкова 2015).  

От друга страна 

„особеностите на погребалния обред и на надгробните съоръжения невинаги имат решаваща 

роля при определянето на техния произход. Често у един и същи народ, оказал се в различна географска 

среда, могат да възникнат различни форми на надгробни съоръжения и различни форми на погребения” 

(тук Нейкова 2015 цитира Техов 2002).  

Например в Северен Кавказ 

„сложната народностна и историографска картина на района е довела до значително 

разнообразие на гробните съоръжения дори в рамките на едни и същи некрополи” (тук Нейкова 2015 

цитира Ангелова 1995). 

Промяната на основни обредни изисквания в някакъв район и в някаква епоха 

изисква специално обяснение и – съответно – може да бъде източник на някаква 

информация за местното историческо развитие.  

„Напоследък археолози, изучаващи Централна Азия и Казахстан, твърдят, че ориентировката 

на трупа зависи от конкретната версия на исляма. Например: сунитите ориентирали гробовете по 

оста север-юг, шиитите ориентирали гробовете по оста запад-изток и т.н.” (Халикова 1986).  

Това са неканонични ориентации в смисъл, че нямат отношение към Мека. 

У нас източната ориентация [В] се среща сравнително често, а южната [Г] - най-рядко.  

 
Неканонични ислямски надгробия [В] [Г] – без съгласуване с киблата. 
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Ето как обяснява появата на неканонични гробове Л.Миков (Миков 2013, 

стр.84):  

„Турските каменни надгробия у нас (от ХVІІІ-ХІХ в.) с антропоморфна форма и символични 

изображения са мъжки и женски. И двата вида надгробни паметници в повечето случаи имат лице 

и гръб и са ориентирани винаги в посока изток-запад. Но тази ориентация не е възприета от 

християнството, а е въведена в съответствие с един айят от Корана, който гласи: „На Аллах 

принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е ликът на Аллах. Аллах е 

всеобхватен, всезнаещ (Коран 1997, 2: 115).”  

Тази хипотеза за появата на гробове в посока запад-изток, вместо към Мека, 

обяснява защо те не се осъждат категорично от ислямската теория и практика - макар 

че се отклоняват от основния и вторичния погребален канон, които са съобразени с 

киблата, т.е. с Мека, те все пак се основават върху положение от самия Коран, а той е 

най-авторитетен източник на мъдрост и напътствия за вярващите мюсюлмани.  

Да обобщим възможните ориентации на ислямски погребения: 

І/ Основен каноничен вариант [А]: лицето е обърнато надясно, т.е. тялото е 

перпендикулярно на киблата, респ. надгробната плоча е успоредна на киблата; 

ІІ/ Вторичен, но също каноничен вариант [Б]: лицето не е обърнато надясно, а нагоре; 

тялото е успоредно на киблата, респ. надгробната плоча е перпендикулярна на киблата; 

ІІІ/ Неканонични и нетипични варианти: ориентирането не се извършва според киблата; 

гробът е ориентиран с краката на изток [В] или на юг [Г], плочата е перпендикулярна 

към гроба и, следователно, тя също гледа на изток или на юг, независимо от 

положението на лицето и тялото, а също така независимо от киблата. 

ІІІ-2. ОРИЕНТАЦИИ В ИСЛЯМСКИ ГРОБИЩА У НАС – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Разискваният тук въпрос за мюсюлманските надгробия в масовите гробища 

практически не е изучен в България. Простият критерий на Ердогу-Йозбек не може да 

се прилага лесно и еднозначно, понеже в страната ни днес има значителна етно-

конфесионална пъстрота, която се е оформяла в продължение на 8 века (ХІІІ-ХХ в), а 

исторически сведения (включително археологични разкопки!) за местните погребални 

практики в този период практически липсват. У нас мюсюлманското население 

включва обособени групи с различен произход, самосъзнание, интерпретация на 

ислямските канони и свещени книги, а също така с разлики в обредната система, на 

които не е отделяно внимание. В мюсюлманските гробища в България практически се 

срещат и четирите описани по-горе ориентации на надгробните плочи. 

Ето накратко по-значителните етно-конфесионални групи в България по 

данни от (Карахасан-Чънар 2005), (Граматикова 2001).  

Турците днес съставляват около 10% от населението на страната и населяват 

главно източната й половина. Основната част от тях – около 70% - изповядва сунитски 

(правоверен) ислям; по-малка част – около 10-15 % - са шиити (къзълбаши, алиани), т.е. 

изповядват неортодоксален ислям. Конфесията на останалите не винаги се поддава на 

точно дефиниране. Ще изброим няколко специфични ислямски общности.  

Турската етническа група на юруците – скотовъдци-номади - се преселва от 

Мала Азия в Родопите още от ХVІ век (Кил 2003) (Кальонски 2007).  
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Къзълбашите били депортирани от Анадола и принудително заселени в 

източната половина на днешните български земи от тогавашната официална османска 

власт през ХVІ-ХVІІ век. Този процес бил отзвук от политическото и военно 

съперничество между сунитската османска Турция и шиитския Иран за ръководна роля 

в ислямския свят. Драматичните събития, довели до депортирането им, правят 

обяснима трайно наслоената им неприязън към османската династия  и държава и 

налагат траен отпечатък върху отношенията им с турците сунити, в чието обкръжение 

живеят (Мутафова 2003).  

В определен исторически интервал своя обредност са развивали у нас групите на 

бекташите (Събев 2003) и еничарите (Ковачев 2003). Бекташите са дервишки орден, 

основан в Мала Азия; вярванията им били смес от шиитски ислям и християнско 

сектантство; били покровители на еничарите; официално орденът бил закрит в Турция 

в 1925г. (БСЭ, ІІІ изд., том 3, Москва 1970). Еничарите са пехотинците в османската 

армия; корпусът им е основан в ХІV в. и са набирани от християнското население чрез 

принудителна ислямизация; намирали се под покровителството на бекташкия орден; 

корпусът им бил ликвидиран в 1826 г. от султан Махмуд ІІ (БСЭ, ІІІ изд., том 30, 

Москва 1978). 

Специфична етническа група, която изповядва официалния, сунитския вариант 

на исляма са помаците (българомохамедани, българи-мюсюлмани, ахряни). Населяват 

основно Родопите: Източните (Кърджалийско) и Западните (Смолянско, 

Гоцеделчевско, южния пояс на Пазарджишко – напр. Чепинско) дялове. Говорят 

български език и имат в значителна степен българска народна и обредна култура. 

Съществена, но твърде оскъдна информация за погребалния обред при 

мюсюлманите в България дава (Касабов 2004):  

„Гробищата на къзълбашите са отделно от тези на ортодоксалните мюсюлмани. … [При 

къзълбашите] надгробните камъни и погребенията са в посока изток – погледът е към слънцето. При 

ортодоксалните мюсюлмани е с посока Мека.”  

Специално за гроба на правоверните мюсюлмани (сунити) намираме също 

твърде лаконично описание у (Карахасан-Чънар 2005):  

„Особеност на [каноничния, сунитски] мюсюлмански гроб е неговото оформление – насоченост 

към Мека, дълбочина [колкото] до гърдите на [изправен] човек със среден ръст, изпъкналост една педя 

над земята, специфичен погребален камък и т.н.” 

В наличната литература много бегло и неопределено се отбелязва каменното 

надгробие, без никакви пояснения кой вариант кога се прилага и къде се среща. 

Споменава се ту един плочест камък, ту два камъка – по-големият до главата, а по-

малкият до краката на погребания (Касабов 2004), (Карахасан-Чънар 2005), (Петрова 

2008).  

Свещените постройки на мюсюлманите (джамии и гробници-тюрбета) 

съдържат ориентационни елементи, които имат връзка с ориентацията на надгробията. 

Богата информация за постройките съдържат монографиите (Миков 2012), (Миков 

2012а), (Миков 2013). Ето основните данни по нашата тема, които могат да се извлекат 

от посочените монографии. 
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{A} В посочените трудове се анализират ориентациите на джамии и тюрбета, но 

не се коментира ориентацията на плочестите надгробия в масовите и примитивно 

оформени ислямски гробища у нас. Колонизацията на Балканите от ислямско население 

започва още от ХІІІ и завършва в общи линии в ХVІ век. Локализирането на бекташки 

култови средища предимно в източните райони на страната през първата половина на 

ХVІ век потвърждава историческите сведения, че именно тогава този район от 

империята е станал едно от основните убежища на мюсюлмани с хетеродоксни 

възгледи.  

{Б} Най-ранните джамии и тюрбета са от ХVІ в, но те са малобройни; повечето 

са по-късни. Джамиите са дело на ортодоксалния (правилния, каноничния, сунитския) 

ислям, докато тюрбетата са дело на хетеродоксния (неофииален, който не спазва 

строго канона, сектантски, еретичен в определен смисъл, шиитски) ислям. У нас тези 

течения в идеологията и обредите съжителстват без открита конфронтация. 

Ориентацията на джамиите е свързана с разположението на михрабната ниша, а 

ориентацията на тюрбетата е свързана с разположението на гроба (саркофага) на 

светеца. Наличието на тези постройки осигурява на мюсюлманското население 

ориентир за киблата, така че ако каноничната кибла някъде не е спазена, това не може 

да се обясни с астрономично невежество, а е по-вероятно да има някакви корени в 

неканоничните модификации на обредите.  

{В} Всичките джамии имат михрабна ниша, разположена вътре, в центъра на 

югоизточната стена, т.е. посоката „кибла” е зададена астрономически правилно спрямо 

центъра на помещението.  

{Г} Тюрбетата са строежи на неканонични течения в исляма (бекташи, 

къзълбаши и т.н. хетеродоксни групи). Почти всичките тюрбета съдържат гроб на 

светец, саркофаг. В повечето тюрбета гробовете на светците са ориентирани точно по 

ислямския канон – главата на югозапад, така че като е обърната надясно, да гледа на 

югоизток – към Мека, а краката на североизток. В този смисъл тюрбетата също 

показват астрономична компетентност, понеже посоката към Мека е зададена 

правилно.  

{Д} Макар и малобройни, но все пак в няколко случая има изключения от 

общото правило. В няколко тюрбета гробовете на светците са ориентирани 

неканонично - от запад на изток W-E - и причината не е ясна. Независимо от това дали 

местното тюрбе е стандартно или особено, в при реалните бекташки гробища тялото на 

починалите е в посока запад-изток, на изток гледат и плочестите надгробия, които са 

забити при главата. Ето кои са особените тюрбета според данни от (Миков 2012):  

- Чифте тюрбеси в Никопол. Построено е в началото на ХХ век. Два успоредни гроба, 

ориентирани в посока запад-изток. 

- Тюрбето на Малкоч баба в с.Буря, Севлиевско. Построено през втората половина на ХІХ век. 

Гробът на Малкоч баба е ориентиран по оста изток-запад. 

- Тюрбето на Гази (Али) баба в землището на с.Ряховците, Севлиевско. Строено в ХХ в. Гробът в 

тюрбето е ориентиран по оста изток-запад. 

- Тюрбето в с.Скобелево, Павелбанско. Строено в ХІХ в. Двата гроба са разположени успоредно 

и са ориентирани по оста изток-запад.  

- Тюрбето на Мустафа Ефенди в с. Долно Прахово, Ардинско. Строено в ХІХ век. Гробът е 

ориентиран по оста изток-запад. 

- Тюрбето на Хюсеин баба в с.Голямо Соколово, Търговищко. Строено в ХІХ век. Входът и 

разположението на гроба в средата на тюрбето са ориентирани по оста изток-запад.  
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- Бекташкото тюрбе на Хъзър баба при с.Богомил, Харманлийско. Построено в ХVІ в. Входът е 

от изток. Гробът на патрона е ориентиран по оста изток – запад.  

- Тюрбето “Алатлъ боба” край с.Избул, Шуменско. Гробът е с ориентация запад-изток. [Този 

факт не е взет от цитираните монографии на Миков, а от друг източник (Янкова 2007)].  

{Е} Л.Миков дава и известна информация за ислямските надгробия у нас, но 

не за масовите и примитивни случаи, а за по-богати и информативни, които имат 

надписи и/или релефна декорация: 

- (Миков 2012, стр.92-93): 

Тюрбето Елмалъ баба в с.Биволяне, Момчилградско. Всичките жители на селото са бекташи. 

Шестте гроба са разположени успоредно, като главите са ориентирани на югозапад. 

Надгробните камъни при главите са на югозапад. Каменните надгробия са грубо изсечен 

варовик във формата на колони и плочи. Броени от югоизток на северозапад, надгробните 

камъни при главата имат следните височини: 1.60, 1.15, 0.45, 1.50, 0.50, 0.50 м.  

- (Миков 2012, стр.117): 

Чифте тюрбеси в Никопол. Построено е в началото на ХХ век. 

Два успоредни гроба, ориентирани в посока запад-изток. Гробовете са символични за двама 

изчезнали влюбени, но в действителност са използвани два реални гроба на неизвестни или 

забравени покойници от голямо и старо турско гробище. Става дума за гробище, върху което 

възникнала никополската махала Кая башъ. Тюрбето вероятно има бекташки произход, въпреки 

че хората от махалата днес са сунити.  

- (Миков 2013, стр.84): 

Турските каменни надгробия у нас (от ХVІІІ-ХІХ в.) с антропоморфна форма и символични 

изображения са мъжки и женски. И двата вида надгробни паметници в повечето случаи имат 

лице и гръб и са ориентирани винаги в посока изток-запад. Но тази ориентация не е 

възприета от християнството, а е въведена в съответствие с един айят от Корана, който гласи: 

„На Аллах принадлежи и изтокът, и западът, и накъдето и да се обърнете, там е ликът на Аллах. 

Аллах е всеобхватен, всезнаещ.” (Коран 1997, 2: 115) 

По повод срещаната на места у нас нетипична неканонична ориентация на 

надгробни плочи, съответно гробове или саркофази - в направление запад-изток - 

Л.Миков твърди, че тази ориентация на плочестите надгробия не била възприета от 

християнството, а била въведена в съответствие с един айят от Корана. Но тази бележка 

не изяснява проблема, а го задълбочава, понеже възникват редица нови въпроси: (а) 

след като Коранът произлиза още от VІІ век, защо сочената в споменатия аят 

географски универсална ориентация не е била възприета в исляма от самото начало, 

вместо киблата към Мека?; (б) кога каноничната ориентация е била заменена с 

нетипичната по територията на България?; (в) защо нетипичната ориентация е 

възприета само на няколко места, а не повсеместно; (г) какво е наложило такава 

промяна, какво изразява тя в идеен план? ; (д) цитираният аят не обяснява погребенията 

с южна ориентация. Изглежда неканоничността на погребенията е повлияна от общата 

обредна и идейна неканоничност на самите хетеродоксни мюсюлмански групи у нас.  

От споменатите монографии на Л.Миков може да се извлече следната полезна 

информация. Тюрбетата са строежи на неканонични течения в исляма (бекташи, 

къзълбаши и т.н. хетеродоксни групи). В България в няколко тюрбета са 

регистрирани мюсюлмански гробове, ориентирани по оста запад-изток W-E, което 

означава, че такава ориентация е допустима, приемлива за местните неканонични 

мюсюлмани. Следователно, по принцип е възможно да има и гробища, подредени по 

същия начин:  
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Възможна ориентация на ислямски надгробия в България според Л.Миков: запад-изток W-E.  

ІІІ-3. ВИСОЧИНА И ФОРМА НА ИСЛЯМСКИТЕ НАДГРОБИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Съществува една доста разпространена илюзия, предизвикана от представата, че 

менхирът е мегалит, а мегалитът непременно е „много голям” камък. Тя се дължи на 

факта, че в литературата за мегалити обикновено се дават като примери най-големите 

менхири. Практиката показва, обаче, че в групите участват твърде разнообразни по 

височина менхири - статистически погледнато масовите ортостати имат височина 0.5 - 

1 м (например в най-прочутото, най-многобройно и безспорно менхирно находище в 

света Карнак, Франция). Както вече цитирах по-горе в дял ІІ-4, това съществено 

свойство на менхирите забелязва К.Шкорпил много отдавна - още в края на ХІХ век, 

когато описва менхирите в България (Шкорпил 1892 – стр.44). 

В посочения контекст е важна още отбелязва една любопитна подробност, 

отбелязана от Л.Миков: в двора на джамиите в с.Грънчарово, Силистренско, и 

с.Плъстина, Омуртагско, има забити много високи, 2-3 метра, скални отломъци. Миков 

не е съвсем точен, като нарича формата на високите надгробия „природна” - те са 

обработени, загладени, макар и сравнително грубо. Но не това е важното в случая.  

„Надгробните паметници, определени за еничарски, са много специални във всяко отношение. 

Освен регионално обособени, те са и твърде самобитни. На първо място във връзка с това е 

тяхната височина, която достига до два метра над нивото на терена. Многобройни 

надгробни паметници с такава и дори с по-голяма височина документирах в двора на 

джамията в с.Грънчарово, Силистренско, но тези паметници там са с природна форма – 

представляват огромни каменни отломъци. Повечето паметници от тази група се 

отличават и с груба изработка както на корпусите, така и на изображенията по тях.” (Миков 

2013, стр.89) 

Инж. Валентин Василев (www.strannik.bg) бе така любезен да ми предостави 

снимки от гробището в с.Грънчарово, недалеч от гр.Дулово. Джамията е ориентирана 

според канона: входът е от северозапад, а михрабната ниша е на североизток. Пътеката, 

водеща към входа, идва от северозапад, а всичките надгробия са в редове, успоредни на 

пътеката. Следователно, погребаните са с глава на югозапад, крака на североизток и 

лицето, обърнато надясно, гледа на югоизток – към Мека. От западната страна на 

джамията са разположени високите надгробия (най-високото се издига около 2.5 м над 

терена). От източната страна са по-обикновените, чиято височина е около 0.5 м над 

терена.  

На пръв поглед високите ислямски надгробия в с.Грънчарово по форма, по 

обработка, и височина приличат на високи менхири, а също така приличат и на 

максималните ортостати в Одринско, интерпретирани от турски изследователи като 

праисторически менхири. Но присъствието им сред старинни мюсюлмански гробища, 

които се ползват и до днес, без всякакво колебание ги идентифицира като 

http://www.strannik.bg/
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средновековни турски надгробия и не дава никакви основания да ги смятаме за 

праисторически менхири.  

 

 
Гробището в с.Грънчарово край гр.Дулово. Сн. В.Василев, 2014. Горе – западната част с високите 

ортостати. Долу – източната част с типичните ниски надгробия; червеният пръстен на дървените 

колони, подпиращи стряхата, е на височина 1.50м над тревистия терен. 

Съвсем подобни по размери и форма ортостати се срещат в района около 

турските села Плъстина, Голямо Църквище и Обител, Омуртагско, където е съвсем 

сигурно, че са ислямски надгробия и нямат нищо общо с праисторически менхири. 

Височината им достига 2.5-3м над терена. Ето отново описанието на Л.Миков: 

„Каменната джамия в с .Плъстина, Омуртагско. Строена в ХІХ век. В Омуртаг през ХІХ в. 

имало бекташи. Михрабна ниша в средата на югоизточната стена. Вход от северозападната 

стена. В двора на джамията, намиращ се североизточно от нея, има побити няколко много 

високи каменни надгробия с природна форма.”(Миков 2012а, стр.137-139) 
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Високо над 2 м старинно турско надгробие в двора на джамията в с.Плъстина. Сн. Л.Цонев 2016. 

    
Доста високи старини надгробия в съвременното турско гробище на с.Обител, Омуртагско. Сн. 

Л.Цонев 2016. 

ІІІ-4. ОРИЕНТАЦИИ В ИСЛЯМСКИ ГРОБИЩА В БЪЛГАРИЯ – КОНКРЕТНИ 

ПРИМЕРИ И АНАЛИЗИ 

Ще дам няколко илюстративни примера за групи ортостати у нас, чиято същина 

като неканонични ислямски надгробия или плочести менхири подлежи на изясняване.  

[1] В с.Горно Ново село, по южния склон на Същинска Средна гора 

(югоизточно от вр. Братан), има местност с побити камъни, които имат плочеста форма. 

Населението му е турско, от къзълбаши-алиани (Миков 2012 - стр.350), (Граматикова 

2001). Лицата на плочите гледат на юг. Това вероятно са ислямски надгробия, само че 

неканонични.  
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Старинно мюсюлманско гробище при с.Горно ново село по южния склон на Същинска Средна гора, 

северно от с.Братя Даскалови, Чирпанско. Сн. Интернет 2010 

[2] В Северен Сакар мюсюлманско население не се е задържало трайно и в 

значителен размер с евентуално изключение на началното заселване на мюсюлмани на 

Балканите в ХІІІ-ХV век (Караманова 1998) (Райчевски 2002). Там, в гробището на 

с.Хлябово през 2015 г. Я.Динчев забелязва един висок плочест камък (около 1.80м) и 4-

5 по-ниски ортостата. Най-големият има форма на вертикално изтеглена плоча и е 

ориентиран изток-запад E-W. Подобни обекти изобщо не са типични за християнски 

надгробия, но за сметка на това силно напомнят неканонични ислямски надгробия (по 

плочестата си форма, по ориентацията и по самата си локализация – в гробище, макар и 

днес преобладаващо християнско). Не са споменавани от Шкорпил и Бончев. Според 

информацията на Л.Миков може по принцип да е ислямско надгробие. Не е ясно, обаче, 

как мюсюлманска надгробна плоча се е озовала сред християнско гробище. Нужно е 

допълнително проучване. Затова не включвам засега тези ортостати в общата менхирна 

картина на България, а снимките показвам за пълнота на информацията. 

 
Гробището в с.Хлябово. Общ поглед. Сн. Л.Цонев 2014 
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Гробището в Хлябово, Сакар пл. Плочест ортостат в дъното 

вляво. Залез, снимка от север към юг. Сн.Л.Цонев 2014. 

Същият ортостат. Сн. от изток 

към запад. Отсреща – християн-

ските надгробия, гледащи на изток. 

Сн.Л.Цонев 2014. 

В 2015 г. Я.Динчев забеляза подобно явление и в гробището на съседното село 

Българска поляна. Там има поне още десетина ортостати с различни височини (0.60-

1.60м) и разнообразни форми - вертикално изтеглени плочи, конуси, пирамиди (Цонев 

2015). Тях също не мога с достатъчно основания да причисля към менхирите и смятам, 

че са нужни допълнителни проверки. Снимките давам за пълнота.  

 
Нехристиянски ортостати в гробището на с.Българска поляна. Сн. Л.Цонев 2014. 

[3] В района на гр. Търговище много отдавна има смесено население. Шосето от 

Търговище в посока към Велики Преслав минава през с.Баячево.  

„Село Баячево се намира на 8 км югоизточно от Търговище по пътя за Преслав. То се населява 

от сунити, алиани, българи-християни, гагаузи, през ХІХ век е имало татари. …Всяка етническа група 

има своите вярвания и ритуали – сватбарски и погребални – и отделни гробища. … Сунитските 

гробища [каноничен, правоверен ислям – Л.Ц.] са в източната страна непосредствено в края на селото на 

равното място” (Мустафа 2008).  

В селото има общо 4 отделни гробища: 1 християнско  и 3 отделни 

мюсюлмански. Надгробните плочи в две от мюсюлманските гробища гледат на 

изток (т.е. неканонично [В], без връзка с Мека), а в третото гледат на североизток 

(т.е. според основната сунитска канонична ориентация [А] спрямо Мека).  

Очевидно различни варианти на една и съща конфесия съжителстват тук, като 

нито се сливат и обезличават, нито враждуват.  
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Няколко примера от западното хетеродоксно гробище. В западния му участък 

има много груби и вероятно доста старинни ортостати, но в посока на изток постепенно 

се забелязва преход към новите времена и съответно към съвременни надгробия, върху 

които вече има надписи и декорации. Всичките ортостати – и древните и новите – са с 

лице на изток.  

 
Алианското гробище при с.Баячево до Търговище. Общ поглед към съвременната източна част от 

гробището. Снимка по пладне от югоизток. Сенките са от юг на север, плочите гледат на изток. 

Л.Цонев 2010. 

   
Алианското гробище при с.Баячево до Търговище. Древната западна част от гробището. Отделни 

плочи. Снимки по пладне от югоизток (ляво) и от изток (дясно). Сенките са от юг на север. Л.Цонев 

2010. 
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[4] Пример от района на с.Костандово край Велинград (Западни Родопи). Край 

шосето от с.Костандово към едноименната гара има обширна поляна с голяма група 

груби ортостати, повечето с плочеста форма. Плочите са ориентирани запад-изток W-E. 

Проверката показа, че това всъщност е едно от трите мюсюлмански гробища в 

селото: едно древно и две по-нови. Според (Карахасан-Чънар 2005) населението тук би 

трябвало да има помашки корен и да изповядва сунитския вариант на исляма, т.е. 

погребенията да имат ориентация [A] - към Мека (Касабов 2004) - тялото да е 

разположено от югозапад към североизток, а плочестото надгробие да гледа на 

североизток. В най-старинното (средновековно) и в едното от по-новите гробища 

плочите са ориентирани запад-изток, т.е. неканонично [В]. В най-новото гробище, 

обаче, ориентацията е вторична канонична [Б]. 

 

 
Голяма група плочести ортостати до с.Костандово в района на Велинград, които създават 

впечатление за менхири. Вижда се добре изразена могила в центъра на групата. Снимка на залез от юг 

към север. Преобладаващата ориентация на плочите е запад-изток.Сн. Л.Цонев 2010. 
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Гугъл снимка на старинното (северно от шосето) и едно от по-новите гробища (южно от шосето) в 

с.Костандово 

 
Гугъл снимка на най-новото гробище в с.Костандово. Подобно е и в Крумовград. 

[5] При с. Драгиново в околностите на Велинград има две гробища. Днешното 

се намира в северния край на селото, надгробията са плочести. Повечето гледат на 

североизток по основния канон, но има и такива, които гледат на юг.  

   
Новото гробище в Драгиново: няколко гроба на юг (ляво), но масово на североизток (дясно, Google).  
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Имало е, обаче, старо гробище, от което днес е запазена само снимка от архива 

на Й.Шнитер – кмет на общините Чепино и Лъджене през 30-те години на ХХ век. Тъй 

като пътят влиза в селото от юг на север, от снимката става ясно, че плочестите 

надгробия тогава са били обърнати на изток. Явно във втората половина на ХХ и 

началото на ХХІ век е станала някаква промяна в местния обред. 

 
Старото гробище в Драгиново, снимка от архива на кмета на Лъджене – дн. квартал от Велинград -

Й.Шнитер от около 1930г.: огрени от западното слънце надгробни плочи, обърнати на изток. (Музей 

Велинград) 

[6] При с.Света Петка, Велинградско, можем да направим подобно заключение. 

Малобройни гробове в старото гробище и новото гробище са обърнати точно на изток, 

но в новото гробище плочите масово са обърнати строго на югоизток по основния 

канон. При това двете групи погребения са пространствено разделени. Това е 

индикация, че тук също се е състояла обредна трансформация и съжителстват различни 

групи.  

 
Село Св.Петка край Велинград – разположение на гробищата. 
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Новото гробище в Св.Петка: по-новите гробове са ориентирани масово на североизток. 

    
Новото гробище в Св.Петка: ляво – няколко гроба на изток; дясно – новите гробове масово са 

ориентирани на североизток. 

[7] Теренният обход в селата Плъстина и Голямо Църковище край Омуртаг, 

където живее турско сунитско население, показа, че както старинните, така и 

съвременните гробища са от плочи, гледащи на североизток според основния канон.  

 
Плочести ислямски надгробия в двора на джамията в с.Плъстина, Омуртагско. Плочите са успоредни 

на североизточната стена на джамията, т.е. гледат на североизток [А].  
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Новият и старият дял в гробището на с.Голямо Църквище, Омуртагско. Плочите са ориентирани на 

североизток по основния канон [А].  

 
Съвременното гробище на с.Голямо Църквище, Омуртагско. Новите гробове се виждат вляво бели на 

фона на тревата, а старинните са скрити сред дървета и храсталаци вдясно. Надгробията и в двете 

части на гробището са ориентирани на североизток [А]. 

[8] През 1871г. Феликс Каниц рисува план на София (Каниц 2013), който е 

забележително верен при сравнение с точните топографски карти от следващи години 

(Dintchev 2014), (Динчев 2014). Вероятно оттогава датира и неговият акварелен пейзаж, 

който показва панорама на предосвобожденска София от възвишението северно от 

днешния Лъвов мост - тогавашната Драз махала (Кираджиев 2001) - в посока към 

Витоша. На преден план т.н. Ломски път влиза в София, пресича мюсюлманско 

гробище и Владайската река по Шарения мост (по-късно Лъвов мост). След моста при 

ясно забележимо отклонение надясно (на югозапад) се забелязва оста на днешна София, 

която води към центъра с Баня баши джамия, триглавия (тогава!) храм „Св.Крал” и 

Бююк джамия. От акварела на Каниц съвсем ясно личи, че позицията на художника, 

Шареният мост и Бююк джамия лежат върху една права. Съпоставката на акварела с 

топографски карти от 1878 и 1887 г. (Кираджиев 2001) показва, че тази права сочи 

точно направлението север-юг и дава сигурна ориентация на пейзажа: Ломският път 

слиза към Владайската река не в посока юг, а в посока югоизток. Това заключение 

напълно се потвърждава от показаната по-долу топографска карта на обширен район 

около София, датираща от 1878г. 
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Каниц 2013 
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„Св.Крал” е съществувал като малка черква от ХV век, но при земетръса в 1858 

г. тя била разрушена и в 1865 преизградена като голям храм с 3 купола, подредени по 

надлъжната ос. След Съединението, в 1885-6 била преустроена с принципна промяна на 

архитектурния план – един голям централен купол и 4 малки купола, разположени в 

квадрат около него. След войните 1912-8 се налага името „Св.Неделя”. При атентата 

1925 била сериозно разрушена, като е възстановена пак с един голям централен купол и 

4 малки (Кираджиев 2001). Минарето на Баня баши джамия е изобразено встрани от 

главния й купол, а не допряно до него. Минарето и куполът се виждат така раздалечени 

гледани именно от север, където се е намирал Каниц при рисуването (Кираджиев 2001 

– стр.139). Вляво от Баня баши джамия се вижда многокуполната Бююк джамия – 

днешният археологически музей. 

Акварелът на Каниц показва една важна особеност – в едно и също ислямско 

гробище присъстват поне два вида надгробия според благосъстоянието и общественото 

положение на починалия.  

Бедните, масови надгробия са от една плоча, подобни на предполагаемите 

менхири край Одрин.  

Надгробията на по-заможни или заслужили хора са не само по-представителни, 

но имат различна конструкция. Състоят се от два колоновидни ортостата – по-големият 

при главата, а по-малкият при краката на погребания - между които има 

саркофаговидно плочесто съоръжение.  

Най-напред ще коментирам първия вид - масовите бедняшки гробове, маркирани 

с единични плочести надгробия. Плочестите надгробия са успоредни на Ломския път, 

т.е. в предосвобожденското софийско мюсюлманско гробище гледат на североизток 

NE, а редиците им са в посока от северозапад към югоизток NW-SE. В този случай 

може да се предположи, че тялото е погребано по гръб, главата на югозапад, краката на 

североизток, а главата е обърната надясно, така че лицето гледа на югоизток, към Мека 

- точно както (според литературата) се изисква от основния ислямски канон [А]. Това 

положение е в съгласие с факта, че в Западна България неортодоксалният ислям 

практически не прониква. 

Споменатите горе по-малобройни, но по-сложни, надгробия са успоредни на 

пътя, т.е. по направлението северозапад - югоизток. При тази ориентация на гроба 

лицето на мъртвия със сигурност не може да гледа към Мека, но все пак за по-

нататъшното изследване по тази тема е важно, че при подобни погребения към Мека са 

обърнати краката (където е забит по-малкият маркиращ камък), а не главата на 

погребания (където е забит по-високият маркиращ камък) [Б]. 
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Източник: http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-

%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/ 

През юли 2016 направих проверка в съвременните мохамедански гробища в 

София – Централните гробища, парцел 42. Там има погребения от втората половина на 

ХХ век. Всичките отговарят на основния сунитски канон, както е било и по времето на 

Ф.Каниц – краката на погребания са на североизток, главата му е на югозапад, така че 

обърнатото надясно лице да гледа на югоизток към Мека; надгробната плоча е забита 

при главата на погребания, така че нормалата й е по направление на тялото, т.е. лицето 

й гледа на североизток.  

  
Софийски централни гробища, парцел 42, мюсюлмански гроб. Погребани са трима души в 1971, 

1972 и в 1992г. Компасът сочи, че гробът е надлъжно ориентиран на североизток, т.е. по 

основния ислямски канон [А]. 

http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
http://eria-bg.com/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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[9] Полезно е да обърнем внимание върху т.н. юрушки гробища, пръснати по 

високопланински пасища в Рила, Пирин и Родопите, които съдържат също много 

големи плочести надгробия, но досега не са изследвани сериозно. Ориентацията им 

изобщо не е мерена, но по литературни данни тази група тюркски планински пастири-

номади изповядват сунитската версия на исляма (Кальонски 2007) и може да се очаква 

ориентация югозапад-североизток. 

 
Съборени високи юрушки надгробия около вр.Суткя, Велинградско. Сн. Г.Куманов 2007. 

[10] Накрая на този обзор ще се спра върху една любопитна и доста стара 

информация, която досега не е била проверявана. Нейната връзка с разисквания тук 

проблем за мюсюлманските надгробия у нас е възможна, но не е задължителна.  

В (Мегалити в Тракия, Част ІІ, 1982) се съобщава следното:  

„Едно неясно сведение посочва съществуването на кръгли заграждения от големи плочести 

камъни в Южна Рила между върховете Парангалица, Исмаилица и Радонов гроб, наричани „Русалийски 

гробища‟.” 

Ето какво гласи въпросното „неясно сведение” (П.Д. 1931-32):  

„На платовидното било [в Южна Рила между х.Македония и Предела] между върховете 

Парангалица, Исмаилица и Радонов гроб има изправени няколко десетки плочести камъни на височина 

до метър. ... Населението ги нарича Русалийски гробища. ... Твърде много напомнят на мегалитните 

паметници кромлеци в Сакар. Минаващият край тях специалист нека ги разгледа и опише по-

подробно”.  

Предполагам, че авторът е Павел Делирадев – един от най-опитните и 

осведомени наши планинари. През лятото на 2017 проверих информацията на терен.  

Каменните късове с изключително разнообразни форми, големини и 

разположение са типични за високите дялове на нашите планини, включително на 

Южна Рила. Ако не винаги, то поне в огромното множество случаи те са природни, 

геоложки формирования. Ако решим да търсим следи от човешка намеса, трябва да 

изберем някакви приближени критерии, по които да набележим обекти с предполагаем 

човешки произход. При огледа възприех критериите за антропогенност, предложени от 
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самия П.Делирадев, а именно: /1/ изправени, /2/ плочести камъни, /3/ евентуално с 

някаква подредба (в кръг, подобно на праисторическите кромлехи в Сакар планина). Аз 

реших да добавя още една възможност – ако плочите са разположени в редици с 

еднаква ориентация, биха могли да са остатъци от мюсюлмански (юрушки) надгробия.  

 
 

Районът, споменат от П.Делирадев, се простира в средата на билния маршрут от 

х.Македония към местността Предела. На картата е обграден със син контур. Билото е 

обилно затревено. Подобни терени на значителна надморска височина вероятно са били 

много подходящи за летни пасища в миналото и биха могли да съдържат номадски 
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мюсюлмански (юрушки) надгробия. Оцелелият до днес топоним, фиксиран върху 

модерните географски карти, е „русалии”, но той също поражда представа за 

вертикални камъни, наподобяващи надгробия като последица от предполаганите във 

фолклора люти битки между русалийски дружини.  

Днес на доста места по билото има плоски камъни, полегнали в тревата, така че 

изобщо не изпъкват над околността. Те са плоски отгоре, но дали са плочести под 

земята не е ясно, понеже тревата прикрива подземната им част. На този фон не 

забелязах изобщо споменатите от П.Делирадев „няколко десетки изправени плочести 

камъни на височина до метър”, още по-малко подредени в кръгове или в редици. Сред 

тревата се виждат много малък брой стърчащи над терена ниски камъни (височина не 

повече от 50 см), които са хаотично разположени, т.е. не образуват нито редове (като 

гробове), нито кръгове (като кромлехи). По вида им изобщо не може да се каже с 

достатъчна убедителност дали са забити от хора като надгробия (юрушки или 

русалийски гробове) или кромлехи, или са изправени от геоложки процеси.  

Естествено, моето днешно наблюдение не отрича сведението на П.Делирадев, но 

показва, че ако наистина около 1932 година в споменатия район е имало „няколко 

десетки изправени плочести камъни на височина до метър”, то днес, 85 години по-

късно, те не са оцелели – или са били съборени от хора и природни стихии, или са били 

употребени като материал за прокарването на стълбовата билна маркировка. Давам 

само няколко примера като илюстрация на днешната обстановка.  

 

  

 

Полегнали камъни по тревистото южнорилско 

било, които пораждат известно, макар и 

несигурно, впечатление за подредба в кръгове, 

т.е. за разрушени кромлехи. Съвсем малко от 

тях са изправени и излизат доста ниско над 

терена. 

Сн. Л.Цонев, 2017г. 
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Полегнали камъни по тревистото южнорилско 

било, които пораждат известно, макар и 

несигурно, впечатление за груби надгробни 

плочи, които съзнателно са били съборени. 

Съвсем малко от тях са изправени и излизат 

доста ниско над терена. Нямат определена 

ориентация.  

Сн. Л.Цонев, 2017г. 

 

С тази бележка приключвам обзора за възможните мюсюлмански надгробия у 

нас, които биха могли да напомнят праисторически менхири. Тъй като в България 

проблемът за плочестите надгробия в масовите мюсюлмански гробища никога не е бил 

сериозно обсъждан, а е труден и деликатен, ще се въздържа от категорични заключения 

(Цонев 2016).  

Ако обобщим, в България и на Балканите има плочести ислямски надгробия с 

най-разнообразна ориентация и височина и те невинаги се съгласуват с широко 

известните канонични ислямски правила [А], [Б] за положението на погребаното тяло.  

 
Съпоставка на всички видове ориентация на ислямски надгробия на Балканите и относителната им 

честота. Числата са условни. 



 

79 

На практика ориентацията им варира по азимут в интервал до 15-30 градуса дори в 

рамките на едно и също гробище! Глобалната ъглова диаграма за територията на 

България в такива условия ще има вида: 

 

В рамките на практическата неточност, ако предварително не се извърши 

задълбочено етнокултурно изследване, такова ъглово разпределение би могло да се 

тълкува археоастрономически в рамките на соларната парадигма, т.е. че има връзка 

главно с изгрева през лятното и зимното слънцестоене. Това би било голяма 

интерпретативна грешка, причинена от непознаването на историческия фон, понеже 

всъщност особеният вид на ъгловото разпределение се дължи на наличието на 4 вида 

ориентация на ислямските надгробия и има съвсем слаба връзка със слънцето. 

Можем категорично да заключим, че опитите да се съди дали даден плочест 

ортостат е праисторически менхир или средновековно ислямско надгробие само по 

ориентацията на паметника – както предлагат турски изследователи - са крайно 

ненадеждни. Достоверно разграничаване на двете групи паметници може да стане 

само чрез комбиниране на археологични разкопки и обективно датиране (най-

подходящо е луминесцентното OSL). 

„Добре е да се отбележи, че макар ислямът да е световна религия със силно чувство за 

единство и еднородна практика, съществуват многобройни форми на исляма, основани върху етнос, 

професия, образование, локални традиции, принадлежност към секти, политически съображения, 

отношение към не-мюсюлмански общности. Всичките тези фактори влияят върху погребалните 

обичаи, така че в много случаи вариациите в мюсюлманските погребения са по-големи, отколкото 

между ислямско и не-ислямско погребение. … В много случаи конструкцията на паметния знак над 

гроба зависи по-силно от местните обичаи, отколкото от религиозния закон.” (Petersen, 2013). 
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Районите, където е съсредоточено мохамеданско население (сунити и хетеродоксни) у нас – турци и 

българи-мохамедани. В син цвят са надписани селищата, чиито мюсюлмански гробища са анализирани 

тук; показана е и ориентацията на надгробните плочи в тях.  
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ІV. МЕНХИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗУЧАВАНЕТО 

Изучаването на менхирите у нас започва като част от общите мегалитни 

проучвания при обходите на братя Шкорпил (1888), (1892), (1905) и Г.Бончев (1898), 

(1901). С много малобройни изключения менхирите са разположени в източната 

половина от страната: Калиакра и Камен бряг, Шуменско, нос Емине, Странджа, Сакар 

планина и Източните Родопи.  

След първата четвърт на ХХ в. (Шкорпил 1925) кръгът на изследваните 

паметници необосновано се стеснява - българските учени се интересуват само от 

мегалитите в южна България и то само от долмените: В.Миков (Миков 1955), 

Ив.Велков (Velkov 1938), Ив. Венедиков, Ив. Панайотов и Ал.Фол (Мегалитите в 

Тракия 1976-1982), П.Делев (Delev 1980), (Delev 1984), (Delev 1984а).  

В началото на 30-те години на ХХ век в българската мегалитна археология се 

случва още едно странно събитие. Дотогава мегалитите в Тракия и в Североизточна 

България са третирани като типологично идентични със западноевропейските мегалити 

от бронзовата и ранната желязна епоха. Унгарският историк Геза Фехер (Feher 1931), 

обаче, предизвиква появата на едно ново течение в ранната българска историография, 

което настоява, че ортостатите-девташи край Плиска не са менхири (т.е. 

праисторически), а са балбали (т.е. ранносредновековни обекти), сътворени от 

прабългарите по монголски и тюркски образец след настаняването им в североизточна 

България в периода VІІІ-ІХ в.сл.Хр. Аргументите за това интерпретативно разделяне на 

паметниците не са сериозни (Цонев 2009), но се тиражират от историците-

прабългаристи и до днес (Бешевлиев 1976), (Бешевлиев 2008).  

Ще проследим развитието на познанието за менхирите в България, като за 

удобство (а) ще комбинираме географския и хронологическия подход и (б) ще 

комбинираме старите съобщения за отдавна намерени и унищожени паметници със 

съвременни констатации за все още съществуващи обекти. 

ІV-1. МЕНХИРИТЕ В СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ 

СБ-1. Братя Шкорпил забелязват менхири в два района в Североизточна 

България, но не съобщават броя на паметниците (Шкорпил 1892): (а) при днешното 

село Камен бряг северно от нос Калиакра и (б) в околностите на Плиска край Шумен.  

Ето описание на ситуацията при Камен бряг:  

Стр.48: „Подобни паметници, каквито има до Абоба, се срещат още из Добруджанската 

равнина, над високия морски бряг, на юг от румънския бряг.” Става дума за: „Пещерният град Яйла до 

село Кая-бей-кьой [дн.Камен бряг]” (Стр.56). 

Стр.68: „Менхири. На гореспоменатото плато се намират още и други любопитни паметници, 

а именно каменни редове и групи. … тука са разхвърляни големи варовити камъни, от които някои 

образуват редове. … големи плоски камъни около 1 м високи… често разстоянието помежду им е също 

около 1 м.” 

Унищожени са още в началото на ХХ в., без да са изучени и публикувани 

подробно. 

До днес има следи от кромлеховидни каменни кръгове (огради) в археологичния 

резерват Яйлата при с.Камен бряг: 



 

82 

 

СБ-2. В района Плиска-Шумен през 1892 г. братя Шкорпил забелязват 

менхири (които назовават „девташлари”) (Шкорпил 1892).  

Стр.44: „Мегалитически паметници. Освен долмени и кромлечи, открити в Тракия (Братя 

Шкорпилови Паметници в Българско, 1888), намира се в североизточната България още един друг тип 

мегалити, а именно менхири или тъй наречените девташлари. Забележително местонахождение на 

тях е околността на с.Абоба (Шуменско). Доколкото ни е известно, Абобските девташлари могат да 

бъдат сравнени донейде с прочутите Карнашки мегалити в Бретан (Франция).” 

Подчертавайки приликата на местните ортостати с менхирните редове в Карнак: 

братя Шкорпил неявно датират ортостатите в района Плиска-Шумен във ІІ - началото 

на І хил.пр.Хр.  

През 1905 г. К.Шкорпил публикува много повече информация в снимки и 

чертежи за ортостатите край Абоба-Плиска (Шкорпил 1905), но пак не дава общ брой и 

типични размери. Забелязват се безредни групи и групи, подредени в правоъгълни 

решетки в обширен район между днешните селища Коньовец (Кабиюк) – Златна нива– 

Плиска – Царев брод – Коньовец. По вид, размери и степен на обработка заснетите от 

Шкорпил менхири с нищо принципно не се отличават от общопризнатите (и в такъв 

смисъл еталонни) менхирни обекти в Карнак, Франция. 

  
Подредени групи менхири край Плиска и с.Златна 

нива по (Шкорпил 1905) 
Неподредени групи менхири край Плиска и 

с.Царев брод, бивше Ендже, по (Шкорпил 1905) 
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Типологично сравнение между менхири край Плиска и в Карнак/Менек – Франция. 

В края на 80-те години на ХХ в. специалистът-прабългарист археологът Рашо 

Рашев решава да изясни с преки разкопки същината и функцията на т.н. „девташи” 

около Плиска, за да стигне до някакво добре обосновано становище дали това наистина 

са прабългарски паметници или са доста по-стари обекти (Рашев 1992). Той публикува 

карта на всички групи от забити камъни в Североизточна България (в триъгълника 

Шумен – Варна - Добрич), за които постепенно е била натрупана информация при 

теренни проучвания, на брой 49 (45 отбелязани от Шкорпил + 4 открити след него). От 

тях 43 са били в полето около Плиска, а останалите 6 били при с.Габърница, Варненско, 

при с.Одърци и с.Кладенци, Добричко и при с.Староселци, Плевенско (плевенските 2 

групи са т.н. Големи и Малки мрамори, отбелязани от Д.Митова-Джонова в 1979г.). 

Разположени са неравномерно – освен централното струпване на многобройни групи с 

многобройни камъни в района Шумен-Плиска, съществуват няколко малобройни и 

малки групи, отдалечени от този централен район.  

За съжаление, с течение на годините камъните масово са събаряни и 

унищожавани. Останали са около 1/3 от групите, чието съществуване е отбелязано 

изобщо при теренни обходи в средата на ХХ век. Поради отсъствие на надеждни 

данни, оттук бих направил предпазливия извод, че към 1990г. са оцелели около 1/3 от 

бройките менхири, споменати от Шкорпил в района на Плиска около 1900г.  
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Всичките находища на побити камъни-девташлари в България според Рашев 1992. 

 

 
Оцелели находища побити камъни-девташлари до 80-те години на ХХ в.  

Както Шкорпил, така и Рашев и Бешевлиев отделят внимание на подредените 

групи за сметка на неподредените. Търсят скрита символика в броя на подредените 

камъни, без да отчетат, че днешният им брой би могъл да не отговаря на 

първоначалния, а да е по-малък поради разрушенията от Средновековието до днес.  
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(Рашев и др. 2014) 
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Тук давам кратко описание на оцелелите до 1992 г. групи по данни и по 

номерация от Рашев, за да бъде възможна съпоставка с други находища от забити 

камъни на Балканите и в Европа по-нататък в книгата.  

 

Таблица 1. Оцелели до 1990г. забити камъни според Р.Рашев (Рашев 1992). 

Група, 

място 

Численост на групата ОРИГИНАЛНА / 

ДНЕШНА, подредба, ориентация 

Форма на камъните, максимална 

височина H и дебелина D 

1, Плиска 7х7 / 40(?). Подредба: решетка, ориент. И-З. Паралелопипед или пресечен конус. 

H(макс) 2.20 м, D(макс) 0.70 м. 

2, Плиска 3 / 1. Подредба: неопределена. Плоча, H 1.50, D 0.80 м. 

10, Плиска ? / 9. Разместени. Подредба: неопределена.  

17, Плиска 7х5 / 26. Подредба: решетка, ориент. 12
о
 

С/И. 

Паралелопипед или пирамида, H(макс) 

1.30 м 

18, Плиска 7х5 / 18. Подредба: решетка, ориент. 30
о
 

С/И. 

Паралелопипед или пирамида, H(макс) 

1.6 м 

19, Плиска 9х9 / 58. Подредба: решетка, ориент. 10
о
 

С/И. 

Паралелопипед или пирамида, H(макс) 

2.90 м 

24, с.Мараш 9 / 2. Подредба: неопределена. Издължен паралелопипед и пресечена 

пирамида. H(макс) 1.6 м. 

25, с.Зл.нива 7х7 / 33. Подредба: решетка, ориент. 6
о
 С/З. Трапецовидни плочи, стените обърнати 

на И или З. H(макс) 2 м. 

26, с.Зл.нива 7х8 / 25. Подредба: решетка, ориент. 2-3
о
 

С/И. 

Издължен паралелопипед. H(макс) 1.20 м. 

27, с.Зл.нива 9х9 / 12. Подредба: решетка, ориент. 10
о
 

С/З. 

H(макс) 2.75 м. 

28, с.Зл.нива 9х9 / 22. Подредба: решетка, ориент. И-З. H(макс) 1 м. 

32, с.Зл.нива 5х5 / 15. Подредба: решетка, ориент. 45
о
 

С/З. 

H(макс) 2.15 м. 

48, Плиска, 

Везир тепе 

Общо 58 / 33. Подредба: няма.  

48-І   

48-ІІ   

48-ІІІ Днес 22 камъка. Подредба: няма. Пирамидални, H 2-3 м. 

49, с.Царев 

брод 

30 / 9. Подредба: няма. Стълбовидни и пирамиди, H 2.25 -2.70 м. 

 
ОБЩО НАЛИЧНИ КЪМ 1990 СПОРЕД Р.РАШЕВ В ГРУПИТЕ КРАЙ ПЛИСКА:  
325 менхира.  
Допускам, че това са 1/3 от менхирите по времето на Шкорпил, т.е. че Шкорпил е заварил 1900г. 
около 1000 менхира в района. 
Редовете в подредените групи имат азимути между 0 и ±15о, т.е. никак или съвсем леко се 
отклоняват от точния север на изток и на запад. В този смисъл подредбата им не отговаря на 
ислямски надгробия (вж. тук Част ІІІ). 

По данните от разкопките и косвени съображения Рашев смята, че правилните 

групи девташлари били култови съоръжения, свързани с езическата култура на 

прабългарите. Произходът на девташларите трябвало да се търси, според него, на изток, 

в земите, където протичат ранните етапи от тяхната история; например, при т.н. 

еленови камъни в Южен Сибир и Монголия, датирани от първата половина на І 

хилядолетие пр.Хр. Според Рашев: 

„Между централноазиатските храмове и балбали и девташларите няма буквално сходство. 

Впрочем, подобно сходство не откриваме в никой от известните ранносредновековни комплекси с 

подобно предназначение.”  
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Освен отсъствието на подобие, Рашев отбелязва, че нито централноазиатските, 

нито прабългарските паметници до Плиска са надгробни съоръжения, там отсъстват 

първични погребения. Той признава и отсъствието на убедителна датировка на 

паметниците:  

„Преки данни за датировката и предназначението на девташларите засега липсват.” 

Въпреки несигурността на всичките аргументи в заключение Рашев изрично 

отбелязва:  

„Девташларите са възпоменателни паметници на знатни лица от прабългарската родова и 

военно-административна върхушка”, „аристократична собствено тюркска етническа групировка, 

която не само е запазила своя азиатски по произход обичай, но го е реализирала в новата обстановка 

във форма, която не е известна в Централна Азия”.  

Абсурдното положение, до което нашата историческа и археологическа гилдия 

са довели въпроса с девташите до днес – почти век и половина след регистрирането им 

– се вижда от интервю по националното радио със Здр. Ждраков по повод етническата 

интерпретация (респ. датировката!) на девташите (Ждраков 2017): 

„Думата „балван‟ можем да приложим както към древните статуи, известни като „каменни 

баби‟, така и към девташите, засвидетелствани в района на първата българска столица Плиска. ... 

Девташите можем да ги наречем още „побити камъни‟. Според доц. Ждраков ситуирането на 

девташите в пространството е един от доводите на изследователи, които смятат, че прабългарите 

не са тюрки. ... Най-големият проблем е датирането на каменните баби. Един от големите доводи 

е географското им разположение. Те се намират в близост до българската столица Плиска.” 

Нито разполагането на девташите и „бабите” в района на Плиска, нито 

разполагането на девташите в подредените групи (да не забравяме, че има и 

неподредени групи!) могат да бъдат сериозен научен аргумент за етническото им 

атрибутиране и за датирането им. Единственият научен начин за осмисляне и 

интерпретиране на девташите е обективното им датиране, за което най-подходящ е 

луминесцентният метод OSL. За съжаление при разкопките на Рашев подземната част 

на забитите камъни е била разкрита отстрани почти до основата им. Така вероятно 

завинаги е ликвидирана възможността за евентуално бъдещо обективно луминесцентно 

датиране на паметниците. 

 
Общ вид на разкопките на девташларите край Плиска. Вж групата № 26, означена на картата по-

долу. (Рашев и др. 2014). 
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През пролетта на 2009 г. Л.Цонев провежда Първи симпозиум на тема 

„Мегалити на Балканите”, материалите от който са публикувани в едноименен сборник 

същата година (Доклади София 2009). Едновременно в сътрудничество с Велин 

Стойчев Л.Цонев предприема изграждане на специализиран сайт-каталог за мегалитите 

на Балканите, където качва цялата придобита информация за тези паметници 

www.balkanmegaliths.bgjourney.com. 

На симпозиума, в доклада си, посветен на „девташите” (Цонев 2009), Цонев 

призовава към преоценка на забитите камъни в района Шумен-Плиска и посочва, че те 

принципно с нищо не се отличават по своите размери, форми, подредба и обработка от 

традиционните менхири в Западна Европа, т.е. няма никакви основания да се отрича 

мегалитната им природа, респ. датировка, и да се приписват на прабългарите (VІІ-VІІІ 

век). Съвсем очебийно те са изключително примитивни както спрямо всичките 

паметници в района отпреди идването на прабългарите (да речем до VІ в.), така и 

спрямо всичките паметници, създадени след тяхното идване на полуострова (от VІІІ в 

нататък). Също така очебийно забитите камъни от Шумен-Плиска съжителстват в 

обширния Провадийско-Варненски район с богата скално-насочена култура, което е 

съвсем аналогично на съжителството между мегалитните паметници в Странджа и 

Сакар и скално-насочената култура в Източните Родопи.  

Още същата година Филип Апостолов (Шумен) и Любомир Цонев обхождат, 

локализират с GPS-прибор и заснемат оцелелите до днес забити камъни („девташлари”) 

в безредни и подредени групи в Шуменско – гр. Плиска, с. Златна нива и с.Царев брод – 

разглеждайки ги вече като мегалитни обекти. Снимките са качени в горепосочения 

сайт. В книгата (Цонев 2010) за пръв път е включена таблица с GPS координатите на 

200 менхира от района на Плиска. Същата тематика е развита в три обзора по темата 

(Цонев 2010а), (Цонев 2012), (Tsonev, Kolev 2013). 

 

 
Групи менхири около Приска, идентифицирани през 2009-2010г. от Ф.Апостолов и Л.Цонев. 

 

http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/
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Съпоставка между карта #1 от К.Шкорпил и съвременни GPS данни за безредни групи менхири 

югоизточно от Плиска. Ф.Апостолов 2009. 

 

 

  
Неподредена група югоизточно от Плиска. Сн.Л.Цонев, Ф.Апостолов, 2009 

 

 

  

Неподредена група южно от Плиска. Сн.Л.Цонев, Ф.Апостолов 2009 
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Неподредена група южно от Плиска. Менхир със соларен символ? Сн.Л.Цонев, Ф.Апостолов 2009 

 

   
Съвременни GPS данни за неподредени и подредени групи южно от Плиска. Ф.Апостолов 2009. 

 

  
Подредени групи при с.Златна нива. Сн. Л.Цонев 2009. 

 

  
GPS данни за подредена група при 

с.Златна нива. Ф.Апостолов 2009. 

Път минава през групата. 

GPS данни за неподредена група 

при с.Златна нива. Ф.Апостолов 

2009 
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Съборени менхири при с.Царев брод. Сн. Л.Цонев 

 

  
Космическа снимка и GPS данни за групата в с.Царев брод. Ф.Апостолов 2010 

Тук е уместно да се отбележи една важна типологична особеност на 

менхирите в района на Плиска и особено при с.Златна нива. Там се намират голям брой 

кубовидни побити камъни, които се отличават от вертикално изтеглените коничните 

или заоблени камъни, каквито преобладават в Южна България - Сакар (Хлябово, 

Българска поляна, Овчарово), Източните Родопи (Долни Главанак) и Средна гора 

(Старо Железаре). Оказва се, обаче, че техни убедителни аналози се намират недалеч 

северно от България – на п-в Крим.  

През ноември 2015 г. Шуменският университет проведе Национална научна 

конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити” и публикува докладите в 

съответен сборник (Доклади Шумен 2015). Екип от университета посещава и изследва 

една група менхири до с. Златна нива, Шуменско, и още една подобна при с. Царев 

брод, Шуменско, като измерва GPS-координати и височината и фотографира камъните 

в двете групи. Същият колектив измерва радиоактивния фон и магнитното поле около 

менхирите. Двете физични величини не показват особености около обектите.  

СБ-3. От средата на ХХ век у нас са открити няколко антропоморфни стели. 

Само една е от западна България, от района на гара Калище край Земен; друга, съвсем 

подобна, е открита в днешна Република Македония; и двете най-вероятно датират от 

ХІІІ-ХІІ в.пр.Хр. (Михайлов 2003). Останалите 5 са намерени в североизточна България 

– 1 край с.Белоградец, Шуменско (Тончева 1984) и 4 край с.Плачидол, Добричко:  

„При село Плачидол, Добричко, археолозите откриват 4 каменни плочи с примитивни 

човешки изображения. Това са фигури на мъже, чието облекло и оръжие е едва загатнато. Плочите са 

датирани в ІV-ІІІ хил.пр.Хр. и представляват най-ранните паметници на монументалната скулптура 

в Югоизточна Европа” (Повече от 100, 2009 - стр.38).  
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Официалната археология твърди, че източните и западните стели имат съвсем 

различен произход, но и в двата случая нямат нищо общо с менхирите, т.е. с 

мегалитната култура по нашите земи (Тончева 1984). Силната прилика на тези 

паметници с антропоморфни менхири в Западното Средиземноморие и датирането им в 

бронзовата епоха според мен дават достатъчно основание те да бъдат квалифицирани 

не като стели, а именно като антропоморфни менхири. 

Странното официално отношение към споменатите мегалитни паметници у нас 

вече прави впечатление на самите историци. Тук не мога да не цитирам публикацията 

(Михайлов 2003), с чийто автор съм напълно съгласен:  

„Във всички досегашни публикации, включително и през последните години, по неизвестни и 

непонятни за нас причини винаги са търсени паралели, културни връзки и произход на разкритите в 

нашите земи „менхири” /и не само на тях/ на север и североизток. Подобно мислене е обяснимо за 

науката ни от 1960-70 г. и времето на „студената война”, но в наши дни /имайки предвид голямото 

количество сходни паметници от един широк ареал от Западна Европа до Анатолия/ то буди 

недоумение и според нас се дължи основно на „инерция в мисленето.” 

 
Антропоморфни стели извън България, по (Митова-Джонова 1983), (Фол 2007), (Михайлов 2003) 

  
Антропоморфни стели от България: с.Плачидол (Повече 

от 100, 2005) и с.Калище, (Михайлов 2003). 
Стела от с.Белоградец до 

гр.Нови пазар, Шуменско. 
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Антропоморфна стела от Плачидол (Варненски музей). 

https://www.facebook.com/VMBulgaria/photos/a.191331027686968.1073741881.17924949222

8455/487889698031098/ 

Доста по-различно стои въпросът с т.н. каменни баби – две скулптури, открити 

при с.Царев брод, Шуменско. Те датират от доста късна епоха и затова остават извън 

предмета на тази студия (Ждраков, Петрова 2014). 

 
Каменните баби от с.Ендже (дн.Царев брод) – Бешевлиев 2008 

Такива каменни скулптури се срещат в периода V в.пр.Хр. до ХІІ в.сл.Хр. в 

огромен район, простиращ се от Североизточна България през Крим към Кавказ и 

Алтай чак до Монголия. 

 
Каменни баби от различни епохи в Крим, Кавказ, Алтай; по принцип до Монголия (МСЭ-ІІІ, т.4, 1959 – 

стр.424) 

https://www.facebook.com/VMBulgaria/photos/a.191331027686968.1073741881.179249492228455/487889698031098/
https://www.facebook.com/VMBulgaria/photos/a.191331027686968.1073741881.179249492228455/487889698031098/
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СБ-4. Димитрина Митова-Джонова споменава няколко побити камъка 

(индивидуални менхира) в Северна България (Митова-Джонова 1979).  

(1) Един менхир при с.Петокладенци (стр.55):  

„Над могилен насип е побит камък като култов знак. Побитият камък е грубо отцепен каменен 

блок без никаква обработка…стеснен в горния край. Височината му над земята е 2.20 м… По-късно 

този езически паметник, преосмислен като християнски, се почита като оброк под името Правия 

камък” [в 2005 г. върхът вече е отчупен и височината е към 1.70м]; 

 

   
Менхир, с. Петокладенци, 

Плевенско (Митова-Джонова 

1979) 

Същият менхир, но върхът му вече е бил пречупен. Сн. 

Л.Цонев 2010г. 

(2) Един християнизиран менхир при с.Стежерово (стр.64):  

„На малко възвишение като ниска изкуствена могила е побит грубо оформен камък, висок над 

земята 1.20 м. По-късно през средновековието в горната част е написан славянски текст… В ново 

време е изсечен кръст. В случая имаме едно преосмисляне на култов паметник”;  

 

   
Менхир, с.Стежерово, Плевенско. Сн. Л.Цонев 2010 

(3) Няколко съборени менхира при с.Староселци (стр.63):  

„Допреди десетилетия в района на с.Староселци били запазени два интересни мегалитни 

паметника – Големите мрамори и Малките мрамори, отстоящи на около 1 км един от друг. Големите 

мрамори били около 20 на брой. … Те били побити в земята, наредени на разстояние около 3-4 м и имали 

височина от 2.5 до 3м. … Днес от тях са запазени два фрагмента, поставени непосредствено до пътя 

за Плевен вдясно. Единият фрагмент е дълъг 1.80 м, груб, необработен каменен блок. Вторият 

фрагмент е значително по-малък... Малките мрамори се намират на изток… Те били само 5-6 на брой. 
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Размерите им били значително по-малки, но и те били забити в земята. Височината им не надхвърляла 

1м”.  

Същите обекти са споменати и при (Рашев 1992 – стр.22).  

  
Останки от менхирни редове при с.Староселци, Плевенско. Сн. Митова-Джонова 1979 

През 2017 опитах да проверя дали тези 2 повалени менхира все още присъстват 

на терена. Учителката Бонка Димитрова от Староселци ме свърза със своя съселянин 

Димитър Иванов Вачев (роден в 1927г.), който знае къде са били „големите мрамори”. 

Според него те са се издигали на около 1.5-2 м над земята, а отгоре били заоблени, не 

островърхи. Децата си играели като се катерели върху тях. Според него камъните се 

издигали чак до 1950 г. (тогава Дим. Вачев е бил 22 годишен), но после в района били 

създадени лозя и тогава камъните били натрошени. Двамата ми посочиха мястото. 

Побитите камъни били от местен шуплест камък (от типа на бял врачански камък), 

който се намира често край реките в Дунавската равнина, а не от мрамор.  

 

Да си представим напречното сечение на шосето към Плевен. Ако се 

отдалечаваме от пътното платно встрани, най-напред срещаме канавка, дълбока около 1 

м, след нея насип, висок около 1м, и едва след това теренът става гладък и започват 

обработваемите земи. На около 2 км източно от селото вдясно от пътя канавката и 

крайпътният насип са прекъснати, при което се образува проход, по който камиони и 

друга самоходна техника могат да стигат до нивите. Навремето наоколо е бил лозовият 

масив, който се вижда на руската военна карта от 1983г. Днес на негово място има 
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царевични и овесени насаждения. Именно там в гъстия храсталак са останали 

двадесетина парчета от натрошените менхири с различна големина. 
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Най-големите парчета, които видях, са дълги не повече от 1 м, а по напречно 

сечение са леко сплеснати, т.е. с ширина 50-60 см и дебелина 30-40 см, т.е. отговарят на 

данните на Джонова от 1979г. Като отчетем спомените на Дим. Вачев, общата дължина 

на менхирите е била 2.5-3 м (1 м под земята и 1.5-2 м над нея). Цял камък с такава 

дължина е наблюдавала Джонова в 1979г., но днес вече няма запазен. 

  

  

От същата страна на шосето на още 200-300 м към Плевен върху насипа е 

оцеляла до днес шахта (щерна, басейнче), където навремето бил приготвян разтвор от 

син камък за пръскане на околните лозови масиви. По наклона на насипа, който се 
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спуска към нивите, основата на шахтата е хоризонтирана, като е била подзидана с едри 

късове от натрошените менхири. На няколко метра от шахтата по билото на насипа в 

посока към селото в тревата и до днес се виждат няколко къса от същия материал.  

  

  

В заключение, теренните експедиции от 2017 идентифицираха и потвърдиха 

информацията на Джонова от 1979г: до 1950 менхирите са били все още цели и забити 

в терена; след това били разчупени и преупотребени при създаването на лозовите 

масиви; днес могат да се видят десетки късове от тях, но не по-дълги от 1м.  

СБ-5. През 1982г. по време на етноложка експедиция на БАН в Плевенско край 

с.Новачене е регистриран груб стълбовиден ортостат-монолит висок около 1.50м над 

земята. Според експедицията 1982 г. камъкът е при гробищата на старото село, източно 

от днешното Новачене, в местността Черковище, и представлява оброк. 

През 2017 г. успях да проверя тази информация.  

Побитият камък се намира североизточно от селото върху издатина на релефа, 

която е разположена в долния край на стръмен и прояден от ерозионни свлачища рид с 

надморска височина 220-260 м, издигащ се по десния бряг на р. Осъм. Височината му 

над заобикалящия терен е около 1.20-1.30м, вероятно има още поне 1 м под земята. 

Представлява доста грубо одялан мраморен цилиндър. Върху него сякаш има останки 

от антропогенни знаци, които не са сигурни, но със сигурност няма следи от гравиран 

кръст. Дори камъкът някога да е бил почитан от местните хора като оброк, днес това не 

се случва. Следи от гробище наоколо днес не се забелязват. Обработката на камъка е 

по-груба както от колоните на тракийския храм в могила „Хоризонт” при с.Старосел 

(V-ІV в.пр.Хр.), така и от колоната от римската епоха (ІІ-ІV в.сл.Хр.), оцеляла до днес в 

полето край Плиска. 
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Менхирът край с.Новачене, Плевенско. 
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Колони от тракийския храм в могила Хоризонт, 

с.Старосел, V-ІV в.пр.Хр. 
Колона от римската епоха край Плиска, ІІ-ІV 

в.сл.Хр 

Може да се приеме, че това е индивидуален менхир, макар че случаят може да се 

уточни достоверно само със сериозно проучване и датиране.  

СБ-6. През 2010 г. Годо Николов съобщи за индивидуален менхир до с.Голеш в 

района на Кайнарджа, Силистренско, висок около 1.10м (т.н. „писан камък”). По вид е 

идентичен с менхира край с.Новачене, Плевенско. 

 

СБ-7. През 2014г. Вера Антонова откри неизвестен дотогава кромлех в Източна 

Стара планина – до с.Баня по северния склон на нос Емине. Той включва 7+1 менхира с 

височина 1-1.30м. и има леко елиптично очертание с диаметри 7 и 10 м (Цонев 2014). 

Формите им са разнообразни, но характерни както за южна, така и за северна България: 

конични, кубовидни, плочести. На запад има изправен аксиален камък, напомнящ 

полегналите камъни (recumbent stones) в кромлехите в Шотландия и Ирландия. 
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Кромлехът при с.Баня, сн. Вера Антонова, 2012г. 

 

 

 

 

 

 

Скица на кромлеха при с.Баня. С дебела 

линия – менхирите, с тънка линия – 

други каменни блокове. Числата - 

височина на менхирите в см над терена. 

(Цонев 2013) 

http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/Menhiri/CROMLEHS/Nos_Emine/L_Tsonev-

Cromleh_do_Emine.pdf 

 
Google Earth: Вляво – село Баня. Отляво надясно – р. Вая, която се влива в Черно море при плажа 

Иракли. Долу – ново ваканционно селище „Веселото село” или „Св. Влад”. 

http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/Menhiri/CROMLEHS/Nos_Emine/L_Tsonev-Cromleh_do_Emine.pdf
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/Menhiri/CROMLEHS/Nos_Emine/L_Tsonev-Cromleh_do_Emine.pdf
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Google Earth: Черният път, който се отбива от главното шосе към ваканционното „Весело село”, 

пресича р.Вая точно при кромлеха, поради което паметникът е частично повреден. 
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ІV-2. МЕНХИРИТЕ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 

ЮБ-1. Братя Шкорпил забелязват менхири в южна България още при първите си 

обходи в Тракия, а именно в Сакар планина около с. Гердеме, днес с. Хлябово 

(Шкорпилови 1888). Там регистрират две групи кромлехи.  

Едната е разположена по Караджовия (Северния, Големия) рът източно от 

селото и включва 50 кромлеха. Диаметърът им е средно 6 м, камъните имат височина 

над терена ½ - ¾ м, а разстоянията помежду им са по 1 м.  

Стр.24-25: „Освен долмените в Сакар планина намират се и други мегалитически паметници – 

кромлечи; те не се срещат уединено, но събрани в групи. Едната група се пада на изток от с.Гердеме 

[дн. Хлябово], на Караджов рът. … Всичките кромлечи са на брой 50; те са почти всички на същата 

големина с диаметър от около 6 м и са съградени от обикновени камъни, от които някои достигат 

височина до ½ - ¾ м. Някои от камъните стоят един до друг на раздалеч до един метър. По средата на 

една част от кромлечите се намират натрупани камъни, като че са остатки от разрътени долмени.  

По груба оценка типичен кромлех от тази група съдържа 20-тина менхира, това 

дава около 1000 менхира. 

 
Рисунка на 3 съседни кромлеха в Сакар планина, Караджов рът източно от с.Хлябово (Шкорпил 1888). 

Вижда се група от съседни кромлехи, еднотипни с централния 

В рецензия за труда на братя Шкорпилови от 1888 в австрийско археологично 

списание е дадена по-лоша репродукция на същата гледка (Woldřich 1888).  
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Втората група била на север от с. Хлябово по посока към съседното село Главан 

край долината на Чумурлийска река:  

„Втората малка група от кромлечите, на брой около 12, с много по-малък диаметър (2 ¼ м) 

се пада на пътя от с.Гердеме [дн.Хлябово] за с. Главан на края на едно възвишение, което се намира на 

десний бряг на река Чимирли.”  

По груба оценка всеки малък кромлех е включвал по 8 – 10 ортостати. Това дава 

още 80-100 менхира.  

Следователно към 1888 г. в Сакар е имало около 1100 менхира, които били 

групирани в кромлехи. Височината им над терена не надхвърля 1 м. 

Към менхирите в Сакар планина проявява сериозен интерес геологът Г.Бончев 

(Бончев 1898). Отделно споменава кромлехите:  

Стр.115: „В мегалитите различаваме долмени, тумули, кромлечи, менхири, понички и дупчени 

камъни.” 

Стр.118: „Сравнително по-малко са кромлечите; те са в съседство с долмените проста-камера. 

По устройство те са каменни огради от побити един до друг (най-голямото отдалечаване едва 

достига метър) камъни, големината на които е еднаква с онази на камъните от оградите на 

долмените проста-камера. Най-високите от тях над земята мерят 80-90 см. По всичките си белези 

кромлечите се схождат с могилните огради на долмените, за каквито най-вероятно са били 

приготвени.  

В по-късна публикация (Бончев 1901) Бончев дава фотография на Караджовия 

рът източно от Хлябово, откъдето е рисунката на Шкорпил. Това е най-големият 

кромлех там. Сходен е с открития в 1998 кромлех край с.Долни Главанак в Източните 

Родопи:  

 

Бончев регистрира, обаче, още едно съоръжение, което е от по-рядко срещан тип 

- кромлех с квадратно очертание. При това специално отбелязва, че вътре няма следи от 

долмен (Бончев 1901): 
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При началния обход Бончев регистрира и 3 индивидуални менхира (Бончев 1898 

- Стр.118):  

„От менхирите се забелязват само 2-3 камъка (два в Саранлийско [до дн. с. Овчарово] и един в 

Крушевско [до дн. с. Сакарци]), от които двата са побити, а единият е прекатурен. Както побитите, 

тъй и прекатуреният не се отличават със завидна големина (2.60 м дължина). Причината на тази им 

нищожна големина в сравнение с менхирите от другите страни, които мерят с десетки метри, ще да 

бъде каменният материал, отгдето са вземани, понеже е напукан на такива малки части. Същата 

причина остава и за нищожната големина на долмените и кромлечите.” 

В следващата си голяма обзорна публикация Г.Бончев дава голям и подробен 

обзор за мегалитите в Сакар планина (Бончев 1901). Описанието му се покрива основно 

с това на Шкорпил. Диаметрите на кромлехите варират между 12 и 2.5 м, а формата им 

е кръгова, но се срещат и правоъгълни. Отбелязва бързото рушене на паметниците. По 

Северния (Караджовия) рът източно от дн. с. Хлябово в 1888 г. Шкорпил изброил 50 

кромлеха, а Бончев заварва в 1901 г. само 8 от тях. Най-високите камъни са до 1 м над 

терена. 

При идентификацията на мегалитните обекти Бончев се колебае между т.н. 

каменни огради около долмените и кромлехи, като не изяснява от какви дефиниции се 

ръководи. Често признава, че конструктивната им близост е толкова голяма, че 

позволява да ги смятаме за идентични обекти. Давам тук няколко подробни цитата 

поради важността на автентичните му наблюдения и описания на отдавна разрушени 

обекти.  

Стр.662-3: „По-голямата част от долмените се издигат по един в средата на изкуствени 

могили, насипани от пръст и камъни… Могилният насип е покривал долмена. Него са крепели една, две 

или три каменни огради от малки и големи камъни, побити на кръг, отсечен кръг или във вид на 

четвероъгълник. Каменният материал на оградите … е с плочест или стълповиден изглед. … Най-

големите каменни огради са 10-12 м в диаметър, а най-малките 2.50 – 5 м. … Разрушението и 

унищожението на долмените … влекло е след себе си бързото унищожение на каменните им огради и 

могилни насипи. Тези последните, колкото и да са в зависимост от камъните на долмена, още в по-

голяма се намират към камъните от оградата.”  

Стр.676: „60/ В същата посока на разстояние 4 м [от един долмен] има каменна ограда (5 м 

диаметър), от която се виждат още 12 камъка. Прилича повече на кромлех. 61/ На 10 м по-нататък от 
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нея се нахожда най-добре спазеният кромлек в цялата област на Сакар планина. Диаметърът му е 6.50 

м.”  

Стр.683: „Току под Големия кайрак под пътя Кавуралан [дн. Българска поляна] -Главан … По 

средната рътлина, току под самия път, мегалитните паметници започват с каменна ограда (11 м 

диаметър), която най-много наподобява кромлек.”  

Стр.692-3: „На Салихлери [дн. с. Браница] –Текенската [дн. с. Богомил] пътека, под стария 

римски път, наречен „калдъръмът”, има четвъртита (10 м диагонал) каменна ограда, в която не се 

забелязват никакви следи от долмен <Фиг.16>.”  

Стр.695: „Кромлеци. Най-много са в Средния рът, южно от пътя Каваклии [дн.Тополовград] – 

Гердиме [дн.Хлябово]. В този отдел на ръта можах да установя сигурни 8 кромлека <Шкорпил в 

1888 г. наброява 50 кромлека> и един съмнителен. Те са пръснати между долменовите огради и 

следят посоката на последните. Кромлековите огради са от незначителна големина, 4-7 м в диаметър, 

и от дребни камъни (най-големите до 1 м дължина). Много от камъните им са наблизо един до други, а 

някои са надалеч, но не повече от метър един от други. По направата си по нищо не се отличават от 

долменовите огради. (виж фиг.6).” 

В 1901г. Бончев споменава вече 4 индивидуални менхира:  

Стр.696-7: „Менхири. Те са най-слабо застъпените мегалити в Сакарската област; те са 

всичко на брой два. И двата се намират в землището на с.Коюнлии [дн. с.Овчарово] (Харманлийско): 

единият е в югозападния край на селото, а другият във височината северозападно от баира Юрени. 

Първият е сравнително по-голям от втория; той е 2.20 м висок над земята. Неговата форма е 

неправилен полигонален стълб при горния край стеснен. Другият има белезите на първия, само че е по-

дребен от него. Уединен побит камък има югозападно от с.Гюдюлери [дн. с.Черепово] в местността 

Вълчи гроб. Камъкът е четвъртит стълб 2 м над земята. … Северозападно от с.Крушево [дн. с.Сакарци] 

на могилката с трите долмена има легнал каменен стълб, който мери 2.50 м на дължина, 0.70 м на 

широчина и 0.30 м и повече на дебелина. Той наподобява съборен малък менхир.” 

Данните на Г.Бончев за индивидуалните менхири бяха проверени от Л.Цонев в 

2004-2010г.  

Големият менхир при с.Овчарово (Чучул камък) е наличен, но не съвсем 

автентичен. През втората половина на ХХ в. при строежа на съвременното шосе към 

селото каменният стълб бил преместен на около 10-тина метра от оригиналната му 

позиция, която никъде не е означена. Оттогава датират буквите E, S, W, N, очертани 

върху него с блажна боя, за да не се промени ориентацията на паметника при 

местенето. След тази операция менхирът вече е висок 1.80м над земята. Но това не е 

съществена беда. Съществената беда е, че преместването окончателно е ликвидирало 

принципната възможност той да бъде датиран с модерния луминесцентен метод OSL. 

Около 2008г., в рамките на трансграничен проект, около него е направена ограда от 

бетон и метална верига и е поставен официален надпис. Надписът гласи, че Чучул 

камък бил „единственият мегалит в Югоизточна Европа”, което е невярно и 

заблуждаващо твърдение.  

Вторият, по-малкият менхир от с.Овчарово, официално се смята за изчезнал. 

През 2009 г., обаче, забелязах положен пред входа на Хасковския музей камък с 

конична форма, подобна на Чучул камък, с дължина около 1 м. Допускам, че това е 

вторият по-малкият менхир от с.Овчарово, споменат от Г.Бончев. Овчаровските 

менхири със своята конична форма имат близки аналози в гробищата на селата 

Българска поляна и Хлябово. 
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Менхирът Чучул камък в с. 

Овчарово, Сакар планина. Сн. 

Л.Цонев 2004. 

Вероятният по-малък менхир от с.Овчарово. Сн. Л.Цонев 

2009. 

Третият менхир при с.Черепово висок 2 м не бе открит. Четвъртият при 

с.Сакарци висок 2.50м също не бе открит. 

В обобщаващия си труд за мегалитите в България К.Шкорпил споменава 

менхирите в Сакар планина съвсем лаконично (Шкорпил 1925):  

Стр. 57: „Могилките са снабдени по перифериите си с огради от прости камъни (крепис). На 

някои места … се е измил насипът почти съвършено, та е останала само каменната кръгла ограда, 

която прилича на така наречените „кромлечи”. Такива кръгове се срещат в Сакар планина (вж. Братя 

Шкорпил 1888); подобни кръгове видяхме и между селата Саранлий [дн. с.Оряхово] и Теке [дн. 

с.Богомил] (Харманлийска околия) с диаметър около 6 м.” 

Стр.65: „От разкопките на каменните огради, които смятахме за „кромлечи” (вж. Братя 

Шкорпил 1888 – това мнение възприе и г-н д-р Г.Бончев като предполага, че те са каменни огради, 

предназначени за долмени) се вижда, че оградите са останали от могили, насипът на които е бил 

измит;… в някои огради (кромлечи) се познават още остатъци от насип. Изображение на огради-

кромлечи дадохме в „Сакар планина и околността й” в СбНУ, том 18, стр.676, фиг.6.” 

Стр.66: „На юг от с.Гердеме [дн. с.Хлябово], на ръта Ивджика са разкопани няколко огради 

(кромлечи), в които са намерени разбити урни с дръжки…”  

Налице е очевидна непоследователност в преценката. От една страна, Шкорпил 

заявява, че каменните огради не са кромлечи, без да посочи по какво се отличават. От 

друга страна, ползва комбинирани термини като „огради (кромлечи)”, „огради-

кромлечи”, сочещи собствената му неувереност, че това са два съществено различни 

вида обекти.  

В периода 2006-2007 Надежда Славова-Гарлати създава своята магистърска 

работа към Университета Гренобъл ІІ (Slavova-Garlatti 2007). Тя е посветена само на 

района Странджа-Сакар и затова двата кромлеха, открити от Г.Нехризов и Г.Китов, 

естествено не са попаднали в труда й. Тя е обобщила цялата информация за 

археологически находки в двете планини по данни на стари и нови автори. Споменава 

за каменни кръгове при селата Браница и Българин в южния дял на Сакар планина 

(стр.42), препращайки читателя към фундаменталния двутомник „Мегалитите в 

Тракия”, част ІІ, 1982г., но там няма подробности за тези кръгове. Славова сочи, че в 

публикации на Шкорпил и Бончев от началото на ХХ век има данни за каменни 

кръгове:  

„Върху територията на три общини в Сакар се съобщава за мегалитни структури, 

интерпретирани като каменни кръгове circles de pierres (cromlechs) и като менхири pierres dressées 

(menhirs). Според описанията за селата Браница и Българин в центъра на каменния кръг бил забит един 
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менхир. В село Овчарово и до днес един менхир може да се види на неговото място, но около него не е 

документиран каменен кръг.” 

ЮБ-2. В периода 2011-2015 Янко Динчев съществено обогатява знанията ни за 

менхирите у нас, като преоткрива и открива нови поне около 60 менхири в Сакар 

планина около с. Хлябово. Повечето са споменати още от К.Шкорпил и Г.Бончев, но са 

изоставени още тогава без археологическо проучване.  

(1) Останките от най-значителния кромлех до Хлябово, рисуван от Шкорпил и 

заснет от Г.Бончев по Големия рът, източно от Хлябово: 

   

(2) Останки от друг, по-малък кромлех в същата местност: 

 

(3) Кромлех,в чийто център се издига менхир, пак там: 

   

(4) Още един подобен случай, пак там: 
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(5) Останки от поне 2 кромлеха по рида Голям кайряк, северно от с.Българска 

поляна: 

     

     

 

(6) Край с.Сакарци Я.Динчев забеляза кромлех, в чийто център се издига 

менхир. Той не съвпада със споменатия от Бончев индивидуален менхир, който според 

него бил повален, и дълъг над 2 м и без кромлех наоколо.  
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Сн. Я.Динчев 2015 

(7) Я.Динчев обръща внимание и на долмен край с.Планиново в Сакар пл., който 

е заобиколен от 3-4 менхира без никаква могила – това е своеобразен минимален 

кромлех, изразяващ святостта на мястото. Не са споменати от Шкорпил и Бончев. 

  
(Цонев, Колев, Динчев 2011) Сн. Я.Динчев 2015 

Съвсем подобна ситуация познаваме от турска Странджа: долменът, който днес 

е в двора на Одринския музей, преди пренасянето, в оригиналния му вид на терена, 

също не е имал могила и също бил заобиколен от няколко менхира (Erdoğu 2005).  

 
Мегалитният комплекс Хаджълар (Hacılar). 

ЮБ-3. В пътеписната книга на К.Иречек (Иречек 1899 – стр.779) намираме 

описание на побит в терена камък, който не може да се интерпретира по друг начин, 

освен като менхир. Ето описанието на Иречек:  

„Тъкмо на обед стигнахме в българското село Русокастро. … След малка закуска … побързахме 

за градището, което е отдалечено от селото около 35 минути на северозапад край реката нагоре. … 

Между тръните ми показаха и някакъв си дикили-таш (тур. „прав камък”), гладък стълп без надпис, 2 

и ½ метра дълъг”.  
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Селото е българско, в местността няма ислямско гробище, следователно не става 

дума за ислямско надгробие! Ортостатът не е споменаван от Шкорпил и Бончев и не е 

оцелял до днес. 

ЮБ-4. Важна информация за менхири близо до Бургас ни дава археологът от 

Бургаския музей Иван Карайотов в публикацията (Карайотов 1972):  

„Каменният стълб, който се издига сред блока на ТКЗС Българово в местността Канджик 

дере ... на около 200 м от една селищна могила... Селищната могила [при рекичката] Канджик дере се 

намира на петдесетина метра [източно, бел. Л.Ц.] от шосето Бургас – София [днес шосето Бургас – 

Айтос, бел. Л.Ц.] точно срещу разклона за с.Българово.  

Това е един грубо издялан във форма на неправилна петоъгълна призма каменен стълб (висок 

1.50, широк 0.57 м), забит вертикално в земята, дава основание за една популярна аналогия с 

прочутите менхири, които се намират в областта Бретан – Франция и датират от 13-14-то 

столетие пр.н.е. Допреди няколко години и нашият паметник не е бил така самотен. Само на десетина 

метра от него е повален друг подобен камък, върху който личат следи от чук, нанесени от съвременен 

злосторник. Местните жители ни казаха, че преди години тези паметници са били многобройни и 

дори са дали името на местността – ‘Латински гробища’.Вероятно се били подредени в прави 

редици или кръгове като тези в Бретан и със своето огромно количество са внушавали чувство за 

монументалност, неотстъпващо на това, което събужда алеята на менхирите във Франция. ...  

Мисля, че в нашия случай за пръв път се сблъскваме с паметник, който може да бъде наречен 

менхир. ... Освен това имаме редкия археологически шанс да открием менхир в непосредствено 

съседство с многопластова селищна могила. ... Животът тук е продължил през цялата бронзова епоха. 

Най-добре представени са ранножелезните векове”.  

Най-вероятно менхирът се е намирал недалеч от северния бряг на микроязовира.  

 
Снимка на района от Google-Earth, допълнена от Дим. Колев, 2017г. 
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Менхирът край разклона за с.Българово. Поглед от менхира на югозапад, където на заден план вляво се 

вижда Българовската селищна могила, включена в земния насип на микроязовир, и минава шосето 

Бургас-Айтос. Сн. Ив.Карайотов, 1972 г. 

 

 
Близък план на Българовската селищната могила в м. Канджик дере, но пак гледана откъм менхира. 

Снимка Ив.Карайотов, 1972 г. 

Проверката на терена през март 2017г. в кръг с диаметър около 500 м около 

селищната могила не установи никакъв забележимо издигащ се над терена каменен 

блок, който би могъл да се приеме за менхир.  

Микроязовирът е от североизточната страна на селищната могила. Западно от 

могилата е съвременното шосе Бургас-Айтос. От север и запад могилата е заобиколена 

с голям отводнителен канал, вероятно съпровождащ изграждането на микроязовира. 

Южно от могилата има отводнителна кула и чешма. Извън описаните рамки теренът 

представлява обработваеми ниви или съвсем гола тревиста повърхност. При строежа на 

микроязовира, което се е случило преди 1972г., теренът е бил силно и плътно 

обработен с тежка строителна техника. Най-вероятно менхирът е бил унищожен скоро 

след строежа – през 70-те, най-късно 80-те години на ХХ в.  
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Ето панорамна снимка на микроязовира: 

 
Микроязовирът при селищната могила в м.Канджик дере. Поглед от юг. Вляво се вижда дигата. По нея 

е прокаран с булдозер черен път, който засяга частично селищната могила. Сн. Л.Цонев 2017г. 

Менхирът и селищната могила се споменават и в книгата (Карайотов, Райчевски, 

Иванов, 2011):  

„Подминавайки с.Ветрен, срещу разклона за град Българово, пред нас се изправя още една 

селищна могила. Сега тя е включена в стената на микроязовира на малката рекичка Канджик дере и 

когато неговите води размиват културните напластявания, тук се откриват много каменни и костени 

сечива, подови замазки и глинени съдове. Веднъж водите разкриха и две хокерни погребения. ... касае се 

за много древни погребения. ... Недалеч от селищната могила Канджик дере се намира[-ше в 1972 г. – 

бел. Л.Ц.] един изправен камък, който има призматична форма и може би е последният тракийски 

менхир, останал в този равнинен район. По-нагоре срещу течението на реката при село Миролюбово 

също се откриват праисторически паметници”. 

Колкото и неприятно да е унищожаването на менхира, от така описаната 

ситуация все пак са възможни поне два съществени извода.  

ПЪРВО: Според разказите на местни хора менхирът не е бил изолиран, в 

местността Канджик дере имало многобройни менхири. Така гледката силно е 

напомняла полетата около селата Плиска, Златна нива и Царев брод, където и до днес 

се издигат около 1/3 от менхирите, забелязани в началото на ХХ век от К.Шкорпил и 

наречени от него „девташлари”. С други думи, ансамблите от менхири в североизточна 

България край Плиска не са уникални за страната ни; такива е имало и в югоизточна 

България – в Сакар планина и край Бургас, в района на с.Българово.  

ВТОРО: Наличието на менхир/и/ край с.Българово се комбинира със сведението 

на Иречек за евентуален менхир при с.Русокастро и с кромлеха, открит по северния 

склон на нос Емине до с.Баня. Така се очертава менхирна връзка от Сакар през 

Бургаско и нос Емине на север към района на Плиска. И по-нататък към п-в Крим. 

ЮБ-5. В обзора си за Пернишки окръг (Митова-Джонова 1983) Джонова 

документира следните разкази от местни хора - стр.58:  

„Може би към същия праисторически култов комплекс принадлежат и побитите камъни, 

известни като Русалимски гробища, които отстоят на около 0.7-0.8 км северозападно от храма-

кладенец [подземен обект от сардински тип при с.Гърло западно от гр.Брезник]. Според описанията 

това са наредени в редица необработени каменни стълбове, често съпровождащи културата нураги.”  
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Тези редици от камъни също са останали непроучени и също не са запазени до 

днес. Не знаем нито брой, нито височина. Има голяма вероятност споменатите каменни 

редове и в двата окръга да са били менхирни алеи.  

От фолклорно гледище топонимите от типа на „Русал/ий/ски гробища” са 

свързани не с женски демони „русалки”, а с обичая „русалии”. През т.н. Русал/ий/ска 

седмица между Коледа и Богоявление в селата се формират т.н. русалийски дружини, 

които обикалят и пропъждат злите сили. Ако се срещнат две такива дружини, те влизат 

в бой, който продължава докато едната надделее над другата; победената дружина не 

може вече да участва в обичая. Предполага се, че русалските игри са късен отзвук от 

архаични инициационни мъжки обреди, свързани с военните съюзи (Българска 

митология 2006). Русал/ий/ските гробища вероятно са каменни надгробия – печален 

резултат от така описаните люти битки. 

През 1994г. изследователят Анчо Калоянов публикува в сайта LiterNet материал 

за девташларите, където изброява десетина места в България, за които има данни, че 

някога са съществували забити камъни във формата на русалски гробища: в Същинска 

Средна гора (южно от Панагюрище) и в Стара планина (Априлци-Калофер, Трявна-

Казанлък, Троянско, Пирдопско, Ботевградско, Белоградчишко) – (Калоянов 1994). 

Тази тема бегло се засяга в монографията (Christov 2001).  

Групите забити камъни, именувани от населението „русал/ий/ски гробища”, 

вероятно са унищожени твърде отдавна, преди да са били сериозно проучвани от 

археолози и датирани с обективни техники. Подобен, вероятно, е произходът на 

топонима „латински гробища”, споменат във връзка с менхира край с.Българово до 

Бургас.  

ЮБ-6. Д.Митова-Джонова отбелязва твърде грубо оформен побит камък край с. 

Мурено в Пернишки окръг (Митова-Джонова 1983). Той се издига на мястото на 

разрушена антична постройка, част от антично селище. По южната му стена е издълбан 

двойно пресечен кръст, което не е присъщо нито на погребалните знаци (кръст на 

изток), нито на оброците (кръст на запад). Датировката на ортостата е неясна. Що се 

отнася до кръста, много близък по изпълнение кръст има в олтарната преграда в храма 

на манастира Св.Пантелеймон в с.Горно Нерези, Македония, изграден през ХІІ век. В 

изобразителната християнска традиция стъпаловидното подножие символизира хълма 

Голгота, който се възприема като своеобразен източник на живот, а самият кръст – като 

дървото на живота. Израз на тази традиция е върхът на кръста в Мурено, оформен като 

цветна пъпка, а от основата на кръста в Г.Нерези израстват разклонени стъбла, подобни 

на лозница. Не можем със сигурност да квалифицираме гравирания ортостат при 

с.Мурено като християнизиран индивидуален менхир. 
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Християнизиран побит камък до останки от антична постройка, 

с.Мурено, Радомирско. Височина 0.9см. Сн. Л.Цонев 2015г. 
Г.Нерези. Фрагмент от 

олтарната преграда. 

(Чилингиров 2015) 

ЮБ-7. През 1998 г. Г.Нехризов открива край с. Долни Главанак в Източните 

Родопи сравнително добре запазен кромлех (Нехризов 2003):  

„На място са запазени 9 вертикални блока и 3 са паднали близо до мястото, което са заемали. 

Така, както са подредени, те описват окръжност с вътрешен диаметър 10 м. ... Основите на 

блоковете лежат направо върху материковата скала, без да са оформяни специални места за 

поставянето им или дупки за побиване. Стабилността им е осигурена от тяхната форма, но някои са 

допълнително укрепени с поставени около тях по-малки камъни. Вертикалните блокове са подредени на 

приблизително равни разстояния 0.75 – 0.90 м, като между тях хоризонтално са положени по-малки. ... 

Блоковете имат приблизително еднаква форма . неправилен трапец. Високи са от 1.20 до 1.50 м.”  

Откривателят интерпретира обекта като кромлех, но не смята, че камъните, 

които го образуват, са менхири.  

През 2001 г. върху паметника са извършени укрепителни и консервационни 

дейности (Миков 2002). По този начин завинаги е унищожена възможността в бъдеще 

той да се датира обективно чрез стимулирана луминесценция.  

 
Повече от 100..., 2009 

 
Кромлехът в Д.Главанак. Сн.Вера Антонова 2007 
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Схема на кромлеха в Д.Главанак (Нехризов 2003) 

ЮБ-8. През 2002 г. Г.Китов разкопава могила край с.Старо Железаре и открива 

вътре каменно съоръжение, което нарича по неизвестни съображения „обсерватория” 

(Китов, Димитрова 2004): 

„Около кръгла площадка с диаметър 7 м са забити по периферията 24 каменни плочи високи от 

0.8 до 1.8 м. Плочите от северозапад са високи, а останалите /с изключение на една съборена/ по-ниски. 

Броят им и обстоятелството че от югоизток е монтирана плоча, значително по-висока от съседните, 

дават основание да се предположи, че съоръжението е свързано с наблюдение на небесните тела и 

определяне на времето през денонощието и през годината. Най-вероятно в могилата е функционирала 

тракийска обсерватория от VІ в.пр.Хр.”  

Същото становище е изказано и в книгите (Китов 2008 – стр.198), (Повече от 

100, 2005 – стр.47), (Повече от 100, 2009 – стр.53).  

Тук са нужни няколко коментара. 

ПЪРВО: Свързването на новооткритото съоръжение с предполагаема 

астрономична функция както и самият му вид (кръг от ортостати) със Стоунхендж 

съвсем определено изразява интерпретацията му като „кромлех” - Стоунхендж е 

международно признат и световно популярен обект именно като кромлех. Дори преди 

затрупването му, съоръжението при Старо Железаре е твърде грубо, за да позволи 

точни астрономични измервания. При най-смела хипотеза би могло да е 

представлявало един не особено прецизен сезонен маркер с ритуален характер. Тъй 

като не е публикуван точен чертеж и не са проведени точни геодезични измервания в 

момента на разкриването, специализираната проверка за астрономични характеристики 

вече е невъзможна поради деградацията на паметника. 
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2003 г. 2016 г. 

ВТОРО: Допускането за астрономична функция на кромлеха не се съгласува с 

факта, че съоръжението е под могила. Може би в оригинал то е било открито, както 

практически всичките кромлехи по света, а покриването с могила е извършено по-

късно от неизвестни засега съображения. Всъщност това е образцов кромлех според 

всички общоприети представи и дефиниции. Покриването му с могила макар и 

уникално, не бива да ни учудва в Тракия, където могилите са десетки хиляди и 

документират една вековна традиция за покриване на сакрални обекти. По подобен 

начин в местността Мангъра по билото на Сакар планина, се намира голям долмен, 

който е уникален по същия начин поради факта, че е изцяло покрит с вторична могила 

върху оригиналния каменен кожух. Най-вероятно покриването се е случило доста 

време след създаването му. Такъв долмен, изцяло покрит с пръстена могила, не се 

среща никъде другаде на Балканите (Цонев, Колев 2015).  

ТРЕТО: Датировката е съвсем необоснована и вероятно се базира върху 

външната аналогия на кромлеха с възприетото в днешната българска археология 

мнение, че долмените у нас са строени в периода ХІІ-VІ в.пр.Хр. Ако не бе толкова 

грубо разкопан и изоставен паметникът, чрез луминесцентна методика би могло да се 

датират както моментът на изграждането му, така и моментът на затрупването му. Днес 

вече възможността за бъдещо обективно датиране по луминесцентна методика (OSL) е 

изгубена завинаги.  

ЧЕТВЪРТО: Изглежда парадоксално, но кромлехът при Старо Железаре е най-

акуратно и грижливо описан не от откривателя, а от доц. Руслан Костов (Костов 2005) и 

то по времето, когато е бил все още относително добре запазен. Според Костов 

съоръжението съдържа 24 каменни стълба (ортостати) с височина 0.70 - 2.30 м, забити в 

кръг с диаметър 7м. Менхирите са изправени, понякога с лек наклон навън от кръга 

около 85
о
. Трите най-големи стълба имат височини съответно 2.30 (4-5 години след 

разкопаването върхът му вече е отчупен и сега височината е към 2м), 1.90, 1.80 м, 

измерена спрямо нивото, до което разкопвачът е освободил терена във вътрешността на 

кръга. Формата им е сплесната, подобни са на плочи. Материалът е твърде неустойчив 
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вариант на гнайс. По форма и материал имат аналози в Сакар планина. Чертежът е 

създаден в 2004г. когато кромлехът все още е бил в относително добро състояние. 

Публикувам го тук с любезното разрешение на автора.  

 

 
 

ПЕТО: След разкопките паметникът е изоставен незащитен и много бързо се 

разрушава. Само 3-4 години след откриването, повечето менхири са се свлекли към 

свободното пространство вътре в кръга. Оригиналното ниво на терена вече не може да 

се определи със сигурност, но вероятно е било малко по-високо, така че да осигури 

стабилност на ортостатите. В началото февруари 2014 г. се появява страница на 

гражданска инициатива „Да спасим кромлеха в Старо Железаре“ в социалната мрежа 

Фейсбук. (https://www.facebook.com/CholakovaMound) [посл. посещение март 2016]. 

Там група любители на старините декларира своя опит да спаси древния паметник. 

През 2017 те организират специална изложба по този повод, която показва рушенето на 

обекта и безрезултатните им усилия до момента (Изложба Credo Bonum 2017). 

ШЕСТО: Въпреки че и двете издания на справочника Повече от 100…, 2005 и 

2009, цитирани по-горе, показват съоръженията при с. Долни Главанак и при с. Старо 

Железаре, по необясними мотиви и в двете издания авторите твърдят, че именно 

съоръжението край Долни Главанак било „единственият известен засега в България 

кромлех”.  

 

https://www.facebook.com/CholakovaMound%20,%20%5b����.���������
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Кромлехът до Старо Железаре при разкопаването на могилата 2002-3 (Изложба Credo Bonum 2017) 

 
Деградация на кромлеха при Старо Железаре в 2016г. (Изложба Credo Bonum 2017) 

  
Сн.: (Буковски 2005) Сн. Л.Цонев 2004г. 

ЮБ-9. Долмен от с.Изворово е бил пренесен в Хасковския музей и монтиран 

там наново. Около него са забити в кръг камъни, донесени от същото място. Според нас 

тези камъни (10 на брой, височина 0.8-1 м, диаметър на кръга 8-9 м) всъщност 

представляват кромлех, заобикалящ долмена. При такава оценка броят на менхирите у 

нас се увеличава с още 10. По форма и материал имат близки аналози както в 

гробищата на селата Българска поляна и Хлябово в Сакар, така и в кромлеха при 

с.Старо Железаре, Пловдивско. 
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Кромлехът при музея в Хасково, донесен от с.Изворово, Сакар. Сн. Л.Цонев 2010. 

ЮБ-10. Яна Манолова от Хасково публикува свои наблюдения от района на 

рида Медковец край Хасковските минерални бани (Манолова 2010). Там, според нея, 

има поне 4 индивидуални менхира с височина 1.80-2 м. Теренът е скалист и 

стълбовидните блокове не може да се забият, но те са изправени и грижливо подпрени 

с по-малки камъни за стабилност.  

 
Менхири край Хасковски минерални бани, Изт. Родопи (Манолова 2010). 

ЮБ-11. Още сведения за наличието на мегалитни паметници в района намираме 

в (Цончев 1940):  

„Като първи от праисторическите паметници, които следва да посоча тук, това са следите 

от долмените, които на първи поглед правят впечатление на кромлечи, намиращи се източно и 

южно от [Хасковски минерални] бани. Обикновено те се състоят от по-големи и по-малки 

необработени трахитни камъни, забити по-дълбоко или по-плитко в земята във форма на кръг. 

Подобни побити камъни във форма на кръг имаме в Сакар планина, които г. В. Миков приема за 

останки от разрушени долмени. Всичките са осем. [Диаметрите им са 7м, 4м, 4м, 25м, 6м, 15м, 5м]. 

Последният [кръг] е с два реда забити камъни, успоредни един на друг”.  

 
Останки от долмен при с. Долно Брястово (днес махала) към община Хасковски минерални бани. 
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Карта на района на Хасковските минерални бани от 1937 според (Цончев 1940) 

На снимката виждаме всъщност порутен кромлех, каквито наистина се срещат в Сакар 

планина, а не останки от долмен. Последният споменат кръг е двоен, с което силно 

напомня на каменен кръг в местността Яйлата при с.Камен бряг, описан по-горе (СБ-1).  

Тук можем да споменем няколко случая на християнизирани менхири в 

западните райони на Южна България. Те са с височина 1.5-2 м, а може би и повече.  

ЮБ-12. Първият ми е съобщен от Евгени Марушев, намира се в с.Червен брег, 

Дупнишко, и се почита от населението като оброк „Св.св.Петър и Павел”. Споменат бе 

по-горе в текста на методологичния дял І. Забит е в една праисторическа могила, като в 

късни християнски времена е обработен в правилна цилиндрична форма, а върхът е 

оформен като кръст (Цонев 2015). 

 
Християнизиран менхир в с.Червен брег, Дупнишко. Сн. Л.Цонев 2012. 
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ЮБ-13. Втората ситуация от този род срещаме при с.Горни Богров, Софийско. В 

южния край на селото на невисок хълм е разположен манастирът „Св.Георги 

Победоносец”. До 1900 г. хълмът бил гола поляна, сред която имало един вертикален и 

два съборени менхира. Вертикалният има височина поне 2 м над терена; единият от 

лежащите е дълъг също около 2 м. В 1900 г. местните хора решили да построят 

параклис, при което изправеният менхир се оказал в самия олтар, а двата полегнали на 

земята и до днес подкрепят отвън основата на източната (олтарната) стена. Върху 

западната стена на изправения менхир има плитко издълбан кръст. И трите каменни 

стълба са доста грубо оформени като призми с приближено квадратно напречно 

сечение. В този смисъл напомнят вече изчезналия менхир край с.Българово, северно от 

Бургас, а също така на много от менхирите в района на Плиска. Информация в 

Интернет има, например, на адрес [последно посещение март 2016] 

http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/434. 

 

  

http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/434
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ЮБ-14. Третия случай ми съобщи Мая Николова. Според описанието й олтарен 

камък, който има всичките формални белези за един типичен менхир, се намира в 

олтара на параклиса „Св. Иван Рилски” край пернишкото Старо село. Параклисът е нов, 

построен е на мястото на по-стар параклис. Според легендата на това място е преспал 

св. Иван Рилски по пътя си за Рилския манастир. До параклиса има много стар дъб, 

като първоначално на това място са били три дъба. 

  

Сн. Милена Стефанова 2017г. Сн. Л.Цонев 2017г. 

ЮБ-15. Накрая ще добавя един доста по-сложен обект в Странджа, която си е 

класически мегалитен район. Става дума за параклиса „Св.Георги”, разположен в 

местността Церово, на около 1 км източно от шосето Бургас  Звездец, на 3 км преди 

разклона на запад към с. Индже войвода.  

Параклисът прави впечатление с няколко особености:  

/1/ разположен е сред дъбове (6-7 на брой) на възраст 5 до 10 века;  

/2/ недалеч около него има 4 извора, от които Големият врис никога не пресъхва и 

извира от самата скала;  

/3/ заобиколен е с невисок (под 0.5м) насип от ломени камъни, който има почти 

правоъгълно очертание и освен това не е зид, а просто струпване;  

/4/ във вътрешността на параклиса намираме две големи груби плочи от долменен тип: 

едната е била преизползвана като подово покритие, а другата е запазена изправена до 

южната стена – изглежда стената на параклиса специално е градена така, че да включи 

плочата в помещението, без да я премества;  

/5/ във вътрешността намираме и един доста грубо оформен ортостат с 

паралелопипедна форма и височина над пода поне 1 м;  
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/6/ извън символично оградения правоъгълен парцел на параклиса има полегнали в 

тревата 3-4 практически необработени каменни блока с дължина поне 1.2 м, като е 

възможно те да са били по-дълги, но да са пречупени.  

 
Параклисът „Св.Георги”. 

 
Фрагмент от колона в олтара 

 

Ортостат и изправена плоча в ЮЗ ъгъл 

 

Фрагмент от колона в СЗ ъгъл 

 
Голямата плоча от долменен тип, положена на пода при входа.  
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Скица на параклиса „Св.Георги” до с.Индже войвода с прилежащи обекти. Л.Цонев 2017. 

 
Каменният насип около параклиса „Св.Георги”. 

 
Менхировидна колона 1 

 
Менхировидна колона 2 

 
Менхировидна колона 3 
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Хипотеза.  

Според мен има твърде голяма вероятност на мястото в праисторическа 

древност да е имало голям долмен. Както навсякъде в България, той е бил покрит с т.н. 

кожух - могила от трошени камъни, а не от пръст. Около могилата и в самия долмен 

изглежда е имало колоновидни ортостати (менхири), някои от които лежат и до днес 

наблизо. В по-късни времена долменът е бил разрушен, а плочите и менхирите - 

изпочупени с малки изключения (скалният материал е доста крехък варовик). След 

разрушението настъпил продължителен времеви хиатус (прекъсване на използването и 

обитаването) и едва в началото на ХХ век на същото място бил изграден параклисът 

„Св.Георги” - пример за сакрална топографска приемственост.  

При строежа на параклиса останките от долменния кожух са били разчистени и 

натрупани като правоъгълна рамка наоколо. Някои мегалитни елементи (плочи и 

менхири) са оцелели и съзнателно запазени, а други – не. Двата цилиндрични 

фрагмента може би са части от една и съща пречупена колона, произхождаща от 

античността или дори от по-късната християнска епоха. Предполагам, че е била 

донесена на мястото доста по-късно от разрушаването на долмена по незнаен повод и в 

незнаен момент (може би заради строежа на параклиса?) откъм големите селища по 

крайбрежието, доколкото за вътрешността на Странджа не е характерна архитектура с 

колонади (с евентуално изключение на Малко Търново).  

Предположението, че в параклиса „Св.Георги” край с.Индже войвода откриваме 

следи от унищожен долмен и евентуално менхири, изглежда по-правдоподобно, ако се 

отчете и разположението на сакралния топос сред останалите мегалитни паметници в 

Бургаската област изобщо, както се вижда от следващата карта на района: 
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Карта на мегалитните находища в Бургаска област към 2017 според Л.Цонев. Анализираният топос е 

отбелязан с три концентрични окръжности от щрихова линия. 

ІV-3. МЕНХИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЪПОСТАВКА С ДРУГИ НАХОДИЩА 

Най-близкото менхирно находище северно от България е на п-в Крим. Открито е 

в ХІХ век от Г.Д.Филимонов в Байдарската долина в планината Ай-Петри в най-южния 

край на полуострова (Большая Энциклопедия 1903). Находището е до с.Скеля (дн. 

с.Родниковское), югоизточно от Севастопол: 3 изправени и 1 повален. Най-големият е 

коничен с височина 2.80м. Силно напомня Чучул камък в Сакар пл. и някои менхири от 

кромлеха при с.Баня край нос Емине. По-ниският има вид на квадратна колона с 

височина 1.5м, а най-ниските два менхира имат кубична форма и височина около 1м. И 
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трите напомнят по форма и размери кубовидните менхири край Плиска, подредени там 

в правоъгълни решетки. В периода 2013-2016 в интернет стана достъпен изобилен 

снимков материал [http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html]. 

 
Менхири в с. Родниковское, Южен Крим http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html 

 
Менхири в с. Родниковское, Южен Крим http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html 

Още 1 менхир, отново с кубична форма, подобен на плисковските, е забелязан 

при с.Глубокий яр край гр. Бахчисарай, североизточно от Севастопол (Vavilova, 

Artemenko 2016). В масива има скално-изсечени камери, подобни на Източните Родопи, 

Провадийския район и Камен бряг.  

http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html
http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html
http://www.travel-hystory.com/skelskie-mengiry.html
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Менхир до с. Глубокий Яр, 7 км от Бахчисарай. bike-crimea.com 

Приликите между Балканския п-в и п-в Крим не се изчерпват със споменатите 5 

индивидуални менхира. На п-в Крим в 1888г. е намерен и кромлех в покрайнините на 

гр. Алушта, източно от Севастопол на брега на Черно море. Съдържа около 30 камъка с 

височина 1–1.5м, подредени в кръг и малък вписан правоъгълник. http://sevastopol-

tv.ru/component/content/article/56-vac-/467-sakralnye-mesta-kryma 

По формата и размерите на менхирите наподобява източнородопския кромлех 

при с.Долни Главанак, а по структура (каменен кръг, в който е вписан правоъгълник) 

напомня обект, регистриран от Шкорпил на Камен бряг през 1892г. Близък е и до 

спиралния кромлех в Сицилия, а също така до каменния кръг при крепостта Малкото 

кале в Медни рид до с.Равадиново, Бургаско – и двата обекта са споменати в Част І. 

 
http://sevastopol-tv.ru/component/content/article/56-vac-/467-sakralnye-mesta-kryma 

http://crimea.vgorode.ua/bike-crimea.com
http://sevastopol-tv.ru/component/content/article/56-vac-/467-sakralnye-mesta-kryma
http://sevastopol-tv.ru/component/content/article/56-vac-/467-sakralnye-mesta-kryma
http://sevastopol-tv.ru/component/content/article/56-vac-/467-sakralnye-mesta-kryma
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Каменен кръг с вписан квадрат, забелязан от К.Шкорпил в Камен бряг. Частично запазен до 

днес в резервата Яйлата.  

От друга страна, не бива да се подценява приликата между някои менхири край 

Плиска и менхирите в обекта Карахундж в планинската верига Зангезур, Армения 

(Bochkarev, Bochkarev 2005): 

   
Менхирите в Армения Менхири край Плиска в безредни групи 

Имаме солидни основания да заключим, че в мегалитната епоха ІІІ-ІІ хил.пр.Хр. 

днешните български земи са били естествено звено от забележителна черноморска 

мегалитна дъга: Източни Родопи - Сакар – Странджа – Източна Стара пл. - Шуменско 

– нос Калиакра – Кримски п-в – Кавказ – Арменски планини (Цонев 2015а). 

 
Черноморската мегалитна дъга: долменни и менхирни находища. 
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ІV-4. КРОМЛЕХИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЪПОСТАВКА С ДРУГИ НАХОДИЩА 

Менхирните редици (алеи) са описани сравнително подробно в научната 

литература. Кромлехите са много по-слабо познати и анализирани с изключение, 

разбира се, на прочутия Стоунхендж. За „редовите” кромлехи е трудно да се намери 

надеждна и детайлна информация.  

Случайно попаднах на подходящи данни в студията (Bialas 1988). Там се 

коментират редица обекти, но измежду тях попадат кромлехите в южна Ирландия. 

Сравнението с тях дава изненадващ поглед отдалеч към нашите кромлехи. Авторът 

дава информация поне в три отношения. 

(А) Типични размери на кромлехите:  

“От 88-те известни днес кромлеха в този район поне половината включват само 5 камъка, 

докато в другата група срещаме кромлехи със 7 и повече камъни, като най-големият обхваща 19 

камъка. ... Диаметърът на типичен голям кромлех с 15 камъка е около 8 м ... Разстоянията между 

камъните варират между 0.70 и 1.80 м, а височината им стига до 1 м. ... Типичен малък кромлех с 5 

камъка има диаметър до 4 м, а камъните са високи до 1 м.”  

Най-високите менхири обикновено са един до друг и се наричат „портал”.  

(Б) Наличие на специален камък, който дава определена ос на кромлеха. Често 

извън кромлеха, но недалеч от него, или по неговия контур има специален камък, 

наричан от Bialas recumbent stone, понеже в Ирландия често е бил повален или просто 

оригинално е бил положен легнал върху земята (вж. Част І). Аз предпочитам 

названието аксиален камък, понеже той не винаги е повален на земята и освен това 

през него и през междината между двата най-високи менхира минава оста на кромлеха 

(Ruggles 2010). 

(В) Специфична подредба на менхирите: Височината на менхирите монотонно и 

постепенно намалява като се върви от двата портални менхира към аксиалния камък, 

намиращ се отсреща - в другия край на диаметъра на кромлеха. 

Ето в какво се изразява структурната близост между кромлехите у нас и тези в 

южна Ирландия: 

/А/ Посочените типични размери са съвсем близки до онези 50+12 кромлеха, 

които регистрира Шкорпил в края на ХІХ век при с.Хлябово, Сакар планина.  

/Б/ Изправен аксиален камък има до кромлеха при с.Бяла по северния склон на 

нос Емине. Самият кромлех е леко елиптичен по форма и аксиалният камък стои по 

големия диаметър на елипсата.  

Може да се допусне, че аксиален камък е имало и в кромлеха до с.Старо 

Железаре, но разрухата на обекта пречи да се провери такова допускане днес. В 

сборника Повече от 100…, 2009 срещаме следното твърдение:  

„Това съоръжение, разкрито край село Старо Железаре, може би е служило за обсерватория. 

Представлява 24 каменни стълба, забити отвесно в окръжност с диаметър 7м. В югоизточния сектор 

един много голям стълб определя мястото, откъдето изгрява слънцето по време на зимното 

слънцестоене – 21 декември.”  

Не е ясно кой е авторът на този текст и къде е бил сериозно публикуван. По мои 

наблюдения най-високите стълбове в Старо Железаре са в северозападния участък от 

кромлеха, а не в югоизточния. В югоизточния сектор би могло да има евентуално 

аксиален камък, но на оригиналната снимка (Буковски, 2005) личи, че там има една яма, 
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най-вероятно иманярска, и до нея съборен камък, за който не е ясно колко е бил висок 

спрямо теренното ниво на оградената от кромлеха кръгла площадка. Днес нищо вече не 

може да се провери.  

/В/ При кромлеха до с.Старо Железаре височината на менхирите монотонно и 

постепенно намалява от северозападния дял към югоизточния дял. Никой, обаче, не е 

потърсил сериозно някаква археоастрономична характеристика в това негово свойство. 

Същият тип подреждане на менхирите по височина се вижда в най-големия кромлех до 

с.Хлябово, показан в рисунката на К.Шкорпил по-горе.  

Естествено, би било поучително да се сравнят нашите кромлехи с по-голям 

масив от подобни обекти по мегалитните райони, но тази задача е доста трудна поради 

немарата към кромлехите у нас и поради трудното добиване на сериозна информация за 

кромлехите по света. Това си остава задача за бъдещи амбициозни изследователи. 

ІV-5. МЕНХИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ДНЕШНИ ДАННИ - ОБОБЩЕНИЕ 

До края на ХІХ век менхирите в България определено са били значително 

повече, отколкото днес, но оттогава разрушителната дейност на местните хора се 

разраства изключително много и ликвидира неизвестен брой паметници.  

Сакарските менхири, предимно групирани в кромлехи, в края на ХІХ в. били 

към 1100.  

За менхирите край Абоба-Плиска и Камен бряг няма числени данни от в ХІХ в. 

Били групирани в безредни групи, правоъгълни решетки и праволинейни редове. 

Отчитайки бързото им намаляване, можем да допуснем, че и те са били около 1000.  

Трябва да добавим и по-малките групи и индивидуалните менхири. СУМАРНО 

МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ В КРАЯ НА ХІХ ВЕК Е ИМАЛО ПОНЕ 2500 

МЕНХИРА. ДНЕС, В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК, СА ОЦЕЛЕЛИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 350 БРОЯ. 

Измежду тях: отделни менхири има поне 20-тина, кромлехи има поне 5 цели (Сакар, 

Изт. Родопи, нос Емине) и 6-7 частично запазени (с.Българска поляна и с.Хлябово в 

Сакар пл., с.Старо Железаре, Пловдивско), правоъгълни решетки и неправилни групи 

има поне 9 (Шумен – Плиска), антропоморфните менхири са 6, прибрани са в музеи. 

Височината на менхирите варира 0.60-2.50м. Някои са били подложени на 

християнизиране чрез изсичане на кръстове или чрез включване в християнски 

гробища. Формите им са много разнообразни: плочести, пирамидални, конични, 

кубични, неправилни, циклопски (т.е изпъкнали полиедри, многостени).  

Таблица 2. Менхири в Северна България 
Инфо 
№  

Брой и видове 
менхирни обекти  

Район Регистрация Описание 

СБ-1 Неизвестен брой менхири 
– отделни, редици и групи 

Платото Яйла, 
с.Камен бряг 

Шкорпил 1892 Не са били проучвани археологически. Изчезнали. 

СБ-2 Неизвестен брой менхири Плиска-Шумен Шкорпил 1892, 
Шкорпил 1905 

Изследвани в края на ХХв. от Р.Рашев. До днес 
останали около 1/3 от началните. Вж. по-долу. 

Около 1000 менхира в 
неподредени и 
подредени групи (алеи, 
решетки) 

Плиска-Шумен Шкорпил 1905 Менхирите в неподредени групи са югоизточно и 
югозападно от Абоба-Плиска. Менхирите, 
подредени в алеи и решетки, са около Плиска, 
с.Златна нива, с.Царев брод и с.Коньовец. 

325 менхира в групи Плиска-Шумен Р.Рашев 1990 Шуменско: гр.Плиска, с.Златна нива, с.Царев брод 

200 от горните 
менхири са проверени в 
ХХІ век.  

Плиска-Шумен Проверени от 
Ф.Апостолов и 
Л.Цонев 2009-10. 

Проверка на менхирите в Шуменско според Рашев, 
но след допълнителното рушене за двадесетина 
години. Координати публикувани в Цонев 2010. 

СБ-3 6 антропоморфни Различни места Различни Датировка: ІІІ-ІІ хил. пр.Хр.  
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менхири (стели) откриватели, 
втората половина 
на ХХ век. 

Гара Калище[1], Пернишко;  
с.Белоградец[1], Шуменско, и с.Плачидол[4], 
Добричко. 

СБ-4 1 отделен менхир Дунавска 
равнина 

Д.Митова-Джонова 
1979. Проверен 
Л.Цонев 2010 

С.Петокладенци, Плевенско. Висок 1.80м 

СБ-4 1 отделен менхир Дунавска 
равнина 

Д.Митова-Джонова 
1979. Проверен 
Л.Цонев 2010 

С.Стежерово, Плевенско. Висок 1.20м. 

СБ-4 Останки от  редица от 
20 менхира 

Дунавска 
равнина 

Д.Митова-Джонова 
1979 

С.Староселци, Плевенско. Останали от група от 20 
менхира, наричани „Големите мрамори”, височина 
2.50-3м. В 2017г. са идентифицирани десетки 
фрагменти с дължина до 1м.. 

СБ-5 1 отделен менхир Дунавска 
равнина 

Регистриран като 
оброк от етногр. 
експедиция на БАН 
в 1982г. 

С.Новачене, Плевенско. Висок 1.70м, диаметър 
60см. Посетен в 2017г. Цилиндричен монолит от 
мрамор, доста грубо обработен, никакви знаци. Не е 
оброк, а индивидуален менхир. 

СБ-6 1 отделен менхир Добруджа Г.Николов, 2010 „Писания камък” при с.Голеш, Силистренско. Висок 
1.10м.. 

СБ-7 7+1 менхира в кромлех Северно от нос 
Емине 

В.Антонова 2014 Кромлех при с.Баня, северно от нос Емине. Високи 
1-1.30м. 

 

Таблица 3. Менхири в Южна България  
Инфо 
№  

Брой и видове 
менхирни обекти  

Район Регистрация Описание 

ЮБ-1 50 кромлеха х 15 менхири 

800 менхира? 

Сакар, източно 
от с.Хлябово, 
Караджов рът 

Шкорпилови 1888 До днес не са били проучвани археологически.  

12 кромлеха х 10 менхири 

120 менхира? 

Сакар, северно 
от с.Българска 
поляна, рът 
Големия кайряк 

Шкорпилови 1888 До днес не са били проучвани археологически. 

3 отделни менхира Сакар: 
Овчарово (2) и 
Сакарци (1) 

Г.Бончев 1898 2 до с.Коюнлий (дн. Овчарово, Сакар пл.), 
изправени; 1 съборен до с.Крушево (дн. Сакарци, 
Сакар пл.). Височина 2.60м (вероятно крушевският). 
Днес е сигурен само 1 до Овчарово, но той е местен 
на 4-5 м и не е съвсем автентичен. 

1 отделен менхир Сакар, 
Черепово 

Г.Бончев 1901 1 съборен до с.Гюдюлери (дн.Черепово). Днес не е 
ясна съдбата му. 

2 отделни менхира и 
многобройни кромлехи. 

Сакар: 
Овчарово 

Г.Бончев 1901 Бончев препотвърждава само 2-та менхира край 
с.Овчарово, Сакар пл.: (а) Чучул камък, висок 2.20м; 
(б) втория по-малък, подобен по форма (коничен). 
Намира само 9 от всичките 50 кромлеха, 
регистрирани от Шкорпил в 1888г. по Караджовия 
(Средния) рът, източно от с.Хлябово, по рида 
Големия кайряк между с.Българска поляна и 
р.Чамурлийска), също между селата Браница и 
Богомил. Не са изучени археологически. 

2 отделни менхира Сакар 
(Овчарово) и 
Хасково (музея) 

Л.Цонев 2009 Проверка на данните от (Бончев 1901) за двата 
менхира при с.Овчарово. Чучул камък си е на 
мястото, но днес е висок 1.80м, понеже е бил 
преместван при строеж на пътя. По-малкият 
вероятно е пред входа на музея в Хасково.  

Няколко кромлеха Сакар: 
с.Хлябово 

Шкорпил 1925 Няколко кромлеха на рида Евджика, южно от 
с.Хлябово. 

ЮБ-2 Кромлех от 12-16 
менхира 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 На Големия рът източно от с.Хлябово.  

Кромлех от 10-тина 
менхира 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 На Големия рът източно от с.Хлябово. 

Кромлех от 10-тина 
менхира + 1 менхир в 
центъра 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 На Големия рът източно от с.Хлябово. 

Кромлех от 10-тина 
менхира + 1 менхир в 
центъра 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 На Големия рът източно от с.Хлябово. 

8+8 в два кромлеха Сакар Я.Динчев, 2011-15 На рида Големия кайряк, северно от с.Бълг.поляна. 

Кромлех от 6 менхира 
+ 1 менхир в центъра 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 Край с.Сакарци. 

Мини-кромлех от 3-4 
менхира с долмен в 
центъра 

Сакар Я.Динчев, 2011-15 Край с.Планиново. Менхирите са високи по около 
1.30-1.50 м. 
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ЮБ-3 1 отделен менхир Бургаско, 
с.Русокастро 

Конст. Иречек 1899 До с.Русокастро, Бургаско. Висок 2.50м. Не е 
запазен до днес.  

ЮБ-4 1 отделен менхир Бургаско, при с. 
Българово 

Карайотов 1972, 
Карайотов, 
Райчевски, Иванов 
2011 

Край селищната могила в местността Канджик дере 
между селата Българово и Миролюбово. 
Призматична груба форма. Висок 1.50 м над терена. 
Не е запазен. Били са цяла група  менхири. 

ЮБ-5 10-тина (?) менхира в 
редица 

Брезнишко Д.Митова-Джонова 
1983 

Близо до подземния храм-кладенец при с.Гърло, 
Брезнишко. Менхири в редица. Не са запазени. 

ЮБ-6 1 ортостат с.Мурено, 
Пернишко 

Д.Митова-Джонова 
1983 

Побит камък при останки от антично селище. 
Гравиран кръст на южната стена. Нито надгробен, 
нито оброчен. Запазен, но неизучен. 

ЮБ-7 12 менхира в кромлех Изт.Родопи Г.Нехризов 1998. 
Проверка Л.Цонев 
2010 

При с.Долни Главанак. Високи 1.20-1.50м. 

ЮБ-8 24 менхира в кромлех Тракийска 
низина 

Г.Китов 2002 При с.Ст.Железаре. Високи 0.70-2.30м. 

Днес само останки от 10-
тина броя 

Тракийска 
низина 

Проверка Л.Цонев 
2010 

При с.Ст.Железаре. Разрушен в периода 2002-
2016г.  

ЮБ-9 10 менхира в кромлех Сакар Л.Цонев, 2010 Кромлех около долмен от с.Изворово, Сакар пл. 
Долменът и кромлехът са пренесени и монтирани 
отново до музея в Хасково. Високи около 0.80-1м. 

ЮБ-10 4 отделни менхира Изт.Родопи Я.Манолова 2010 В рида Мечковец до Хасковски минерални бани. 
Високи 1.80-2м. 

ЮБ-11 8 кромлеха Изт.Родопи Дим.Цончев 1940 В рида Мечковец до Хасковски минерални бани. 

ЮБ-12 1 отделен менхир Западна 
България 

Е.Марушев 2012 Християнизиран, превърнат в оброк „Св.св.Петър и 
Павел”, с.Червен брег, Дупнишко. Висок 2м. 

ЮБ-13 3 отделни менхира Западна 
България 

Е.Марушев 2014, 
проверка Л.Цонев 
2017 

3 менхира в храма на ман.”Св.Георги” при с.Горни 
Богров, Софийско. Високи 2 м. Християнизирани - в 
1901 вградени в олтара на храма (1 в олтара, 2 
отвън в основите на източната стена.  

ЮБ-14 1 отделен менхир Западна 
България 

Информация от 
2017 г. 

1 менхир като олтарен камък в параклис „Св.Иван 
Рилски” в пернишкото село Старо село. 

ЮБ-15 1 прави 4 съборени 
менхира 

Югоизточна 
България 

Инфо от Гергана 
Гергьовска 2017 г.. 
Проверка Л.Цонев 
15.10.2017 г. 

В параклиса „Св.Георги” близо до с.Индже войвода 
(Странджа) има 1 вертикален менхир (вис. 1м), а 
около него има 4 съборени менхира (вис. 1.2-1.4м). 

Показвам обща схема на менхирите в България според моите данни и преценка 

към май 2017 г. Показани са както запазените, така и унищожените. Бройката в групите 

е символична. 
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Обзорна карта на оцелели и унищожени менхири в България по данни до октомври 

2017г. Л.Цонев 



 

136 

V. МЕНХИРИ В ТУРЦИЯ 

Според дипляна на общината в Лалапаша около града има 27 менхирни полета 

(Lalapaşa 2000-), т.е. поне 1000 менхира.  

Подобна информация идва и от статия на турския археолог M.Őzdogan от 1999г., 

цитирана от (Фол 2007). 

Рабиа Ердогу (Erdoğu 2005) в своята магистърска теза по археология към 

Университета в Дъръм, Обединеното кралство, също настоява, че наличните в 

Одринско между 1000 и 2000 побити плочести камъка в огромната си част били не 

ислямски надгробия, а праисторически менхири. В същия район, обаче, се срещат и 

древни мюсюлмански гробища, където камъните – поради своята древност - са слабо 

обработени и без надписи. Въпросните одрински групи ортостати (standing stone 

complexes) са изследвани от Özdoğan, Akman 1991-1999 и от Erdoğu 2001-2005. Датират 

ги без разкопки, само според повърхностни находки, в ранната желязна епоха или в 

средата на ІІ в.пр.Хр., макар че по терена се срещат и по-късни артефакти, напр. от 

Римската епоха. Ортостатите са предимно плочести по форма и разположени в 

подредени групи - успоредни редове с азимут 220
о
-230

о
-240

о
.  

Ето няколко находища, картирани от Erdoğu 2005: 

   

Две подредени групи в рамките на комплекса Berberoğlu Ayazmasi Подредена група Kırçeşme 

Формите на ортостатите са много разнообразни - Ердогу ги обобщава в 4-5 типа, 

като преобладават плочестите:  
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Типични теренни снимки на района от работата на Р.Ердогу (Erdoğu 2005):  

  

 

Ще съпоставя ортостатите в района Одрин – Лалапаша, които се декларират и 

интерпретират като праисторически мегалити, с подобни обекти на българска 

територия, които без всякакво съмнение са ислямски надгробия.  

Ето основните аспекти, които присъстват в анализите на турските археолози: 

/А/ Подредба на ортостатите върху терена 

/Б/ Височина и форми на ортостатите 

/В/ Антропоморфни ортостати 

/Г/ Общ археологичен контекст в района на ортостатите 

Ще ги коментирам поотделно в този ред и ще ги съпоставя с наличните 

ислямски обекти от този род в България.  

V-1. ПОДРЕДБА НА ОРТОСТАТИТЕ ВЪРХУ ТЕРЕНА 

Коментирайки предполагаемите менхири в турска Странджа, Ердогу отбелязва, 

че тамошните групи менхири често са смесени с ислямски гробища, които са 

различими по ориентацията. Ето всичките пасажи по този въпрос в магистърската й 

работа:  

Page 39: The Megalithic Complex of Sandanisment: The complex consists of multiple stone rows, but 

only some of them extend over a significant distance. There is a marked preference for a North-East/South-West 

orientation for each face of the single stones.  

Page 53: The Northern area is the largest part of the complex, with 328 stones out of a total of 509. At 

least 40 rows can be distinguished (Fig. 6. 5). They lie roughly parallel to each other at angles [changing] 

from 220-230 degrees to 240-245 degrees in the area. There is also a marked preference for a North-East, 

South-West orientation of the faces of each single stone. The Muslim graves also have a different orientation, 
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North-West to South-East. Thus, it is not difficult to separate the original standing stones and later Muslim 

graves.  

Page 65: In the south, stone nos. 17 - 17A, 19-20 and 4-6 lie one behind the other and face in a 

NE/SW direction. There is a Muslim grave in this area. Stone nos. 10, 13-15 face in a N-S direction, and may 

be related to the Muslim grave.  

Page 83: The Megalithic Complex of Kirçesme. Furthermore, some fifty metres east of the complex lies 

a Muslim cemetery with a few graves in a small oak forest. They are regular well made graves and face to S/N 

orientafion. The rows are set an angle of 230 degrees. Stones have been erected close to each other and the 

majority (90%) face a SW/NE direction.  

Page 93: With the exception of the Kinkkoy Complex, Muslim graves were identified in all complexes. 

All Muslim graves have an S-E orientation [Вероятно грешка: вместо S-E трябва да е S-N - Л.Ц.], as opposed to 

the older standing stones. In Muslim tradition, the position of graves always turns to Makka, to the south. 

However in all complexes standing stone rows face to SE/NE orientation. [Вероятно грешка: вместо SE трябва 
да е SW – Л.Ц.] 

Page 94: All of the complexes have multiple stone rows. Stone rows and each single stones face to a 

SW/NE direction.  

Page 130: All standing stone complexes in the Edirne region lie on SW-NE direction. All complexes 

consist of multiple stone rows which lie parallel each other, and most of them are aligned on the midwinter 

sunset (solstice).  

Page 142: All of the standing stone complexes of Turkish Thrace have common features: they contain 

multiple stone rows. These rows, as well as single stones, lie roughly parallel to each other at angles of 

generally 220, 230 and 240 degrees, and there is a marked presence of a North-East / South-West orientation 

for the faces of each stone.  

Обобщено, според Ердогу:  

• Ислямските надгробни плочи имат ориентация северозапад-югоизток NW-

SE (т.е. плочите гледат в посока югоизток SE, понеже там е Мека спрямо Балканския 

п-в) или север-юг N-S (т.е. пак се предполага, че гледат към Мека, но с известна грешка 

в ориентацията.  

• За разлика от тях плочестите менхири са ориентирани югозапад-североизток 

SW-NE; както плоскостите на всеки отделен ортостат, така и самите редици от 

ортостати.  

Подобно твърдение срещаме и в друга турска публикация (Özbek 2008), която 

регистрира предполагаеми единични менхири сред ислямски гробища на п-в Галиполи:  

“The erected standing stones here are bigger than any other stones found in the peninsula. … They 

would measure more than 3 m starting from the base. As they have no common orientation, occasionally they 

are observed as a group oriented towards East or West. However, in the Islamic period gravestones usually are 

oriented South-East in medieval and modern erection positions… The flat parts of the menhirs are generally 

oriented towards West or East. However, there is also a preference towards South-West. The biggest ones are 4 

m high.”  

Обобщено, според Йозбек:  

• плоските ислямски надгробия гледат на югоизток SE, сиреч към Мека;  

• плоските менхири са ориентирани изток-запад W-E, понякога гледат на 

югозапад SW. 

Този критерий за разграничаване на плочести менхири от плочести ислямски 

надгробия според ориентацията ще наричам за краткост критерий Ердогу-Йозбек.  

Един негов недостатък се забелязва от пръв поглед: двете плоскости на плочата 

по принцип са геометрично равноправни, следователно, не е ясно коя от тях смятаме за 

лицева, за да проверяваме накъде е ориентирана - на югозапад, запад или изток.  

Вторият недостатък се състои във факта, че този критерий разглежда само 

ориентацията на плочестото надгробие (за която в каноничния ислям няма строги и 
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постоянни правила), без да взема под внимание различните възможности за 

съобразяване на погребаното тяло и надгробието с киблата:  

Трети проблем произлиза от факта, че за разлика от ислямските плочести 

надгробия менхирът като археологичен обект не е задължително да бъде 

надгробен паметник, дори напротив – най-често не е такъв.  

Четвъртият и основен проблем се състои в обстоятелството, че в светлината на 

подробния анализ в Част ІІІ критерият на Ердогу-Йозбек не е верен. 

Ето няколко примера.  

/1/ Регистрираните от Ердогу плочести ортостати в Одринско, които тя обявява 

за менхири, т.е. за езически праисторически паметници, по своята индивидуална 

ориентация и подреждане в редове гледат на североизток. Така те точно съвпадат с 

евентуално изоставено сунитско ислямско гробище, изградено според първия и основен 

ислямски канон [А]– погребаното тяло е перпендикулярно към киблата (с лице 

надясно), а плочата при главата е успоредна на киблата, като  Мека се пада на 

югоизток:  

    
Ляво: Теоретично подреждане в аранжировка №1 на ислямски гробове в Одринско, ако спазваме канона 

главата на починалия да гледа надясно към Мека. Плочите са ориентирани в посока SW-NE. Дясно: 

Множество плочести ортостати край Одрин, определени от Ердогу като менхири, понеже плочите 

са ориентирани от югозапад към североизток. 

/2/ Ако плочите гледат ТОЧНО към Мека, т.е. на югоизток, това не може да 

стане при перпендикулярно разполагане на мъртвите тела спрямо киблата с лице 

надясно към Мека, но е възможно при успоредно ориентиране на тялото спрямо 

киблата. С други думи такова индивидуално и глобално разполагане на плочести 

ортостати по терена също би могло да бъде ислямско гробище по втория по-рядко 

практикуван ислямски канон [Б].  

   
Два варианта за канонично  подреждане на ислямски гробове на Балканите, така че надгробните плочи 

да са ориентирани ТОЧНО към Мека  
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/3/ Ердогу твърди, че ислямските надгробия в Одринско са ориентирани север-

юг N-S. Това е просто една от възможните неканонични ориентации на надгробията, 

при която погребаните тела нямат връзка с Мека [Г].  

/4/ Според Йозбек плочестите менхири били ориентирани запад-изток W-E. Това 

е втората възможна неканонична ориентация на надгробията, при която погребаните 

тела нямат връзка с Мека [В].  

Налага се изводът, че критерият на Ердогу-Йозбек е крайно неточен и неясен, 

понеже на Балканския п-в има поне 4 типа индивидуални и групови подредби на плочи, 

които могат да отговарят на ислямски гробища: СИ (лице надясно към Мека), ЮИ 

(тяло надлъжно към Мека), Ю (неканонично), И (неканонично). Освен основния и 

вторичния канон, другите погребения – макар и не строго канонични – се допускат, не 

се санкционират от практическия ислям. Следователно, много е рисковано 

ОРИЕНТАЦИЯТА да се ползва като критерий при интерпретация на плочести 

ортостати на Балканите, без да се извърши обективно датиране физични методи 

(например, стимулирана луминесценция OSL) и без археологични разкопки. 

Разкопките биха установили /а/ дали изобщо става въпрос за погребения и /б/ ако има 

погребения, дали телата са съобразени с киблата.  

V-2. ВИСОЧИНА И ФОРМИ НА ОРТОСТАТИТЕ 

Публикациите за ортостатите край Одрин наблягат върху „големите камъни” и 

ги обявяват за менхири. В своя най-подробен анализ за района Одрин – Лалапаша 

Ердогу съобщава (Erdoğu 2005), че ортостатите в Одрин – Лалапаша в огромното си 

мнозинство са ниски, от порядъка на 0.5-1.5м, но има и такива с височина до 2-3 метра, 

макар че са много малко на брой (около 0.5%). Изкушението, обаче, да се изтъкнат 

именно високите, е голямо, поради широко разпространената илюзия, че менхирите 

непременно са „много високи” забити камъни. Високите ортостати се издигат в 

периферията на находищата от сравнително ниски плочести ортостати и затова най-

силно впечатляват както публиката, така и самите изследователи.  

   
„Мегалитният” комплекс Kırıkköy (Erdoğu 2005) 

 
„Мегалитният” комплекс Keremettin (Erdoğu 2005) 
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„Мегалитният” комплекс Çömlekakpınar-Kırıkköy (Lalapaşa 2000-) 

 
„Менхири” в находището Sarayakpınar според статията M.Őzdogan “Arkeoloji ve Sanat, Yil. 21, Sayi: 90, 

Mayis-Haziran 1999, pages 2-28. Снимката е препечатана от (Фол 2007). 

Добавям за пълнота и няколко снимки от Интернет: 

  
Високи ортостати в района Одрин-Лалапаша, напомнящи менхири. Сн. Интернет. 

Казано накратко, освен вече коментираната ориентация на плочите (вж. т.н. 

критерий на Ердогу-Йозбек по-горе!), при опитите са идентификация на одринските 

ортостати Ердогу и Йозбек използват още един „менхирен признак” – голямата 

височината на някои ортостати. По-горе в Част ІІІ вече дадох, обаче, доста примери за 

също така високи и при това несъмнени ислямски средновековни надгробия в 

България. Така че и височината не може да бъда сигурен критерий за мегалитност. 

Що се отнася до разнообразните форми на одринските ортостати, отбелязани от 

Ердогу, всичките можем да ги видим в турското гробище до джамията в село Зелена 

морава край Омуртаг, т.е. за никакво „мегалитно” своеобразие на одринските ортостати 

не може да става дума. 
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Форми на „менхирите” край Одрин според Ердогу 2005. 

 
Най-разнообразни ислямски надгробия в двора на джамията в село Зелена морава край Омуртаг. Сн. 

Л.Цонев 2016. 

Можем да обобщим, че наред с разнообразните възможни ориентации на 

плочестите мюсюлмански надгробия на Балканите, наличието на малобройни, но ДОСТА 

ВИСОКИ МЮСЮЛМАНСКИ НАДГРОБИЯ в България говори срещу хипотезата на Ердогу и 

колегите й за праисторическия произход на ортостатите в района Одрин – Лалапаша.  

V-3. АНТРОПОМОРФНИ ОРТОСТАТИ 

Ердогу специално отбелязва наличие на „антропоморфни” ортостати край 

Одрин, сравнява ги с антропоморфните менхири във Франция и на о-в Корсика и по 

този начин пренася праисторичесата интерпретация на френските ортостати върху 

обектите край Одрин.  
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Антропоморфен „менхир” в „мегалитния” комплекс Kircesme според (Erdoğu 2005). 

Такъв ход не е логически коректен и е пресилен. Като пример ще покажа съвсем 

същия антропоморфен камък от старо турско гробище в Омуртагския край:  

 
Старо турско гробище край шосето между селата Голямо Църквище и Обител, Омуртагско. Сн. 

Л.Цонев 2016. 

Следователно, НАЛИЧИЕТО НА АНТРОПОМОРФНИ СТЕЛИ също не доказва 

праисторическата древност на ортостатите край Одрин и Лалапаша.  

V-4. ОБЩ АРХЕОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ В РАЙОНА НА ОРТОСТАТИТЕ 

Когато описва района Одрин – Лалапаша от археологично гледище, Р.Ердогу 

споменава за открити там следи от праисторията, тракийската и елинистичната 

древност, от римската епоха и дори от средновековието. Находките се изразяват в 

скални светилища (кръгли точкови ямки по природни скали), фрагменти от 

праисторическа и елинистична керамика, долмени, селищни могили, зидове от по-

късните епохи. Този археологичен фон на пръв поглед добре допълва основната 
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хипотеза, че одринските ортостати са праисторически менхири, но той може да 

отразява и тривиалния факт за хилядолетното обитаване на тези достатъчно 

привлекателни земи без връзка със създаването на мегалитните паметници.  

Подобен археологичен контекст в България намираме около 

късносредновековни и дори съвременни ислямски гробища, които нямат отношение 

към мегалитни паметници. Ще посоча два примера, кореспондиращи с райони, 

обсъждани в настоящата студия. Единият пример е Чепинското поле, където е 

старинното гробище край с.Костандово. Там са намерени артефакти с хилядолетна 

давност (Салкин, Байраков 2010). Подобна е обстановката в района Омуртаг – 

Търговище – Шумен, както се вижда, например, от публикациите (Атанасов 2005), 

(Венелинова 2012), (Апостолов 1999). 

Без да имаме възможност да направим подробен обзор, достатъчно убедително 

можем да твърдим, че ХИЛЯДОЛЕТНИЯТ АРХЕОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ от праисторическата, 

класическата тракийска, елинистичната и римската епохи САМ ПО СЕБЕ СИ СЪЩО НЕ 

МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА ДРЕВНИЯ ПРОИЗХОД НА ОДРИНСКИТЕ ОРТОСТАТИ, ТЯХНАТА 

МЕГАЛИТНА ПРИРОДА. Комбинацията от археологични разкопки и обективно датиране 

на споменатите обекти не може да бъде заменена нито от ориентационни съображения, 

нито от значителната височина на ортостатите, нито от наличието на антропоморфни 

стели, нито от наличието богат археологичен контекст от няколко хилядолетия. 

V-5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На Балканите има плочести ислямски надгробия с най-разнообразна ориентация 

и често те не се съгласуват с ислямските канони за положението на погребаното тяло.  

Според мои непреки съображения ортостатите – между 1 000 и 2 000 броя - 

декларирани сензационно от Ердогу край Одрин и от и Йозбек на п-в Галиполи, твърде 

вероятно са по-скоро ислямски надгробия, а не плочести менхири. 

Достоверно разграничаване на двете групи паметници може да стане само чрез 

комбиниране на археологични разкопки и обективно датиране (най-подходящо е 

луминесцентното OSL). Никой от турските изследователи не е осъществил такава 

програма – те са работили главно с непрекия критерий за ориентацията, който е много 

ненадежден. Има голяма вероятност побитите плочести камъни край Одрин след 

подходящо обективно датиране (напр. OSL) и след сериозни археологически разкопки, 

да се окажат не праисторически менхири, а средновековни ислямски сунитски 

гробища, каквито е имало и край София до 1878г. 

Подобни съображения са в сила и за подредените групи плочести ортостати в 

етноконфесионално смесените райони в България. За тях също нямаме основания да ги 

обявим за менхири и затова не ги включваме в общия брой менхири на Балканите в 

Част ІV. Най-вероятно те са средновековни ислямски надгробия.  

Давам цялата известна ми информация за ортостатите в Европейска Турция 

според Ердогу и Йозбек, без да ги включвам в общия брой на предполагаемите 

менхири на полуострова. 
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Таблица 4. Ортостати в Одринско според Erdoğu 2005. 
Менхирни групи 
(брой менхири)  

Описание 

Yağcılı  Оцелелите камъни са високи до 1м, всичките ориентирани ЮЗ/СИ. Няколко цисти наблизо. Неподредена група. Най-
ниските камъни от всичките групи.  

Keremettin (30) Височина 1.50-2.50 м. Камъните ориентирани ЮЗ/СИ. Форма близка до кубична. Поне 10 успоредни редици. Тумулус 
наблизо. 

Lalapaşa  Високи плочи, ориентирани ЮЗ/СИ. Подредба неясна. Долмен наблизо. 

Sülecik (13) Три камъка високи по около 2 м и десетина високи по 1 м. Ориентация ЮЗ/СИ. Неподредена група. 

Hacılar Високи плочи и кубични блокове, ориентация ЮЗ/СИ. Два долмена наблизо. Около единия има 4 камъка=кромлех. 

Sarıdanişment Много високи забити камъни. Останки от редове. 4 големи тумули наблизо.  

Cevizlik Многобройни успоредни редове от забити камъни. Форма – предимно кубична. Ориентация на редовете и отделните 
камъни ЮЗ/СИ 

Eski Bağlar  Голяма подредена група. От запад следи от голям ров, вероятно датиращ от създаването на самата група. 
Преобладават плочи, повечето около 1-1.2м високи, но има няколко високи плочи по около 2м; ориентацията им е 
ЮЗ/СИ. Тумулус наблизо. 

Büyük Tavşan Неподредена група от сравнително малки камъни, предимно кубични (massive blocks). Ориентация на камъните 
ЮЗ/СИ. 

Berberoğlu Ayazmasi 509 предимно плочести камъни. Повечето високи 0.50-0.90м, само 15 от тях са над 2 м, максималният 3.05 м. 
Средна дебелина на камъните 0.10-0.20м. Подредени в поне 40 успоредни редици, ориентирани с азимут 240-245о в 
един участък, а 230о в друг участък; общо ЮЗ/СИ. Такава е и преобладаващата ориентация на отделните камъни. 
Камъните в близкото мюсюлманско гробище са ориентирани СЗ/ЮИ и така лесно се отличават от менхирите. 
Няколко камъка изглеждат като антропоморфни статуи – горе завършват със силно стилизирани рамене и глава. 
Долмен наблизо. 

Hacıdanişment / Eski 
Mezarlık 

Общо 72 плочести камъка. Средна височина 0.20-0.80 м, 5 броя са над 1м, най-високият е 2.30 м. Само два са 
останали изправени. Подредени в успоредни редове, ориентирани ЮЗ/СИ. В близкото мюсюлманско гробище 
ориентацията на плочите е С/Ю. Долмен наблизо. 

Kırıkköy 135 плочести камъка, подредени в поне 10 успоредни редици, ориентирани ЮЗ/СИ с азимути 220о и 240о. 
Преобладаваща височина 0.90-1.20м и дебелина 0.10-0.25м. 16 камъка са по-високи: 1.28-2.60м. Два тумулуса 
наблизо.  

İkiztepe-Türbe 269 камъка, плочести и колоновидни. Преобладаваща височина 0.30-0.60м. От тях 46 камъка са над 1 м, а три камъка 
са високи по 3 м. Видими са няколко успоредни редици с азимут 230о-240о, т.е. ЮЗ/СИ, каквато е и преобладаващата 
ориентация на отделните камъни.  

Kırçeşme 366 плочести камъка, преобладава височина 0.50-0.90м, от тях 76 са над 1м. Най-високият е 2.55м. Преобладава 
дебелина 0.10-0.20м. Подредени в успоредни редици с азимут 230о, т.е. ЮЗ/СИ, също както и отделните камъни. 
Наблизо мюсюлманско гробище с плочи, ориентирани С/Ю. 1 антропоморфен камък (глава и рамене).  

Добавка от статията (Özbek 2008): 

Çomlek Akpınar Високи плочести камъни. 

На п-в Галиполи преобладават изтеглени по височина плочи, височината 

варира 2-3м, максимална 4м. В България в гробищата на селата Българска поляна и 

Хлябово старинни ислямски надгробия съжителстват с християнски гробища от ново 

време поради факта, че ислямските надгробия са грубо изработени и ненадписани и 

етно-конфесионалната им идентификация с течение на времето се забравя от местното 

население (вж. тук раздел ІІІ-4.). Подобно съжителство на средновековни и модерни 

надгробия се наблюдава и в гробищата на п-в Галиполи, но там и едните и другите 

надгробия са все мюсюлмански, т.е. етно-конфесионална разлика няма.  
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Таблица 5: Ортостати на п-в Галиполи - индивидуални. Според (Özbek 2008): 
Групи на п-в Галиполи около 
Canakkale 

Описание по (Özbek 2008): 

Keçili Няколко групи плочести камъни в местното гробище. Височина предимно 1-2м, максимум 3.6м. Дебелина 
0.2м. 

Bahşili Много високи предимно плочести камъни с височина 1.50-2.50м, максимум 4м. Дебелина 0.30-0.50м. 
Ориентация И/З, някои към ЮЗ. Смесени с гробове от отоманската епоха.  

Групи на п-в Галиполи около 
Tekirdağ 

Описание по (Zeynep Erdem 2009), (Zeynep Erdem 2009а)  

Yazır 1 ортостат висок 2 м сред гробището. 

Tatarlı 3 ортостат сред гробището. 

VІ. МЕНХИРИ В ГЪРЦИЯ 

В Гърция са регистрирани малък брой индивидуални менхири, при това без 

точна и обективна датировка на ортостатите, така че менхирите са предполагаеми, 

виртуални – каквито, да напомня, засега все още са в по-голяма или по-малка степен 

всичките менхири на Балканите. В Гърция не са открити нито кромлехи, нито 

праволинейни редове, нито подредени или неподредени групи от менхири.  

Публикуваните ортостати, декларирани като менхири в Гърция, произлизат от 

различни райони: Суфли-Магула край Лариса (1 брой), Мидея край Нафплио (2 броя), 

Миконос (1 брой) и на о-в Наксос (2 броя). Тук показвам чертеж и снимки на по-

големия менхир на о-в Наксос, изображения на другите паметници не можах да издиря. 

Не е ясно доколко двата каменни блока от Мидея, пренесени в музея в Нафплио, може 

да се нарекат менхири. По-малкият от двата менхира на о-в Наксос също е съмнителен 

засега. Общо са установени 6 индивидуални кандидат-менхира. 

Таблица 6. Ортостати в Гърция по (Moutsopoulos, Dimitrokallis 1977) 
Индивидуални менхири, 
място 

Описание по (Moutsopoulos, Dimitrokallis 1977)  

Larissa 1 менхирна статуя, 4 км С/И от Лариса; днес – в музея на Лариса. 

Midea 2 менхирни статуи; днес – в музея в Навплио. 

Mykonos 1 менхир висок 2.75м. 

Naxos 2 менхира, доста различни един от друг: 

      1) Менхир Tsikalario, висок 2.15м, широк 0.50м. Изтеглена във височина груба плоча, леко разширена в горния 
край. Издига се насред скалист планински склон. 

      2) Менхир Agia Anargyra, висок 1м, широк 1.20м. 

 

http://www.persee.fr/author/persee_282253
http://www.persee.fr/author/persee_282253
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VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основното количество мегалитни паметници на Балканския полуостров се 

намира в днешната територия на България и Турция. Досега са относително подробно 

изучени долмените. Установено е, че двете страни разполагат почти по равно с по 

около 150-200 долмена, но на менхирите не е отделяно практически никакво внимание.  

Уточняването на дефинициите и критериите за непряката преценка на 

менхирите, съобразено с международно възприетите становища в световната 

археология, както и преразглеждането на някои клишета в българската историография 

позволи да преоценим доста каменни обекти в България и да ги определим като 

менхири. Преразгледано върху тази основа, количеството им дори днес, след 

многовековни разрушения, се оказа сравнително голямо - около 350 броя.  

В началото на ХХІ век се появиха няколко работи на турски изследователи, 

които твърдят, че в неголям район източно от Одрин има между 1000 и 2000 ортостати, 

които се определят като праисторически менхири от турски изследователи. Приликата 

им с примитивни средновековни ислямски надгробни камъни, обаче, е толкова 

значителна, че не позволява засега да се правят никакви определени заключения за 

археологичната им същина, преди да се приложат обективни физични методи за 

датиране (например, луминесцентно OSL).  

Добре е усилията по издирване, описание и съхранение на предполагаеми 

менхири на Балканите да се водят системно и настойчиво от трите съседни страни, 

преди разрушенията от съвременното население (иманярство и мелиорация) да ги 

ликвидират напълно и завинаги.  

Естествено, при очертаването на мегалитната картина на Балканския полуостров 

можем да бъдем напълно сигурни едва тогава и само тогава, когато по една и съща 

обективна методика се анализират всичките мегалитни обекти в България, Турция и 

Гърция. Много подходяща методика за тази цел е оптично стимулираната 

луминесценция (OSL), понеже тя фиксира момента на създаването на паметника, 

докато всичките досегашни непреки методи допускат съмнението, че издирените 

артефакти не са непременно синхронни с изграждането на мегалита.  
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THE MENHIRS IN BULGARIA AND IN THE BALKAN PENINSULA – METHODOLOGICAL 

PROBLEMS AND ATTEMPT FOR GENERAL CONCLUSION 

Lyubomir Tsonev 

 

ABSTRACT 

The present study deals with a specific type of megalithic monuments – with menhirs in Bulgaria and on the 

Balkan Peninsula.  

At the beginning some important methodological issues are discussed: definitions of megalithic sites in general 

and menhirs in particular – individual as well as grouped in various sets. Then information about menhirs on 

Bulgarian territory from the end of XIX till the beginning of XXI century is collected and presented in detail. 

Individual menhirs, menhir rows and cromlechs from North-East and South-East Bulgaria are described. They 

are compared with similar sites on Crimea Peninsula and in South Ireland. In this sense Bulgarian megalithic 

area represents a significant transition region from West European and Mediterranean megalithic world in east 

direction towards the big Black sea megalithic arc: Balkan Peninsula – Crimea – Caucasus – Armenian 

Mountains Zangezur. 

The main methodological problem discussed here is the formal resemblance between prehistoric menhirs and 

medieval Islamic tombstones. Turkish researchers assert that nearly 2,000 orthostats registered in the area 

between Edirne and Lalapasha are menhirs and significantly differ from Islamic tombstones. Within the limits of 

Europe, this problem occurs only on the Balkan Peninsula and - if neglected - it can distort the overall picture of 

megalitism in the whole region. After a critical review of a number of similar sites in northeastern Bulgaria and 

Rhodope Mountains, this report comes to the opposite conclusion: the Edirne orthostats are most probably 

abandoned medieval Muslim gravestones and not prehistoric megaliths - menhirs. 
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