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ДЕВТАШИТЕ КРАЙ ПЛИСКА  

ИЗИСКВАТ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 

I. МЕГАЛИТНИТЕ ПАМЕТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ 

I.1 ДОЛМЕНИ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ 

Двата основни типа мегалити – менхири с техните комбинации (линейни 

редици и кръгове, кромлехи) и долмени – са създавани от твърде грубо издялани 

скални късове през халколита, бронзовата епоха и в началото на желязната епоха 

(грубо казано между Х хил. и средата на І хил.пр.Хр.) в различни райони, пръснати по 

цяла Евразия – от Британия пред Балканите, Индия, Югоизточна Азия, та чак до Южна 

Япония. За България това е времето от II до средата на I хил. пр. Хр. Те са най-старите 

архитектурни паметници по нашите земи. 

За около 5 години 2004-2009 успях с колеги-физици от България и Испания да 

издиря данни за около 120 долмена, оцелели у нас до началото на ХХ в 

(www.balkanmegaliths.bgjourmey.com). Предполагам, че вероятно са всичко към 120–

130. Основните масиви са в планините Странджа (около 60), Сакар (около 40) и 

Източните Родопи (около 20). Има още съвсем малко на брой долмени, пръснати тук-

там извън споменатите типични долменни райони.  

Според официалната датировка те са били градени през времето от ХІІ до VІ 

в.пр.Хр. (т.е. от края на II до средата на I хил.пр.Хр.). След края на VІ в.пр.Хр. 

изграждането на долмени замира завинаги – както у нас, така и по света. Долмените в 

Тракия са практически последните в света. Географски най-близките им съседи – в 

Кавказ – официално се датират доста по-рано, в периода ХХV–ХV в.пр.Хр. и така 

съвпадат по време с Микенската култура. 

http://www.spisanie.ongal.net/broi14/2Devtashi-Menhiri.pdf
http://www.balkanmegaliths.bgjourmey.com/
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I.2 МЕНХИРИ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ 

С менхирите и производните им редици и кромлехи положението е по-неясно и 

сложно. Най-напред трябва да имаме предвид, че по цял свят районите с менхири и 

долмени рядко съвпадат – обикновено са близки или частично се припокриват. Не е 

сигурно дали менхирите и долмените са създавани едновременно и от едно и също 

население, макар че това е твърде вероятно, понеже все пак са еднотипни по своята 

архитектурна същина – мегалитни обекти. После се намесва обстоятелството, че 

менхирите се датират много по-трудно от долмените, понеже там практически не се 

намират подходящи артефакти, които да са със сигурност съвременни с издигането им. 

От общи съображения (доста по-прости като градеж, по-неразвити като архитектура) 

може да се смята, че вероятно са поне с няколко века по-стари от съседните им 

конструктивно доста по-сложни, по-развити долмени. 

В днешна България менхирите са изучени съвсем слабо. От официалната научна 

литература досега са известни съвсем малко менхири и техни комбинации: два 

индивидуални менхира (1 при с.Овчарово, Сакар пл. и 1 при с.Петокладенци, 

Плевенско) (Фиг. 1) и два кромлеха (1 при с.Долни Главанак, Източни Родопи и 1 при 

с.Старо Железаре, Същинска Средна гора) (Фиг. 2). През 2014 г. Вера Антонова откри 

малък кромлех по северния склон на нос Емине (Цонев 2014). Менхирни редици 

(alignments) у нас изобщо не се споменават с изключение на едно сведение на 

Д.Митова-Джонова за с. Староселци, Плевенско (Митова-Джонова 1979). 

За създателите им не може да се каже нищо определено, освен да се 

предположи, че са били местни племена от прото-тракийския кръг. Ако допуснем, че са 

градени няколко (примерно 5) века по-рано от тукашните долмени (ХІІ–VІ в.пр.Хр.), 

получаваме периода ХVІІ–Х в.пр.Хр., т.е. средата и края на II хил.пр.Хр. Няма сигурни 

аргументи за по-точната им датировка. 

   
Фиг.1 
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Фиг.2 

 

II. НАРОДНОСТИ В БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ЕРАТА СЛЕД ХРИСТА 

От една страна обективната етническа структура в древността е много по-рехава, 

слабо отграничена в сравнение с днешната, а историографското описание в древните 

извори е в една зачатъчна, преднаучна фаза и днес предизвиква противоречиви 

прочити. От друга страна самите понятия, описващи етничността, и днес се намират в 

крайно незадоволително състояние на разработка. За нуждите на тази студия се налага 

въпреки споменатите трудности да скицирам бегло официалната днешна 

историографска картина. 

Местното население по днешните ни земи се нарича от историците ТРАКИ в 

периода от ХІІ в.пр.Хр. (предполагаемото време на Троянската война, от чието 

пресъздаване в Омировата „Илиада“ за пръв път научаваме имената на „тракийски“ 

племена и царе) до ІІІ-ІV в.сл.Хр., когато по някакви причини „изчезнали безследно“. 

Твърди се, че при разпада на Римската империя източният дял на Балканите се 

превръща за няколко века в арена на изненадващо бурни движения на различни народи.  

Най-напред старинните и достолепни траки, творили тук толкова богата култура 

в продължение на поне 2 хилядолетия без прекъсване, в римската епоха на Балканите 

(ІІ–ІVв.) почнали да се „топят“, за да изчезнат напълно към Vв. Дотолкова намалели, че 

плодородните им земи почнали да запустяват и станали привлекателни и достъпни за 

нови заселници. И такива не закъснели. 

През ІІІ в. от север нахлула нова и различна етническа група – ГОТИ (= 

ГЕТИ?) , която основала своя малка държавица в Одринско. След малко повече от 

половин век готите били прогонени на северозапад от Тракия. Очевидно през ІІІ в. 
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местните траки били все още достатъчно многобройни и силни, за да се справят с 

нашествениците. 

Но оттогава, през ІV–V в., изглежда траките почнали бързо и забележимо да 

оредяват, щом без колизии „отстъпили място“ на следващата етническа вълна – 

СЛАВЯНИ. Те придошли по това време на Балканите от североизток и безконфликтно 

се разселили из плодните земи и останали завинаги тук. Дори и да са заварили остатъци 

от тракийското население, няма данни двете народности да са враждували, а по-скоро 

изненадващо бързо се сприятелили и заживели дружно. Но дотук притокът на 

заселници не спрял. 

В периода V–VІІ в. пак от североизток по днешните ни земи придошла нова 

етническа група заселници, които историците ни назовават РАННИ , ПРА-, ПРОТО- 

или ПЪРВО-БЪЛГАРИ. Заселили се тук, без забележимо да враждуват нито със 

заварените славяни, нито с едновремешните траки, и към 6–7в. изградили по техните 

земи държава, която нарекли на свое име. Описаната етническа мозайка се 

хомогенизирала изненадващо бързо (за 1 век) в нова народност, за чиито представители 

историците ползват името БЪЛГАРИ. 

Приходящите езичници заварили местни християни, които отдавна били приели 

новата религия в нейния ранен вариант, близък до „оригинала”, проповядван още от 

първите векове на Христовата ера. В средата на Х в., обаче, възприемайки от Византия 

подходяща писменост и квалифицирани богослови, българските държавници наложили 

конгломератът от придошли езичници (българска и славянска компонента) и заварени 

местни ранни християни (тракийска етническа компонента) да възприеме 

християнството в неговия тогавашен актуализиран византийски (константинополски, 

цариградски) вариант като официална държавна религия. След тези драматични 

събития етническите придвижвания в Източните Балкани затихват задълго. 

Има доста мнения по въпроса откъде придошли раннобългарските заселници 

(Прикаспието, Персия, Афганистан, Хималаите и т.н.), които напоследък твърде 

оживено се дискутират, макар и не винаги достатъчно убедително. Самият факт за 

бурни етнически промени в източния дял на Балканския полуостров рядко се подлага 

на съмнение. Има, обаче, една важна подробност, която официалната историографска 

книжнина изобщо не подлага на съмнение: ТЪЙ КАТО ПЪРВИТЕ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ И 

СТОЛИЦИ НА НОВАТА ДЪРЖАВА БИЛИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ, В РАЙОНА, 

МАРКИРАН ОТ ПЛИСКА, ПРЕСЛАВ, МАДАРА, ТО СЕ СМЯТА, ЧЕ ИМЕННО ТАМ ПРИДОШЛИТЕ 

ПЪРВОБЪЛГАРИ СЕ ЗАПАЗИЛИ В „НАЙ-ЧИСТ“ И „НАЙ-КОМПАКТЕН“ ВИД, Т.Е. ЧЕ ТОВА СА 

„НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ“, „ИЗКОННО БЪЛГАРСКИТЕ“ ЗЕМИ. В ТОЗИ РАЙОН СЕ ОБЯВЯВА ЗА 

СЪЩЕСТВЕНО ПРАБЪЛГАРСКО ТВОРЕНИЕ ПОЧТИ ВСИЧКО – И ПЛИСКА, И ПРЕСЛАВ, И 

МАДАРСКИЯТ КОННИК, И ДОРИ… ДЕВТАШ/ЛАР/ИТЕ. 

IIІ. ДЕВТАШИТЕ 

Девташите, според мен, стават жертва именно на този мисловен стереотип (или 

диктат?). Какво представляват тези загадъчни обекти? 

В албума (Шкорпил 1905) Карел Шкорпил публикува снимки на десетки 

менхири в този район. (Фиг. 3, Фиг. 4) Голяма част от тях са щастливо оцелели до 

днес, макар все още да са съвсем слабо изучени и дори не са изцяло картирани. 
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За да осъзнаем толкова късно и трудно, че у нас има многобройни 

праисторически обекти от световен ранг, причината е проста – никой не ги нарича с 

очевидното им научно име „менхири“, а винаги и навсякъде в литературата ни се 

назовават с непонятната дума „девташлари“. Това е турцизъм или персизъм (?), взет 

неизвестно откъде. Той не само не е употребяван от местното население, но е и 

погрешен според граматиката на българския език (девташ ед.ч. – девташлар мн.ч. на 

турски език – девташлари – удвоено мн.ч. едновременно с турско и българско 

окончание). Въвеждането му в употреба е мистификация. Тук ще премахна поне едната 

от наставките за мн. число „-лар”, за да оставя само българското окончание за мн. 

число. 

 
Фиг.3 

 
Фиг.4 

Ще предам накратко мнението на видни наши историци-българисти за тези 

паметници. 

Карел Шкорпил в първите си публикации, а също и Стамен Михайлов по-късно, 

тълкуват менхирите-девташи като много стари праисторически паметници, подобни на 

западноевропейските менхири, с което всъщност ги извеждат поне от ІІ–ІІІ хил.пр.Хр. 

(вж. напр. Шкорпилови, 1892). 
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По-късно К. Шкорпил променя мнението си и ги обявява за ранно-български 

паметници от VІ–VІІІ в. Той отбелязва, че под камъните не са открити следи от 

погребения и затова предполага, че девташларите са служили за събрания с ограничен 

кръг участници, а седналият на престола, обърнат към цялата група, бил „председател“ 

(Калоянов 2008). 

Тази теза се подхваща и се налага практически безалтернативно в нашата 

историческа наука от Геза Фехер, Анчо Калоянов (Калоянов, 2008), Веселин Бешевлиев 

(Бешевлиев, 2008), Станчо Ваклинов (Ваклинов, 2008), Рашо Рашев (Рашев, 1992). 

Станчо Ваклинов във „Формиране на старобългарската култура“ изказва 

предположение, че девташларите са  

„масовата форма на аристократичната практика да се издигат надписи от името на хана за 

загинали военачалници“, т.е. че са „символични гробници“ на обикновени войници и в крайна сметка са 

„паметници на здравата военна организация“ (Калоянов 2008) (Ваклинов 2008). 

Според Рашо Рашев девташларите са мегалитни паметници на българската 

езическа култура (Рашев, 1992). Те са поменални езически съоръжения и имат връзка с 

обичаи и обреди на прабългарската столична аристокрация от 8–9в. (Миткова 2008). 

Според Веселин Бешевлиев 

„Девташларите (дяволски камъни) … са едни от най-забележителните паметници, останали 

от времето на първобългарите, които са се издигали или още се издигат в близката или далечна 

околност на Плиска. …Обичаят да се правят или издигат девташлари очевидно не е възникнал у 

първобългарите тепърва в Дунавска България, а е бил донесен от тяхната азиатска прародина. Затова 

паралели и обяснения за девташларите трябва да се дирят в Средна Азия… Северозападна Монголия“ 

(Бешевлиев 2008). 

Според (КБЕ 1964):  

„ДЕВТАШЛАРИ (перс.-тур.) – прабългарски надгробни паметници от VIII–IХв.; някои от тях 

са издигани в чест на загиналите далеч от родината. Представляват групи от 5, 7, 9 реда грамадни 

каменни блокове, върху някои от които са издълбани прабълг. знаци. Разпространени са в околностите 

на Плиска“. 

Според (БСЭ 1972):  

„ДЕВТАШЛАРЬI (от перс.-тур. dev – злой дух и тур. taslar – камни), древнеболгарские 

надгробные памятники 8–9вв. в окрестностях Плиски (Шуменский окр., Болгария). Возможно, 

воздвигнуты в честь погибших вдали от родины. Представляют собой группы из 5, 7 и 9 рядов огромных 

кам. блоков; на нек-рых из них выдолблены древнеболг. знаки“. 

Ако имаше подобни мегалити някъде в Южна Русия или край Волга, откъдето се 

приема, че прабългарите се движили към Балканите, съветската енциклопедия 

непременно щеше да го отбележи – руските археолози вършат достатъчно 

систематично проучванията си, а освен това самите територии се намират в Русия, т.е. 

те по всяко време са на разположение за изследователите. Но за други девташлари 

извън Плиска съветските археолози изобщо не споменават. Има ги само в Плиска. 

Днешната официална трактовка има сериозни методологични недостатъци, 

които ще изброя накратко. 

ПЪРВИ НЕДОСТАТЪК. Тя (Г. Фехер, В. Бешевлиев, Р.Рашев) се основава 

практически само върху географската близост на менхирите-девташи до древното 

селище Плиска, където е била първата българска столица. Никакви находки от 

археологичните разкопки не могат да докажат тази общоприета днес теза (Рашев, 1992). 
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Единствено върху тази близост се основава твърдението, че това са ранно-български 

паметници. 

ВТОРИ НЕДОСТАТЪК. Всички автори практически игнорират менхирите 

от неподредените групи и съсредоточават вниманието си изключително върху 

подредените групи. 

ТРЕТИ НЕДОСТАТЪК. Но дори и след тази необоснована стъпка не се 

подхожда коректно – фетишизира се бройката в подредените групи такава, 

каквато е посочена от К. Шкорпил в началото на ХХ в. Никой от споменатите 

автори не отчита очебийния факт за огромните разрушения на менхири през вековете. 

По времето на Шкорпил е имало около 700 подредени и навярно още толкова 

неподредени, т.е. всичко към 1400. Р. Рашев в 70-те години на ХХ в. наброява около 

300 подредени и навярно още толкова неподредени. Общо към 600 менхира. Днес 

установихме, че са оцелели общо не повече от 300, със сила 350, не повече. При това 

положение колко ли са били менхирите-девташи по времето на ранните българи в VІ–

VІІв.? Вероятно няколко хиляди! С други думи, правят се две манипулации на факти: 

най-напред се отделя внимание само на подредените групи менхири, а после бройката 

на камъните в решетките днес или при Шкорпил се фетишизира, обявява се за 

уникална, магическа и т.н. 

 
Фиг. 5: Правилни менхирни групи (решетки) извън България 
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Фиг. 6: Решетките от менхири в Менек, Франция (вж. чертежа дясно горе на Фиг.5). 

https://novotopoznanie.com/zagadki-ostaveni-ot-drevna-tsivilizatsia-vodyat-kam-drugi-izmerenia/ 

 
Фиг. 7: Неправилни групи менхири извън България 

ЧЕТВЪРТИ НЕДОСТАТЪК. Още един важен недостатък на всички споменати 

автори е недостигът на информация, регионалната им ограниченост. На К. 

Шкорпил са били известни менхирите в Карнак, Франция. На Ст. Михайлов са били 

известни големите неподредени групи в Швеция. Но изглежда никой от двамата не е 

подозирал за менхирите на п-в Крим или за менхирите в планините Зангезур 

(Карахундж, Зорац карер) в Армения. Нито пък е знаел, че по света има както 

подредени, така и неподредени менхирни групи. 
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Тази информация изобщо не се взема под внимание от преобладаващия брой 

привърженици на официалната версия. Фехер и Бешевлиев пишат за отделни менхири в 

централна Монголия – „еленовите камъни”, които имат друга степен на обработка 

(изгладени и декорирани с релефи!) и навярно друга функция, много по-малобройни са 

от плисковските камъни и не са подредени в решетки. Рашев не споменава менхирни 

групи в далечната чужбина, но дори и той изглежда изобщо не подозира за наличието 

на менхири на п-в Крим и в Армения. 

ПЕТИ НЕДОСТАТЪК. Досега проблемът се атакува в погрешна 

последователност. Тръгва се от етническата атрибуция на плисковските менхири, 

като не се подлага на съмнение ранно-българският им произход (така автоматично се 

приема датировка в VІ–VІІ в. сл. Хр.!). После се минава към търсене на смисъла. Там се 

изказват най-фантастични хипотези: съвещалища на старейшините; паметници на 

загинали войни-аристократи; полигони за тренировки на прабългарската конница и т.н., 

и т.н. На научното датиране се отделя най-малко внимание. Независимо от 

разнообразните хипотези за обредите, които се предлагат от нашите историци-

интерпретатори, за да обяснят появата на менхирите-девташи, налице е изненадващото 

им единомислие по основния въпрос: девташите са създадени от езическите 

прабългари и то в периода 8–9в. Това датиране е неоснователно. Изправени сме пред 

две логически възможности: 

(1) ИЛИ ще признаем, че девташите по своите собствени белези всъщност са 

класически менхири и като такива естествено може да се отнесат само към III–II 

хил. пр. Хр. Оттук ще следва, че са творение на местното население, което в 

рамките на официалната днешна историческа парадигма би трябвало да 

наричаме „прото-траки”; 

(2) ИЛИ ще приемем, че девташите са съвсем специфични, уникални обекти, 

създадени от т.н. езически прабългари, при това само на едно място в света – 

край Плиска и само в VІІІ–ІХв.сл.Хр. - и никъде другаде преди това, откъдето и 

да са дошли те на Балканския п-в. Така те се оказват по-късни не само от 

класическия тракийски период в историята ни (VІ–ІІ в.пр.Хр.), но дори и от 

многобройните величествени римски (ІІ–V в.сл.Хр.) и ранносредновековни (VІІ–

Х в.сл.Хр.) паметници у нас. 

Предполагам, че именно за да се откъснат тези паметници от тракийското им 

обкръжение и от времето на II хил. пр. Хр. и да се припишат на придошлите от 

североизток езически прабългари се извършва странна езикова манипулация – 

менхирите около Плиска се означават в литературата нарочно и последователно с 

извъннаучния и граматически грешен термин „девташлари“. Не разбирам стремежа 

менхирите-девташи да се подмладят толкова, само и само да се припишат на 

прабългарите в Североизточна България. И категорично не съм съгласен.  

Според мен редът на етапите трябва да се обърне. Най-добре е да се положат 

максимални усилия преди всичко в опити за по-точна датировка. Тя от своя страна ще 

помогне както за етническата атрибуция, така за търсенето на смисъла. За мен 

датирането в VІ–VІІ в., основано най-вече от прибързаните опити за етническа 

атрибуция на менхирите край Плиска, е несериозно и изумително късно при очевидната 

примитивност на тези съоръжения. 
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При отсъствието на сериозни възможности за стандартното археологично 

непряко датиране чрез артефакти, остават само две възможности: 

(А) Непряко – стилово сравнение с наличните и по-добре изучени паметници от 

същия тип в други райони по света, където все пак датировката е по-надеждна 

(менхири, кромлехи и долмени); 

(Б) Пряко – датиране с физичен метод (оптически стимулирана 

луминесценция). Засега той изобщо не е усвоен в България, макар че е създаден и 

развит между 1970 и 1995 г. в Западна Европа, а сетне е доразвит и обогатен в Гърция 

от проф. Янис Лирицис, Родоски университет (Liritzis, 2011; Liritzis et al, 2013).  

Тъй като ще трябва доста да почакаме, докато се внедри у нас прекият метод, ще 

изложа тук поне съображенията си за стиловото сравнение с подобни паметници по 

целия свят. Аргументите си ще изложа в следните три групи. 

ПЪРВАТА ГРУПА АРГУМЕНТИ изхожда от местните белези на скалната 

култура в североизточна България, без да излизаме извън нашите днешни граници. 

Менхирите-девташи, така както се датират днес (VІІІ–ІХ в.), са очевидно 

несъвместими с цялата заобикаляща ги архитектура от онова време, с паметниците от 

периода V–Х в. Тези езически паметници са изключително примитивни в сравнение с 

обектите по българските земи от раннохристиянския римски период ІІ–V в.сл.Хр. и от 

следващите строежи в Плиска и Преслав от периода VІІІ–Х в.сл.Хр. 

ВТОРАТА ГРУПА АРГУМЕНТИ отново изхожда от местните белези на 

скалната култура в североизточна България, без да излизаме извън нашите днешни 

граници. Менхирите-девташи са категорично съвместими с всевъзможни други 

паметници на скално-ориентираната култура от III–II хил.пр.Хр. (скално-изсечени и 

мегалитни паметници), каквито се наблюдават не само в Югоизточна, но и в 

Североизточна България. Девташите, според мен, са очевидна проява на мегалитна 

култура и техника, които, обаче, по нашите земи са практикувани 2 хиляди години по-

рано.  

ТРЕТАТА ГРУПА АРГУМЕНТИ вече надхвърля нашата местна ограниченост. 

Подредени и неподредени менхирни групи има на много места извън границите на 

днешна България както близо, така и далеч от нея. Този неоспорим факт 

опровергава широко разпространеното у нас мнение за някаква уникалност на групите 

край Плиска. Опровергава и опитите за етническа атрибуция, която иска непременно да 

ги припише на ранни българи, които произхождат и дошли у нас от Централна Азия в 

VІ–VІІ в. Отделни менхири и менхирни редици се срещат на стотици места по света и в 

този смисъл „неправилните групи девташи” не са нищо уникално. Те могат спокойно да 

се съпоставят с другите подобни по света – например менхирните групи в Карнак и 

Менек, Франция - които са били по-сериозно изследвани от археолозите и са все пак 

по-надеждно датирани, така че да се датират наравно с тях. 

Споменатите три групи аргументи ще изложа подробно в три последователни 

подраздела в Дял ІV. 
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IV. ДЕВТАШИТЕ СА МЕНХИРИ (ПРАИСТОРИЧЕСКИ), А НЕ 

ПЪРВОБЪЛГАРСКИ (РАННОСРЕДНОВЕКОВНИ) ПАМЕТНИЦИ 

IV.1. ПЪРВА ГРУПА АРГУМЕНТИ 

За времето VІІІ–ІХв. менхирите-девташлари са изключително примитивни, 

сравнени с по-ранните величествени, грандиозни постижения от римската епоха по 

нашите земи ІІ–V в.: базиликите край Г.Белово (Фиг.8), Перущица и Пирдоп; термите 

във Варна; крепостната стена в Хисаря; римските крепостни стени от V–VІ в. в 

Пловдив (Фиг. 9), да не говорим за античния театър и античния стадион в същия град. 

 
Фиг. 8: Базиликата край Белово        Фиг. 9: Крепостна стена в Пловдив 

Още по-нелепо изглеждат менхирите-девташлари на фона на появилите се малко 

по-късно: базиликата в Плиска (ІХ в.) (Фиг. 10), кръглата черква в Преслав (нач. на Х 

в.) (Фиг. 11), крепости и сгради в Мадара, Шумен и др. 

 
Фиг. 10: Голямата базилика в Плиска                                    Фиг. 11: Кръглата черква в Преслав 

Да съпоставим базиликите и дворците в София, Пирдоп и подобните им от 

времето ПРЕДИ девташната датировка (VІІІ–ІХ в.) и съответните в Плиска и 

Преслав от времето СЛЕД нея. Очевидно е, че те са рожба на един и същ културен 

поток, на една и съща културна традиция, без никакво вмешателство на 

варварство и примитив, без никакво прекъсване и връщане назад. Рожба са на едно 

и също хилядолетно талантливо местно население, което усвоява, развива и 

обогатява традициите на своята и на съседните цивилизации. Никоя култура не 

може да се срине от такава висота практически до нула (девташларите) и после да се 
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възроди на същото ниво след прекъсване от 1–2 века. МЕНХИРИТЕ-ДЕВТАШИ НИТО 

МОГАТ ДА БЪДАТ НАСЛЕДНИЦИ НА ПАМЕТНИЦИТЕ ОТ РИМСКАТА ЕПОХА У НАС, НИТО 

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ. Поставени насила 

в такова великолепно обкръжение само и само за да се припишат на езическите 

прабългари, менхирите-девташи изглеждат абсурдно и могат да се разглеждат 

единствено като свидетелство за варварство и неразвитост на придошлите от 

североизток прабългарски племена.  

Още по-странен изглежда този стремеж, като се има предвид, че никъде по 

предишните си обиталища прабългарите не са създавали подобни паметници 

(спомнете си сведението в Большая советская энциклопедия!). Докато в Тракия и 

Мизия ги има традиционно, при това в една естествена компания с долмени, скално-

изсечени ниши, камери, светилища, жертвеници и т.н. – все прояви на единна, 

еднотипна скално-ориентирана култура. Само с една съществена подробност: култура, 

която се е реализирала по земите ни не през VІІІ–ІХ в. след Христа, а през III–II 

хил.пр.Хр.! 

IV.2. ВТОРА ГРУПА АРГУМЕНТИ 

Девташите не са единствените обекти от Североизточна България, които са 

представители на скално-ориентирана култура. Наоколо има още доста подобни 

паметници – като брой и като видове – които не може да се откъсват от девташларите, а 

принадлежат към единен комплекс заедно с тях. 

Най-напред, както вече споменах по-горе, в България девташите не са 

единствените менхири. В Северна България (Плевенско) има поне още 3–4 

индивидуални менхира (Митова-Джонова 1979) и в Южна България има поне един 

„официално признат” – Чучул камък в с.Овчарово, Сакар планина (Фиг. 1). У нас има и 

поне 2 официално признати кромлеха, в Южна България (Фиг. 2). Макар долмените да 

не са характерни за Северна България, в м.Яйлата край с.Камен бряг има десетки 

скално-изсечени долмени (Фиг.12). Край с.Кардам до гр. Генерал Тошево е открит 

двускатен долмен (Фиг.13). Паметниците са датирани във ІІ-ІІІ в.сл.Хр. 

  
Фиг. 12: Скален долмен Яйлата Фиг. 13: Двускатен долмен Кардам 

В района на Мадара и Провадия К.Шкорпил съобщава (но и ние знаем), че има 

многобройни скално-изсечени ниши (по-малки от човешки ръст) и камери (равни и 
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по-големи от човешки ръст) (Фиг. 14). Аналогични обекти са в изобилие в Сакар и 

Източните Родопи (Фиг. 15, 16).  

 
Фиг.14 

 
Фиг.15 
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Фиг.16 

В Североизточна България К.Шкорпил съобщава и за т.н. шарап-таши или 

шарап-хани: легеновидни плоскодънни ями с преливници (чучури). Диаметърът на 

тези „каменни легени“ варира между 0.5 и 1.5м, а предназначението им засега не е 

изяснено (Фиг.17). Съвсем същите обекти виждаме в Сакар и Източните Родопи 

(Фиг.18, 19). 

 
Фиг.17 
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Фиг.18 

 
Фиг.19 

В Североизточна България са регистрирани също така поне три скално-изсечени 

светилища: 1 при Демир баба теке в резервата Сборяново до с. Свещари, 1 при Мадара 

и 1 в м.Стълпище, Русенско (разрушено в първата половина на ХХ в.). И трите са 

стилистично подобни на многобройните тракийски светилища в Южна България, 

например (1) Перперек, (2) Татул, (3) Глухите камъни, (4) с.Ангел войвода. За мен е 

абсолютно необясним следният факт: дори на светилището при Демир баба теке, което 

е съвсем близо до първобългарския район Плиска–Преслав–Мадара, е позволено да 

носи идентификацията „тракийско“, а светилището при Мадара настойчиво се назовава 
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„прабългарско езическо капище“ въпреки очебийната му прилика с всички останали 

(Фиг.20). 

 
Фиг.20 

Накрая ще добавя и едно впечатляващо съвпадение. В книгата (Повече от 100, 

2005) е публикувана снимка на странен паметник от района на Плиска, наречен 

„жертвен камък“. Това е дебела и доста грубо обработена каменна плоча с квадратно 

очертание и размери грубо 1м х 1м. Върху лицевата й страна са вдълбани тесни 

каналчета, които очертават два вписани един в друг правоъгълника. В единия край на 

жертвеника каналчетата се насочват към ръба на плочата и излизат от нея чрез 

специален улей, чучур. Съвършено аналогична плоча се пази в Бургаския музей и е 

намерена в района на Странджа, която е класически и много богат район с мегалитни и 

скално-изсечени паметници. Такава има и в Хасковския музей от района на Изт. Родопи 

(Фиг.21). 

От направените съпоставки можем да направим следния извод: Девташите са 

менхири - великолепен образец на мегалитна култура! Вероятно в бъдеще ще се 

открият още много паметници, които да свидетелстват, че Североизточна и 

Югоизточна България са били единна територия на скално-ориентирана култура 

(т.е. скално-изсечени и мегалитни обекти), която се развивала в II–I хил. пр. Хр. 
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Фиг.21 

IV.3. ТРЕТА ГРУПА АРГУМЕНТИ: ПЛИСКА, КАРНАК И МЕНЕК 

Ще споделя още едно обстоятелство, свързано с менхирите-девташи край 

Плиска, регистрирани от К.Шкорпил в 1905г. и официално датирани в 8–9 в. сл. Хр. 

В албума (Бернардини 2007) е репродуцирана акварелна рисунка на менхири 

край Карнак, Бретан, Северозападна Франция (Фиг. 22). Там художникът специално е 

подчертал, че менхирите са наредени не просто в успоредни редици – каквато е 

популярната представа за Карнак, добита от албумите – а по възлите на правоъгълна 

решетка! Точно такива са т.н. правилни групи девташи край Плиска, скицирани от 

К.Шкорпил (Фиг. 23). 

 
Фиг. 23                                       Фиг. 22 
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Френският художник Жан-Батист Дебре (Jean-Baptiste DEBRET) творил през 18 

век, имал специални интереси в областта на етнографията и историята и оставил 

многобройни рисунки в тази сфера, които и до днес се смятат за сериозен извор за 

живота по онова време. Поради това няма основания да се съмняваме в точността и 

добросъвестността на наблюдението му. По същия начин, както не се съмняваме в 

чертежите на Карел Шкорпил за девташите. Приликата в подреждането на менхирите 

по възлите на правоъгълна решетка е поразителна. Подреждането е специално 

подчертано в рисунките на двамата изследователи. Скалните блокове от тези силно 

отдалечени места поразително си приличат освен това и по степента и начина на 

обработка (Фиг. 21, Фиг. 22)!  

 
Фиг.21 Фиг.22 

В сходството между подредбата и техническото състояние на менхирите в 

Северозападна Франция и девташите в Североизточна България виждам още един 

аргумент, че това са прояви на еднотипна култура и произхождат от една и съща епоха. 

С други думи, менхирите-девташи едва ли са по-нови от II хил. пр. Хр. 

V. РАЗКОПКИТЕ НА Р.РАШЕВ И ОБЕКТИВНОТО ДАТИРАНЕ 

В последните десетилетия въпросът за датирането на девташите заглъхна и 

изглежда се смята за приключен, завинаги твърдо установен (Дончева, Тихов 2014): 

края на VІІІ - първата половина на ІХ в.сл.Хр. Но той отново е повдигнат и критично 

обсъден от немския археолог Уве Фидлер.  

В по-ранната си публикация (Fiedler 1992) авторът се солидаризира с 

българските проучватели (Бешевлиев, Рашев и др.), че девташите вероятно имат 

поменална, мемориална функция, но отбелязва, че бедността на намерения в 

разкопките инвентар не е достатъчна девташите да бъдат убедително датирани и 

приписани на прабългарите. Според него тези паметници били създадени още по-

късно, най-вероятно в ХІ-ХІІ в., от други степни номади (кумани или печенеги), 

посетили околностите на Плиска след основаването на Първата българска държава.  
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В един по-късен обзор (Fiedler 2008) Фидлер отново настоява, че хипотезата за 

прабългарския им произход и досега не може да се смята за сериозно, надеждно 

доказана с археологични средства:  

Специална група археологични паметници, асоциирани с предхристиянска България 

представляват вертикални камъни, подредени в редове, в групи от по няколко реда, така че да 

образуват правоъгълник, или формиращи неподредени групи. ... Обичайно те се интерпретират като 

мемориални съоръжения. ... Обаче разкопките, проведени досега, не са дали доказателство, че тези 

паметници могат да се датират между седми и девети век. ... Невъзможно е да се датират с каквато 

и да е степен на точност. ...[Затова] атрибуцията на девташларите към българите засега трябва да 

си остане ориентировъчна, макар и доста вероятна.  

Както се вижда, без модерни обективни техники за датиране, каквото е например 

датирането с оптично стимулираната луминесценция (OSL), въпросът за същината и 

появата на девташите ще продължава да бъде неясен. Специално ще отбележа, обаче, 

че възможността за провеждане на такова сериозно датиране зависи не само от 

желанието на бъдещи учени и от закупуването на съответното техническо оборудване, 

но и от начина, по който са били проведени всичките досегашни кампании за разкопки 

(Шкорпил – 1901, Ст.Михайлов - 1946-7, Р.Рашев – 1982-4) – дали са били проведени 

внимателно и компетентно или по невнимание или незнание са унищожили самата 

възможност за прилагане на споменатия метод. Проблемът е там, че за да се приложи 

успешно OSL, трябва подземната повърхност на мегалитите да не е била разкривана и 

осветявана от слънцето от момента на забиването им до днес. На фигурата с червена 

линия са показани съществените участъци от повърхността на менхирите и долмените, 

където се съхранява информацията за датирането.  

 
Фиг. 23: Участъци от повърхнината на мегалитни обекти, които позволяват обективно датиране по 

метода OSL. 

За съжаление Р.Рашев е провел разкопките си така, че има огромна вероятност 

поради неосведомеността му относно луминесцентната методика и поради 

неудържимото му желание да прерови терена дори под камъните, практически да е 

разкрил подземната повърхност на забитите камъни в толкова значителна степен, че 

завинаги да е отнел възможността за достоверно OSL датиране в бъдеще. За да се 

убедим в това, е достатъчно внимателно да разгледаме снимките от разкопките Фиг. 24 

(Рашев 1992), Фиг. 25 (Рашев и др. 2014):  
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Фиг. 24: Снимки от разкопките на девташите край Плиска (Рашев 1992) 

 
Фиг. 25: Снимка от разкопките на девташите край Плиска (Рашев и др. 2014) 

Често се обсъжда случаят с гроба при камък 24 от група 19 – Фиг. 26. Въпреки 

желанието на разкопвача да покаже синхронност между камъка и погребението, няма 

никаква сигурност, че побитият камък има каузална връзка с погребението – то би 

могло да е извършено непосредствено до него, доста по-късно от забиването на самия 

камък в терена. Подобно е положението с погребаните тук-там животни МЕЖДУ 

камъните.  

 
Фиг. 26: Ситуацията с погребението до камък № 24 (Рашев 1992) 

Подобен коментар можем да дадем и за прочутите тухли ПОД ОСНОВАТА на 

камък 2 от група 48, както гласи оригиналният надпис под снимката – Фиг. 27. 

Очевидно е, че тухлите НЕ СА ПОД ОСНОВАТА, А ВСТРАНИ ОТ ОСНОВАТА, НЕПОСРЕДСТВЕНО 
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ДО ОСНОВАТА, но на нейното ниво. Никакъв проблем не е било за древните хора по 

незнайни обредни съображения да подкопаят ортостата и да оформят дупка до основата 

му, чието дъно да застелят с тухли, за да извършат после някакъв ритуал, от който тук 

не са запазени следи (по ирония на съдбата по подобен начин самият Р.Рашев разкопава 

основите на девташите). Това се е случило еднократно в цялата област около Плиска – 

Златна нива – Царев брод, така че не става дума за систематична практика, а за 

уникално събитие. Непреките съображения за датирането никога не могат да заместят 

еднозначното обективно датиране по подземната повърхнина на самия забит камък. Ще 

добавя, че методът OSL може да датира поотделно както забиването на камъка, така и 

самите тухли! 

 
Фиг. 27: Тухли ДО основата на камък № 2 (Рашев 1992) 

Коментирайки подредените групи девташи, търсейки техния смисъл като 

паметници на загинали далеч оттук прабългарски войни и учудвайки се, че по тях не се 

забелязват никакви опити за скулптиране, Рашев изказва следното интересно 

разсъждение:  

„Изниква въпросът защо у нас не откриваме скулптурни изображения. Вероятно защото през 

VІІ-ІХ век все още са били запазени традициите на патриархалната родова организация, поради което 

не се стигнало до индивидуализирани изображения, възможни в общество с напреднало класово 

разслоение.”  

Както се вижда оттук, опитвайки се на всяка цена да аташира девташите към 

прабългарите, Рашев е принуден да предположи, че нивото на общественото развитие у 

прабългарите VІ-VІІ в.сл.Хр. е било толкова ниско, че те още не са били стигнали 

дотам да овладеят и да практикуват изобразителните изкуства, каквито се появяват и 

развиват в по-напредналите общества с класово разслоение (напр. в класическа 

Гърция). Ако приемем тази теза на Рашев, автоматично трябва да отречем 

възможността Мадарският релеф (официално датиран в VІІІ в.сл.Хр.) да е 

сътворен от прабългарски скулптор(и).  

Както се вижда, некоректните и необоснованите спекулации по повод на 

девташите могат да доведат до любопитни последици: ако девташите са прабългарски, 

то Мадарският релеф не е (Цонев 2010). А най-вероятно и двата паметника не са 

прабългарски:  
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„Вече цял век официалният клон на историческата наука в България се опитва да откъсне 

някои културни паметници от тракийското им лоно (т.е. от местното население), за да ги припише на 

т.н. раннобългарската култура (т.е. на придошлата от североизток популационна група в VІІ-VІІІ век) 

и по такъв начин да придаде културна тежест на онази група имигранти, която в VІІ в. пресича Дунав 

и постепенно гради държавата, наричана България. ...Нека оставим тракийското на траките, а 

българското - на българите. Нека уважаваме справедливо приноса на едните и на другите в общия 

хилядолетен културен поток по днешните български земи. Да не смесваме историографията и 

политиката, да не използваме едната срещу другата. ... Трако-българското общество, което се развива 

и твори във времето след VІІ век, има достатъчно значителен собствен принос към европейската 

култура и затова не се нуждае от манипулативна атрибуция, която откъсва паметници от една 

култура, за да ги припише на друга. Достатъчно е да спомена решителната подкрепа на българската 

държава за развитието, запазването и разпространението на българската писменост и за 

създаването на богата книжнина на писмен български език, предназначена за широко обществено 

ограмотяване. Достатъчно е да спомена средновековната българска църковна архитектура, 

декорация, фрески и иконопис. Достатъчно е да спомена създаването на уникалната просветна 

(училищна и читалищна) система в условията на поробена България, която се гради отдолу, по 

инициатива на самото население и съществува само благодарение на неговата издръжка. Всички 

изброени постижения предизвикват заслужена възхита сред интелигентната публика по цял свят.” 

(Цонев 2012) 

Очевидно историята на нашите земи в периода VІ-VІІІ в. не е вътрешно 

съгласувана. Очевидно обективното датиране на девташите – там където все още е 

възможно! – е единствената надежда за логично подреждане на историческата картина 

в тази епоха.  

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От двете алтернативи, очертани по-горе, по-правдоподобна в научен план (и по-

достойна в морален план) е първата. Тя се свежда до следното: 

(1) Признаваме очевидната древност на менхирите-девташи, изразена в 

примитивната им обработка. Те имат аналог в класическата мегалитна област Бретан, 

Франция. 

(2) Признаваме, че произлизат от древното местно население пра-траки през II 

хил. пр. Хр., а не от дошлите отвъд Дунав т.н. пра-българи (VІ–VІІІ в.). 

(3) Ценим високо факта, че ранните българи не посегнали да рушат тези 

паметници, а изградили основните средища на младата тукашна българска държава в 

непосредствена близост с тях, уважавайки завареното наследство от по-старо 

население. 

(4) Така са запазили и продължили сакрализацията на целия район. Културната 

приемственост е най-великото постижение на цивилизацията. 
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THE DEVTASHI AROUND PLISKA REQUIRE A REINTERPRETATION 

Lyubomir Tsonev 

ABSTRACT 

 

The devtashlari are numerous objects of megalithic character. The official opinion interprets them as proto-

Bulgarian monuments which are created in VII–VIII cent. AD. The author examines the devtashlari in two 

contexts. Compared with the early Christian architectural monuments of Byzantine origin in Bulgarian lands 

(IV–VI cent. AD) as well as with the temples in the old Bulgarian capitals Pliska and Preslav (built in IX–X 

cent. AD) the devtashlari appear as extremely primitive objects. The official interpretation is shown to be 

impossible from the point of view of a normal architectural evolution. On the contrary, the devtashlari find their 

adequate place among the numerous monuments of rock-cut and megalithic character in Bulgaria originating 

from III–II millenium BC. 

So the present analysis gives a more convincing dating and interpretation of the devtashlari. The devtashlari are 

in fact classic menhirs. Some of them are grouped in rectangular grids exactly like the famous menhirs in Menec, 

Brittany, France. Such specific grouping happens very rarely in the megalithic world. The mechanical treatment 

of the devtashlari and the state of their surface are also identical with the Menec menhirs. 
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