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МЕГАЛИТНА ПРИЕМСТВЕНОСТ В РАЙОНА БАЛКАНИ-КАВКАЗ:
ПРОЯВИ И СМИСЪЛ
І. УВОД: МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
В настоящата студия се анализират някои принципни въпроси по дефинирането,
терминологията, типологизацията и датирането на мегалитите, които все още не са
намерили общоприето решение (Трифонов 2001), (Мегалиты Урала 2010).
Тези проблеми не зависят от функцията (обредна или утилитарна) на обектите, а
са свързани съществено с технологията на изграждането им. Това налага да се обсъдят
някои важни методологични въпроси в тази област и да се търсят ползотворни
решения, да се маркира посока за бъдещи изследвания.
Историците на мегалитната архитектура отдавна интуитивно са разграничили
генералното деление на древните съоръжения в два основни типа: микролитни и
мегалитни (Fergusson 1872), (Peet 1912).
Понякога това разделяне се проявява дори несъзнателно (Русева 1984).
Представата за микролитна архитектура се асоциира с понятието за суха
зидария (dry walling – masonry - layering). С този термин означаваме строителен процес,
при който относително малки елементи (ръбести каменни късове, обли валуни, добре
обработени квадри, тухли) се подреждат в последователни хоризонтални слоеве,
лежащи един върху друг без свързващ разтвор (глина, хоросан) така, че елементите от
горния слой допират елементите в долния слой чрез своите най-широки стени,
плоскости.
Представата за мегалитна архитектура се асоциира с понятието за челна сглобка
на ортостати (торцевая стыковка/сборка ортостатов, assemblage/composition of orthostats
along their edges). С този термин означаваме строителен процес, при който обектът се
конструира от груби каменни късове, наподобяващи стълбове или плочи, които
контактуват помежду си не по плоскостите на своите стени, а само по своите ръбове,
периферия, кантове, по периметъра.
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При такава дефиниция, например, пирамидите в Египет, циклопските зидове в
Европа и Перу, съоръженията „нураги” в западното Средиземноморие, Великата
китайска стена и пр. остават извън множеството на мегалитите въпреки относително
големия размер на съставните им елементи (Мегалиты Урала 2010).

Разпространение на мегалитите по света (Цонев 2010)

Разпространение на мегалитите в Европа (Трифонов 2001) с добавки от Л.Цонев за мегалитите в
България, Крим и Урал
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Мегалитните обекти влизат в полезрението на науката сравнително късно – в
Западна Европа през ХVІІІ-ХІХ в. (Fergusson 1872), (Peet 1912); в Русия през ХІХ-ХХ в.
(Марковин 1973), (Марковин 1978), (Трифонов 2001); в България в самия края на ХІХ и
началото на ХХ в. (Мегалитите в Тракия 1976, 1982), (Шкорпил 1888), (Bontscheff
1896), (Бончев 1901).
По тази причина в изучаването на мегалитите все още твърде интензивно
протичат два насрещни когнитивни процеса. От една страна се натрупва информация за
мегалитните находища по света, за разнообразието от обекти и конструкции
(индукция). От друга страна с помощта на предложените термини и класификации се
правят опити за систематизиране и логически анализ на развитието (дедукция).
Всичките класификации зависят сериозно от решението какви обекти ще обединим в
едно множество, група. В процеса на изследванията множеството се мени, менят се
неговото описание, критерии и терминология. Изход от това методологично
затруднение дава само непрекъснатото итеративно движение на мисълта от
конкретните обекти към обобщаващите понятия и дефиниции и обратно, предизвикано
от съпоставката на мисловната схема с действителното многообразие на наблюдаваните
ситуации и паметници (Blanché 1965).
В резултат получаваме последователни приближения с растяща точност. Тъй
като терминологичната аксиоматика не се поддава на строго логическо извеждане от
някакви по-общи принципи, в крайна сметка решаващият критерий, доколко е
приемлива, убедителна една типологична класификация, е нейната практическа
евристична ефективност, нейната способност да се развива и да включва в себе си
новите наблюдавани факти, да подсказва нови плодотворни пътища за развитието на
познанието.
Ще се спра върху трудностите, свързани със съдържанието на понятията и
класификациите в сферата на мегалитизма.
Като се излиза от представата за праисторически обекти, създадени от хората в
каменната и бронзовата епоха от „големи каменни монолити”, с течение на времето
забелязаното по интуитивен път сходство между мегалитите от различни райони на
света се реализира в научната сфера като се обединяват те в едно множество и се
назовават с общ термин „мегалити”. Логическите принципи, според които обектите,
наричани „мегалитни”, се разглеждат като еднотипни, все още не са формулирани с
достатъчна точност и пълнота (Мегалиты Урала 2010), (Peet 1912).
Често наред с подобията наблюдаваме конструктивни различия дори между
мегалитните паметници от два съседни ареала. По тази причина се налага за
систематизирането на обектите в различни ареали да се създават различни
класификации, а те си приличат, но само отчасти. Ще дам следния пример.
Класификационната схема за мегалитите в Западна Европа частично се отличава
от тази в Източна Европа (Trifonov 2013).
Ако вземем само Източна Европа, оказва се, че мегалитите на Балканския
полуостров (Русева 2000), (Мегалитите в Тракия 1976, 1982) частично се отличават от
мегалитите в Кавказ (Марковин 1978) и в Урал (Трифонов 2001).
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По-нататък, само за мегалитите в Западен Кавказ съществуват няколко
класификации, които са подобни, но не са идентични – понякога се допълват, а
понякога се конкурират помежду си (Трифонов 2001), (Сафронов 1989).
Дори ако се ограничим в рамките на най-популярния клас мегалити – долмените
– също отсъства универсална дефиниция. В Европа практически всичките
изследователи „официално” дефинират долмена като съоръжение във форма на
затворена камера (chamber), която има стени от големи вертикално забити плочи и
покритие от една хоризонтална плоча, или като специфична камера, издълбана в
материкова скала (Марковин 1978), (Peet 1912).
Същевременно по цялата Западна Европа се срещат конструкции от една
хоризонтална плоча, която се опира върху 3-4 вертикални каменни късове с форма,
напомняща стълбове (т.е. менхири). Тези обекти не представляват камери, т.е. попадат
извън границите, очертани от горната дефиниция, понеже не изпълняват нейния
критерий, но въпреки този недостатък тях също ги наричат долмени, по-рядко триподи
(Fergusson 1872).
Наред с описаните вече съдържателни трудности, обаче, съществува и чисто
формална, словесна неяснота и нестабилност, която още не е преодоляна докрай.
Например:
(1) Относно паметниците в Западен Кавказ dolmens ↔ true dolmens (Trifonov
2013); составные дольмены ↔ блочные дольмены (Трифонов 2001);
(2) Относно паметниците в Западна Европа: dolmen (Fr) ↔ cromlech (UK)
(Oxford Advanced… 1987); standing stone (UK) ↔ menhir (Fr); stone circle (UK) ↔
cromlech (Fr) и т.н.
Поради изтъкнатите дотук трудности се налага да предложа своя работна
терминология и дефиниции за основните понятия. Нейната убедителност се базира
върху практическата й полезност и евристичната й ефективност.
Мегалити ще наричам:
/1/ антропогенни съоръжения, недвижими културни паметници,
/2/ изградени в каменно-медната, бронзовата или ранножелязната епоха
/3/ от необработени или слабо обработени скални блокове (монолити) с разнообразни
форми – стълбовидни, плочести или валчести (многостени)
/4/ чрез пространствено групиране (например, алеи от менхири, кромлехи) или чрез
суха челна сглобка на плочи и стълбове (например, долмени)
/5/ използвайки минимално възможното и достатъчно количество относително големи
(спрямо човешкия ръст и размерите на съоръжението) градивни елементи.
/6/ така създадените съоръжения съществуват в две основни форми - менхири и
долмени.
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Хронология на древния свят по (КБЕ, 1966) с добавки от Л.Цонев

Менхирите (стълбовидните вертикални монолити – ортостати) и комбинациите
им (редове, кромлехи - кръгли, елиптични, квадратни) задават някаква подредба и
ориентация в пространството или, в най-сложния случай, за обредни нужди
отграничават един открит участък от земната повърхност, която няма покритие
(вътрешността на кромлехите). Долмените (сглобени от менхири и/или плочи) решават
по-сложна архитектурна задача – те отграничават покрита клетка върху терена.
Когато покритието се крепи върху няколко менхира, клетката е отворена (cell), но
когато покритието се крепи върху няколко вертикални плочи, изпълняващи функцията
на стени, клетката е затворена и е добре да я наричаме камера (chamber). Тъй като
настоящата статия не коментира менхири и техни разновидности, ще дам работна
дефиниция само за долмените. За да избегна претрупване на текста, от дефиницията за
долмен изпускам признаците на мегалитите изобщо, понеже те се подразбират.
Долмен ще наричам:
/А/ Ограничена пространствена клетка,
/Б/ която включва покритие и опорна конструкция, сглобени върху материковия терен,
/В/ като покритието, опората (стените) и броят на клетките се усложняват в процеса на
еволюцията по разнообразни начини, които си остават в рамките на мегалитната
технология, т.е избягват сухата зидария и изсичането в материкова скала.
Историята на изучаването на долмените в България ни изправя пред важен
методологичен проблем, който практически извънредно рядко се обсъжда – въпроса за
големите и малките долмени (Цонев, Колев, Динчев 2011).
А/ В първото си изследване от 1888 братя Шкорпил съобщават за около 100
долмена в Сакар (Шкорпилови 1888).
Още тогава авторите различават (i) по-малко на брой големи и доста често
безмогилни долмени, (ii) по-многобройни малки могилки, от които се забелязват по
една-две плочи, забити успоредно или под прав ъгъл – останки от рушени малки
долмени и (iii) могилки, които не съдържат долмени, а се схващат като самостоятелни
археологични обекти от класа на мегалитните. За съжаление броенето на трите вида
обекти не е диференцирано.
Б/ Същата позиция при регистрация на долмените в Сакар заема в 1901 и
Г.Бончев - той наброява над 450 долмена (Бончев 1901).
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Той ги дели на еднокамерни и двукамерни като включва в общия брой не само
големите и запазените долмени, но също така и твърде разрушените еднокамерни
долмени, които най-често са скрити под неголеми могилки. Броенето, обаче, отново не
е диференцирано. Г. Бончев отбелязва масовото и бързо рушене на тези паметници от
местното население. Не регистрира обикновените надгробни могилки.
В/ В обзорната си студия от 1925г. К.Шкорпил (Шкорпил 1925) не дава сумарен
брой долмени в Сакар.
Той, обаче, определено говори за могилки, от които стърчат по 2-3 забити
вертикално плочи, които за него без съмнение са следи от разрушени долмени, т.е.
отново става дума за т.н. долменни могилки – те са важни за статистиката, макар че не
са атрактивни като големите долмени (Цонев, Колев, Динчев 2011). Шкорпил отново
алармира:
„Даваме подробно описание на долмените, защото те са много изложени на разрушение и скоро
ще изчезнат, ако не им се издейства законна охрана”.

Г/ Регистрираните от Ив.Велков и В.Миков мегалитни паметници специално в
района на с.Младиново са обобщени в (Велков 1933), (Миков 1936), (Паскалев 1995).
За сметка на ограничената територия, проучването е доста подробно и
внимателно, а броенето е диференцирано. Само в землището на това единствено
сакарско село през 30-те години на ХХ в. са наброени: (i) 12 долмена; (ii) 76
долменни могили и (iii) 146 надгробни могили. Оттук можем да направим няколко
важни извода. (А) както Велков, така и Миков съвсем съзнателно отличават
долменните от не-долменните (надгробни) могилки и ги броят диференцирано. (Б) До
днес броят на тези обекти в същия район е намалял няколко пъти - няма друга причина,
освен съзнателното им рушене от иманяри и злосторници. (В) В типичния случай за
Сакар планина съотношението „по-големи долмени / долменни могилки (с малки
долмени и техни останки) / надгробни могилки (без долмени)” е приближено 1/6/12.
Д/ Ив. Венедиков през 1976 (Мегалитите в Тракия 1976, 1982) изказва
становището, че сумарно долмените, регистрирани от Г.Бончев и К.Шкорпил в
българска Странджа, в Сакар и в българската част от Източните Родопи са били в
началото на ХХв. около 600.
Тук очевидно е ползвана статистиката на Шкорпил, Бончев, Миков, Велков, които
броят не само големи безмогилни долмени, но и малки долмени, най-често разрушени и
прикрити от съответните долменни могилки. На въпроса колко са долмените оцелели
до 70-те години на ХХ в. търсим отговор във фундаменталния каталог Мегалитите в
Тракия 1976, 1982. Там са представени подробно резултатите от разкопки на не повече
от 45 долмена в Сакар, което изглежда е оценка за общия брой оцелели долмени в
Сакар по онова време. Тук, обаче, ще отбележим изрично, че са броени и изследвани
предимно големи долмени със значителна степен на съхраненост, а не е водена
статистика за малките долменни могилки, понеже се е смятало, че предвид разрухата
едва ли съдържат интересни материали. И в този труд отсъства диференцирано броене.
Е/ Напоследък археологът Д.Дичев, съобщавайки резултатите от теренния си
обход в Северен Сакар през 2009г., прокарва една неприемлива за нас теза (Дичев
2010):
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"В резултат на обхожданията бяха регистрирани, картирани и позиционирани с GPS- 355
археологически обекта, разпределени по видове: долмени-15;селища-10;култови места-10;крепост1;могили-319, от които около 200 са новорегистрирани, 247 могили се отнасят към РЖЕ, а
останалите към римската епоха. ...Като съществен резултат от обхожданията следва да се
отбележи необходимостта от корекция на съществуващия до този момент в литературата брой на
долмените от тази територия, а вероятно и извън нея. Реалният брой на съществуващите долмени е в
пъти по-малък /около1/10/ спрямо обявените в научната книжнина. Обхожданията показаха, че много
от паметниците, обявени като долмени, са могили с цистови гробове или крепиди на могили. Вероятно
наличието и при тези паметници на големи по размер каменни плочи, е дало основание на предишните
им изследователи да ги причислят към групата на долмените."

Дичев наброява 15 долмена и 319 могили, като не дава никаква спецификация за
могилките – долменни или надгробни. По този начин авторът отрича изобщо
съществуването на долменни могилки в дисонанс с всичките досегашни изследователи
(чиято компетентност в сферата на мегалитизма очевидно се подлага на съмнение) и
обявява всичките могилки за надгробни. В резултат Дичев настоява за
„корекция на съществуващия до този момент в литературата брой на долмените от тази
територия. ... Реалният брой на съществуващите долмени е в пъти по-малък (около 1/10) спрямо
обявените в научната книжнина”.

Според нас този подход има следните недостатъци: (І) деформира научната
методика и реалната картина на обектите; (ІІ) занижава без основание размера на
цялото Балканско мегалитно огнище; (ІІІ) прикрива разрушителните процеси при
мегалитите, отбелязани от всичките изследователи от началото на ХХ век до днес, а
също и от нас; (VІ) опитва да решава конкретен въпрос - за броя долмени у нас - без да
се опира върху убедителна методологична основа – добре дефинирано понятие за
долмен изобщо.
Ние се интересуваме от всичките долмени, т.е. не само от големите обекти, но и
от долменните могилки, където забелязваме недвусмислени останки от разрушени
малки еднокамерни долмени. Имаме основание да ползваме този подход, понеже той
съвсем коректно се опира върху дадената по-горе дефиниция за долмен и мегалит
изобщо. Обикновени надгробни могилки, където не виждаме никакви следи от
долмени, не регистрираме. В проведените 2 експедиции (2008, 2011) сме установили
общо около 100 долмена в Сакар с най-различни размери и в най-различно
състояние, от тях 30 можем да причислим към сравнително големите, а
останалите 70 – към долменните могилки. Не твърдим, че това е пълният брой.
Съотношението между големи и сравнително запазени долмени и долменни
могилки по наши данни е 1:3, което е по-високо от установеното от Велков и
Миков в района на с. Младиново. Очевидно обходите и регистрацията, особено на
долменните могилки, трябва да продължат.
Нещо повече. Не намираме никакво основание като долмени да се квалифицират
само „достатъчно” големите обекти, а „малките” да се обявяват с лека ръка за цисти
или крепиди (т.е. за НЕ-долмени). Не е ясна границата между „голям” и „малък”.
Затова се налага да уточним още една двойка понятия –циста и малък долмен – като
даваме еднозначен конструктивен, а не относителен размерен критерий.
Цистите са вид мегалити, имат форма на паралелопипеден сандък, подобно на
малките еднокамерни долмени, което създава възможност за объркване. Има, обаче,
един съществен белег, който разграничава двата вида обекти. Долменът, дори и малък,
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еднокамерен и без лицев отвор, е съоръжение от дебели монолитни плочи, сглобено
ВЪРХУ терена (евентуално покрито с кожух от ломени камъни и с пръстена могила) и
може да стои самостоятелно върху него, ИМА СОБСТВЕНА УСТОЙЧИВОСТ, независимо
дали после е покрит и/или укрепен допълнително с каменен кожух или пръстена
могила. Цистата не е самостоятелно инженерно съоръжение, а е паралелопипеден изкоп
в материковия терен, който е облицован отвътре с плочи. Цистата е яма, т.е. обект,
ВКОПАН В ТЕРЕНА, И НЯМА СОБСТВЕНА УСТОЙЧИВОСТ като самостоятелно съоръжение
извън терена.

Наред с типичните мегалитни паметници, представляващи групи или сглобки от
едри стълбове и плочи, по света съществуват древни обекти, където освен основните
мегалитни технологични принципи присъстват и участъци, изпълнени по немегалитна
технология: суха зидария от ломени камъни или квадри или изсичане в материковата
скала. Обикновено такива обекти присъстват вътре или в съседство с мегалитните
ареали и вероятно отговарят на същото историческо време. Смятам, че е полезно за тях
да въведем термина квазимегалити. В посочения смисъл, например, има основание да
правим разлика между долмен и квазидолмен. Последният може да бъде изцяло или
частично изсечен в материковата скала (квазидолмен със скално изсичане), а също така
една или всичките стени на камерата могат да бъдат създадени не от монолитни плочи,
а чрез суха зидария от сравнително дребни късове ломен камък (квазидолмен със суха
зидария).

Пример за квазидолмен със суха зидария от Франция. Обектът се намира край френското село Guiryen-Vexin, на около 70 км. от Париж. Интернет:
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_couverte_du_Bois-Couturier ,
http://www.valdoise-tourisme.com/diffusio/en/to-see-and-to-do/culture/guiry-en-vexin/allee-couverte-du-boiscouturier_TFO106563069258.php#.WSl1JWiGM2w
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Ако един долменоподобен обект датира от интервала между Х и средата на І
хил.пр.Хр., има висока вероятност да е антропогенен, съответно, имаме основание да го
наричаме долмен според 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. Като временен изход предлагам термина „асинхронни долмени”.
Става дума за обект, който по своята технология е долмен, но не е синхронен с
типичните, същинските долмени от официално приетия период, а датира от доста покъсно, от по-ново време, от постмегалитната епоха.

Хронология на мегалитните находища в Евразия (Трифонов 2001)

187

Методологичните принципи, които лежат в основата на предложеното
разграничение, са илюстрирани на фигурата:

ІІ. ПОСОКИ В КОНСТРУКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ДОЛМЕНИТЕ
След като предложих подробна и добре обоснована методологична база, имам
основание да пристъпя към анализа на конкретни мегалитни, квазимегалитни и
мегалитоподобни съоръжения от древността.
Както покритието, така и опората на долмена като архитектурен обект
преживяват много интересно и разнообразно развитие в посока на усложняване и на
покриване на все по-голям обем (Tsonev, Kolev, Dinchev 2012).
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ІІ-1. ОПОРАТА: КЛЕТКИ И КАМЕРИ
В най-простия (вероятно най-древен) случай покритието е голяма груба каменна
плоча, закрепена хоризонтално над земята. В най-простия случай опората се състои от
3-4 менхира (стълба). Следователно, в най-простия случай долменът има вид на маса.
Най-примитивните долмени („тип маса”) отграничават една покрита клетка в
пространството (cell), но нея все още не можем да наричаме камера (chamber), понеже
няма плътни стени. В процеса на развитието се появяват долмени, чиято опора е
създадена чрез сглобяване на плочи, т.е. пространствената клетка придобива стени и се
превръща в камера – „долмен тип камера”.

Представата за долмена като пространствено ограничен обем, покрит с голяма
плоча, повдигната и закрепена хоризонтално над земята върху няколко стълба, като
основен признак на долмените, е много широко разпространена. Най-популярният
мегалитен термин „dol-men” (въведен от френски археолози върху основата на
бретонския език (Трифонов 2001), означава именно „каменна маса”, а не „каменна
камера”, поради очевидната прилика на описаната конструкция с обикновена маса.
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ІІ-2. УМНОЖАВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ И КАМЕРИТЕ
Долменът може да се усложни и като се увеличава броят на клетките или
камерите (при плоско покритие). Последното е особено често и изразително в
Германия, Дания и Холандия при продълговатите мегалити от типа „коридорни
гробници” - т.н. юнашки или великански гробове Hünegraben:

ІІ-3. СТЕНИТЕ И ПОКРИТИЕТО – ПООТДЕЛНО И ЗАЕДНО
Стените на долмена могат да се усложняват като се премине от монолитни към
съставни стени, при което стените и покритието в известна степен се развиват заедно:

Обща представа за усложняването на стените и/или покритието. Л.Цонев 2017.

Ще обърна внимание на твърде разнообразните възможности, по които може да
се реализира мегалитна сглобка чрез периферен допир.
(А) Съставните стени могат да се състоят от няколко съседни плочи, забити
съседно вертикално една до друга и допиращи се по вертикалните си кантове. Такива
конструкции се наблюдават както при надлъжни, така и при напречни стени на
долмени.

190

Долмен А до с.Заберново. Сн. и рис. Л.Цонев, 2003: www.balkanmegaliths.bgjourney.com

Долмен Б до с.Заберново. Сн. и рис. Л.Цонев, 2003: www.balkanmegaliths.bgjourney.com
Два типични долмена със съставни стени в Странджа. Вж. също (Цонев 2015).

(Б) Съставните стени могат, обаче (каквито примери има много в Сакар
планина), да се състоят от две или дори три плочи, които са разположени
хоризонтално една върху друга (долната вертикална, а горните наклонени),
контактувайки по своите хоризонтални, надлъжни кантове. В този случай еволюцията
на стените става неделима от еволюцията на покритието, както и обратното –
еволюцията на покритието може да се схваща като аспект от еволюцията на стените.
Такива конструкции се наблюдават при надлъжните стени на долмени.

Схема Л.Цонев 2017

Схема за усложняване на лицевите плочи
(Dinchev 2016).
По-конкретни прояви в усложняването на стените и/или покритието. Схеми.
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Пример за съставни стени: долменът в местността Мангъра, Сакар пл.
Една надлъжна и задната напречна стена. Сн. Мая Николова, 2017:

(В) плочи с форма на триъгълник или трапец, разположени наклонено една до
друга, - по своите странични ръбове, при което образуват пирамидално покритие на
някаква камера.

ІІ-4. ПОДЪТ
Развитие има и в най-непретенциозната и обикновено скрита от погледа част от
долмена – неговия под. В по-примитивните и вероятно по-ранни образци подът е
самият терен, докато в по-сложните, по-майсторски и вероятно по-късни обекти подът
е покрит с каменни плочи, обикновено повече от една.

ІІ-5. ФАСАДАТА
Отделно от самия долмен развитие търпи и архитектурното оформяне на
подстъпите към него, т.е. фасадата. Предполагам, че този процес е свързан с различните
функции, които долмените са изпълнявали в различни епохи и различни райони по
света – гробници (затворен вход, затрупан с каменна или почвена могила, за еднократен
достъп при погребението, без фасада,), мавзолеи или дори храмове (с открит вход,
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непокрит с могила, с по-малко или повече развита фасада с ритуален характер).
Фасадите са особено впечатляващи в Кавказ, на о-в Сардиния и о-в Малта.

ІІІ. СЪЩИНСКИ И АСИНХРОННИ ДОЛМЕНИ И КВАЗИДОЛМЕНИ В
РАЙОНА БАЛКАНИ - КАВКАЗ
ІІІ-1. Прости долмени с плоско покритие
[1] Оригинални прости долмени в Кавказ
Според видния изследовател на долмените в Западен Кавказ В.И.Марковин
(Марковин 1985) – стр. 13:
„Обикновените плочести долмени са намерени в 171 пункта от Западен Кавказ. Те са 92% от
всичките изучени съоръжения. ... Най-простите долмени от този тип нямат отвори. ... Такива
долмени Е.Д.Фелицин е описал до селището Ильский, а В.И.Сизов – близо до град Геленджик. В 1971 в
планината Кислая в басейна на река Кизинка аз също открих такава постройка. Този долмен получи
пореден номер 215 и засега е единственият без отвор сред многобройните постройки в басейна на река
Кизинка. Древността на съоръжението се потвърждава не само от неговата архаична конструкция,
но и от находка – пръстен, завит от златно фолио. Подобни украшения се датират обикновено в ІІІ
хилядолетие пр.н.е. и дори по-рано. ... Отворите, които са така характерни за долмените в Западен
Кавказ, се появяват за пръв път при съоръженията с добре изразен портал, най-често двукамерни.”

За улеснение на читателя тук добавям карта на долменните находища в Западен
Кавказ (Марковин 1973) и две типологични схеми на тамошните обекти, където са
откроени еднокамерните долмени без отвор (Марковин 1978).
Съществено е, че тези най-прости долмени се преценяват като най-старинни
не само по външни белези, но и според автентични находки в камерата.
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Долмен № 215 от басейна на река Кизинка: без лицев отвор. Горе – оригинално състояние. Долу – след
отхлупването на покриващата плоча и отместена странична плоча. (Марковин 1973)
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Оригинални прости долмени на Балканите

В България също срещаме еднокамерни долмени без лицев отвор, но те са
сравнително малък процент от общия брой – не е ясно доколко тази пропорция е
оригинална от древността или е последица от рушене в последните векове.
Конструктивно те също са доста примитивни – по план и по обработката на плочите.
[2] Оригинален долмен от мегалитната епоха е пренесен от Сакар планина
заедно със заобикалящия го кромлех и е експониран до музея в Хасково:

[3] Друг подобен срещаме по източния склон на Сакар планина, недалеч от
красивия каньон „Казанките” (сн. Л.Цонев 2017):

Други подобни долмени са регистрирани в каменна кариера край Ивайловград,
недалеч от с.Плевун.
Асинхронни прости долмени в Тракия
[4] Изненадващо в долината на тракийските царе край Казанлък срещаме обект,
който има всичките характеристики за еднокамерен плосък долмен без лицев отвор, но
датира от доста късна епоха – от времето на Одриското царство. По предложената тук
класификация би трябвало да го определим като асинхронен долмен. Открит е от
археолога Г.Китов (който го определя като саркофаг) при разкопките на т.н. Малка
могила, но после Китов го пренася и сглобява отново пред могилата Голяма
Арсеналка с цел да бъде по-добре охраняван. Долменът не съдържал останки от тяло,
както подобава на саркофаг, а бил съвсем празен; на пода му, застлан с три плочи, били
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намерени само три камъка – вероятно символични (Китов 1994). От чертежа за
разположението на находките в Малката могила личи, че долменът е бил ориентиран
там в оригинал З/ЮЗ – И/СИ. Ако входът на Голямата Арсеналка е обърнат на юг, то
при пренасянето на долмена е променена неговата ориентация, като новата му
ориентация С-Ю е доста различна от оригиналната.

Долменът край Малката могила, Казанлъшко, в оригиналното състояние. Сн. Добрин Керестелиев.
Снимката е публикувана в изложбата „Архитектурното наследство на България”, създадена от арх.
Явор Банков и Добрин Керестелиев, показана на ХХ конгрес на Международния съюз на архитектите
(МСА) в Пекин 1999г. и на ХХІ конгрес на МСА в Берлин 2002г.

Долменът (археолозите го наричат саркофаг) край Малката могила, Казанлъшко, в момента на
разкопаването му (Тонков 2013); вж. също (Китов 1994).

Днес долменът е разположен пред входа към могилата Голяма Арсеналка. Сн. К.Димова
(http://thracianvalley.hit.bg/gallety3.html).
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Дооформянето на пренесеното съоръжение пред входа на Голямата Арсеналка. Сн. от (Китов 2008).

Чертеж на оригиналното разположение на долмена (Т.Теоклиев). Долменът пред входа на по-късно
разкритата неограбена богата царска гробница в Малката могила. Очевидно долменът не е гробница.
(Китов 2008).

[5] Още един асинхронен долмен Г.Китов открива в Джангазова могила до
с.Мътеница в посока към с.Старосел. За да бъде опазен от рушене, гробът бил
пренесен при Мишинкова могила (край язовира за спортен риболов). Наблизо имало
още един подобен гроб (Китов 2008).
Според Китов това е зидан гроб от 5 огромни плочи. Според мен това е
асинхронен долмен понеже: а) гробът е сглобен от плочите, а не е зидан от тях; б)
капакът и стените са от по 2 плочи, които контактуват само по надлъжните си
кантове, а не по плоскостите, както е при зидането. И двата похвата са типични за
мегалитната техника.
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Снимките на асинхронния долмен от с.Мътеница са от книгите (Китов 2008) и (Китов 2003).

ІІІ-2. Коридорни долмени с плоско покритие
[6] Оригинален коридорен долмен с плоско покритие в Кавказ
В Кавказ има подмогилен обект, който напомня ирландските коридорни
гробници. Наречен е „Псынако – І” (http://life-with-dream.org/kurgan-psynako-i-bliztuapse/), (Марковин 2011). Долменът всъщност е гробната камера. Той е класически,
еднокамерен, със стени от отвесни плочи и покритие от една голяма плоча. Уникален за
Кавказ е дългият коридор. Стените и покритието му са изпълнени в мегалитна
технология – от плочи, контактуващи само по кантовете си, без зидария.
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[7] Оригинален храм с коридор с плоско мегалитно покритие на Балканите
Става дума за подземния храм-кладенец при с.Гърло, Брезнишко. За този
уникален обект на българска територия вече съществува достатъчно обширна
литература, така че отпращам читателите към нея. Тук давам само една фигура в
подкрепа на твърдението, че храмът съдържа не само суха зидария, но и мегалитни
елементи – покритието на дромоса (коридор-стълбище). Доколкото е датиран в ХІІІХІІ в.пр.Хр., това не е асинхронен ( т.е. нетипично късен), а е оригинален
квазимегалитен обект, който се е появил на Балканите в началото на тамошната
мегалитна епоха.

Още информация и анализи на този обект могат да се намерят в:
(Митова-Джонова, 1983), (Митова-Джонова, 1984а), (Митова-Джонова, 1984б).
(Митова-Джонова, 2007), (Митова-Джонова, 2012), (Mitova-Džonova, 1984), (MitovaDžonova, 1992), (Цонев 2012а), (Цонев 2012б), (Цонев, 2013), (Цонев, 2014), а също така
и в специалната студия, включена в настоящата книга.
[8] Асинхронен коридорен долмен с плоско покритие в Тракия: Нанина
могила при Мъглиж, Казанлъшко.
Подобна структура от по-късна епоха срещаме на Балканите край Мъглиж – т.н.
гробница в Нанина могила. Стените и покритието на камерата (изцяло) и дромоса
(почти изцяло) са изградени от едри мегалитни плочи, контактуващи по страничните си
кантове. Последното използване на съоръжението е датирано в VІ в.пр.Хр.
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Разположение на гробницата в Нанина
могила край Мъглиж, Казанлъшко. (Китов,
след 2000).

Снимка на дромоса към гробницата в Нанина могила
(Китов 2005).

По описанието на откривателя (Китов 2005):
„Гробницата в Нанина могила /Мъглиж/ е повредена от злосторници. Тя има дълъг коридор с
покритие от плоско разположени плочи. Някои от тях са изхвърлени от иманярите. В северния си
край завършва с правоъгълно помещение, покрито по подобен начин. Въпреки ограбването в
древността и старателното претърсване в наше време, при пресяването на почвата от пода
открихме три лошо запазени бронзови монети, които са обаче достатъчно основание да се направи
изводът, че последното използване на гробницата е през втората половина на ІV век преди Христа.”

Стените на коридора-дромос са построени главно от забити вертикално една до
друга големи и твърде груби плочи, които се допират по страничните си вертикални
кантове. Отгоре стените са надстроени с няколко пласта суха зидария от доста подребни камъни с плочеста форма. Затова дромосът може да се окачестви като
квазимегалитен обект. По снимката можем да предположим, че дължината му е около
5м, а височината – малко над 1м. Ако приемем, че коридорът е широк около 1 м, то
големите плочи по стените му са с типични размери между 0.5 и 1 метър.
Покритието на коридора в Нанина могила, според Китов, също е било от
груби плочи, които просто са били наредени хоризонтално една до друга,
допирайки се по ръбовете си. Покривните плочи би трябвало да имат размери над 1 м,
за да стъпят върху двете стени. Присъствието на сравнително големи груби плочи,
които не са зидани, а само се допират по ръбовете си, сродява и покритието на този
обект с мегалитните гробници.
[9] По същия начин изглежда е бил покрит дромосът в могилата Голямата
Косматка, чиято главна гробна камера е издълбана в монолитен блок с капак и така
имитира многобройните оригинални скално-изсечени долмени, известни от Кавказ.
Покритието на дромоса в Голямата Косматка не се вижда пряко след реставрацията на
обекта, но може да се предположи от пропорциите на самия коридор. Това покритие,
създадено в класическата епоха на тракийския разцвет, носи белезите на мегалитното
архитектурно мислене и технологии:
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Сн. http://www.bulgariainside.com/bg/articles/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0/186/index.html

ІІІ-3. Долмени и квазидолмени с двускатно покритие
[10] Оригинални долмени с двускатно покритие в Кавказ
Оригинални, същински долмени (еднокамерни и двукамерни) с двускатно
покритие в европейско-средиземноморския регион се срещат само в Кавказ и те не са
многобройни – само два или три екземпляра. Разположени са в най-интересния
тамошен мегалитен район, който съдържа множество оригинални долмени с
разнообразни и рядко срещани конструкции - около селището (станица) Новосвободная
(бивша Царская) по брега на р.Фарс, която се оттича по северния склон на Кавказката
верига като ляв приток на р. Кубан.
Конкретната местност с двускатните долмени е известна под името „Клады”.
Някои двускатни долмени са регистрирани като открити надземни паметници:

Един от двускатните долмени в местността Клады, при станица Новосвободная в северен Кавказ.
Отпред – двор с менхир. Сн. фото: Елена Меляшинская
(https://megalithica.ru/dolmen-urochishha-kladyi-4.html).
Вж. и публикацията на Дм. Алексеев „Дольмены в урочище Клады” в он-лайн вестника МК от 20
ноември 2016г. (http://www.mk.ru/science/2014/11/21/drevnie-zhiteli-kavkaza-prishli-iz-evropy-obnarodovanyrezultaty-geneticheskogo-issledovaniya.html).

Други двускатни долмени в същата местност са били скрити под пълна могила
(подобно на големия сакарски долмен в местността Мангъра в България, който беше
201

единственият на Балканския п-в, напълно покрит с вторична пръстена могила – наскоро
унищожена от археолозите) и са разкрити едва напоследък след внимателни и
продължителни археологически разкопки:

Снимката е взета от публикацията: „Полевые работы Отдела археологии Центральной Азии и
Кавказа в 2015г. Руководитель ст.н.с., к.и.н. В.А.Трифонов. Западнокавказская экспедиция, станица
Новосвободная (бывшая Царская). Курган 1. Дольмен с двускатной крышей.” Отпред – двор с менхир.
http://www.archeo.ru/struktura-1/otdel-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza/nauchnye-proekty-otdela-arheologiicentralnoi-azii-i-kavkaza/polevye-raboty-otdela-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza-v-2015-g/polevye-rabotyotdela-arheologii-centralnoi-azii-i-kavkaza-v-2015-g
© Институт истории материальной культуры РАН, 2011

Асинхронни долмени с двускатно покритие в Тракия

В Кавказ липсват обекти с аналогично двускатно покритие от по-късни епохи. За
сметка на това в България, където случайно или не няма открити двускатни долмени,
съществуват поне четири асинхронни долмена и квазидолмена с двускатно покритие от
тракийската класическа и дори от трако-римската епоха.
[11] Край с.Долно Луково в Източните Родопи изненадващо срещаме
тракийска гробница, датираща от средата на ІІІ в.пр.Хр., която има двускатен покрив
(Нехризов 2006). Покритието й няма нищо общо с традиционния за класическа Тракия
фалшив свод, който се създава чрез зидане на квадри с отместване на всеки следващ
пласт квадри навътре в обема на камерата. Тъй като гробницата е твърде дълга, двата
ската не са изградени от монолитни плочи, опиращи се по билото, а са съставни – всеки
от двата ската се състои от три идентични плочи, които се допират по страничните си
кантове точно както го изисква мегалитният строителен принцип. Стените на
гробницата са изградени в смесена техника: вертикални плочи (мегалитен похват),
съчетани със суха зидария от квадри. По тази причина целият обект може да се
окачестви като асинхронен квазимегалит.

202

[12] Подобен е случаят с гробницата от Смядово, Шуменско, пренесена и
наново сглобена в музея в Шумен. В Интернет откриваме следната информация
(http://shumenskikrai.com/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B4%
D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
1%8F/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0
%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/):
Открита е през 2000 г. на около километър в североизточна посока от Смядово и е датирана
към ІV в. пр. Хр. Гробницата е двукамерна, изградена е от добре обработени варовикови квадри, като
отвън има кожух от плочести камъни на кална спойка. Покрита е с двукатов плочест свод. Фасадата
й е добре оформена с две полуколони и два капитела, повлияни от йонийската архитектурна
традиция. Върху каменна греда на фасадата е изписан двуреден надпис на гръцки език: „Гонимаседзе –
жена на Севт”, като засега това е първият надпис, открит върху тракийска гробница.”

Покритието на двете камери е еднотипно - двускатно от мегалитен тип, а
стените са изпълнени в суха квадрова зидария. С други думи, имаме типичен
асинхронен квазимегалит. Обектът е датиран в класическата епоха на тракийския
разцвет – ІV в.пр.Хр.

Хоризонтален разрез: преддверие и основна камера.
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Вертикален разрез на преддверието.

Смядовска гробница: мегалитно двускатно покритие в преддверието.

Мегалитно двускатно покритие в основната камера.

[13] В т.н. Гробница с грифоните в Казанлъшката долина, датирана в ІV
в.пр.Хр. (Стоянов, Стоянова 2011), срещаме квазимегалитна предгробна камера зидани стени, но двускатно покритие от мегалитен тип:
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Предгробната камера в Гробницата с грифоните. Сн. Л.Цонев 2017.

[14] Абсолютно същият конструктивен похват е използван в предгробната
квазимегалитна камера на гробницата в могила Голямата Арсеналка, датирана отново
в ІV в.пр.Хр. (Стоянов, Стоянова 2011):

Предгробната камера в Голямата Арсеналка. Сн. Ст. Папукчиев, фотоизложба „Археологически
проучвания в Казанлъшката долина” 2017.

[15] Още една асинхронна мегалитна тракийска гробница с двускатно покритие
е била открита през 1981 г. в местността „Старите лозя” край село Кардам, община
град Генерал Тошево (Василчин 1981). Тя датира също от трако-римската епоха (ІІІІІ в.сл.Хр.). Имала е дори капак, затварящ лицевия отвор. За да се запази, била
преместена и наново монтирана в лапидариума на музея в града
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(Интернет: http://toshevo.org/g/?p=1169, http://toshevo.org/g/?page_id=1623). Типичен
асинхронен двускатен долмен.

http://museum-gt.com/index.html

https://www.facebook.com/1474948519481286/photos/a.1474948886147916.1073741825.1474948519481286/1
474949689481169/?type=1&theater

[16] Тракийска гробница с двускатно мегалитно покритие от още по-късна епоха
(трако-римската епоха ІІІ в.сл.Хр.) присъства в некропола в местността Пропада
край Малко Търново. Покривът е двускатен, от две монолитни плочи, а стените са в
два варианта: монолитни, от по една вертикална плоча, или съставни, но изградени на
мегалитен принцип - от по две вертикални плочи, забити плътно една до друга и
контактуващи странично само по вертикалните си кантове. Асинхронен долмен.

Двускатно покритие в гробница от римската епоха в м.Пропада, Малко Търново. Сн. Л.Цонев, 2003.

ІІІ-4. Долмени и квазидолмени с трапецовидно покритие
[17] Оригинални долмени с трапецовидно покритие в Тракия
Трапецовидното покритие е резултат от техническата еволюция на стените в
комбинация с покритието на долмените с цел да се покрие възможно по-голяма площ с
наличните в района плочи. В Кавказ няма такива долмени, но за сметка на това в
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България има няколко внушителни екземпляра, които са разположени в Сакар
планина, главно в землището на с.Хлябово, но и извън него. Повече подробности – в
он-лайн каталога www.balkanmegaliths.bgjourney.com. Като пример давам поне 2
долмена с трапецовидно покритие от Сакар планина:

Долмен в м.Мангъра, Сакар
планина. Сн. Мая Николова 2017

Долмен по източния склон на Сакар пл., в района на водопад
Казанките. Височина на вх. плоча 2.70м. Сн. Л.Цонев 2017г.

Асинхронни квазидолмени с трапецовидно покритие в Тракия

[18] Същия тип трапецовидно покритие срещаме при три сходни гробници от
класическата тракийска епоха. Първата е при с.Черничино, до гр. Маджарово, Изт.
Родопи. По описанието на откривателя (Нехризов, Цветкова 2015), (Нехризов,
Цветкова 2008):
„Източната и западната стени [на камерата] се скосяват навътре от третия ред нагоре под
ъгъл от 35о. Леко наклонена навътре е и северната стена, но при нея скосяването започва от втория
ред. Покритието завършва с голям хоризонтално положен блок, който ляга върху всичките стени.
Специфично е тристранното скосяване на стените, което е без аналог сред досега проучените
зидани гробници. Рядко срещан е подходът за изграждане на конзолен свод от хоризонтално положени
дълги блокове, както и затварянето му значително преди зенита, така че покритието получава
трапецовидно напречно сечение. ... Датира от VІ-ІІІ в.пр.Хр. ... По своите архитектурни
характеристики гробницата при Черничино стои най-близо до двете гробници при Маджарово. Тя
отстои само на 4 км Ю/ЮЗ от местността Менекенските камъни, където през 80-те години на ХХ в. е
открита и проучена зидана гробница (Чапъров 1985), а през 90-те в съседна могила от иманяри е
разкрита втора подобна.”

Стените са зидани от квадри, но покритието не е зидано, а е сглобено по
мегалитна технология. Своя абсолютен конструктивен аналог това покритие намира
именно сред долмените с трапецовидно напречно сечение в Сакар, затова може да се
определи като асинхронен квазимегалит с трапецовидно покритие.

Гробницата в могила № 1 при с.Черничино. Входът към гробната камера (Нехризов, Цветкова 2008).
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[19-20] Споменатите от Нехризов и Цветкова още две подобни тракийски
гробници с трапецовидно покритие са разположени съвсем близо до с.Черничино - в м.
Окопа или Менекенските камъни югозападно от гр.Маджарово, Изт. Родопи;
обектите са на около 4 км от с. Черничино (Вълева 2011):

Входът на гробницата с трапецовидно покритие при Маджарово (Нехризов, Цветкова 2008).

Трапецовидно покритие в едната камера на
Трапецовидно покритие в другата камера на
гробницата.
гробницата.
(Нехризов, Цветкова 2015)

Стените на камерите са зидани от квадри. Наклонените горни части от
страничните стени са зидани като фалшив (конзолен) „двускатен” свод, но вместо да се
допрат по билото като надлъжно праволинейно острие (както, например, в първата
предгробна камера в Голямата Косматка), те се затварят преди билото с една дълга
хоризонтална монолитна плоча (вж. по-долу лявата от двете снимки в работата на
Вълева 2011).
Първата предгробна камера на
съоръжението в Голямата
Косматка: фалшив свод, който
стига билото във вид на
праволинейно острие, т.е. като
дъговидно двускатно фалшиво
(конзолно)
покритие.
Сн.
Л.Цонев 2017.
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Това е мегалитен похват, копиращ долмените с трапецовидно покритие.
Следователно, и тези два обекта са асинхронни квазимегалити с трапецовидно
покритие. По-информативни снимки намираме при (Вълева 2011):

„Иманярската гробница”, Маджарово. Фалшивият или конзолен двускатен покрив завършва доста под
билото с голяма надлъжна хоризонтална плоча. Сн. Ю.Вълева 2009.

Трите описани постройки в сравнително ограничен район демонстрират толкова
близки строителни похвати, че навярно са дело на едно и също строително ателие,
което по някакъв начин е запазило спомен за долменния период по нашите земи.
ІІІ-5. Долмени и квазидолмени с пирамидално покритие на камерата.
[21] Оригинален долмен с пирамидално покритие в Кавказ
Оригиналният долмен – призматична камера и пирамидално покритие - е
уникален в световен мащаб. Открит бил от полковник Каменев през 1869-1870 г. в
Кавказ, при селището Новосвободная на река Фарс, където са и рядко срещаните
двускатни долмени (Цонев 2015). Обектът бил разрушен в началото на ХХ в. Не е
качествено и подробно документиран според нашите днешни представи и изисквания,
но все пак е запазена правдоподобна рисунка от изследователя Фелицин, която дава
достатъчно ясна представа за съоръжението:

Рисунка на уникалния призматичен мегалит (долмен), публикуван от Е. Д. Фелицин в 1904 г.
(Марковин 1978) – стр.134.
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Призматичната камера имала 11 стени – монолитни вертикални плочи с
височина малко над 2 м и дебелини до 20 см; ширините им били почти еднакви, поширока (90 см) била само стената с правоъгълния входен отвор. Диаметърът на
камерата бил около 2.50 м. Покритието било 8-стенна пирамида, сглобено от 8
триъгълни плочи без затварящ камък - пирамидалната сглобка е стабилна сама по себе
си и без заклинване. В това се състои гениалността на мегалитното инженерно
решение. Тук давам идеализирана схема, където се предполага еднаква ширина на
стенните плочи .

(Цонев 2015)

Асинхронни квазидолмени с пирамидално покритие в Тракия

У нас такова покритие изненадващо се появява, при това практически
едновременно, при две тракийски гробници от трако-римската епоха ІІ-ІІІ в. сл. Хр.
По конструктивни характеристики те са квазимегалити (опората им е изпълнена в суха
зидария от квадри, а покритието е мегалитно), а по хронологични причини (римската
епоха е доста по-късна от типичната мегалитна епоха в Европа) трябва да се определят
като асинхронни квазимегалити (Цонев 2015).
[22] Едната гробница с пирамидално мегалитно покритие е в м.Пропада,
М.Търново. Диаметърът на зиданата цилиндрична камера е около 2 м, а пълната
височина на съоръжението заедно с покритието му е почти същата. Покритието е
сглобено от 7 трапецовидни плочи и е стабилно дори без затварящ клин на върха
(какъвто, впрочем, не е намиран около обекта). Покритието има много интересна
особеност. Всяка от трапецовидните плочи е плоска и грубо одялана отвън. При
сглобяването им грубата плоска повърхност се оказвала скрита под могилата, насипана
върху цялата гробница, а покритието, гледано отвън, имало форма на пресечена
пирамида. Същевременно всяка от трапецовидните плочи е много грижливо
подравнена отвътре, така че при сглобяването им вътрешната повърхност на цялото
покритие добива формата на пресечен конус, а не на пирамида.
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Обектът в м. Пропада. Чертеж (Цонев 2015)

Вляво – състояние след успешна реконструкция в
1981г. (сн. Д.Колев, 2006). Вдясно – аварийно
състояние поради лошо укрепване (сн. Св. Соловьов,
2008).

Вляво - покритието отвътре, оформено конично. Вдясно – покритието отвън, оформено пирамидално,
след реставрацията в 1981. Сн. Д.Колев, 2006.

[23] Втората технически аналогична „гробница” (хероон?) е в същия район, в
местността Мишкова нива край М.Търново. Цилиндричната камера е зидана с добре
обработени дъговидни квадри. От четвъртия ред нагоре петият ред оформя огъване на
стените навътре, така че преходът към покритието да се извърши геометрически
постепенно. Покритието било сглобено от 10 триъгълни плочи (до днес са оцелели само
3 от тях), плоски и от двете си страни, така че покритието имало форма на пълна
пирамида както отвън, така и отвътре. Конструктивно не е оставено място за ключов
камък (клин) на върха, т.е. пирамидата била островърха.

Обектът в м.Мишкова нива. Чертеж Л.Цонев 2015.
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Покритието на обекта в м. Мишкова нива отвън. Сн. Д.Колев, 2006.

Останки от пирамидалното покритие на обекта в м. Мишкова нива – три триъгълни плочи,
двустранно плоски. Сн. Д.Колев, 2006.

Дромосът на обекта в м. Мишкова нива. Снимки след 2005. Ляво – Интернет, дясно Д.Колев 2006.

Както мегалити, така и антични гробници с подобно пирамидално покритие не
са известни другаде в света. Пирамидалното покритие се среща само в двете
странджански гробници и в неоцелелия до днес призматичен долмен в Кавказ.
ІІІ-6. Асинхронни обекти с квазимегалитни стени и други мегалитни елементи
Дотук (от ІІІ-1 до ІІІ-5) представих аналогии, които засягат главно покритието
на съоръженията. В раздел ІІІ-6 ще обединя няколко класически тракийски гробници в
България по друг признак - поради факта, че покритията им са мегалитни (от
хоризонтални плочи), а стените им са изградени на квазимегалитен принцип
(комбинират сглобки от големи монолитни плочи с участъци в суха зидария). Става
дума за асинхронни квазимегалити. По тази причина някои обекти се споменават тук за
втори път.
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Гробница при с.Долно Луково, Източни Родопи.
Да си припомним представената по-горе гробница при с.Долно Луково,
датираща от средата на ІІІ в.пр.Хр., спомената по-горе заради двускатния си покрив
(Нехризов 2006). Стените й са изградени в смесена техника, която съчетава вертикални
плочи (мегалитен похват) със суха зидария от квадри (немегалитен похват).

Гробница при с.Черничино край Маджарово, Източни Родопи.
По-горе гробницата при с.Черничино бе спомената заради трапецовидното
мегалитно покритие на камерата. Тук е включена отново заради квазимегалитния
градеж на стените на камерите. Те включват както големи вертикални плочи
(мегалитен похват), така и суха зидария (немегалитен похват). Гробницата има
непокрит дромос, предна и главна камера. По план копира късните долмени: 2 камери и
дромос. Между двете камери има специален портал, създаден също в типично
мегалитна техника: монолитни блокове изпълняват ролята на колони и прагове (горен и
долен). Плочите и колоните са доста добре загладени и напомнят късните
долменоподобни съоръжения в Казанлъшко (Малката могила) и Староселско
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(Джангова могила), но все още са груби в сравнение с храмовете от времето на
класическия тракийски разцвет (Старосел, Казанлък, Мезек, Свещари).

Чертежи на гробницата от изток, запад и отгоре. (Нехризов, Цветкова 2008)

[24] Гробница при с.Врани кон край Омуртаг, Източна Стара планина
В гробницата са намерени фрагменти от печени глинени съдове, типични за
тракийската традиция от V-ІV в.пр.Хр. (Гинев 1999). По план обектът копира късните
двукамерни долмени с дромос, а градежът му съчетава плоско (мегалитно) покритие на
двете камери и квазимегалитен градеж на стените (едри плочи плюс суха зидария).
Такива смесени техники се срещат , например, в Ирландия и по островите от Западното
Средиземноморие – все типично мегалитни райони.

План – поглед отгоре.

Страничен надлъжен разрез – западна страна.
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Страничен надлъжен разрез – източна страна.

Ляво: задна стена. Дясно: снимка на задната и западната странична стена от главната камера.

Ляво: порталният вход. Дясно: порталният преход между предна и главна камера.

На входа и между двете камери има портали, създадени също в типично
мегалитна техника: монолитни груби блокове изпълняват ролята на колони и прагове
(горен и долен).
[25] Гробно съоръжение при с.Божурец, Каварненско
Вътрешните размери на камерата са 1.25х2.10 м, а външните са 1.90х2.45 м.
Гробната камера е заобиколена от две кръгови крепиди от ломени камъни. Могилният
насип е натрупан над и около гробното съоръжение, което е изградено непосредствено
върху материковата скала. Въз основа на предметите от гробния инвентар и амфорните
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печати гробът се датира в ІІІ в.пр.Хр., т.е в края на класическата тракийска епоха
(Лазаренко, Мирчева, Георгиев 2008).
Това е прост единичен гроб, а не е напълно развита в архитектурно отношение
гробница. Камерата няма покритие, а е запълнена с пръст, пепел, керамика, камъни.
Стените й, обаче, имат доста специален характер. Те включват както дребни ломени
камъни, така и няколко доста едри монолитни плочести блока-ортостати, чиито
размери стигат докъм 1 м. Тези едри блокове или са съвсем грубо обработени, или
изобщо не са обработени. Именно тяхното присъствие внася мегалитен нюанс в
техниката на градежа и дава основание да причислим описания паметник към
асинхронните квазимегалити у нас. Един твърде късен отглас от древната мегалитната
традиция на Балканското мегалитно находище, угаснала още към средата на І хил.
пр.Хр.

План на гробната камера

Западна стена

Северна стена

Ниша за гробни дарове

Според проучвателите подобни обекти има също така до следните села в
България: Равна, Проф. Златарски, Кюлевча, Калугерица, Омарчево, Маломир,
Друмево.

[26] Гробница до с. Баново, Варненско
Най-напред представям гробницата до с.Баново, Варненско.
„Гробницата се състои от правоъгълна гробна камера и разположен в една ос с нея дромос.
Ориентацията на гробницата е север - юг, с вход от юг. ... Камерата е била покрита с три големи
плочи. Две от плочите са преместени от иманярите, третата е запазена на място. ... Дължината
на гробната камера е приблизително 2м, ширината 1.30 м, височината 1.50 м.” (Лазаренко, Мирчева,
Стоянова 2008а).
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Оригиналната плоча от
покритието на камерата.

Стените на камерата са в квадрова суха зидария.

Дромосът също е от суха зидария, но от груби ломени камъни. Дължината му е
между 1.60 и 2 м, височината 1.30, ширината 0.60 м.

Покрит е бил също както камерата:
„с няколко хоризонтално наредени плътно една до друга напречно на надлъжната ос на
съоръжението плочи, допиращи се по страничните ръбове. Покритие, изградено по този начин,
имат гробните камери на гробниците в м. Харманите, Созопол; гробницата от Лулчева могила,
Габарево; Нанина могила, Мъглиж; могила № 4, Панагюрище; гробницата от м. Вишеград,
Тополовград; гробницата Староселка, Шуменско. ... Плоско покритие от добре обработени плочи,
плътно прилепващи една към друга, е оформяно в предгробните камери и дромосите в Тракия, често
съчетано с различен вид покритие собствено за гробната камера. Много представителен пример в
това отношение е гробницата от Александрово. ... Мястото на тази гробница в развитието на
гробничната архитектура в Североизточна Тракия и анализът на находките, намерени в гробницата,
позволяват изграждането й да се постави в началото на ІІІ в.пр.Хр.”

[27] Гробница до с.Ружица, Елховско
Същото покритие срещаме и в камерата на гробницата край с.Ружица,
Елховско. Обектът е проучен от Д.Агре (Агре 2005):
Преддверието има дължина 0.89м и ширина 1.08м. Двете му стени са изградени от по един
вертикален ред варовикови камъни с обработени стени, наредени в редове с различни размери. ...
Покритието на дромоса и преддверието е плоско. То се състои от пет необработени гранитни
плочи, поставени напречно. ... Следва врата към гробната камера със запазена височина 1.30м,
ширина 0.60м и дължина 0.66м. Покривът е изработен от една плоча. Гробната камера има
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правоъгълна форма и размери: дължина 2.35м и ширина 1.48м. Западната стена е запазена до височина
1.60м, източната до 0.80м, а северната до 1.72м. Има плоско покритие от гранитни необработени
плочи.

Според археолозите гробницата в Ружица се отнася към VІ или V в.пр.Хр.,
което я прави една от най-ранните както в българска Странджа, така и в цяла
Югозападна България. Гробницата в Ружица е изпълнена в уникално съчетание на
разнородни строителни техники: (а) стените са изградени от кирпич и ломен камък;
(б) монолитни гранитни плочи, наредени хоризонтално, са покривали коридора и
гробната камера; (в) погребалното ложе в камерата е направено не от камък, както е във
всички проучени тракийски гробници, а от кирпич.
Тъй като гробницата комбинира макроелементи (твърде големи варовикови и
гранитни плочи с мегалитен характер за покритията) и микроелементи (дребни ломени
камъни и кирпич за стените), тя има технологически междинен характер - между поранните мегалитни съоръжения (долмените) и по-късните класически тракийски зидани
гробници. Още информация и снимки има на адрес:
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com/Bulgaria/SpecMegObj/QM/QM-009BG/QM009BG.html

Снимка от времето на разкопките 2004.

Снимка Л.Цонев 2011 г.

[28] Гробница при с.Бузовград, Казанлъшко

Гробницата съдържа куполна гробна камера, паралелопипедна предгробна
камера и непокрит дромос. Това е квазимегалитен обект, доколкото съдържа суха
квадрова зидария в стените и купола, но плоско покритие от мегалитен тип върху
цялата предгробна камера (Нехризов 2013):
„Предгробната камера е с правоъгълен план и размери – дължина 2,93 м ширина 1,71 м и
височина 2,20 м. Тя е с плоско покрие, постигнато чрез поставяне върху стените на четири големи
блока, чиято долна повърхност е прецизно заравнена. Третият от тези блокове е счупен в източния
край и е провиснал над камерата. ... Плановата схема, конструктивните похвати и стиловете сходства
с подобни обекти позволяват да се предположи, че гробницата е изградена в последните десетилетия
на ІV в. пр. Хр.”
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Гробницата при с.Бузовград: входът и снадката между куполната гробна камера и плоско
покритата предгробна камера. Сн. Фотоизложба „Археологически изследвания в Казанлъшката
долина”, Казанлък 2017.

ІІІ-7. Квазимегалити, съдържащи скално изсичане
Оригинални квазидолмени със скално изсичане на Балканите и в Кавказ
[29] Скалноизсечените квазидолмени в Кавказ са по-многобройни и по-добре
датирани (ХХV-ХV в.пр.Хр.), отколкото на Балканите. По руската традиция се наричат
коритовидни долмени или долмени-монолити (Марковин 1978):

Както общата вътрешна форма на тези камери, така и общата им конструкция са
твърде разнообразни. Въпреки това всичките се обозначават като скални или
монолитни долмени в руската специализирана литература. Понякога част от камерата е
вкопана в материковата скала, но съоръжението е допълнено с плоча от мегалитен тип:
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[30] В България според официалната археологична позиция оригинален
квазидолмен със скално изсичане има само един – в Сакар пл., м. Евджика край
с.Хлябово (Бончев 1901). В самия край на ХІХ в. все още е била запазена, макар и
счупена, входната му плоча с лицев отвор:

Отделно от този обект многобройни скалноизсечени камери има в Източните
Родопи и в Провадийско (www.balkanmegaliths.bgjourney.com), но те нямат убедителна
датировка и официално не се наричат скалноизсечени долмени в българската
специализирана литература. Причината за въздържането от употребата на понятието
„долмен” в случая може да се крие или в предполаганата датировка (ако тя е твърде
ранна и предхожда типичната мегалитна епоха у нас) или в твърде своеобразната им
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форма. Относно първия случай ще отбележа, че тези камери нямат никаква обективна
датировка. Вторият случай от своя страна показва, че понятието „долмен” – дори и
подсъзнателно! - се свързва не само с мегалитната технология на обекта, но и с
определени архитектурни характеристики – паралелопипедни или трапецовидни
помещения, форма на лицевия отвор и др. подобни, които никъде не са експлицитно
заявени. Това е сериозен методологичен проблем, който досега не е бил дискутиран.

Асинхронни квазидолмени със скално изсичане
В класическата тракийска епоха в долината на тракийските царе в казанлъшко са
създадени поне две подмогилни съоръжения („гробници”), които включват както
квадрови зидове, така и цели паралелопипедни стаи, които са издълбани в монолитен
гранитен блок и са захлупени отгоре с капак. Археологичната колегия у нас ги
назовава „саркофагоподобни камери”. Предпочитам да наричам тези обекти
асинхронни скално-изсечени долмени. Долмените са каменни камери (сглобени от
плочи или скално изсечени), помещения, достатъчно големи, за да може вътре да влезе
изправен или приведен човек; те предоставят повече пространство, отколкото е нужно
за един лежащо положен труп. За разлика от тях саркофазите са каменни ковчези; те
имат размери, съответстващи на хоризонтално положено единично мъртво човешко
тяло - не повече. Скалното изсичане е изключително древна технология от
предмегалитната епоха и в този смисъл появата му в класическа Тракия е
изненадваща.
[31] Едното съоръжение е открито в прочутата могила Оструша. Сърцевината
му е паралелопипедно помещение, издялано в монолитен гранитен блок. Похлупакът
му е оформен отвън декоративно като двускатен покрив с фронтон, а отвътре е
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фасетиран и покрит със стенописи. Съзнателното и целенасочено използване на
техниката на изсичане личи от символичното ложе за мъртвеца – то е изсечено в същия
монолитен блок, от който е създадено самата гробна камера (Манетта, Стоянова, Лульо
2016).

Монолитната камера в Оструша отвън. Сн. Г.Китов

Отвътре. Сн. Л.Цонев 2017

[32] Второто съоръжение с подобни характеристики е също така прочуто могилата Голямата Косматка, където бе открит изключителният бронзов портрет на
Севт ІІІ. „Гробницата” има доста сложна надлъжна схема и включва разнообразни
технологии: /а/ дромос (с покритие от плоски хоризонтални плочи, наредени надлъжно
върху коридора), /б/ две предгробни камери (първата има правоъгълен план, като
надлъжните му стени постепенно се накланят навътре и се срещат в билото,
образувайки заострено двускатно покритие – т.н. конзолно покритие; втората има
кръгов план и е увенчана с коничен купол) и накрая /в/ същинска гробна камера.
Последното помещение е паралелопипедно и изненадващо е издълбано в монолитен
гранитен блок и захлупено отгоре с капак, който поне отвътре има слабо изразен
двускатен характер. Камерата никога не е била разкопавана изцяло, но двускатната
форма на капака отвътре дава основание да се предположи, че той и отвън има
двускатен вид с фронтон, подобно на обекта в могила Оструша. Ложето за мъртвеца и
тук е изсечено в същия скален блок, от който е направена камерата (Манетта, Стоянова,
Лульо 2016).

Монолитната гробна камера в Голямата Косматка. Сн. Л.Цонев 2017.
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В поне три гробници от римската епоха ІІ-ІІІ в.сл.Хр. в Странджа, в
м.Пропада край Малко Търново, се забелязват останки от цилиндрични сводове,
които вместо да се изградят като фалшив градеж, са изсечени в скални блокове, т.е.
представляват сглобка от подходящо одялани едри монолити, с което придобиват
квазимегалитен характер.
[33] За покритието на дромоса в основната, най-голямата цилиндрична гробница
от класическата тракийска епоха в местността Пропада край Малко Търново коментар
намираме в (Русева 2002) – стр.140:
„Своеобразно и единствено засега е решението на покритието на дромоса. ... То е плоско
[отвън, отгоре – бел. Л.Ц.] и е образувано от три каменни блока, обхващащи цялата дължина на
дромоса. От вътрешната си страна [т.е. отдолу – бел. Л.Ц.], обаче, блоковете са обработени така, че
изсечената повърхност да имитира [отдолу, отвътре – бел. Л.Ц.] истински свод.”

Снимката ляво горе е от книгата (Русева 2000) – стр.90. Снимката ляво долу е от Д.Колев 2006г.
Вдясно на фигурата е показана реконструкция на цилиндричното мегалитно покритие от (Русева 2000)

[34] Недалеч от тази гробница, в същата местност, срещаме още една по-малка,
но също впечатляваща гробница от римската епоха. Камерата й е практически
разрушена, забелязва се главно дромосът и останки от покритието му.

Останки от разрушената гробница и скално-изсечения дромос. Сн. Л.Цонев 2017.
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Дромосът е имал цилиндрично покритие, което не е било зидано като фалшив
свод, а е съставено от разположени един до друг дъговидно издълбани монолити.
издялано в монолитни покривни блокове - също както в основната гробница в
м.Пропада. Втората особеност тук е фактът, че стените и подът на дромоса не са
сглобени от големи плочи, нито са зидани в суха зидария, а направо са изсечени в
материковата скала. Този похват демонстрира локална традиция, която е по-древна
дори от мегалитната. Това е асинхронен квазимегалит със скално изсичане, според
предложената тук терминологична схема:

Гробница от трако-римската епоха в м.Пропада. Сн. Л.Цонев 2004.

[35] Тук добавям и скално-изсечените подземни камери в резервата Яйлата
край с.Камен бряг (Делев 1985), (Порожанов 2007), (Салкин, Топтанов 1988),
(Христов 2009). Изсичани са в хоризонталното скално плато отгоре надолу, през тавана
към пода, като накрая отворът в тавана бил затварян с голяма каменна плоча-капак.
Повечето са двуделни: дромос-стълбище плюс една камера. Има един триделен обект:
две последователни камери плюс дромос-стълбище. По неизяснени засега причини (за
разлика от всичките други многобройни скални камери, където няма никаква
стандартизация по размери и форма в Източните Родопи и в Провадийско, споменати
по-горе) обектите в Яйлата абсолютно точно копират стандартните еднокамерни и
двукамерни долмени с дромос, каквито намираме в Сакар планина и в Странджа
планина. Копирането е както по размери, по общата планировка, та дори по наклона на
надлъжните стени навътре към помещението, което придава трапецовидно напречно
сечение на камерите. Най-странното обстоятелство в случая е големият времеви
интервал, който по официалните датировки разделя оригиналните долмени в Сакар и
Странджа (ХІІ-VІ в.пр.Хр.) от техните точни скално-изсечени копия в Камен бряг (ІVV в.сл.Хр.). Затова по предложената тук класификация ги наричам асинхронни
квазидолмени със скално изсичане. (www.balkanmegaliths.bgjourney.com, сн. Л.Цонев
2009г.):
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В един от еднокамерните асинхронни квазидолмени в Яйлата върху едната
надлъжна стена е издялан релеф на бича глава, свойствен за римската епоха по нашите
земи – т.н. букраний.

Тук може да се добави уникално оформената лицева стена на раннохристиянска
гробница в Силистра (Г.Атанасов „Към топографията на раннохристиянския Дуросторум (Силистра)
през ІV-VІ в.” – Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva Югоизточна Европа през
Античността VІ в.пр.Хр. – началото на VІІ в.сл.Хр., Изд. НАИМ-БАН, София 2008, стр. 415-438).

Входът към гробницата е оформен по всичките правила на мегалитната технология:
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Поглед отвън

Поглед отвътре

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящия материал бе представена и анализирана значителна съвкупност от
мегалитни и квазимегалитни обекти, която впечатлява с технологичните сходства при
градежа. Става дума за определени кореспонденции в пространството и времето,
които не могат да се възприемат като тривиални прости съвпадения. Кореспонденции,
които въпреки че според съвременно възприетата датировка са доста раздалечени във
времето, са относително близки в пространството (Тракия и Кавказ) и при това не се
срещат никъде другаде сред мегалитите по света.

Възниква сериозният методологичен въпрос как да интерпретираме тази
ситуация.
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От една страна, наличието на конструктивни подобия не може да се надценява
като показател за преки контакти сред населението на Балканския п-в и Кавказ, докато
не се внесе яснота в датировките с помощта на модерни и точни обективни методики.
Датирането на мегалитните съоръжения в споменатите два района (особено на
Балканите) е доста изостанало и ненадеждно за разлика от Западна Европа (Трифонов
2001), (Цонев 2015). Продължителното практикуване на мегалитното строителство в
споменатите съседни райони само по себе си още не доказва с достатъчна
убедителност, че е имало пряк контакт и обмен на идеи между населенията им.
От друга страна описаните тук впечатляващи технологични кореспонденции
между обекти от раздалечени епохи не бива и не могат да се пренебрегват:
(i) понеже са действителни, а не измислени;
(ii) понеже са твърде многобройни, за да са просто случайни, и
(iii) понеже се забелязват в два съседни мегалитни района (Балканите и Кавказ), но
никъде другаде в Европа и Средиземноморието (и по света), където през ІV-ІІ
хилядолетие разцъфтяват основните огнища на мегалитизма.
Една принципна възможност е да допуснем просто съвпадение при развитието
на две съседни, макар и асинхронни, мегалитни строителни школи. Тогава ще останем
на нивото на обикновената констатация на фактите и няма да извлечем никакво ново
знание от представените обекти.
Друга принципна възможност е да допуснем, че ПРИЛАГАНЕТО НА МЕГАЛИТНИ
ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОХВАТИ В СТРОЕЖИТЕ ОТ ПО-КЪСНИ ЕПОХИ В ТРАКИЯ НЕ Е ПРОЯВА НА
МЕСТНАТА АРХАИЧНОСТ И ИЗОСТАНАЛОСТ, А ПО-СКОРО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНО
ВКОРЕНЕНА МЕСТНА МЕГАЛИТНА ТРАДИЦИЯ, практикувана от местното население с
различна интензивност, но без прекъсване в продължение на хилядолетия. Подкрепа за
подобен извод срещаме във фундаменталното издание (Мегалитите в Тракия, част ІІ,
1982), макар и изказано по повод на частен случай - крепостта Малкото кале в Медни
рид, южно от Бургас:
„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).

Ако си дадем сметка, че тази дълбока традиция е оцеляла при всякакви
етнически миграции през района от бронзовата чак до римската епоха включително,
бихме могли да я тълкуваме дори като ПОКАЗАТЕЛ НЕ САМО ЗА ИДЕЙНА И
ТЕХНОЛОГИЧНА, НО И ЗА ЕТНИЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ ПРЕЗ ХИЛЯДОЛЕТИЯТА В
РАЙОНА БАЛКАНИ - КАВКАЗ.
Смятам, че така набелязаната втора възможност за интерпретация е поплодоносна в евристичен план и си струва да се разработва и в бъдеще при анализ на
новите археологични открития.
БЛАГОДАРНОСТИ: Андрей Ангелов, Димитър Колев, Светослав Соловьов, Асен Салкин, арх. Явор
Банков, Янко Динчев, Мая Николова.
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MEGALITHIC CONTINUITY IN THE BALKAN-CAUCASUS REGION – EXAMPLES AND
INTERPRETATION
Lyubomir Tsonev
ABSTRACT:
In the beginning of the present study some basic issues about definitions and dating of megaliths are analyzed.
Effective new definitions of dolmens are proposed which have a high heuristic value. By means of the new
definitions various specific megaliths in the region Balkans – Caucasus are commented which do not exist in
West Europe and West Mediterranean.
About one thousand years after the end of the typical megalithic epoch, i.e. in the middle of the I-st mill. BC,
similar monuments appeared again in the mentioned region. This fact demonstrates not an archaic and
conservative behavior but a very strong local megalithic tradition in the population. This tradition survived about
one millennium despite of some serious ethnic disturbances. The long lasting attachment to megalithic building
technology is a manifestation of ethnical continuity in the region under examination.
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