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МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ФИЗИК
І. УВОД
Засега не съществува единна общоприета терминология за мегалитните обекти. Ще
предложим тук една незадължителна, но удобна класификация. В новокаменната и
бронзовата епоха в редица райони по света местните обитатели създават скално-насочена
култура. В своя по-стар слой тя се изразява в почитане на специфични готови природни
скални форми, а по-късно се насочва към създаване на паметници. Най-напред ги дялат в
скалите с помощта на по-твърди каменни или бронзови оръдия на труда – т.н. скалноизсечени паметници. Впоследствие на много места се появяват самостоятелни градежи от
огромни и грубо отцепени или одялани скални блокове във вид на стълбове или плочи –
мегалитни обекти. Мегалитните обекти са принципно два вида: менхири с техните
вариации и комбинации и долмени с техните вариации и комбинации. Може да се говори
както за чисти (менхири, долмени и производните им), така и за смесени мегалитни
обекти. Смесването се изразява във факта, че наред с типичните мегалитни елементи
обектът може да съдържа или скално-изсечени елементи или участъци от класическо сухо
зидане от относително малки каменни късове.
Менхирите са стълбовидни каменни блокове, забити в земята без контакт помежду си. Те
се срещат както индивидуално, така и в групи: редици (множество менхири, подредени в
права линия), кромлехи (множество менхири, забити в кръг), решетки (множество
менхири, подредени по възлите на двумерна решетка). Съществуват и комбинирани
менхирни обекти – например, редици и кромлех.
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Индивидуални менхири в България

Групи и решетки от менхири – България, до Плиска
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Двата кромлеха в България
Долмените са по-сложни конструкции, в чиято основа е закрепването на една плоча
(покрив) хоризонтално над земята. Различават се по вида на поддържащите елементи.
Наблюдават се три основни типа прости долмени: „маса” (плочата се поддържа от 4
камъка, подобни на краката на маса); „камера” (плочата се поддържа от 2, 3 или 4 плочи,
забити вертикално в земята, така че се образува своеобразна едропанелна стая);
„цилиндър” (носещите стени са повече 6-8 и са относително по-тесни, а понякога дори са
зидани от доста големи дялани блокове).
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Долмен тип „маса” – само в Западна
Европа

Долмен тип „камера” – в цяла Европа

Долмен тип „камера” – в цяла Европа

Долмен тип „камера” – в цяла Европа

Долмен тип „цилиндър” – само в Кавказ
Тези три базови конструкции търпят развитие чрез усложняване, например: долмени от
две камери, долмени от 1 или 2 камери с входен коридор – дромос, долмени с много дълъг
коридор – т.н. коридорни гробници; двойки долепени долмени, огромни долменни
храмове, каквито се срещат на островите Малта, Сардиния, Майорка.
Мегалитни обекти се срещат в изключително многобройни райони на земята: Европа и
Средиземноморието, Централна Индия, Югоизточна Азия и Индонезия, Северен Китай,
Южна Корея, Южна Япония, Западна Африка. Върху основата на непряка датировка
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(стилови белези, С-14-метод), която е извършвана най-вече в Западна Европа, се смята, че
мегалитите са създавани в периода от ІV до І хилядолетие преди Христа.
В големия район, който може да се опише като Европейско-средиземноморски, се
наблюдават три големи групи мегалити: (А) Западна Европа /Скандинавия, Дания,
Германия, Франция, Испания, Португалия, Балеарските острови, Малта, Сардиния, Южна
Италия/; (Б) Югоизточна Европа /Източната половина на Балканския п-в – България,
Турция, Гърция); (В) Източна Европа /Западен Кавказ – Южна Русия. Първата група е наймногочислена.
В настоящата статия ще коментираме само Балканската група мегалити. Те са поделени в
днешните територии на три съседни държави. Ще опишем накратко техния брой,
състояние и местоположение. Най-много мегалити има в България.

Смисълът, влаган в мегалитните съоръжения от техните строители и съвременници, не е
ясен. Навярно той не е бил един и същ навсякъде и винаги. Изказвани са различни
хипотези, които, обаче, нито са общовалидни, нито са коректно доказуеми. Твърде
вероятно е ролята на мегалитните паметници да се е менила в пространството и времето.
Запазвали са се, обаче, с удивително постоянство принципите на градежа. В този смисъл
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би могло да се твърди, че разпространението на идеята за мегалитен градеж е най-старата
глобализация, преживяна от света.
Първият принцип-критерий гласи: мегалитите не се създават чрез класическото зидане, а
чрез групиране и сглобяване на два основни типа градивни елементи – стълбове и плочи.
Вторият принцип-критерий гласи: градивните елементи са толкова големи, че често имат
размера на самия градеж, т.е. броят им е минимален.
Към тези принципи, които са всъщност критерии за мегалитизъм на обекта, трябва да се
добави непременно и един
Трети хронологичен критерий: мегалитни се наричат градежи, които са се появили през
неолита, бронзовата и ранната желязна епоха. Ако мегалитоподобни обекти се срещат в
по-ново време, можем по-скоро за използване на старата мегалитна традиция в по-нови
обекти или за имитации на класическите мегалитни обекти.
От физично гледище мегалитните обекти са интересни поне в три посоки.
Първият физичен аспект на мегалитите е свързан с устойчивостта на конструкцията от
гледище на статиката – устойчивост на градежа, сглобки между малобройните, но много
големи градивни елементи, укрепваща роля на могилите наоколо и т.н.
Втори физичен аспект мегалитите е археоастрономията – ориентацията на обектите в
някакви специфични посоки, които са астрономически значими: звезди, съзвездия,
Слънце, Луна и т.н. Ориентацията е свързана вероятно с ранна митология или с опити да
се създадат календари.
Третият физически аспект на мегалитите е възможността за прякото им датиране.
Конвенционалната датировка в археологията е свързана с намерените артефакти. Тя обаче
е непряка – датира последното използване на обекта, но не и времето на самото създаване.
През 70-те години на ХХв. бе предложена датировка чрез термолуминесценция (ТЛ), а
малко по-късно и чрез фотолуминесценция (ФЛ) или оптически стимулирана
луминесценция (ОСЛ). Отначало и двата метода са замислени за датиране на парчета от
изпечена керамика, но около началото на ХХІ в. група учени модифицират методиката за
датиране на древни каменни строежи. Това е пряк метод, който показва самия момент на
създаването на градежа. Типичната му грешка е 5-10%.
ІІ. МЕГАЛИТИ НА БАЛКАНИТЕ
ІІ-1. МЕНХИРИ И ПРОИЗВОДНИТЕ ИМ
Менхирите у нас са регистрирани от края на ХІХ в. от К.Иречек, К. Шкорпил в Северна
България, около Плиска, където е основното им находище (около 700). Те са обединени в
неподредени и подредени групи (решетки). Г. Бончев в 1901 г. споменава 2 индивидуални
до с. Овчарово в Сакар пл., от които до днес е оцелял само единият. Шкорпил означава
побитите каменни блокове край Плиска с извъннаучното наименование „девташлари” (а
по-правилно „девташи”). След доста голямо прекъсване с тях се занимават Ст. Михайлов и
В. Бешевлиев. Д.Митова-Джонова споменава за следи от менхирни редици в Трънско и в
Плевенско, регистрира и 2 индивидуални менхира в Свищовско. Последното и засега найподробно археологично проучване на менхирите-девташи край Плиска е извършено от Р.
Рашев в края на 80-те години на ХХв. В края на ХІХ в. менхирите-девташи са били около
700. През 2009 експедиция в състав Л.Цонев (София), Филип и Рени Апостолови (Шумен)
идентифицира около 120 и извърши GPS картиране.
У нас се срещат и кромлехи, макар и рядко. В 1998г. Г. Нехризов открива менхир при с.
Долни Главанак, Източни Родопи, близо до гр. Маджарово. Той е запазен и днес в много
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добро състояние. В 2002г. Г.Китов открива втори кромлех край Пловдивското село Старо
Железаре, който е уникален – затрупан е бил под могила. За жалост обектът е изоставен и
през 2009 вече е практически разрушен. Двата кромлеха съдържат около 50 менхира.
Известни са поне 4 каменни кръга, които са квази-мегалитни структури, но не са
същински, класически кромлехи. Техните градивни елементи не са менхири. Единият е
бил открит северно от тракийския град Кабиле, Ямболско, но е унищожен от строеж на
автомагистрала. Другият се намира все още запазен до границите на резервата Яйлата,
северно от нос Калиакра. Трети обгражда гробница в Северен Сакар, до с. Българска
поляна. Четвърти обгражда долмена при с. Железино, Ивайловградско.
Можем да обобщим, че днес, в началото на ХХІ в., у нас едва ли има повече от 200
менхира – самостоятелни или в комбинации. Поне половината са съборени, счупени и са
били премествани.
К.Шкорпил и Ст. Михайлов разглеждали менхирите-девташи като много стари
праисторически паметници, подобни на западноевропейските менхири, т.е. поне от ІІ
хилядолетие пр. Хр. Официалната трактовка (Г.Фехер, В. Бешевлиев, Р.Рашев) ги обявява
без убедителни доказателства за български паметници от ранното средновековие VІІ-VІІІ
в. Това твърдение се основава главно върху близостта им до древното селище Плиска,
което се смята за първата българска столица. Българската специфика на групите менхиридевташи, обаче, се поставя под въпрос от простия факт, че източно от Одрин, в западните
поли на турска Странджа съществува и друго подобно находище от многобройни
групирани менхири, чийто брой може да се оцени поне на 1000. В Гърция са открити 4-5
индивидуални менхира в южната част на страната.
ІІ-2. ДОЛМЕНИ И ДОЛМЕНОПОДОБНИ ОБЕКТИ
Долмените в България се регистрират и изучават също от края на ХІХв. Началото е
поставено от К. Шкорпил, Ст. Бончев и Г. Бончев. По-късно с тях се занимават В. Миков,
П. Делев, Ив. Панайотов, Ив. Венедиков, Ал. Фол, а днес Д. Агре и Г. Нехризов.
Докато менхири има както в Северна, така и в Южна България, долмените се срещат само
в югоизточния дял от Балканския п-в, в три типични долменни района: Странджа, Сакар и
Източните Родопи. В началото на ХХ в. в българските земи са били наброени общо около
700, а в началото на ХХІ в. две международни експедиции (2006, 2008: Антонио Сезар
Гонзалес-Гарсия, Д.Колев, В.Колева, Л.Цонев) оценяват, че са оцелели не повече от 120,
разпределени в споменатите 3 планини съответно като 50 – 40 – 20. Извършват и GPS
картиране на 81 долмена.
В литературата се съобщава за още 5-6 долменоподобни обекти в България, разположени в
нетипични долменни райони – Източен Балкан, Централна и Източна Средна гора. Най
северно се намира квазидолменната гробница при с. Врани кон до гр. Омуртаг. Така
общият брой на запазените до днес в България долмени и долменоподобни обекти достига
около 120.
В Турска Странджа има много долмени, които са разположени северно от меридиана на
гр. Лалапаша източно от Одрин. По наша оценка са около 300. Интересното в случая е
близкото им съседство с менхирите в същия район. В България такова съседство няма.
В Гърция долмени са известни край селата Руса, Котроня и Кила по южните разклонения
на Източните Родопи, стигащи почти до устието на р. Марица. Долмени има и още по на
юг - на о-в Самотраки и на о-в Наксос.
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Официалното днешно датиране на долмените в България е непряко – основава се на
погребални артефакти, открити в някои от тях, т.е. регистрира не самото построяване, а
последното използване. То дава доста късен период: ХІІ-VІ в. пр. Хр., което превръща
българските долмени в последните, най-младите долмени в целия район на Европа и
Средиземноморието.
Сега ще опишем последователно и накратко трите физични аспекта на мегалитите в
България.
ІІІ. КОНСТРУКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ
Конструктивно долмените се развиват поне по три причини: (а) усъвършенстване на
строителните умения; (б) растеж на общественото богатство; (в) развитие на общественото
съзнание и митологията, което изисква създаване на по-сложни и естетически оформени
съоръжения. Впрочем, по същите причини към 5 в. пр. Хр. строежът на мегалити отмира
завинаги по целия свят и се заменя с градежи от квадри (сравнително малки
паралелопипедни каменни блокове) или от тухли.
Развитие на долмените в България се забелязва поне в 5 посоки: (1) по вертикала; (2) по
хоризонтала; (3) лицевата стена; (4) фасадата; (5) обработката на плочите. Тези критерии
ни позволяват да дадем относителна датировка на обектите като приемем, че с течение на
времето строежите се усложняват. В такъв случай можем да твърдим, че по-сложните
долмени непременно са по-късни, а простите могат да са както ранни, така и късни (в
такъв случай трябва да се вземе предвид качеството, с което са обработени плочите). Да
разгледаме накратко описаните критерии.
ІІІ-1. РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ ПО ВЕРТИКАЛА
Да се спрем най-напред върху стените на долмените.
Долмени тип 1 (напр. в м.Бегликташ, Странджа) и 2 (напр. в м.Евджика, с.Хлябово, Сакар)
са т.н. протодолмени и се предполага, че са най-ранни конструкции. Едната или двете
надлъжни стени са от матерна скала, а похлупакът и евентуално едната от стените са
плочи, дялани от човека. Долмените от тип 3 са класически и най-многобройни – всичките
им стени са монолитни плочи (напр. в м. Райков чукар, Странджа). Най-сложният и
вероятно най-късен вариант са долмените 4 – всяка от надлъжните стени е съставена от
две плочи, положени една върху друга като контактуват по страничния си ръб (напр. в м.
Бялата трева, с. Българска поляна, Сакар). Вероятно строителите са се стремели да
увеличат височината на камерата, но големите плочи се намират и изработват
изключително трудно. Затова е предпочетено комбиниране на две плочи по височина.
Комбинират се от две плочи само надлъжните стени, но никога предната и задната.
Предполагам, че долмените от тип 1, 2, 3 могат да съществуват достатъчно устойчиво без
всякакъв насип наоколо, докато при долмените тип 4 е препоръчително допълнително
укрепване с насип. Няма нужда насипът да покрие целия долмен, достатъчно е да покрие
поне долната част от страничните стени.
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Могилните насипи около долмените заслужават специален коментар. При най-простите
долмени няма следи от насип. Голям брой от по-сложните имат частичен насип. Само един
единствен е покрит изцяло с могила (в м. Мангъра, Сакар). Тя е разровена едва в началото
на ХХІ в. и то не от ерозия, а от иманярски изкопи.

Тогава общата картина на развитието изглежда по следния начин. В периода ХІІ-VІ
в.пр.Хр. у нас се строят само долмени, които или изобщо нямат или пък имат (посложните, вероятно по-късните) само частичен укрепващ насип. В периода VІ в.пр.Хр. – ІІ
в. се строят само класически тракийски подмогилни храмове или гробници от квадри или
тухли, които винаги са изцяло покрити с могила (Казанлък, Старосел, Мезек, Свещари и
т.н.). Тъй като ерозионното рушене на могилите е много бавно в такъв археологичен
период (растителността ги предпазва много успешно!), можем да предположим, че идеята
за пълно покритие на сакралните обекти се е появила на късен етап в Тракия и се е
превърнала в канон едва при държавното консолидиране на одриските племена.
В развитието на долмените по вертикала можем да вмъкнем и отсъствието или наличието
на подова настилка от хоризонтално положени плочи.
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Капакът (покривът) на долмените винаги е от една единствена плоча, т.е. изцяло е
монолитен. Това обстоятелство ограничава напречните размери на съоръжението. Капакът
има основна заслуга за стабилността на цялата конструкция, понеже страничните стени са
наклонени навътре.
Отхлупването прави долмена податлив на ерозия. Повечето долмени у нас днес са отдавна
отхлупени и са оцелели само поради простия факт, че с течение на времето след
отхлупването вътрешността им е била запълнена с пръст, която е поддържала страничните
стени вместо капака. При разкопки археолозите изгребват изцяло запълващата пръст, за да
дирят в нея дребни артефакти. За жалост после никога не запълват отново долмена, а
освен това и никога не го захлупват отново, дори и капакът му да е запазен някъде
наблизо. Така археолозите подпомагат разрушаването на долмените. Явлението, за
съжаление, е масово.
Подобна грешка е допусната при разкопаването на кромлеха при с. Старо Железаре,
Пловдивско. Насипът във вътрешността е бил изгребан изцяло, вътре не е било намерено
нищо и накрая – вместо насипът да бъде възстановен поне наполовина, за да се укрепят
менхирите, обектът бил изоставен. За няколко години подкопаните из основи каменни
блокове са рухнали или хлъзнали в тревата.
На фона на такава немарливост изключително висока оценка заслужава подходът на Р.
Рашев при разкопките около менхирите-девташи край Плиска. След завършването на
дълбоките разкопки археологът не изоставя обектите беззащитни, а насипва пръстта
обратно в изкопите и я трамбова. Така прекрасните древни паметници са останали
запазени до ден днешен. Отделен въпрос е унищожаването им от местните хора.
ІІІ-2. РАЗВИТИЕ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ ПО ХОРИЗОНТАЛА
Типовете 1 и 2: само маркират камерата, без да я затварят (напр. в м.Евджика до
с.Хлябово, Сакар; в с. Изворово, Сакар; до с. Остър камък, Харманлийско). Такива
конструкции са принципно неподходящи за погребения, т.е. такива долмени не могат да
изпълняват роля на гробници. Следват по растяща сложност: тип 3 еднокамерен без
дромос (напр. до музея в Хасково, пренесен е там от Южен Сакар); тип 4 еднокамерен с
дромос, обикновено покрит (напр. в м. Нивите на ДЗС, с.Звездец, Странджа); тип 5
двукамерен без дромос (напр. до музея в Бургас, до с.Белеврен, Странджа); тип 6
двукамерен с дромос – най-сложният единичен долмен в Тракия (напр. с.Голям Дервент,
Странджа); тип 7 двойка долепени двукамерни долмени (днес у нас има запазена само
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една двойка от нееднакви (м.Нъчеви чаири, с.Хлябово, Сакар; до втората половина на ХХ
в. е имало още една двойка, но от еднакви долмени – в Странджа, която била разрушена в
70-те години).

ІІІ-3. РАЗВИТИЕ НА ЛИЦЕВАТА СТЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ
САМАТА СТЕНА

В най-ранните и примитивни долмени лицева плоча изобщо няма 1 (напр. с. Изворово,
Сакар) или тя е плътна, т.е. в нея изобщо няма отвор 2 (напр. до музея в Хасково, пренесен
там от Южен Сакар). Навярно идеята за отвор се появява по-късно. Съществува долмен 3,
чийто лицев отвор не е пробиван, а е с форма на неправилен процеп, създаден от две
плочи (с.Заберново, Странджа). Преобладават долмени 4 с пробит и правилно оформен
лицев отвор, най-често правоъгълен, със заоблени върхове (напр. в м. Бялата трева между
с.Хлябово и с.Българска поляна, Сакар). Съществуват и долмени 5 с такъв отвор, но
украсен по периферията с прекрасен декоративен плитък жлеб (напр. в м.Мангъра, южно
от с.Хлябово, Сакар). Според някои археолози жлебът показвал, че отворът някога е бил
запушван с каменна запушалка, тапа, чиято периферия е малко по-голяма от отвора и е
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потъвала в жлеба. Проблемът е там, че никъде никога не са били открити поне парчета от
такива тапи; намирани са само до Кавказки долмени. До с. Голям Дервент, Зап. Странджа,
Д.Агре изследва в 2007 г. уникален за Тракия долмен 6: той е сложно оформен с
художествена каменна резба - двуостра царска брадва, подобна на владетелски герб, и
фризове, наподобяващи меандър и преплетени змии.
ЛИЦЕВИЯТ ОТВОР
Наричам отвора „лицев”, понеже не съм сигурен, че е входен или изходен в прекия. Както
споменах, най-често е правоъгълен със заоблени върхове. Размерът е типично 35х55см, не
повече! От една страна никак не е удобен за вкарване или изкарване на човешки тела с
нормални размери - той има не физическа, а символна функция. От друга страна има
долмени с доказано многократно погребване (вж. напр. Д.Агре: НБУ, Годишник на
Департамент Археология, т.6/2004, С 2005, стр. 181-183) и те са заварени от археолозите
отхлупени, а в останалите си части - неразрушени. Затова предполагам, че при второто,
третото и т.н. погребване труповете са вкарвани в долмена не през лицевия отвор, а през
покрива, т.е. като се отмести капакът! Така можем да обясним защо често срещаме
отхлупени долмени, които иначе не са съзнателно рушени и ограбени от иманяри.
Проникването отгоре не е било с цел грабеж – просто след последното погребение
долмените са били изоставени, капакът не е бил наместен по някакви моментни причини.
Отхлупването е единственото възможно отваряне, което не съсипва веднага и
непоправимо долмена, доколкото повторното захлупване го възстановява напълно!
Отварянето на лицева или странична стена, обаче, би било фатално, би довело до
незабавно разрушаване на долмена. Тогава възстановяването му би било равносилно на
повторно сглобяване...
РАЗПОЛАГАНЕ НА ОТВОРА В ЛИЦЕВАТА ПЛОЧА

Правоъгълните пробити отвори имат различно разполагане в лицевата стена. Този факт
може да се обясни със съчетанието между практически еднаквите размери на отвора 35 х
55 см (±3 см) и нееднаквите размери на лицевата плоча в различните долмени.
Когато лицевата плоча е достатъчно голяма, отворът може да се разположи в центъра й,
без риск плочата да се счупи – «плоча тип О». Когато плочата е по-малка, за да остане
здрава се налага отворът да се дълбае странично («плоча тип П») или ъглово («плоча тип
Г»).
Примери: за тип О – Белевренските долмени в Странджа; за тип П – долмени при с.
Черничево/Крумовградско и с. Котроня/Гърция в Източните Родопи; за тип Г – по-малкият
от двойката долмени в м. Нъчеви чаири между селата Хлябово и Българска поляна, Сакар
планина.
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ІІІ-4. РАЗВИТИЕ НА ФАСАДАТА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ

Фасадата при тракийските долмени се е развила най-слабо. Тя се гради от вертикално
забити големи плочи, които се допират по страничните си ръбове и са наредени така, че да
образуват декоративна стена перпендикулярна към осевата линия на долмена. Наличието
на фасада говори, че долменът е бил замислен още при строежа да бъде видим и почитан, а
не изцяло затрупван. Пълното затрупване се среща само при 1 от около 100 долмена в
България и вероятно е осъществено по-късно от самия строеж. Този въпрос може да се
изясни с помощта на луминесцентното датиране, за което ще стане дума в част V от
настоящата статия.
Доста долмени 1 изобщо нямат фасада – вероятно те са по-ранни (напр. м.Остър камък,
Харманлийско, Изт. Родопи). Повечето имат проста линейна фасада от изправени
плочести скални късове 2 (напр. с.Заберново, Странджа). Съществува и един случай на
уникална фасада – тип коридор, съставена от две успоредни каменни редици 3. Тя краси
двойката долепени двукамерни долмени в м.Нъчеви чаири между селата Българска поляна
и Хлябово, Сакар. Сложен и доста късен архитектурен елемент, при това с неясна
функция.
ІІІ-5. РАЗВИТИЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ПЛОЧИТЕ В ТРАКИЙСКИТЕ ДОЛМЕНИ
Доста долмени са сглобени от плочи, които са съвсем груби, взети наготово от находища,
чиито скали са напукани по геологични причини и след отцепването не са били
обработени изобщо (с. Изворово, Сакар; с. Крайново, Странджа).
При значителен брой долмени стените и покривът са твърде грижливо загладени и
оформени – както за постигане на правоъгълно, трапецовидно или клиновидно очертание,
така и за постигане на плоскопаралелност
Има и един уникален случай при с. Голям Дервент. Там има долмен, чиято лицева плоча е
много грижливо двустранно загладена, в нея е пробит централно лицевият отвор, а около
него има чудесни декоративни фризове. Тя рязко контрастира с всичките останали стени и
покритието на същия долмен, които са доста грубо отцепени от матерната скала. Не е ясно
дали лицевата стена е била монтирана по-късно, дали е била само дообработена по-късно
или е заместила оригинална лицева стена по-късно от основния градеж.
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ІV. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
ІV-1. ДОЛМЕНИ И КЛАСИЧЕСКИ ТРАКИЙСКИ ХРАМОВЕ И ГРОБНИЦИ
Както вече споменахме в основния текст, официалната датировка на тракийските долмени,
основана на намерени в някои от тях погребения, бележещи последното им ползване, е
XII-VII в. пр. Хр.
От VІ в. пр. Хр. насетне траките престават да ползват мегалитната техника при строеж на
храмове и гробници (долмени) и възприемат изненадващо бързо - в разстояние само на
един век - т.н. микролитна техника: зидане от малки дялани камъни,квадри, или от печени
тухли. Новата техника е дошла навярно от Древна Гърция и Древна Персия. Техниката се
сменя, но идеологията в общи линии се запазва - самите храмове и гробници по
хоризонталната си планировка силно напомнят късните, конструктивно развити долмени,
макар че съдържат и редица нововъведения (лъжлив купол, цилиндрични сводове).
Този вид паметници престават да се строят някъде към ІІІ в. сл. Хр., когато след римското
нашествие в Тракия и последвалото покръстване на населението по цялата империя
масово почват да се строят християнски римски храмове, чиято ориентация е канонически
унифицирана в източна посока.
В посочения смисъл тракийските племена ни дават една възможност, която е уникална в
историята на древната архитектура. Те осъществяват в исторически много къс срок (само 1
век) и в един сравнително малък район (главно днешните български земи) преход между
два силно различаващи се строителни подхода: мегалитен и микролитен. Заедно с това
тракийското население и паметниците, изградени от него, са сравнително добре
документирани в писмени източници. Така върху примера на траките може доста
подробно да се изучава преходът между много стара традиция и нови строителни техники
в неговата непрекъснатост както никъде другаде по света.
Една възможност за подобно изучаване ни дава измерването на ориентацията на
долмените и на класическите тракийски подмогилни храмове.
ІV-2. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В ЗАПАДНА ЕВРОПА
Ориентацията по принцип е географска характеристика. Тя добива археоастрономично
значение едва тогава, когато оста на археологичния обект се окаже свързана с позицията
на някакво небесно тяло – Слънце, Луна, звезда.
Първите опити за установяване на такава връзка са правени в Западна Европа.
Паметниците Стоунхендж (Англия) и Ню Грейндж (Шотландия) са днес световно прочути
именно с несъмнена и точна астрономична ориентация. Подобна връзка е намерена и в 3
доста различни по своето разположение долмена в Ирландия и Франция: Labby Rock (A),
Faldouet (B) and Porz Guen (C): и трите сочат към точката на изгрева при зимното
слънцестоене, т.е. към началото на най-късия ден в годината, при това точните им посоки
са различни, понеже са съобразени с различната им географска ширина.
Споменатите тук факти са стимулирали голям интерес към археоастрономични
измервания. Резултатите от масовите измервания, обаче, се оказали малко разочароващи:
осите на големи съвкупности от еднотипни древни обекти в даден географски район в
никакъв случай не са точно еднопосочни, а са пръснати в немалък азимутален интервал.
Това затруднява тълкуването им. Принудени сме да заключим, че в мегалитната епоха (i)
принципът за астрономична ориентация не е универсален нито по време нито по място; (ii)
когато го има, той се прилага в комбинация с други съображения или изисквания за
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ориентация; (iii) най-сетне самият процес на ориентиране не винаги е бил технически
достатъчно съвършен, точен.
ІV-3. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДОЛМЕНИТЕ В ТРАКИЯ
На този фон е любопитно да обърнем отново поглед към мегалитните тракийски долмени
(ХІІ-VІ в. пр. Хр.) и непосредствено следващите ги класически подмогилни микролитни
тракийски храмове (VІ в. пр. Хр.- ІІІ в. сл. Хр.).
В своята PhD дисертация [София, 2005] Н. Дерменджиев обобщава публикувани дотогава
ориентации за около 60 долмена в Тракия и стига до извода, че долмените най-често са
ориентирани на юг в много широк ъглов сектор, без да са свързани категорично със
специални позиции на слънцето при изгрев или залез.
Двете археоастрономични експедиции 2006 и 2008 г., за които стана дума по-горе, имаха
за цел непосредствено да измерят ориентацията на възможния максимум тракийски
долмени и да проверят горните заключения. Те посетиха и документираха пряко 80
долмена. Общият извод потвърждава тезата на Дерменджиев, но картината се попълни с
доста важни детайли, открити при анализа на определени групи долмени.
Най общо наблюденията ни се изразяват в следното (вж. фигурата по-долу).
Първо: Очевидно липсва силно изразена астрономически значима посока. Има само слаба
тенденция на юг, но тя не изглежда да е задължително, строго правило. Всичките долмени
са ориентирани грубо към южния полу-хоризонт, т.е. строителите на долмените са се
опитали да запазят поне слаба връзка със Слънцето (с Бога-Слънце), когато то е
относително високо над хоризонта. Разпръсването на данните би могло да се дължи не
само на аморфност на строителните принципи, но и на тяхната еволюция (т.е. на промяна
на строителния критерий с времето). За жалост тази хипотеза не може да се провери
коректно, понеже засега нямаме надеждни данни за възрастта на долмените.
Второ: Максимумът в азимуталното разпределение (около 200-220о) се дължи главно на
приноса на странджанските долмени и е свързан по-скоро с посоката на максималната
височина на слънцето над хоризонта, отколкото с посоките на изгрев или залез!
Ориентацията на долмените в другите два типични района е практически равномерна
между юг и югозапад, без ясно изразен максимум. В този смисъл ориентационните
ситуации в трите типични географски района се различават.
Трето: Няма нито един долмен, ориентиран в азимуталния интервал от -60 (или 300) и 80о,
т.е. северният полу-хоризонт е изключен по принцип от създателите на долмените. Чисто
източната ориентация се среща много рядко – само при някои долмени в Източните
Родопи.
Четвърто: Изучавайки конкретните обекти, с изненада открихме, че понякога няколко
съвсем близо разположени долмени имат силно различни ориентации. Следователно
изграждането им едва ли може да бъде резултат от един и същ принцип.
Накратко казано, долмените в България нямат категорично изразена астрономична
ориентация. Естествено, възможността за такава ориентация не може да се отрече
априори, понеже азимуталните сектори за изгревите на Слънцето и Луната са достатъчно
широки. Налага се да потърсим допълнителни ориентационни съображения.
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В много случаи долмените „гледат” към някакъв хълм или връх, разположен някъде в
обобщения южен сектор от хоризонта. Така се демонстрира своеобразен
„топоцентричен” подход. Изглежда, че в идеите на долменните създатели важно място
заема специалната почит към „върха”, „планината”, „скалата” (доколкото тези хълмове
или върхове често са скалисти). Въпросът, обаче, защо е бил избран един конкретен хълм,
а не някой от многобройните съседни хълмове, засега си остава открит. Комбинацията от
астрономични и топоцентрични съображения е необходимо, но недостатъчно условие, за
да си обясним реалната ориентация на всеки конкретен долмен, понеже обикновено
съществуват множество хълмове, удовлетворяващи тази комбинация.
Многобройната група на долмените в Северен Сакар в землищата на селата Българска
поляна, Хлябово и Сакарци ни демонстрира друго изключително любопитно свойство.
Докато някои от долмените наистина са обърнати към определен хълм в обобщена южна
посока, други са насочени към съседни долмени! Бихме могли да наречем тази особеност в
ориентирането „съседски подход”. Той води до предположение за някаква йерархия,
субординация. Можем да предположим и относителна датировка: долменът-мишена би
трябвало да е изграден по-рано от долмена-наблюдател. В някои случаи между двата
долмена няма пряка видимост – тогава възниква и нов въпрос: как е трасирана посоката
при строежа на долмена-наблюдател.
За съжаление дори комбинацията от астрономичен, топоцентричен и съседски принципи
не може да обясни винаги наблюдаваната ориентация и разположение на долмените.
Комбинацията от няколко ориентационни принципа поражда сложния въпрос за тяхната
йерархия и за допустимите компромиси между тях. Налага се да се търсят и други
възможни съображения. Например, някакви индивидуални предпочитания, които едва ли
някога ще разберем. За голямо съжаление толкова много долмени са били разрушени
досега, че абсолютно сигурно в „мрежата” на оцелелите има твърде много празни места,
което силно затруднява изучаването им. И положението ще става все по-лошо.
ІV-4. ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛАСИЧЕСКИТЕ ТРАКИЙСКИТЕ ПОДМОГИЛНИ
ХРАМОВЕ
В търсене на нова информация и нови възможности за анализ, реших да съпоставя
ориентационната хистограма на тракийските долмени (ХІІ-VІ в. пр. Хр.) с подобна
ориентационна хистограма на градените веднага след тях класически тракийски
подмогилни храмове или гробници (VІ в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр.). Има достатъчно
съображения и доказателства, че строителите на двата типа обекти са от едно и също
население, етническа група – траки.
Данните за ориентацията на долмените и храмовете са показани на фигурата по-долу и са
взети от литературата. Резултатът е изключително интересен и поучителен. Оказва се, че
хистограмата за по-късните обекти изяснява донякъде хистограмата за по-ранните обекти.
Виждаме както някои прилики (които илюстрират културната приемственост,
традицията), така и някои разлики (израз на културно развитие). Сравнението позволява да
направим следните заключения:
Първо: По-ранната мегалитна строителна техника е била заменена в VІ в. пр. Хр. от
нова микролитна строителна техника, но сакралното, религиозно, идеологично
съдържание на храмовете (отразено в ориентацията) се е запазило в новата историческа
епоха. Основният принцип – ориентация, съобразена най-вече с Бога-Слънце и то в
неговата най-висока дневна позиция и по-рядко с изгрева и залеза при равноденствията –
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е останал същият и в новата епоха. Така много нагледно се доказва по още един начин
културният континюитет в живота на Древна Тракия.
Второ: От втората хистограма се вижда, че освен от посоката на дневния максимум,
строителите на подмогилните храмове са били привличани – макар и по-рядко – от
посоките на слънчевите изгреви и залези, но не в най-дългия или най-късия ден, както
мнозина очакват, а при равноденствията. Предполагам, че тези две допълнителни посоки
са били уважавани и от долменните строители, макар че в първата хистограма не са
достатъчно подчертани. Причините може да бъдат поне две: (а) долменните строители не
са разполагали с достатъчно точни техники за ориентация; (б) долменните строители често
са комбинирали основния принцип (неизменна, макар и нестрога, връзка със Слънцето,
т.е. с обобщената южна посока) с различни допълнителни, незадължителни и вероятно
често локални принципи (топоцентризъм, съседство, лични предпочитания и т.н), чиято
йерархична схема е твърде сложна и засега недостатъчно изяснена.
Трето: По-късната хистограма има по-висок контраст отколкото по-ранната. Това
обстоятелство би могло да е предизвикано не само от усъвършенстването на
ориентационната техника при строежа, но и от развитието на идеологията. Посъществените култови идеи, практики, обичаи (изразени в ориентацията) са подчертани за
сметка на по-малко съществените. Храмовата хистограма е опростена и астрономически
значимите посоки се подчертани. Ролята на допълнителните, локалните ориентационни
принципи от долменната епоха е отслабнала, а основният принцип (Богът-Слънце в
неговата максимална сила) вече доминира. Култът към Слънцето е претърпял своеобразно
пречистване и опростяване. Този процес е демонстрация на паралелно протичащите
процеси на териториална, икономическа и политическа консолидация сред тракийските
племена, който достига кулминацията си в създаването на Одриското а по-късно и на
Гетското държавно обединение.
След включването на Тракия в границите на Римската империя и след покръстването (от
ІV в. сл. Хр. нататък) вече се строят само християнски храмове. Те никога не са покрити
под могили, а ориентационният им принцип е радикално променен – единствено точната
източна посока е догматично утвърдена и задължителна по цялата територия на
Империята.
Представеният тук анализ сочи убедително, че архео-астрономичните измервания и
техният анализ могат да дадат допълнителна обективна и много интересна информация за
състоянието и развитието на древните общества.
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V. ДАТИРАНЕ НА БАЛКАНСКИТЕ МЕГАЛИТИ
V-1. ПРОБЛЕМИ ПРИ КОНВЕНЦИОНАЛНОТО ДАТИРАНЕ
(1) – АРТЕФАКТИТЕ
Менхирите, където и да се намират по света, засега се датират по степента на обработка на
скалния блок и по крайно оскъдните артефакти, открити наоколо. Артефактите,
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естествено, не дават сигурна датировка на обекта, понеже е напълно възможно да са
попаднали в почвата и доста по-късно. Между тях и забиването на камъка няма доказуема
синхронност. Менхирите на Балканите не правят изключение. Големите групи се намират
около Плиска и около Одрин. По идеологични неубедителни съображения историците в
съответните страни обявяват северната група за ранно-българска (т.е. ранносредновековна), а южната – за ранно-турска (т.е. средновековна).
При долмените конструкцията дава някаква основа за поне приближено относително
датиране. Освен това наоколо се намират повече керамични и метални артефакти, така че
дори конвенционалната датировка е по-надеждна, отколкото при менхирите. По
официалното мнение българските долмени са построени в интервала ХІІ-VІ в. пр. Хр. По
такъв начин те се оказват доста по-млади не само от Западноевропейските, но дори и от
Кавказките.
По повод на конвенционалната датировка могат да се изтъкнат следните възражения:
1) Артефактите датират само последното използване на мегалитите, а не момента на
изграждането им.
2) Не всеки долмен е бил използван като гробница. Например, долмените тип „маса”,
които са доста разпространени в Западна Европа, не образуват изобщо затворено
пространство и практически са неудобни да подслонят погребения. Същото се отнася за
долмените тип „камера” – у нас и по света – които имат само 2 или 3 стени. Освен това в
Странджа при с. Звездец съществува долмен – еднокамерен с дромос – който е разположен
на не повече от 2 м над равнището на р. Велека. Тъй като реката доста често приижда,
долменът съответно често е заливан от водите й. Следователно, той също по принцип не е
пригоден за погребения. В по-големия от двойката мраморни долмени при с. Заберново,
Странджа, са открити останки от няколко нахвърляни безразборно тела, а самият долмен е
отхлупен много отдавна. Тази ситуация поставя въпроса дали изобщо при строежа
долменът е бил замислен като гробница или е бил използван така доста по-късно.
(2) – КОНСТРУКТИВНО РАЗВИТИЕ
Вторият проблем при датирането възниква при сравняването на трите основни долменни
групи в Европа и Средиземноморието.
Западноевропейските долмени са общо взето най-стари XL-XX в. пр. Хр. Поради големия
интервал на строителството там се наблюдават както най-примитивните конструкции
(долмени тип „маса”), така и най-сложно планираните грандиозни долменни храмове
(например на о-в Малта).
Кавказките долмени са официално датирани в XXV-XV в. пр. Хр. Там се срещат освен
типичните долмени тип „камера” също така и твърде сложните долмени от цилиндричен
тип, чиито стени всъщност са по-скоро зидани от квадри, отколкото сглобени от огромни
плочи – а това е типично по-късна строителна техника.
На Балканите, в Тракия не се наблюдават нито най-примитивните долмени тип „маса”,
нито най-сложните конструкции тип „цилиндър”, а само най-традиционният междинен
тип „камера”.
Естествено е да очакваме, че конструктивната междинност на тракийските долмени ще
е свързана със съответното междинно датиране. Изненадващо, обаче, конвенционалното
датиране ги обявява за най-млади: XII-VI в. пр. Хр. Според нас тук има противоречие
между естественото развитие на конструкцията от просто към сложно и конвенционалното
непряко датиране.
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(3) – МОГИЛИ ПРИ ДОЛМЕНИТЕ И КЛАСИЧЕСКИТЕ ТРАКИЙСКИ ХРАМОВЕ
Странна е ситуацията с могилното покритие на сакралните строежи в Тракия. Всичките
немегалитни класически храмове от периода V-III в. пр. Хр. се били покривани изцяло с
могили още в момента на строежа. До днес, т.е. след около 25 века, ерозията не е
разрушила забележимо тези могили, добре ги опазва и поникналата растителност.
Долмените в България (с едно единствено изключение) днес или изобщо нямат, или имат
частичен насип, който не достига покривната плоча изобщо. Ако допуснем, както приемат
доста археолози, че са били изцяло покрити при строежа, излиза, че те са много по-стари
от класическите храмове - поне с няколко хилядолетия, за да се обясни ерозионното
снижаване на предполагаемите оригинални могили. А конвенционалната датировка дава
съвсем близка стойност XII-VI в. пр. Хр., т.е. последните долмени са били строени
практически по същото време, когато и първите класически тракийски храмове.

(4) – ДРЕВНИТЕ ПИСМЕНИ ИЗТОЧНИЦИ
Четвъртият проблем с датирането е свързан с възникването на писаната история в Европа
и Средиземноморието въобще. По конвенционални данни последните долмени в Тракия
възникнали в VІ в. пр. Хр. По същото време първите гръцки летописци (Херодот,
Тукидид и т.н.) започват да описват народите и историята им на Балканите.
Учудва следният факт. Макар че летописците описват сравнително подробно технически
по-примитивните (и по-ранни) скално-изсечени светилища на Балканите, те изобщо не
споменават технически по-сложните (и по-късни) мегалитни постройки, каквито са
долмените в Тракия.
Мислими са поне 4 причини:
а) Летописците не са се интересували от архитектура изобщо или от тракийската в
частност.
б) Летописците не са виждали мегалитните паметници в Тракия.
в) Мегалитите и съответната им идеология са били чужди за древните гръцки летописци.
г) Тракийските мегалити са много по-стари от VІ в. пр. Хр. и по това време вече са били
анахронизъм, а е възможно да е било изобщо забравено началното им значение.
Която и да е вярната причина, тази странност изисква да бъде изяснена.
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Всичките споменати обстоятелства изискват по-точно пряко датиране на
източноевропейските мегалити с физични методи (вж. накрая допълнението (5) към
пункт V-1. от настоящата статия!).
Подходяща за тази цел е т.н. оптически стимулирана луминесценция (ОСЛ),
свързана с кварцовите зърна, съдържащи се в скалните блокове, от които са
сглобени повечето мегалити.
V-2. ПРЯКО ДАТИРАНЕ НА МЕГАЛИТИ - ЧРЕЗ ОПТИЧЕСКИ СТИМУЛИРАНА
ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ.
(1) ПРИНЦИП
Датирането чрез оптически стимулирана луминесценция (ОСЛ) се основава върху
способността на кварцовите зърна в скалите, от които се градят мегалитите, да
акумулират енергия от радиоактивния фон във формата на латентна луминесценция.
Лъченията от т.н. радиоактивен фон често избиват електрони от валентната зона в
проводящата зона на кварцовите песъчинки. Повечето от така възбудените електрони
практически веднага изсветват излишната си енергия и се връщат във валентната зона.
Малка част от тях, мигрирайки в кристалчето, попадат в т.н. уловки – дефекти в
природния кварц - и могат да останат там милиони години, докато някакъв външен фактор
не ги активира, стимулира, за да ги изведе оттам. Стимулиращите фактори са два типа:
термичен (TL – Thermoluminescence - загряване до температури около и над 500о) и
оптичен (OSL – Optically Stimulated Luminescence - осветяване със светлина с дължина на
вълната около 500 и повече нанометра). При напускане на уловките, възбудените
електрони рекомбинират със съответни дупки и се връщат във валентната зона, като при
това излъчват луминесцентни кванти.
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С течение на времето в уловките на кварцовите частици се натрупват възбудени
електрони, които образуват своеобразен запис. Това е запас от енергия, която
радиоактивното облъчване е предало на възбудените електрони и който може да се
превърне в луминесценция при тяхната стимулация и рекомбинация. Възможността да се
изтрие, да се нулира този запис и да почне натрупването на нов запис превръща
песъчинките в своеобразен дозиметър - по луминесценцията им може да се съди за
погълнатата доза. За целта трябва предварително да се снеме калибровъчната им крива –
лунинесценцията като функция от дозата L = L(R).
Да си представим сега историята на песъчинка, вградена в скала.

(2) КОНКРЕТИЗАЦИЯ
В дългата геоложка история на скалата, песъчинката е погълнала геоложка доза RG от
фона и е натрупала геоложки луминесцентен запис LG , който е отдавна е стигнал до
насищане.
В даден исторически момент хората отцепват скален блок, обработват повърхността му и
го преместват, за да го използват за създаване на мегалит. При тези операции слънчевото
осветяване изтрива записа от кварцовите зърна по повърхността на блока (слой с дебелина
от порядъка на 100 микрона). От момента на сглобяването или забиването, обаче,
определени части от повърхността на блока остават в тъмнина и там започва от нулата
акумулиране на нов запис под въздействието на радиоактивния фон. Този запис ще
наречем археологична доза RA, респ. археологичен луминесцентен запис LA.
Ето кратко описание на операциите, които екипът от специалисти по датировката трява да
извърши. Забележете – става дума за цял интердисциплинарен екип, а не за учени с
еднаква квалификация!
[1] Най-напред на терена трябва да бъде отчупено неголямо парче от скалния блок при
това именно от онези участъци, които от момента на сглобяването са били все на тъмно,
т.е. или от подземните части на блока, или от контактната зона между покрива и стените
на долмена. Операцията трябва да се извърши в условията на почти пълна тъмнина, за да
се избегне нежелано активиране на луминесценцията преди лабораторното й измерване.
[2] В геохимична лаборатория от парчето се извличат внимателно кварцовите песъчинки.
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[3] В спектроскопска лаборатория се измерва запасената в тях луминесценция LA.
Предварително в същата лаборатория е била построена калибровъчна крива L = L(R).
Именно тя дава възможност на физиците по измерената луминесценция LA да пресметнат
археологичната доза RA, погълната от повърхнинната песъчинка от момента на
сглобяване на мегалита до момента на извличане на пробата.

Калибровъчна крива за определяне на възрастта.
[4] После дозиметристите определят едногодишната доза RY, която песъчинката поема в
мястото, където се намира мегалитът.
[5] Накрая възрастта на мегалита Т се определя като частно: Т = RA / RY. Точността на
резултата по-силно зависи от точната стойност на знаменателя – годишната доза, затова се
изисква особено дозиметрично внимание и майсторство. В добрите случаи грешката е 57%.
Тук показвам 2 снимки на съвременната апаратура за луминесцентно датиране. Тя се
произвежда от датския изследователски център RISØ, съвсем компактна е (побира се
върху 1 бюро) и струва около 150 000 евро.
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The combined TL/OSL reader, model Risø TL/OSL-DA-20, is a new generation luminescence
reader
Принципна схема на апаратурата и по-специално на въртящата и подгряваща глава на
луминесцентния четец:

Затихване на сигнала от стимулираната тотална луминесценция във времето
постоянно осветяване на кварцовите зърна има следния ход:

при
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Както се вижда, изсветването трае около 20 сек.
Стимулиращият спектър (спектърът от лъчението, което може да предизвика
луминесценцията) сочи ефективността, с която светлина с дадена дължина на вълната е
способна да предизвика луминесценция в даден минерал. Установено е, че интензитетът
на луминесцентната светлина от кварц расте, когато расте енергията на възбуждащите
кванти, т.е. когато намалява дължината на тяхната вълна. Пример за експериментално
измерен стимулационен спектър за кварц:

Вижда се също така, че практически никаква луминесценция не може да се
възбуди в кварц чрез облъчване с инфрачервена светлина (дължина на вълната над
650 nm). Вълни с дължина над 690nm изобщо не са луминесцентно ефективни.
Практически се предпочита възбуждане с λ > 500 nm. Исторически за възбуждане на
фотолуминесценцията на кварца са ползвани разнообразни източници. Най-напред
линията λ = 514.5 nm от аргонов йонен лазер. Освен това филтрирана светлина от
халогенна лампа или от ксенонова дъгова лампа. В последните години – с увеличаване на
мощността и стабилността им – се ползват единични бройки или батерии от 20-тина
зелени светоизлъчващи диоди (green LEDs) или сини светоизлъчващи диоди (blue LEDs) –
около 470 nm.
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Емисионният спектър носи информация за луминесцентните центрове в
минерала, т.е. кварца в случая. Той позволява да се избере регистрационният спектрален
прозорец, който е най-подходящ за датирането. Примери за емисионен спектър от кварц
при възбуждане с лъчение с дължина на вълната 647 nm и 514.5 nm:

При фотостимулираната луминесценция трябва да се съчетават добре: спектърът на
възбуждащия източник (Blue LED), пропускането на стимулиращия филтър (GG-420) и
пропускането на детектиращия филтър (U-340). Последният определя спектралния
интервал, където се регистрира луминесцентният сигнал:
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(3) ПЕРСПЕКТИВИ
ОСЛ-датировката на мегалитни обекти е развита в детайли в работите на проф. Янис
Лирицис (Егейски университет, о-в Родос, Гърция) в началото на ХХІ в. За щастие
повечето мегалити на Балканите са от гнайси и гранити, които съдържат кварцови зърна.
Макар и рядко се срещат долмени от шисти (в Източните Родопи) и от мраморни плочи (в
Странджа – с. Заберново), за чието датиране са нужни други подходи.
Научно-изследователски групи по ОСЛ датиране вече съществуват в Солун, Ксанти,
Родос, Истанбул. В България дори не е почвала работа по този метод. Ако учени от трите
балкански страни обединят усилия, има надежда балканската група мегалити да бъде
прецизно вместена в хронологичната рамка на огромния европейско-средиземноморски
мегалитен район.
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПУНКТ V-1 ОТ СТАТИЯТА
„МЕГАЛИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН ФИЗИК”
Любомир Цонев (Институт по физика на твърдото тяло – БАН), 01.12.2009
В статията се разискваше неяснотата в днешната непряка датировка на балканските
мегалити, най-вече на долмените. Изброени бяха поне 4 проблема, които изискват изясняване
чрез една нова датировка (по възможност пряка). Тук ще добавя пети проблем:
V-1.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) ГЕОГРАФСКИЯТ ФАКТОР.
5-1) ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
За да изясня проблема, е нужно да дам една обобщена картина, която разкриват
археологичните находки от Евразия от средата на първото хилядолетие пр. Хр. Нарочно
ще употребявам израза «културни огнища», а не цивилизации, държави или етноси,
понеже етническата и политическата история се основават върху доста оскъдни и
невинаги надеждни писмени източници, докато археологичните находки в онази
отдалечена епоха са доста по-убедителни.
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Северно разположените културни средища по онова време са: етруски, траки, скити и
сармати, населението на южен Сибир (за което не мога да предложа убедителен
етноним). Повечето, ако не и всичките, писмени сведения, които описват споменатите
райони, идват от старогръцки автори от средата на І хил. пр. Хр. В Етрурия, Тракия и
Скития има писмени знаци, които не са разчетени до днес.
Южно разположените културни средища са: Голяма Гърция (обхваща не само днешния
юг на Балканите, но и юга на Апенинския полуостров със Сицилия, както и западните
части на Мала Азия), Персия и Китай.
В центъра на вниманието ми е северната група общества, понеже сред тях са траките.
Толкова различни и отдалечени групи население трудно се съпоставят в цялата пълнота на
общественото им развитие. Затова се съсредоточавам върху торевтиката на златните
изделия. Измежду различните възможни прояви на изобразително изкуство
художествената торевтика (съдове, бижута, оръжия, украса за коне) от благородни метали
е подходяща основа за анализи, понеже там (а) художествените представи се реализират в
изключително траен материал и заедно с това (б) в голямо изобилие от артефакти.
Златните и сребърни предмети на луксозния бит са по-трайни и по-многобройни от
всичките фрески, мраморни и бронзови скулптури.
(5-2) АНАЛИЗ НА ФАКТИТЕ
В най-източния дял на разглеждания район – в Южен Сибир - се проявява и стига разцвет
зооморфно изкуство в доста чист вид. Наричат го животински (зверинен) стил.
Изкуствоведите търсят корените му не само в таланта на местното население, но и в
съседните култури - Китай, Монголия, отчасти Персия.
В западна посока - при сарматите и скитите – относителният дял на зооморфизма
намалява за сметка на антропоморфни тенденции. Наред с доминиращите образи на
животни (реалистични и фантастични, хибридни) се изобразяват и хора. Основен стимул
за появата и увеличаването на антропоморфизма в случая е близостта до черноморския
ареал, където чрез колонизацията на черноморското крайбрежие има силно влияние на
гръцката класическа скулптура.
Още по на запад, в тракийското изкуство съжителстват уравновесено образи на хора и
стилизирани образи на животни.
В най-западната част от интересуващия ни огромен район етруското изкуство от самото
си начало е предимно антропоморфно. То се развива синхронно с гръцката класика и
подготвя почвата за сетнешното римско изкуство, което ще наследи етруското и
древногръцкото, остававайки си антропоморфно.
Гърция и Етрурия поставят ударението върху човешките образи (единият изобразителен
полюс), докато Сарматия и Южен Сибир поставят ударението върху образите на животни
(вторият изобразителен полюс). В Тракия и Скития се наблюдават и двата вида образи
равноправно.
(5-3) ИЗВОД
В средата на І хил. пр. Хр. културите на изброените общества достигат почти
едновременна кулминация. Всяка група, създавайки златни и сребърни изделия със свой
характерен почерк, усвоява и стиловете на своите съседи. При това навсякъде се появяват
произведения на едно много високо равностойно равнище. Така се получава единна
САМОСЪГЛАСУВАНА картина за изобразителната торевтика в целия огромен район.
В разглеждания тук район долмени има на няколко места: в най-северния и в най-южния
край на Апенинския полуостров, в югоизточния край на Балканския полуостров и в
западния дял на Кавказ; в Сибир долмени изобщо няма. И в трите случая долменните
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находища са разположени или извън или в самата периферия на високо развитите
културни огнища на Евразия от средата на І хил. пр. Хр.
Този факт според мен сочи, че долмените не са част от тогавашната култура на
споменатите общества. По-вероятно долмените са много по-стари, поне от ІІ хил. пр. Хр.,
и следователно са градени от население, за което не е обосновано да употребяваме
етнонимите, възприети за І хил. пр. Хр.
С други думи, изглежда, че както апенинските долмени не са дело на етруските и
кавказките долмени не са дело на скитите, така и балканските долмени не са дело на
траките-одриси.
(5-4) ФОРМУЛИРОВКА НА ПРОБЛЕМА
Да съпоставим общокултурната ситуация в І хил. пр. Хр. с официалните датировки на
долмените.
В Апенините, Балканите и Кавказ долмените са твърде архаични структури, за да бъдат
съвременници на бляскавата култура, която съответните общества убедително
демонстрират в средата на І хил. пр. Хр. В този смисъл при описаната съпоставка
противоречие не възниква нито в Западна Европа (ІV-ІІ хил. пр. Хр.), нито в Кавказ (ІІІ-ІІ
хил. пр. Хр.). Противоречие възниква, обаче, в България, понеже официално долмените в
Тракия се датират като твърде късни паметници: от самия край на ІІ хил. пр. Хр. до
средата на І хил. пр. Хр.
ТОВА Е ОЩЕ ЕДНА ПРИЧИНА ДА СЕ ТЪРСИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЯКО ДАТИРАНЕ
НА ДОЛМЕНИТЕ НА БАЛКАНИТЕ – НАПРИМЕР ЧРЕЗ ОПТИЧНО СТИМУЛИРАНА
ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ.
Илюстрации за златната торевтика на споменатите общества може да се намерят в
следните книги и албуми:
1/ “Die Thraker. Der goldene Reich des Orpheus” изд. Германия и България 2004,
каталог на изложба в Германия 2004.
2/ “Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der Skythen”, изд. Prestel, 2008,
каталог на изложба в Германия 2007-2008.
3/ Furio DURANDO “Ancient Greece”, White Star Publishers, Italy.
4/ Raymond BLOCH “The Etruscians” - в превод на руски език, изд. Центрполиграф,
М 2004.
Дължа благодарност на г-н Асен Чилингиров, че ме снабди с албума № 2. Това бе
решаващото условие, което ми позволи да развия горните съображения.
Л.Цонев, 16.10.2009 + доработки 11.11.2009, 01.12.2009, 26.11.2013.
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