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Резюме
В работата се разкрива ролята на пещерите в живота на праисторическия човек.
Посочват се редица примери от България и извън нея.
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Abstract
The work resumes the role of the caves in the live of prehistory man. Defferent cases are given
from the caves in Bulgaria and abroad.
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Въведение – история на пещерните изследвания на територията на България
В пещерните седименти се намират следи от пребиваване на човека от старокаменната епоха, по-късните
праисторически епохи (неолит, енеолит, бронз, желязна епоха), античност, средновековие и до наши дни.
Пещерите имат голямо значение за проучването на най-ранните човешки цивилизации. Често единствено
в пещерните седименти са запазени оръдията от кремък, кост, рог, керамика, огнища, кости на убитите
животни, рисунки и гравюри върху кост и рог. Находките се намират в ненарушения контекст на
пещерната среда. Това позволява извършването на редица интердисциплинни изследвания. Поленов
анализ – за определяне на видовете растителност в заобикалящата пещерата среда.Седиментологичен
анализ – за определяне на климатичните промени, водния режим, динамиката на промяната на
пещерните седименти. Фаунистичен анализ – характеризира заобикалящия човека животински свят. В
борбата за изхранване и оцеляване човекът е променял ловната си стратегия и това веднага намира израз
в промяна на техниката за изработване на кремъчните сечива и смяна в типологията на оръдията.
Начало на интереса към пещерните изследвания се наблюдава в в края на 19 век. Тогава са изследвани
пещерите Поличките (Дряновски манастир ) и Топля (до с.Голяма Желязна). В пещерата Топля геолога
Г.Бончев намира артефакти, отнасящи се към късния палеолит. Братя Шкорпил описват редица пещерни
обекти около Варненското плато .
В началото на 20 век започва активна работа родоначалникът на българската праистория – Рафаил
Попов. Той изследва и описва редица пещерни обекти (Моровица, Миризливка, Темната дупка,Бачо
Киро и др) и намерените кремъчни артефакти и фаунистични останки.
В периода след Втората световна война започва активната дейност на Николай Джамбазов. Той проучва
множество нови обекти по течението на Искър, Осъм, Вит, прави анализ на палеолитните материали от
пещерите Самуилица, Пещ, Деветашката (съвместно с В.Миков), Табашката, Васил Левски, Ъглен,
Еменската пещера, и др.
От 70-те години на 20 век групата за палеолитни проучвания при Секция за Праистория – НАИМ-БАН
провежда разкопки в неизследвани части на някои познати вече пещери, както и в неизследвани пещери.
Проучените с методите на модерната археология обекти дават възможност да бъдат анализирани
кремъчни ансамбли от различни периоди на старокаменната епоха, добре определени в стратиграфско,
хронологическо и културно отношение, .

Обработено от Хинко

www.hinko.org

Така наречените „реперни находища” (Бачо Киро, Темната дупка, Козарника) дават възможност да се
датират материалите от по-старите изследвания на базата на сравнение на технико-типологическите
характеристики на ансамблите.
В пещерата Бачо Киро се разграничават около 20 литостратиграфски единици, които могат да бъдат
обединени в три серии :
Първата серия съдържа ансамбли от средния и началото на късния палеолит. В пластовете се разкрива
информация за редица климатични промени: студен и сух климат, затопляне, нарастване на влажността.
Най-долния пласт от серията е датиран на повече от 47000 г.ВР, а за най горния - датата е над 43000
г.ВР.Така датираните пластове съдържат кремъчни ансамбли , които могат да бъдат отнесени към
различни фациеси на мустиерската култура. Най-късните пластове от тази серия съдържат ансамбли от
ранната ориняшка култура. Това е най-старата къснопалеолитна култура и наред с кремъчните артефакти
тук са намерени и останки от най-ранния Хомо Сапиенс на Балканите.
Втората серия пластове също съдържа доказателство за различни климатични проблеми, отнесени към
различни фази на средния Вюрм. Седиментите от тази серия се датират между 33000 и 29000 г.ВР. Те
съдържат кремъчни ансамбли, отнасящи се към по-късни етапи на ориняшката култура. В най-горните
седименти на Бачо Киро се отбелязва смяна на културната принадлежност на ансамблите и се разкриват
следи от тардиграветски култури (Сиракова,Иванова, 1994).
В седиментите на другото реперно находище – пещерата Темната дупка се разкрива поредица ансамбли
– доказателство за многократно заселване на пещерата. Среднопалеолитните пластове съдържат
ансамбли които могат да бъдат отнесени към шарентските ,левалуазките и мустиерските култури с ъс
зъбчат мустериен. Късния палеолит – ориняка е представен с по-ранни )46000-45000 г. ВР) и по-късни
фази (32000 г.ВР). Следващата след ориняка граветска поредица е много богата и в нея се разграничават
няколко културни хоризонта, разделени от седиментологически хиатуса( 29000 г.ВР – 20000 г. ВР). В
епиграветската поредица (19000 г.ВР – 13000) г.ВР също се разграничават няколко фази на заселване.

Фиг.1 Поглед към входната зала на пещерата Козарника по време на работа.
Раннопалеолитно кварцитно ядро
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Една от най-интересните за изследване пещери в последните 10 години е пещерата Козарника фиг.1
при гара Орешец. Тук е запазена богата седиментологическа поредица. Пещерата е била заселвана
многократно през късния, средния и раннен палеолит. Къснопалеолитните ансамбли принадлежат на
различни фази на граветската култура. Пещерата е била заселвана многократно през средния палеолит.
Представени са левалуазко-мустиерски културни ансамбли и ансамбли, принадлежащи на кръга на
източнобалканския мустериен с листовидни върхове. От особен интерес са пластовете, образувани по
време на седиментацията през раннопалеолитната епоха. Тук се разкрива многократно заселване на
пещерата през този период. Раннопалеолитните пластове са датирани на 1500000 – 600000 ВР. За сега
това е най-ранната дата за присъствие на представител на Хомо на Европейския континент. Този факт е в
подкрепа и на подържаното от все повече специалисти мнение, че пътя на заселването на Европа
минава през Балканите. Раннопалеолитните култури в Козарника са от типа не ашелски. Експлоатирани
са различни типове кремъчни ядра, често микролитни. Най-често се срещат оръдия с добре оформени,
масивни върхове. Голямо е разнообразието на многобройните фаунистични останки. Наред с конете,
пещерните мечки, бовидите тук се намират останки от съблезъб тигър, носорог, хипопотам. Сред
находките е и кост с нарези, която за сега е най-ранната в света костр, обработена от човек.. Разкопките в
Козарника продължават. Все още не е достигнато до дъното на пещерата.
Интересна е смяната в интерпретацията на значението на пещерата в живота на човека през различните
праисторически периоди.

Фиг.2 Изсечени в скалите пещери
Безспорно, през старокаменната епоха пещерите са изпълнявали главно ролята на място, където
човешките групи се прислоняват в периоди на по-екстремни климатични или друг вид условия.
Рисунките и гравюрите са елемент от живота на хората – сцени на лов, ритуални действия, военни
действия. Към края на този период в пещерите се откриват погребения но това не е масова практика
От този период е погребението в пещерата Офнет (Германия) ,където са погребани само главите на
голяма група хора. Вероятно това е едно от най-ранните доказателства за манипулация с телата на
мъртвите и говори за промяна на статута на пещерата в религиозната система на палеолитния човек.
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През по-късните периоди на ранните земеделски общества (неолит, енеолит, бронз) пещерата е
специално сакрално място Нейни изображения се виждат на стенописи от раннонеолитния град
Чаталхююк (Анатолия). Формира се вярването че през пещерата минава пътя на душата към света на
мъртвите. В Библията се намира твърде интересно сведение за ролята на пещерата в тогавашното
общество (5 хилядолетие пр.Хр.).Когато Авраам отива в Ханаан, съпругата му Сара умира и той моли
Ефрон да му продаде за вечни времена пещерата Махлела (Битие, гл.23), за да погребе в нея Сара. След
преговори Авраам купува пещерата и погребва Сара в нея. От този момент Ханаан става собствена и
свещенна за народа на Авраам. Този акт повдига въпроса , че свещенната собственост върху дадена
територия е свързана с собствеността на намираща се на тези територия пещера (може би е необходима
да има и погребение на видна личност в тази пещера) (Радунчева, 2003). Постепенно вярването се
развива и усложнява. Първоначално пещерата е място за принасяне на жертва - или дар на боговете.,
По-късно тя е необходим елемент за узаконяване на собствеността над дадена територия. Постепенно се
достига до идеята за ролята на пещерата като път, между света на живите и света на мъртвите и
боговете.
За значимостта на пещерата в религиозния и духовен живот на праисторическите общества говори и
факта че на места, където няма пещери хората са изсичали изкуствени пещери в скалите (в Източните
Родопи). Има случаи, когато са се изсичали пещерите във формата на очи (фиг 2,). Израз на култа към
пещерата са и множеството глинени модели на пещери, които се намират често в енеолитните селища
фиг.3

Фиг.3. Глинени модели на пещери от енеолитни селища
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•мустиерска
•левалоа- мустериен;
•мустериен с ашелски
традиции;
•мустериен със зъбчати
оръдия;
източнобалкански •
мустериен с листовидни
върхове и др.

Носител на
културата

иновации
Експлоатация на мустиерски и
левалуазки ядра за производство на
отломъци. От тях с помощта на
ретуш се изработват разнообразни
оръдия.

еректус, хабилис,
австалопитек
и др.

Не ашелска
ашелска

неандерталец

300000 год.ВР
45000 год.ВР

култура

датиране

периодизация
ранен палеолит
среден палеолит
късен
палеолит

3 мил.год.ВР –
300000год.ВР

оръдие с едностранно и двустранно
обработен ръб – чопер;
оръдие с двустранно обработени
повърхности и връх – бифас;
отделяне на отломъци от
предварително подготвени или не
подготвени ядра (едноплощадкови,
многоплощадкови(сфероиди,
полиедър и др.)

ориняшка
45000 год.ВР 20000 год.ВР

граветска

Експлоатация на едноплощадкови и
двуплощадкови ядра за получаване
на пластини

тардиграветски

мезолит

10000 год. ВР
8000 год. ВР

изработване на
геометрични микролити,
Производство на сложни
съставни оръдия.

неолитн
а епоха

8000 - 5000

Караново I

полирани оръдия,
керамика

Енеолит
на епоха

4000

Караново VI,
Кожадермен

Добиване и обработка на метал
(мед, злато)

3000-2000

Караново VII

Добиване на сплав - бронз

Халщад
Латент

Добиване и обработка на желязо

Желязна
епоха

20000 год ВР
10000 год. ВР

Бронзова
епоха
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