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Тази находка оборва една от най-широко застъпените теории за прародината

на древните индоевропейци. Хипотезата е известна като "Курганна" и принадлежи на американ

Археологическата находка в местността Дана Бунар, край град Любимец, Хасково доказва, че п
Проученото ямно светилище е уникален обект, подобен на който не е констатиран до момента в

1 / 19

ydara.com - Най-ранното ямно светилище в света е край гр.Любимец развенчава теорията на М.Гимб

Подобно ранно ямно светилище се открива за първи път в света. То е функционирало в продъл

При работата си екипът, ръководен от проф. д. и. н. Васил Николов и гл. ас. д-р Виктория Петро

"Имаме гордостта да заявим, че от нашите земи тръгва европейската цивилизация", заяви дирек
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2006г.

Нови основания за това твърдение дават ръководените от него разкритията около най-ранното

Светилището е разкрито при спасителни археологически разкопки край свиленградското село К
------СПРАВКА:
Мария Гимбутас и нейната Курганна хипотеза - към 5 хил. пр.н.е. индоевропейската прародина

Курганната култура е археологическа култура от периода 4-2 хил. пр.н.е., отъждествявана в нау

Терминът курганна идва от тюркската дума курган, с която се наричат един вид примитивни гро

В науката терминът е въведен от Мария Гимбутас. През 1956 г. тя комбинира курганната археол

Според Гимбутас, праисторическите култури в Източна Европа и Предна Азия, които практикува
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Чрез този метод се установява, че към 5 хил. пр.н.е. индоевропейската прародина е била в райо

се разселили из цялата степна зона от река Днестър до Урал.

От важно значение за индоевропейската експанзия било обяздването на коня и използването н

Мария Гимбутас определя четири последователни етапа на развитие на курганните култури и тр

* Курган I — до 4 хил. пр.н.е. в района на реките Днепър и Волга. Тези култури започват развити
* Курган II-III — 4 хил. пр.н.е. Включва културите Средний Стог и Майкоп в Северен Кавказ. Хара
* Курган IV (Ямна) — началото на 3 хил. пр.н.е.. Тези култури обхващат целия район от Урал до Р

* Първа вълна — експанзия предшестваща Курган I, която тръгва от долното течение на Волга и
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* Втора вълна — около средата на 4 хил. пр.н.е. Започва от културата Майкоп и довежда до поя
* Трета вълна — 3000–2800 г. пр.н.е. Експанзия на културите Ямна отвъд степните райони. Хара
Вторична прародина на индоевропейците и източник на експанзии се явява курганизираната

Жертвени ями, за които
хибридна
специалистите
култураса
накатегорични,
кълбовидната
чеамфора,
са съществували
която се разделя
5400 г. пр.
наХр.
двапрез
клон

Според Мария Гимбутас експанзията на курганните култури представлявала серия от военни на

Гимбутас казва: „Процесът на индоевропеизация бил културна, а не физическа трансформация

В по-късните си трудове, Гимбутас все повече набляга на насилствения характер на тази трансф
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Макар Курганната хипотеза да е най-добре приета сред учените, съществуват и други предполо

Жертвена яма

Курганните погребения от Бронзовата епоха са характерни за степни номадски народи от плани

МАРИЯ ГИМБАТУС

Мария Гимбутас (Гимбутас е фамилното име на нейния съпруг; правилно е Мария Гимбутене, на

Авторка е на хипотезата за съществуването на древната курганна култура. Счита се, че е сред н
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Завършва Вилнюския университет, защитава докторат в Тюбингенския университет, преподава

През 1946г. защищава докторат по археология в Университета в Тюбинген, т.е. възприема тради

В годините 1967-1980 ръководи пет големи разкопки на неолитни селищни могили в Югоизточна
Bronze Age Cultures of Central and Eastern Europe (1965),
The Goddesses and Gods of Old Europe (1974, 1982),
The Language of the Goddess (1989)
и последната й книга The Civilization of the Goddess (1991), където тя обобщава своите главни

идеи за развитието на Европа през неолита.

----------------------
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Това култово място не е избрано случайно от древните хора. То е много интересно, защото е точ

Културният пласт е резултат от няколкостолетно функциониране на най-ранното ямно светилищ

Голямата част от цялата проучвана площ в местността е покрита със структури от ямно светили

Този комплекс няма аналогии в Югоизточна Европа и е сериозен принос към знанието за първа

Археологическите разкопки на къснонеолитния обект Дана Бунар 2 разкриха два културни плас

Вторият етап на използване на изследваната местност е средната бронзова епоха - около 1800 -
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Третият период на използване на района е ранната и късната желязна епоха - І хилядолетие пр

За такива ямни светилища в българската наука, а и на Балканите, се говори съвсем отскоро, ког

Васил Николов е открил обекта край Капитан Андреево още през 2006 г., когато правил сондажн
-----------ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Свещенният ямен комплекс край Любимец се състои и от 400 - 500 тракийски обредни ями, в кои

Ямният комплекс, който няма аналог в тази древна епоха в Европа, е с височина 1.60 - 1.90 см. и

Сравнителни археологични изследвания с разкопките в Мала Азия и Анадолия показват, че Трак

Открити са статуетки на Богинята майка от края на новокаменната ера (преди 7200 г.), изключит
Мъжките глави отбелязват началото на епохата, когато се издига ролята на жреца - водач, т.е.
Намереният изправен и обърнат на юг череп е свързан с почитта към слънцето.

Цялото поле в този район, над ресторант „Златина“ е било изпълнено с кръгли ями, в които са с
Най-вероятно мястото е ползвано от хората не от едно, а от няколко селища.

Всяко семейство е имало свое място, на което да извършва обредите и винаги там се връщало з

Ритуалите са били посветени на Богинята-майка и са били извършвани за плодородие и опазван

В центъра му се намира Централна яма с кръгла форма и диаметър около 4,20 м.
Запълнителят представлява тъмна пръст с пепел и въглени. Наситен е с керамични фрагменти

Във всички посоки и на различно разстояние от Централната яма, са разкрити 10 по-малки култо
Стените и дъната им са обмазани с бяла глина с дебелина 3-4 см.
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Върху дъната на част от ямите е установен пласт от пепел, обилно примесена с въглени с дебел

Останките от столетното използване на ямното светилище включват бял пепелив пласт с дебели

Учените са открили и тракийски обредни ями от желязната епоха, от първо хилядолетие пр. Хр.

Винаги такива светилища са свързани с водата, защото се е смятало, че тя излиза от утробата н

Около 150 такива ями са проучили засега археолозите. Намерени са отломъци от хромели, кера
Къснонеолитното обредно поле е заградено от западната страна от два дълги успоредни рова,
Римската „магистрала“ Виа Диагоналис

Една от изключително интересните находки е установеното трасе от широко известния в древно

Особенно ценна находка при разкопките е 130 – метровата отсечка от римския път Виа Диагона

Пътят е минавал край Свиленград и досега учените са го били проследили на 4 км преди Капита

В науката се счита, че римските пътища са с широчина 6-8 м, а тук Виа диагоналис е широк 18. Т

На пресконференцията бе представено и разкритието край Провадия - най-ранният солодобиве
Солодобивното "предприятие" е във формата на конус.
Солните залежи били покрити със земен слой, а просмукващата се отдолу вода образувала вър

Подобна прогресивна технология на солодобив е била използвана и хилядолетия по-късно на ко

От последни изследвания Николов прави извода, че траките са изнасяли сол в Анадолия, а отта
"Тук е бил солодобивът на "дружеството", а при варненското езеро - търговската му част", каза
Именно производството и търговията със сол, според него, са причина за натрупването на съст
--

Открити са още тракийските ямни светилища край Малко Търново, Капитан Андреево и Свиленг
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С. ХАДЖИМИТРОВО, ЯМБОЛ - ЯМЕН КОМПЛЕКС НА ВЪЗРАСТ 7 000 - 7 200 ГОДИНИ

До с. Хаджимитрово, Ямболско, е разкрит ритуален яменен комплекс, изследван от д-р Виктори

Проучени са над 200 ями, в които са открити цели или фрагментирани керамични съдове, костни

Непознато до момента за праисторията на Балканския полуостров явление представляват седем
--

ДРУГО ПО-КЪСНО ЯМНО СВЕТИЛИЩЕ Е ОТКРИТО КРАЙ КРЕПОСТТА СЕКСАГИНТА ПРИСТА
Тракийско ямно светилище е имало на мястото на крепостта Сексагинта Приста

Регионален исторически музей – Русе /РИМ/ получи данни за остеологичния (костния) материал

Сред тях са римски монети от 1-4 век и керамични съдове, като за първи път на територията на

През изминалия период са проучени 25 кв.м - място с напълно запазени пластове до началото на

Потвърждава се хронологията, че под пласта от 4 мек се е намирал храмът на Аполон, а в най-р

Основната част от костите са от тракийското ямно светилище, функционирало от края на ІІІ в. пр
Дивите животни са представени чрез кости на елен, дива свиня и по-малко диви птици. Почти въ
В древността свинското месо е считано за деликатес, достъпен за по-заможните. Наличието на
Проучванията на находките от обект Сексагинта Приста продължават.

----------------Мнения от форумите:

http://www.voininatangra.org
Ето това е "курганната хипотеза", която днес трови българската история. Рядко се среща истори
М. Боуо
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---------------------Една итересна публикация на demograph:

ВРЕМЕТО НА ТРАКИТЕ ДОЙДЕ. ВРЕМЕТО НА ЛЪЖАТА ОЙДЕ
demograph
http://demograph.blog.bg/

Една книга -"Black Athene" на Martin Bernal 2010, разбуни гръкоманите по цял свят. Книгата е изд

Афроцентризмът в историята е старомоден, колкото старомодни са и предишните му националн

На тяхна основа са се родили както политически чудовища като ционизма, расизма,нацизма, фа
Колкото и последователни да се хуманистите, когато стане дума собственият им народ да бъде

Единия % включва единични представители на разните народи, но в този 1% влизат 99% от бъл

Този странен национален исторически мазохизъм така е впечатлил някои световни авторитети в

Англо-американските историци, както винаги достойно защитават името си на свободни от какъ

Сър Колин Ренфрю е един от тях, който свободно заявява, че центърът на началното цивилизо

През последните няколко години, един млад и модерен научен кръг от специалисти в различни н

Един от тези автори е създателят на модерната европейска историческа школа световно извест
В множество свои и съвместни теоретични разработки върху произхода на Индо-Европейците и

Погледната през контекста на теорията на Алинеи тезата в "Black Athene" е овехтял черен расиз
Колкото и странно да ви прозвучи, във всички егоцентристки теории витае един призрак, но вси
и се правят че не го виждат -ТРАКИТЕ.
....Значи, дошло е времето за полезен Тракоцентризъм.
Така ще се наложи да ни забележат.

Представям ви Първа част на труда на Марио Алинеи. Превода може да е малко грапав, но шире

В работата си Алинеи логично почти не споменава българите, тъй като българските историци с
Който желае да види - вижда. Който желае да разбере - разбира.
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*****
Mario Alinei's continuity theory

Предоставям ви само началото на труда на Марио Алинеи. Останалото е добре сами да прочете

Интердисциплинарни и лингвистични доказателства за Палеолитното продължение на Индо-Ев
1 Въведение

Тази добавка се базира на последната ми работа по проблема за произхода на Индо-Европейски

(А)първата очертава контурите на състезаващите се в момента теории за произхода на IE езици

(Б)втората сумира заключенията достигнати от различни учени по проблемите на езика и езицит
(В)третата изследва съвременните теории за произхода на не IE езици в Европа;

(Г)четвъртата илюстрира с примери как IE лингвистични записи могат да бъдат разчетени в све
(Д)петата се отнася до специфичният проблем на Славянския етногенезис.
2 Трите основни парадигми за произхода на Индо-Европейските езици
Понастоящем, международният дебат за произхода на IE езици и народи е концентриран върху

2.1 Copper Age theory = warlike invasion by Proto-Indo-Europeans as

/ Теория за Медната Епоха= въоръжено нашествие на Прото-Индо-Европейски пастири номади

Както знаем, до сега, общоприетата доктрина за произхода на Индо-Европейците в Европа се ф

Последната и най-властваща версия на тази теория беше така наречената курганна теория, под
/а кои са построили 4000тте тракийски "кургани" понашите земи, бог знае.б.м../

От степните райони "Прото-IE курган хората" били нахлули в Юго-Източна Европа, после, през I
2.2 Neolithic theory = peaceful invasion of Europe by Proto-IndoEuropeans as inventors of farming (Renfrew etc.)
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2.2. Неолитна теория=мирно нахлуване на Прото-Индо-Европейците като създатели на земедел

Втората теория е тази на един друг археолог Лорд Колин Ренфрю, наричана „IE Neolithic Dispers

Тя се базира на заключението, че след като няма абсолютно никакви археологически данни за к

И след като земеделието произхожда от Близкия Изток, и археолозите са отчели миграционнен
И след като натрапеният /привнесеният/ принос е отчетливо видим в двете най-ранни неолитни

Философията стояща зад тази теория е, че така Прото-Индо-Европейците, далеч от това да са б

2.3 Paleolithic Continuity Theory = indigenism (Alinei, Ballester, Cavazza,Costa, Hдusler, Otte, Poghirc)

2.3 Теория за палеолитната приемственост = туземска/местна,туканска, автохтонна/(Alinei, Balles

Няколко години след публикацията на книгата на Ренфрю, двама археолози и трима лингвисти,

Двамата „пред-историци” са белгийците Марсел Оте, един от най-големите специалисти по Сре

Двама други лингвисти работят сега по същата линия Ballester и Cavazza (Ballester 2000a, 2000b,

Важно е да се отбележи, че тази теория е единствената от трите, която се подкрепя и не само о

Europe, which is likely to have been associated with linguistic differentiation of
some kind.

3. An interdisciplinary survey of converging conclusions on the problem of the origin of language and lan

3. Интердисциплинарен преглед на сходните заключения по проблема за произхода на езика и е

Нека сега погледнем, най-общо, какъв е подходът към разрешаването на проблема за произход

Най-малко пет различни научни дисциплини, през последно време, фокусират вниманието си къ
Тези научни дисциплини са:
1/ археология;
2/ генетика;
3/ обща лингвистика и по-специално, психо–и познавателна лингвистика;
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4/ палеоантропология и
5/ наука на познанието
(http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science) /линка е от мен/.

Към тези пет дисциплини трябва да се добави дисциплината *Изследване на идеи, и по-специал
3.1 Archaeology
3.1 Археология

През последните три десетилетия, археологическите изследвания не са направили кой знае как
Но дотолкова до колкото това се отнася до нашата тема, заключението, което ни интересува е ,

Точно обратното, налице са всякакви възможни доказателства за народностна / demi – демос - н

Даже и James Mallory – изолиран археолог, който е решил да загине на бойното поле в защита н

Приемствеността сега е всеобщо възприет, фундаментален модел за Европейската предистория
3.2 Genetics
Генетика

Заслугата е на новата генетична школа, създадена и ръководена от Лука Кавали Сфорца /Luca

А/ Пространственото разпространение на генетичните маркери широко кореспондира с /разпрос

Б/ Субстабдартните диалектни микрорайони също имат близко съответствие с прецизната генет

Въпреки, че Cavalli Sforza сам отбелязва, че заключенията навеждат на мисълта, че езиковата д

Каквато и да е причината за това важно противоречие, все пак, дори Cavalli Sforza трябваше на

Както Bryan Sykes коментира:” Неолитните фермери със сигурност са били важни; но техния пр
3.3 General linguistics, Psycholinguistics, Cognitive linguistics
Основна лингвистика, психолингвистика, Познавателна лингвистика

Централната идея на революционната теория на Noam Chomsky върху психологическите и фор
До сега, това твърдение представляваше главна пречка за интегрирането на неговата теория с
3.4 Paleoanthropology
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Палеоантропология

Откритията през последните двадесет години на това поле на науката накараха Ph. V. Tobias, е
Както самият той пише: ” Няколко доказателствени линии внушават, че основата на говорните це

И "двата патрона в чифтето" /И двата вида човекоподобни б.м./ би трябвало тогава да са наслед
3.5 Cognitive Sciences
Познавателни науки

На основата на независими доказателства, до същото заключение, също на полето на познават

” някаква езикова форма може би се е появила първо /.../ след като клонът водещ към човеците
3.6 History of ideas
История на идеите

Както много изследвания до сега са показали, в основата си научните изследвания през 19-ти в

Ето например, как Adolphe Pictet, основателят на така наречената Лингвистична палеонтология /

Ето защо първите IE специалисти – накиснати обилно с Европейски колониализъм от 19 век – с

И тъй като за това беше необходимо европейските „войни” да разполагат с оръжия и коне, избо

В същото време, докато концепцията за Арийската супер раса оформяше фигурата на митът за

Вътре в Арийската раса, германските бащи-създатели на IE разработки предпочитаха да вижда

И както си е в реда на нещата, Пангерманската идеология и нейния политически контекст даде

Независимо от огромната им численост (половината от Европа е Славянска), беше мислено, че С

След Втората Световна Война, с края на нацистката идеология, един нов вариант на традицион

И както това обяснява защо основателите на IЕ изследвания дойдоха до нелепата идея за скоро

Забележителности край Хасково:
Mенхирът при село Овчарово, област Хасково
Александрово-Тракийска гробница Хасковско
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Битката при Клокотница, община Хасково
Връх Шейновец
Ески Джамия (Джами Джадид) в областен град Хасково
Защитена местност Пропадналото блато край Хасково
Ивайловградски манастир Преображение Господне
Изворът на белоногата гр.Хасково
Камбанарията в областен град Хасково
Кирковото училище в областен град Хасково
Кован кая на река Арда до Маджарово
Крепост "Лютица" град Ивайловград
Крепостта Букелон при с. Маточина, област Хасково
Кромлех (долмен) при село Долни Главанак-Стоунхенд
Монумент “Света Богородица” град Хасково
Мостът "Мустафа паша"над рк. Марица гр.Свиленград
Мостът над Кърджалийска в областен град Хасково
Околности на Свиленград-могилата Малтепе,Неутзикон
Римски път, село Долни Главанак, област Хасково
Светилище на нимфите и Афродита – село Каснаково
Светилището на Нимфите край Хасково и Димитровград
Светилището на Орфей при с.Татул гр.Момчилград
Сводестия /Гърбавият/ мост град Харманли
Село Хлябово-Долмени
Скално - култов комплекс Глухите камъни Маджарово
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Слънчевият часовник в областен град Хасково
Средновековна крепост "Асара" община Стамболово
Тракийски култов комплекс Хисаря до Маджарово
Тракийски култов комплекс край село Ангел войвода
Тракийски култов комплекс, село Долно Черковище
Тракийското светилище Глухите камъни, обл. Хасково
Устремският-Вакъфски,Хайдушки манастир,Тополовград
Хасково - тракийски долмен, "мегалитни" паметници
Храм Св. Пророк Илия край град Хасково
Църква "СВ. БОГОРОДИЦА" край град Димитровград
Църква "Света Богородица" град Хасково
Църква "Успение Богородично" в град Хасково
Църква Св. Архангели Михаил и Гавраил в гр.Хасково
Църквата “Успение Богородично” в село Узунджово
Чаршийска джамия (Чарши джамия) в град Хасково
Черната скала до река Арда и Маджарово
Шишманова къща в град Хасково
с.Месек-Средновековна крепост "Неузетикон"
с.Михалич-Скална църква Хасковско
с.Пчелари-Скална гробница-Стамболово
с.Устрем-Устремски манастир-Тополовград
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