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Проблем долмена Западног Кавказа и њихов размештај  

Долмени Западног Кавказа — изразито груписани на једном подручју — појава су 

чије порекло још нема задовољавајућих археолошких тумачења.  

Простиру се на релативно уској траси дужине 480 км и 30-75 км ширине, од 

Таманског полуострва до Колхидске низије (Слика 1). Обично су грађени у групама на 

узвишеним развођима река и на висоравнима планинских огранака. 

Најзначајније групе објеката налазе се у следећим крајевима: Геленџик, река Пшада, 

Туапсински крај, слив реке Аше, околина Лазаревског, околина Чемитокваџе, област Сочија, 

Адигеја, Карачаево — Черкесија, те река Жана. 

 Историјат научних истраживања долмена 

Откриће кавкаских долмена приписујемо Питеру Сајмону Паласу (1741-1811), који је 

1794. први скренуо пажњу јавности на здања у Чокрак-Коју, на Таманском полуострву.  

Од друге половине 19. столећа изучавањем долмена су се бавили Ф. С. Бајерн, Н. Л. 

Камењев, А. С. Уваров и П. С. Уварова, Е. Д. Фелицин, Г. Н. Сорохтин, А. Ј. Колосов и 

други. Прву систематизацију је направио Л. И. Лавров, који је класификовао 1139 долмена.  

Његов рад је допунио и разрадио В. И. Марковин, систематизујући 2308 објеката, 

објединивши старији архивски материјал и резултате научно-истраживачке експедиције.  

Данас се овим истраживањима претежно баве Институт за археологију Руске 

академије наука из Москве и Институт историје материјалне културе из Петрограда. 

 Техника изградње долмена 

У науци је опште прихваћено мишљење да су велике камене плоче за градњу долмена 

исклесане од стенских блокова. Марковин, на основу више налаза даје сопствено мишљење о 

начину клесања стенских блокова (Марковин, 1978, 191). Камена плоча у селу Даховска има 

низ од пет вертикално постављених отвора 9-10 цм дужине, 2-3 цм ширине и 6-7 цм дубине 

(Слика 22 — 1,2). Известан број оруђа од камена (речни облуци, андезит и кварцит; Слика 22 

— 3) има сличне димензије, што наводи на закључак да су отвори могли бити направљени уз 

помоћ истих.  

У направљене рупе мајстори би забијали дрвене клинове које су потом натапали 

водом, а правилан распоред удубљења би омогућио равномерно цепање камене плоче. 
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Међутим, осим овог налаза, ни на једном другом локалитету нису пронађене камене 

плоче са траговима овакве обраде. 

Ј. Шариков и О. Николајевич износе занимљиву теорију (Шариков & Николаевич, 

2008) да су древни градитељи за неке долмене (Слика 24 — а, б; Слика 25 — а, б) користили 

пешчано-глинасту цементирајућу масу (ПГЦМ) која у житком облику излази на површину 

земље на местима раседа, по угледу на блатне вулкане Таманског полуострва (Холодов, 

2001). Такви природни извори пешчано-глинасте цементирајуће масе су познати и у другим 

крајевима света — Кобек (Западна Туркменија), Кара-Бурун итд. Овакви извори су лоцирани 

близу долмена на реци Жани, у Годлику, Пшади, Јеревану, Геленџику итд (Слика 26, 27). 

 Типологија долмена 

Најпотпунију класификацију долменских мегалита дао је Л. И. Лавров, по коме 

налазимо четири основна типа објеката (Слика 2): 

 класични долмени (Марковин предлаже термин „плочасти“) 

 композитни 

 коритасти или полумонолитни 

 монолитни 

 Класични (плочасти) долмени 
Најмасовнији тип долмена, око 94%, припада плочастој врсти, код које се често срећу 

контрафори израђени од необрађених камених блокова који подупиру бочне плоче. 

Морфолошки се деле на две групе са више подтипова. 

 1. Долмени који формирају четвороугаону одају. 

Ова врста обухвата четири подтипа: 

а) Конструкције без отвора (Слика 2 - I/1). Најједноставнију варијанту налазимо у 

Абхазији, затим у тзв. Кожохској групи, Геленџику, у сливу реке Кизинки, те један издвојени 

долмен у Илском. 

У једном од мањих долмена у Абхазији нађен је познонеолитски материјал, кремени 

врх копља са трном и камена секира (Марковин, 1978, 61) 

Кожохску групу карактерише не толико одсуство отвора, колико правоугаона и 

квадратна основа одаје, постављена непосредно на тло, без потпорних плоча. 
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Долмен у басену реке Кизинки је изграђен од грубо обрађених плоча, а бочне 

плоче имају жљебове за углављивање покривне плоче. У њему је нађен златни слепоочни 

привезак у виду прстенчића (Марковин 1997, 231) 

б) Долмени са порталом (слика 2 - II/ 4, 5). Имају додатке у виду две масивне плоче 

које фланкирају предњу фасаду. Портали имају засебну покривну плочу која је са главном 

спојена уз помоћ удубљеног лежишта. 

Овој групи Марковин придружује још неколико објеката, од којих су два позната само 

по цртежима Н. И. Веселовског направљених не на терену, него по опису, те стога подлежу 

субјективној интерпретацији (Слика 2 — II/3, Слика 3 — 5, 6). Аутор их назива 

„новосвободненским облицима“, а одликују их две одаје. Први је прекривен плочама које 

формирају двосливни кров, и има правоугаони отвор, док је други покривен једном плочом и 

има кружни отвор. 

в) Долмени са порталном избочином. Од претходне групе разликују се по томе што 

уместо додатних плоча које чине портал имају избочине/продужење на бочним плочама. 

Висина ових продужетака често превазилази висину главне одаје (Слика 2 — III/6, 7). Као 

долмени са порталом, и ови са избочином прекривени су двема засебним плочама. 

г) Долмени трапезоидне основе. Немају конструктивно издвојен портал, с тим што је 

предња фасада наглашена брижљиво обрађеним избочинама (Слика 2 - IV/8). Међу њима се 

налазе и објекти који достижу висину два метра, па и више. Разликујемо три варијанте: 

1. Изражене трапезоидне основе, са правоугаоним плочама предње и задње фасаде. 

2. Трапезоидну форму имају, осим основе, и све плоче које формирају одају. 

3. Од грубо обрађених плоча и лошије обрађених порталних избочина. Често на 

саставима имају зазоре. Слабо изучена. 

 2. Долмени који образују многоугаону одају. 

У ову другу групу спадају два долмена на реци Фарс, близу насеља Новосвободна 

(Слика 4). Састоје се од једанаест усправних плоча неједнаке ширине постављених на 

кружну плочу пречника 3 м, које образују цилиндричну одају са правоугаоним отвором. 

Прекривени су са осам троугластих плоча, сложених у виду конуса. 

 Композитни долмени 
Композитни долмени су састављени од комбинације већих камених плоча и мањих 

блокова. Констатовано је свега 35 споменика (Марковин, 1997, 237), иако би тај број могао 



 5 

бити увећан убрајањем неколико објеката из Карачаево-Черкесијске области, који су 

раније били датовани као средњевековне гробнице. 

 1. Прелазне форме 

Ово су долмени који подражавају форму плочастих и представљају прелазни облик ка 

многоугаоним (полиедарским) објектима (Слика 2 — 11). По пропорцијама су слични 

плочастим трапезоидним формама.  

Блокови предње и задње плоче су учвршћени жљебовима, док је предња фасада 

наглашена порталном избочином. 

Два објекта специфичних карактеристика, из Геленџика и Адербијевке (Слика 5 — 5, 

5а, 5б), састављени су од блокова обрађених у виду ћириличног слова „Г“. Основа је 

трапезоидна, са кружним отвором, а предња фасада изнутра има урезе за бочне плоче. По 

конструкцији су слични долменима са реке Кјафар (Карачаево-Черкесија) (Слика 10) који су 

својевремено секундарно искоришћени за аланске погребе (Марковин, 1997, 237) 

 2. Многоугаони и кружни 

Многоугаони и долмени кружне основе грађени су по угледу на трапезоидне 

прототипове и у одређеном смислу одражавају даљи развој претходних форми (Слике 2, 12-

14). Имају отворе али не и архитектонски издвојену фасаду. 

Састоје се углавном од свега 3 до 4 реда масивних блокова, али толико масивних да 

својом укупном висином прелазе висину одрасле особе (Слика 5, 1-3). 

 3. Долмени сложене грађе 

Долмени сложене конструкције су кружне основе, састављени од редова камених 

блокова. Ови споменици наткривени су масивном плочом које почива на конструкцији 

формирајући неку врсту лажног свода (висина свода се смањује сукцесивним 

приближавањем блокова) (Слика 2 — 15, 16; Слика 5, 4).  

Долмен из Гузерипла има импресивније размере: дужине је 5,80 и висине преко 3 

метра. 

 Коритасти долмени 
Коритаста врста је у потпуности исклесана у стенском блоку, обично покривена 

једном плочом. Подражавају плочасте долмене, имају порталне избочине, које у овом 
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случају нису продужење бочних плоча, него имитација истих — уклесани су у 

стенски блок. За сада се зна за 92 споменика на 37 места. 

 1. Без отвора 

Долмена без отвора има само три, у долини реке Кизинки. Правоугаоне су форме и са 

јасно издвојеним порталним избочинама, имају узоре у најархаичнијим формама плочастих 

долмена без отвора (Слика 2 — I/18). 

 2. Трапезоидни 

Долмени трапезоидне основе су прецизније обрађени и танких су зидова, од једног 

комада великог стенског блока. По свим одликама подсећају на плочасте (Слика 2 — 

II/19,20). Долмене ове варијанте налазимо у сливу река Кизинки и Куапсе, село Шапсугска и 

Баракаевска. 

 3. Усечени 

Ово су долмени који су усечени у стену, при чему је прецизније обрађено само 

прочеље и главна одаја, док покривна плоча задржава сировији облик (Слика 2 - 22).  

Главна одаја је асиметрична заобљених углова. Размере стенског блока достижу и 6-8 

м, док је главна одаја дужине 1,5 - 2,30 и висине до 2 метра (Марковин, 1978, 160-169; 

Марковин, 1997, 240) 

 4. Са лажним улазом 

Долмени са лажним улазом на предњој фасади имају прецизно израђену имитацију 

чепа (Слика 2 — 23; Слика 6), док се сам улаз налази на задњој фасади или на некој од 

бочних. 

 5. Налик монолитним 

За сада су нађена само два долмена слична монолитним. Исклесани су у стенском 

блоку, немају покривну плочу, а њену улогу преузима сама стена, изнутра заобљено 

исклесана.  

Ови долмени немају под, те добијају изглед преврнутог корита. Уместо њега 

постављена је плоча. Улаз у главну одају (у првом случају овалан, у другом трапезоидан) 

постављен је наопако — отвор се налази на горњем делу предње плоче (Слика 2 — 24; слика 

5 — 6, 6а, 6б). 
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 Монолитни долмени 
До данас су сачувана само два цела и један недовршени монолитни долмен, док су 

они из Геленџика, Архиво-Осиповка, Берговога и Холмскога познати само из литературе В. 

М. Сисоева, П. С. Уварове и Е. Д. Фелицина (Марковин, 1978, 179). 

Волконски монолитни долмен (Слика 2 — 26) на реци Годлик је у потпуности уклесан 

у стенском блоку који се простире дужином 15 м, док је сама одаја невелика, куполастог 

облика, димензија 1,60 × 1,90 × 0,94. 

Монолитни долмен пронађен 2007. године на реци Абин има косо засечено 

правоугаоно удубљење у виду нише, са округлим отвором. Унутрашња одаја је дубине 60 и 

ширине 40 цм. 

Недовршени долмен у месту Шапсугска има два отвора (Слика 6). 

Долмени са отвором у већини случајева имају одговарајући камени чеп, чија величина 

и облик одговарају изгледу отвора. Чак и код долмена са лажним улазом срећемо прецизно 

израђену имитацију чепа. 

 Знаци и петроглифи 

Знаци и петроглифи су проблем од посебног значаја за древне објекте, мада самом 

својом природом могу настајати асинхроно, у каснијим раздобљима. 

У случају кавкаских долмена, најчешћи облик декорације/комуникације је цик-цак 

линија. Овај мотив заузима хоризонтални и вертикални положај у једном или више 

паралелних редова. Тумачен је најчешће као симбол воде која дарује живот. 

Карактеристични примери: река Жана, Пшада, Шапсугска, Адербиевка. (Слика 5, 5а; слика 

10, 16, 12, 14). Понекад се среће и мотив „рибље кости“ (Слика 15) 

Друга најчешћа група су соларни знаци — као на објектима у Лазаревском и Солох 

Аулу (Слика 10, 13, 14) — и округле рељефне избочине, које по неким тумачењима могу 

представљати и женске груди. Избочине се срећу појединачно и у пару. 

Трећа група су јамичаста (чашаста) удубљења, које неки аутори тумаче као карту неба 

(Марковин 1997, 241; Слика 11 — 4). 

 Погребни обред 

Најранији облик погребног обреда су већином појединачне, а само у ретким 

случајевима — и двојне сахране. Покојници у згрченом положају се углавном срећу у 

долменима без отвора и у плочастим са порталом, у басену реке Кизинки, на Богатирском 



 8 

путу („Пут Џинова“), и у кожохској групи долмена (Марковин, 1978, 30). Покојници 

су посипани црвеним, а ређе жутим окером. Упоредо са згрченим, јављају се и седећи 

скелети са згрченим или опруженим ногама. (Марковин 1997, 242) 

Већина долмена који припадају групи плочастих углавном садржи остатке неколико 

покојника — десет и више (Слика 17). У таквим случајевима, покојници су сахрањивани по 

угловима и у средишњем делу главне просторије. 

У долменима плочастог типа и другим облицима констатоване су и хрпе костију, које 

указују на могућу секундарну сахрану. 

Смена погребног обреда, као и типолошка разноврсност самих долмена, може се 

повезати и са променом идеологије, што на свој начин сведочи и о дужини употребе ових 

објеката. 

Поред људских, у неколицини случајева се срећу и остаци животињских костију: 

коња, свиње, говечета, а у једном случају и пса. 

О сложености погребног ритуала сведочи и курган Псинако I, архитектонски 

комплекс датован у III миленијум п.н.е. Ископавања из 1984 су показала да је овај курган 

саграђен на полуразрушеном кромлеху из мајкопског времена (Тешев, 1988). Комплекс се 

састоји од централног плочастог долмена прекривеног толосом и дугачког коридора — 

дромоса, прекривених насипом. Од централног дела насипа радијално се пружају ребра од 

камених блокова до самог краја насипа, оивиченог каменом. На улазу у дромос су остаци 

ватришта, чија је радиокарбонска анализа (некалибрисана) дала годину 2340±40. Толос 

кургана је делимично разрушен, а од скелетних остатака остали само здробљени „нејасни 

обриси“ (Марковин, 1997, 242), што је у великој мери отежало даљу анализу.  

 Археолошки материјал  

 Грнчарија 
Грнчарија, материјал који се најчешће среће у долменима, танких је зидова а 

прављена је од глине са примесама ломљених шкољки, лапорца и кристала калцита. Посуде 

обично имају једну или две дршке које полазе од обода, украшене отисцима палца, немарним 

урезима у виду углова или укрштених линија, као и тракама урезаним споља и изнутра. 

Издвојено је осам типова керамике (Марковин 1994, 245; Слика 19) разних варијетета, 

од посуда веће запремине до здела и чаша: 
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1. Посуде већих димензија лоптасте форме и ниског врата без ручки (Слика 19 — I). 

Ова керамика је често покривена „V“ пољима, испуњеним урезима и линијама 

распоређеним у облику траке или бордуре испод врата посуде. Неколико облика подсећа 

на карактеристичне мајкопске посуде: басен реке Кизинки, Пшада и курган Псинако 

(Марковин 1997, 245) 

2. Посуде издуженије форме, заобљеног трбуха и благо извијеног обода (Слика 19 — II). 

Ово су посуде које се најчешће срећу у покретном материјалу. Судећи по фрагментима, 

пречник неких од посуда износио је и до 20 цм. Посуде могу бити заглачане, премазане 

енгобом бледожуте, црвене или сиве боје, храпаве површине или са заглачаним тракама 

споља и изнутра, украшене жљебовима или канелурама, са или без ручки. 

3. Посуде сличне типу 1. и 2. али нешто здепастије, углавном без ручки, благо наглашеног 

обода — понекад закошеног унутра (Слика 19 — III). Овом типу припада и једна 

минијатурна посуда украшена са четири вертикално постављена ваљкаста налепка. 

4. Посуде (врчеви) високог врата и благо разгрнутог обода (Слика 19 — IV). Ове посуде су 

карактеристичне за обе фазе мајкопске културе али и уопште за рано бронзано доба целог 

Кавказа, а у том смислу, и куро-аракске културе (Марковин, 1978, 247). Ове посуде се 

ретко срећу у керамичком материјалу долмена и у најбољем случају указују на везе са 

суседним културама, укључујући и мајкопску. 

5. Крушколике посуде, којих је нађено само три целовите, а чија висина не прелази 13,5 цм 

(Слика 19 — V). Црвенкасте боје, крте, са примесама лапорца и песка. 

6. Здепасти лонци широког обода, скоро по правилу са једном ручком, благо наглашеног 

обода и врата (Слика 19 — VI). Површина је црвено-смеђе или црно-сиве боје, украшене 

често са спољашње и унутрашње стране урезима. 

7. Шоље равних зидова, ретко орнаментисане налепцима, штипањем, са пречником обода 

од 6-12 цм (Слика 19 — VII). 

8. Зделе равних зидова, коничних или благо лоптастих форми, висине до 10 цм и пречника 

обода од 5,5 до 25 цм (Слика 19 — VIII). Неки примерци су добро заглачане површине 

док су друге опет, украшене немарним урезима без неког посебног реда. Орнаментика је 

прилично једноставна — одвојени налепци, јамичаста удубљења и урези по ободу, 

површине испуњене урезаним линијама. Неке посуде су украшене широком траком глине 

на самом ободу (Слика 19 — VIII /34). Неколико особених здела-сосијера и једна здела са 

водоравно постављеном ручком (Слика 19 — VIII /32) проширују распон облика, али у 

начелу овај тип представља керамику широке употребе у домаћинству. 
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Овој групи налаза треба придружити и повремене налазе дискоидних 

пршљенака. 

 Метал 
Међу предметима од метала налазимо оруђе, оружје, култне предмете и накит 

(Марковин 1994, 245). Ови предмети су направљени углавном од арсенске бронзе са 2 —5,2 

% арсена (који даје чврстину и олакшава обраду).  

Оружје су углавном ножеви, те бодежи углавном листолике форме са усадним трном, 

док бронзаних секира има мало. Најархаичнији по форми је бронзани листолики нож са 

заокругљеним врхом и усадним трном (Слика 20 — 1, 2, 3) за које не постоје аналогије на 

подручју Кавказа (Марковин, 1978, 258).  

Друга серија бронзаних ножева листолике или ромбоидне форме са усадним трном, са 

или без уздужног ребра, направљени од бронзе са 2 — 4,4 % арсена. 

 Занимљив је налаз једног врха копља из коритастог долмена у селу Солоники, чији 

састав показује 1,2 % арсена и 1,5 % олова, што је по форми и хемијском саставу очито 

познији налаз важан за датовање ових архитектонских облика, а најближе аналогије указују 

на другу половину или крај II миленијума (Марковин, 1997, 248; Марковин, 1978, 262; Слика 

20 — 36).  

Нађена су и двострана шила, бронзане куке (украшене и неукрашене), затим украси — 

бронзане карике, златна карика из долмена бр. 215 на реци Кизинки, округле, ређе овалне 

форме, као и спирални привесци. 

Бронзане куке (Слика 20/22-28) очигледно су култне намене и срећу се не толико у 

долменима колико у оквиру култура катакомбних гробова и мајкопске, али се интересантне 

аналогије могу повући и са средоземноморским кругом култура (Марковин 1978, 264). 

Орнаментисане су правим линијама, валовницом и цик-цак линијама. 

 Стаклена паста 
У долменима су нађене и перле од стаклене пасте — браон, зелених, ружичастих, 

белих и сивих нијанси — цилиндричне, ређе биконичне форме (Слика 21/33-39).  

Вероватно су увоз са Блиског Истока или из Предње Азије (Марковин, 1978, 274). 
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 Камен и кост 
Предмети од камена кости и рога (Слика 21/11-21; Слика 21/40-44) ретко се срећу у 

долменима. Када их има, то су углавном предмети за свакодневну употребу, оруђе, оружје, 

али и украси, те камени пршљенци.  

Налазе се и кремена сечива композитних српова, као и перле. 

 Хронологија долмена 

Сложеним питањем хронологије и времена изградње бавили су се многи аутори. 

Соловјев их датује у време између 2000–1600 с.е., Куфтин на границу III-II миленијума с.е., 

Џапаридзе 2400–1800. при чему оне најстарије долмене датује у период 2400-2200. старе ере. 

Марковин предлаже следећу хронолошку схему (Марковин 1994, 251): 

А. Најстарији архитектонски споменици — плочасти долмени без отвора (2700-

2600). За њима следе новосвободненски долмени (са две одаје) и структуре са порталима, 

чије време изградње може бити око 2300 г. старе ере. Често су засипани камено-земљаним 

насипима.  

Истовремено се граде долмени квадратне основе, а нешто касније трапезоидни са 

моћним порталним избочинама и углавном округлим отвором — што је уједно и време 

изградње кургана Псинако I. 

Најстарији коритасти долмени без отвора се граде истовремено са плочастим, а за 

њима се јављају први композитни. 

Б. Зрела фаза развоја — крај III и прва половина II миленијума старе ере. Ово је епоха 

развоја плочастих споменика трапезоидне основе — када архитектура добија стабилност. 

Отвори су различитих облика, од округлих до лучних. Ови долмени почивају на пажљиво 

обрађеној темељној плочи. Немају насипе типа кургана. 

Поред плочастих, коритасти и композитни долмени у овом добу постају широко 

распрострањени, а њихова форма и завршна обрада зависе од развоја плочастих долмена. 

Коритасти су често усечени у огромним стенским блоковима, имајући изглед долмена само 

са предње фасаде. Крајем овог периода јављају се и коритасти слични монолитним. 

Погребни обред се тада мења. Појављују се седећи скелети, постављени по угловима и 

у центру. Окер се ретко употребљава. 

В. Позни период — средина и почетак друге половине II миленијума. Плочасти 

долмени губе јасноћу пропорција. У том периоду се јављају и коритасти са кружном одајом, 
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и долмени са лажним улазом. Код композитних се јавља устројство са лажним 

сводом (Гузерипле). На крају овог раздобља граде се долмени-монолити. Многи објекти у 

овом периоду коришћени су за секундарне сахране. 

Међу најпозније гробнице сврставају се долмени на реци Кубањ, те у области 

Карачаево-Черкесија. 

 Од 1400–1300. г с.е. долмени се у овим областима више не граде. 

 Аналогије са другим мегалитским споменицима 

На основу типологије и неких симбола на долменима Кавказа могуће је повући неке 

паралеле са другим споменицима тог типа (Марковин 1978, 313-314). 

1. Плочасте структуре полигоналне основе Иберијског полуострва представљају 

прототип полигоналних долмена — река Фарс (село Новосвободна) у Прикубању. 

2. Плочасти долмени на Пиринејима немају никакве отворе. Ова особина је 

карактеристична за архаичне споменике Западног Кавказа. 

3. Долмени са степенастим порталним избочинама и двојним одајама у Каталонији и у 

сливу реке Марице блиски су споменицима на Западном Кавказу. 

4. Плочасти долмени на Медитерану, направљени уз коришћење жљебова. 

5. Куполасте гробнице на Медитерану по конструкцији подсећају на композитне 

долмене на Кавказу. 

6. Највећи део долмена Медитерана, Француске, Сирије, Јордана, Северне Африке и 

Индије имају отворе на предњој плочи, што је једна од карактеристика здања Западног 

Кавказа. 

7. Објекти Медитерана и Кавказа често су прављени од пажљиво обрађених камених 

плоча и блокова. 

8. Долменска симболика Западног Кавказа има паралелу са медитеранским 

мегалитским структурама: соларни знаци, цик-цак линије, јамичаста удубљења, слике 

људских делова тела (груди, маска)... 

9. Инвентар извесног броја долмена на Медитерану (укључујући и Северну Африку), 

такође садржи неке аналогије инвентару долмена Западног Кавказа. 
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 Хипотезе о пореклу долмена 

 Фолклорна тумачења 
У писаној и усменој традицији кавкаских народа сачувана су многа имена - колиба 

џинова, дом патуљака, спремиште костију (мдишкуде, одзвале, испун) итд. 

У месним фолклорним приповестима наилазимо на доста мотива о ишчезлом народу 

дивова, а за питање долмена посебно је занимљиво предање Адигејаца (Черкеза) о сукобу 

дивова и патуљака. По њему, на Кавказу су „некада давно“ постојала два племена. Не 

превише паметни џинови живели су у долинама река, бавећи се ловом. Патуљци су живели у 

хладним и мрачним пећинама, јахали упрегнуте зечеве и уз помоћ магије успели су да 

покоре џинове и натерају их да им направе мале домове. Тако су свуда, у долинама и на 

планинама, никле камене куће са малим отворима, кроз које су само патуљци могли да 

прођу. Дивови и патуљци су давно нестали, али њихове камене колибе још стоје. 

Овакво фантастичко предање сведочи о очигледном прекиду популацијског 

континуитета, мада наука још нема довољно грађе да утврди да ли овакав „заборав“ сведочи 

о директном етничком дисконтинуитету на кавкаском простору или је реч само о прекиду у 

колективном сећању због изузетне древности долмена. 

 Алтернативне замисли, паранаука и псеудонаука 
Као продужетак фолклорних веровања, и наше доба даје допринос популарној 

перцепцији необјашњених појава. Тиме је и проблем порекла и сврхе долмена, те његових 

градитеља, добио и своје алтернативне или паранаучне пандане.  

Широм Интернета и штампане езотеричне литературе ницале су од краја 1990-тих 

разне хипотезе. Објашњења функције долмена су се кретала од „древних метеоролошких 

станица“, опсерваторија и „телеграфа“ преко „извора информација“ и „места моћи“ па све до 

„лансирних плоча“ и „телепортационих уређаја“. 

 Научне хипотезе 
У области око Црног Мора, укључујући и Абхазију, не постоји ништа слично што би 

претходило долменима. Неки археолози њиховом претечом сматрају цист-гробнице, којих до 

прве половине III миленијума нема на овом подручју, а опет само неки од долмена могли би 

усложњавањем конструкције да буду заиста изведени од таквих гробница.  

Д. Н. Анучин и М. М. Ивашенко порекло долмена траже у западноевропским 

средиштима, као и у опонашању морфологије пећина (наведено према: Марковин, 1994, 227). 
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Николаева и Сафронов (Сафронов 1989, 209-213) порекло локалних долмена 

повезују са кретањем носилаца културе лоптастих амфора и шнур-керамике, који су концепт 

долмена раширили од побрежја Црног Мора до врхова Терека. А. Д. Резепкин гробнице 

новосвободненског типа упоређује са културом левкастих пехара. Међутим, ни једна од ове 

две теорије не објашњава одсуство материјала карактеристичног за те културе у долменима. 

М. И. Артамонов сматра неопходним упоређивање материјалне културе долмена са 

културом катакомбних гробова, док Кијашко види паралелу у погребном обреду (Кияшко 

1979, 49-50). Један уломак кадионице (плитка шоља са крстастом ногом) у долмену на реци 

Кизинки типолошки припада култури катакомбних гробова, те у том смислу М. Б. Рисин 

говори о заједници ове две културе. Градитељска техника долмена почива на законитостима 

развијене архитектуре, док структуре катакомбних гробова, укопане у тло, немају те одлике. 

Још увек нема сличности између инвентара долмена у уском региону око Црног Мора и 

културе катакомбних гробова широко распрострањене у Подњепровљу, Поволжју, областима 

око Дона и Азовског мора. 

Са данашњег становишта, укључујући најновије податке, преовлађују две теорије о 

пореклу долмена на простору Кавказа.  

Прва подржава чисто локални карактер кавкаских долмена, повезаних првенствено са 

абхазијско-адигејским конгломератом, али истовремено не поричући извесне утицаје 

мегалитских култура „матичних“ подручја.  

Друга теорија је произашла из проучавања новосвободненских облика, крајње 

особених по својим архитектонским облицима, те колевком кавкаских долмена сматра 

Западну Европу (Кондряков 1999). 

Имајући у виду новосвободненске облике архитетуре долмена, неопходно је 

нагласити да је већина покретних налаза повезана са позном етапом мајкопске културе, када 

ничу локални центри металургије и смањују се контакти са културама Анадолије и Мале 

Азије. Из тога се може претпоставити да су у овим споменицима сахрањени или 

представници мајкопске или носиоци „локалне долменске“ културе. У обе варијанте 

несумњиве су блиске и мирољубиве везе између народа ове две културе. Решењу овог 

значајног питања помогла би обрада налаза и мајкопских споменика култног карактера — 

Мешоко, Јасенева Пољана, Скала и други (Марковин, 1978, 275). 
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 Шире импликације проблема западнокавкаских долмена 

Неразјашњено питање долмена Западног Кавказа очигледно би требало изучавати у 

ширем просторном-временском оквиру, нарочито зато што би оно могло бити од одређеног 

значаја и за тумачење прошлости Југоисточне Европе.  

У науци је одавно примећено да је појас мегалитских структура, укључујући и 

долмене, изгледа ограничен претежно на приморске ободе Европе, од крајњег атлантског 

Запада до Кавказа (укључујући и југ Балкана).  

Оваква просторна груписаност сугерише могуће међусобне утицаје, па и средоземно-

атлантске миграције неких етничко-културних група. Ова замисао се у науци назирала још 

пре пуног века у филолошко-антрополошкој теорији о Алародијевцима (коју је код нас 

заступао, између осталих, и антрополог Нико Жупанић), а на неки начин је одсликана и у 

модерној генетици где би, врло условно претпостављено, кандидати за праћење можда били 

патрилинеарни хаплотип R1b или старији I, оба карактеристична за праисторију европског 

Средоземља. Раширеност и древност неких хаплотипова у региону је већ констатована 

(утврђено још од Semino et al, 2000, са старом номенклатуром, затим Underhill 2003, те друга 

бројна литература која броји на десетине јединица). 

У случају да долмени Западног Кавказа нису локалног порекла, онда недостатак 

претходних ступњева њиховог развоја можда треба посматрати и у светлу драстичних 

климатско-геолошких промена на ширем медитеранском подручју у холоцену. Од средине 

1990-их наука је почела да расветљава значај „Еуксинског догађаја“, када је Медитеран од 

Еуксинског језера направио знатно веће Црно Море средином VI миленијума старе ере 

(Pitman and Ryan, 1999; Ballard et al 2001; Dimitrov & Dimitrov, 2004). Овај трауматични 

пораст нивоа мора, који је потопио читаве неолитске комплексе (укључујући и оне 

балканске), можда није једини праисторијски догађај који је масовно сакрио материјалне 

остатке и изазвао драстичне промене живота људи и миграције на веће удаљености него што 

то обично очекујемо. 

Нагло порасла сума нових научних сазнања у последњих две деценије даје нам 

прилику да ове феномене сада посматрамо на ширим просторима, и да сматрамо да долмени 

Западног Кавказа можда заиста могу бити још један чинилац у расветљавању европске 

праисторије — укључујући и ону балканску. 
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