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ПРЕДГОВОР

Позлатени фараонски саркофази, изгубени градове, зловещо озъбени скелети – 
археологическите проучвания винаги са били съпътствани от романтика и ле-
генди. Много хора все още смятат археолозите за търсачи на приключения и 

ловци на съкровища, също като холивудския герой Индиана Джоунс, който се прослави 
със своето издирване на неоткриваемия Свещен граал. Подобен запомнящ се персонаж 
се появява още в края на ХІХ в., когато изследователят на Троя Хайнрих Шлиман про-
дължава да открива изгубени цивилизации и разкопава по три царски двореца на сед-
мица. Днес археолозите, които приличат по нещо на Индиана Джоунс, съвсем не са 
много. Това са учени, а не търсачи на приключения, които се чувстват толкова добре в 
своите уютни лаборатории, колкото и по време на разкопки в далечни страни.

Започналото още през викторианската епоха превръщане на археологията в наука е 
едно от най-големите постижения на ХХ в. Археологията промени до голяма степен на-
шите представи, като ни предостави по-задълбочено разбиране за биологичното и кул-
турното многообразие на хората. Добре дошли в нейния забележителен свят!

Настоящето дванадесето издание на Хората от Земята се появява по време, когато 
новите открития и въвеждането на нови научни методи оказват забележимо влияние 
върху представите ни за нашето минало. Тази книга продължава една над тридесетго-
дишна традиция на ясни и достъпни изложения, предназначени за начинаещи архео-
лози, но същевременно включва най-новите постижения на науката и предоставя пълно 
(разпределено в пет части) изложение на световната праистория. Това е лесен за усвоя-
ване разказ, чийто автор е само един, а не група от учени, поради което е налице съгласу-
ваност, която често отсъства в колективните съчинения. Основната му задача е да ни по-
веде на вълнуващо пътешествие, обхващащо седем милиона години от миналото на 
човека. В същото време изложението е уравновесено в географско отношение и обръща 
еднакво внимание както на добре проучените, така и на не толкова познатите части от 
света. Всяко друго изследване, което не се придържа към това изискване, представя из-
кривен образ на човешкото минало. Хората от Земята е едно археологическо приклю-
чение. Надявам се, че времето, прекарано с тази книга, ще бъде истинско удоволствие.

Писането на цялостно и пълно изложение на човешката праистория е почти непо-
силна задача, особено когато неизброимите нови открития в различни части на света 
преобръщат нашите разбирания за далечното минало. Отдавна вече не е възможно 
един-единствен човек да следи всяко ново откритие и да е запознат с всяко постижение 
на археолозите по света. Аз вложих цялото си старание изложението да бъде макси-
мално достъпно и подредено. Дори и през последните седем години станахме свидетели 
на забележителни открития, например разкопките на фосилни останки на хоминини в 
Източна Африка, които драстично промениха разбиранията ни за еволюцията на съвре-
менните хора, дадоха ни нови сведения за ранното земеделие и напълно преобърнаха 
представите ни за краткотрайните климатични промени в миналото.

1 Промени в дванадесетото издание
Знанията ни за световната праистория непрекъснато се умножават, макар и неравно-
мерно, но понякога достигаме до наистина вълнуващи открития. Пример за това е откри-
ването на фосилни останки в Етиопия, потвърдило хипотезата за ранната поява на хора в 
тропическа Африка, или дешифрирането на писмеността на маите, което добави нови из-
мерения към разбирането ни за тази древна цивилизация. В повечето случаи обаче разви-
тието на археологията е по-бавно и не така драматично.

Дванадесетото издание на тази книга включва няколко значими и нови открития, 
например интересните дребнички хора Homo floresiensis, обитавали някога остров Фло-
рес в Югоизточна Азия, или не чак толкова сензационните, но въпреки това важни нови 
данни за религиозните вярвания на ранните земеделски общества, обитавали днешна 
Турция, за едно древно гробище в Западната пустиня на Египет, или за скорошните раз-
копки в древния религиозен център до Чавин де Уантар в Перу и т.н.
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Съгласно препоръките на редакторите в това издание запазих структурата на изло-
жението от предишното. Първа глава ни въвежда в темата за световната праистория и 
обсъжда новите представи за нашето минало. Разгледани са алтернативни разбирания 
за него и са скицирани някои значими теоретични подходи, които оказват влияние 
върху знанието за миналото. Винаги съм се стремял Хората от Земята да бъде до-
стъпна за широк кръг от читатели. Ето защо при писането ѝ не съм се придържал към 
конкретен теоретичен подход. Съдейки по коментарите на редакторите и читателите, 
това е добро решение, тъй като позволява на преподавателите, които я използват, да 
приложат към изложените факти своите собствени изследователски методи. Разбира 
се, не съм пропуснал да отделя полагаемото внимание на спорни въпроси като този за 
произхода на съвременния човек и заселването му в двете Америки, при които уравно-
весеното представяне на различните гледни точки е от първостепенно значение.

Всяка глава включва обособени параграфи със заглавие „Находище“, в които са опи-
сани подробно важни открития в различни части на света. Сред тях са например описа-
нието на впечатляващите скални рисунки от пещерата Шове във Франция и гробницата 
от Сипан в крайбрежната част на Перу, тъй като това са едни от най-важните археологиче-
ски открития през ХХ в. В първата част на книгата има и няколко параграфа, озаглавени 
„Датиране на миналото“, където са описани основните методи за датиране на находки. 
Добавих също шест двойни страници с карти, хронологически диаграми и илюстрации, 
които трябва да представят в обобщен вид основните периоди в праисторията.

Моят разказ за световната праистория е разделен на пет части. В първа част (втора 
и трета глава) се разглежда зората на човешката история, или времето, понякога нари-
чано „древна праистория“; тя обхваща периода до появата на вида Homo sapiens. По този 
повод се споменава за някои важни нови открития на фосили от последните години и за 
смайващи обекти като Боксгроув в Южна Англия. Взети са предвид също и съвремен-
ните подходи в когнитивната или „постпроцесуална“ археология, като е отделено осо-
бено внимание на съвременния синтез между еволюционната психология и археологи-
ята. Във втора част (от четвърта до седма глава) е обсъдено това, което наричам 
„великата диаспора“, или разселването на анатомично идентични с нас човешки съще-
ства в края на последната ледникова епоха. След това се прехвърляме от Югозападна 
Азия в Европа, а после прескачаме към двете Америки, тъй като тази последователност 
изглежда логична за по-голямата част от читателите. Тук се обсъжда също една нова 
технология за радиовъглеродно датиране на древните селища (известна под името „ус-
корителна масспектрометрия“, или AMS), което става все по-точно благодарение на въ-
ведените калибровъчни методи. От двете Америки преминаваме в Африка и Австралия, 
които са разгледани в седма глава, озаглавена „Интензификация и социална комплекс-
ност“; тя предшества разказа за първите земеделци.

Трета част разказва за началото на производството на храни. Началото ѝ поставя 
осма глава, посветена на теоретичните предпоставки в изследването на този процес, 
залегнали в основата на следващите пет глави, където разглеждам ранното земеделие в 
различни части на света. В настоящето издание е отразено също влиянието на усъвър-
шенстваните AMS-технологии за датиране, генетичното маркиране на поддаващи се на 
опитомяване животни и растения, както и нови резултати, отнасящи се до първите 
опити за култивиране на ориза. Отделено е подобаващо внимание и на новите факти, 
свързани с ранните земеделски общества в делтата ни Мисисипи и източната част на 
Северна Америка.

Четвърта и пета част разказват историята на ранните цивилизации в Стария свят и 
двете Америки, а четиринадесета глава е посветена на основните теории за появата и 
упадъка на древните държави. През последните години излагането на нови теории за 
тези процеси отстъпва пред опитите за тяхното потвърждаване посредством нови 
данни, получени чрез теренни проучвания. В същото време съвременните акценти 
върху идеологията и археологията на неуловимото с просто око ни дават нов поглед 
към прединдустриалните цивилизации. Все повече научаваме за произхода на египет-
ската цивилизация, като и за държавите в Южна и Югоизточна Азия. През последните 
години археологическите изследвания, посветени на цивилизацията на маите, полу-
чиха силен тласък, свързан с дешифрирането на надписите върху древните барелефи и 
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новите открития, разкриващи бурната политическа история на техните държави. Тук се 
спирам на някои от тези нови открития, но за съжаление ограниченото място не позво-
лява да ги разгледам в пълни подробности.

Ето кратко представяне на някои от най-значимите промени и допълнения в насто-
ящето издание:

• Големи части от втора („Произходът на човека“), трета („Homo ergaster, Homo 
erectus и Homo sapiens“) и двадесет и първа глава („Централноамериканските ци-
вилизации“) бяха напълно преработени, за да бъдат отразени новите открития, 
което наложи също да бъдат преразгледани големи части от други глави.

• Разказът за праисторията на жителите на Карибските острови (тринадесета 
глава) и Амазония (двадесет и втора глава) също беше допълнен.

• Бяха добавени параграфи, отнасящи се до нови разкрития, сред които са дребнич-
кия Homo floresiensis от остров Флорес в Югоизточна Азия, т.нар. Стрелец от Еймс-
бъри в Англия и ранните земеделски обредни центрове в Турция.

• Шест двустранични откъса обобщават основните етапи в праисторията, сред 
които са произходът на човека, разселването на съвременните хора и началото на 
производството на храни. Те целят да предоставят на читателя усещане за праис-
торията в голям мащаб, което често се губи в дребните детайли.

• Почти половината от илюстрациите се публикуват за пръв път в настоящето из-
дание. Някои от тях са сред най-добрите към настоящия момент.

• Нов „Речник на научните термини“ е добавен към „Речник на културите и гео-
графските названия“.

Много от промените в настоящето издание до голяма степен се свеждат до дребни 
изменения, свързани с прочита на стотици книги и научни статии и с дискусиите с колеги 
от цял свят. Редакциите и новите данни обхващат книгата в целия ѝ обем. Отделени една 
от друга, те изглеждат незначителни, но разгледани заедно правят дванадесетото изда-
ние напълно различно от единадесетото. Броят на илюстрациите е по-голям, като част от 
тях са нови. (Въпреки това все още ме спохожда неизбежното недоволство на автор, който 
пише на тема, изискваща множество графични и цветни онагледявания, но същевре-
менно броят им е ограничен от обема на книгата.) В текста са включени и препратки към 
разширената „Библиография на световната праистория“, – те са предназначени за онези, 
които искат да научат повече по въпроси, бегло засегнати в настоящата книга.

Подобно на предишните издания, и настоящето цели да предостави достъпно изло-
жение, с цел бързо усвояване на историческия материал. В Хората от Земята отсъстват 
онези странични подробности, които биха могли да отвлекат вниманието на читателя, 
а кратките резюмета в началото на всяка глава, представящи важни открития или обри-
суват живота на хората в миналото, на свой ред са предназначени да грабнат неговото 
внимание. В началото на всяка глава има и хронологически таблици, а в края обобща-
ващи бележки, които също допринасят за ефективността на книгата като учебно пома-
гало.

Сред педагогическите аспекти на книгата да бъдат споменати заслужават също:
• Хронологическите графи в началото на всяка част, които с помощта на различни 

цветове показват какъв времеви период обхваща съответната част, кои периоди 
вече са били представени в предходните части, а също кои предстои да бъдат 
представени.

• Към илюстрациите е добавен текст, който допълва визуалната информация.
• На двойни страници е предложен осъвременен преглед на основните теми и съ-

бития в човешката праистория.

1 Бележка за значението на интернет
Интернет се превърна във важен посредник в общуването между археолозите по света. 
Незапознатите с неговите особености често се чувстват объркани поради неговата за-
бележителна динамичност. Въпреки това някои от основните сайтове се запазват за 
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продължителни периоди от време и предлагат препратки към редица важни ресурси. В 
основата на всичко са така наречените Uniform Resource Locators (URLs), някои от които 
са изброени по-долу.

Виртуалната библиотека, представяща археологията по света, се нарича ArchNet: 
http://www.archnet.asu.edu. Тя е организирана едновременно по географски и темати-
чен признак и обхваща въпроси от археологическите изследвания в Австралия, до тео-
рията и методите на археологията; освен това представя и разкопки, проведени в раз-
лични части на света. Тя предлага също и списък с университетски факултети, музеи, 
други археологически организации и дори списания. ArchNet е необикновен източник 
на информация, който – без да претендира за изчерпателност – включва широк кръг от 
въпроси. Европейският му еквивалент е ARGE (Archeological Resource Guide for Europe: 
http://www.odur.let.rug.nl/arge/), който предлага многоезичен достъп до информация 
за различни географски и тематични области. Както ArchNet, така и ARGE предлагат 
препратки към почти всички археологически поддисциплини, за които може да ви 
хрумне. Освен това търсачки като Google са в състояние за секунди да съставят списъци 
с интернет-страници, предлагащи информация за различни култури или дори да ви на-
сочат към личните страници на археолози от различни части на света.

Имайте предвид, че уебстраниците и техните адреси се променят непрекъснато, 
така че когато тази книга е в ръцете ви, тази инфрмация вече може да е остаряла. Много 
факултети по антропология и археология, както и множество различни разкопки са 
представени в интернет, препратките към тях са достъпни през ArchNet. Например ако 
се интересувате от археологическите проучвания в Югозападна Азия и Източното Сре-
диземноморие можете да посетите http://www.argonet.co.uk/education/diggings.

1 Помощни материали
Помощните материали, съпътстващи този учебник, са подбрани грижливо така, че да 
разширят информацията по обсъжданите въпроси.

Наръчник на преподавателя. Към всяка глава на текста на книгата той предлага по-
дробен план на изложението, списък с основните въпроси, засегнати в него, теми за до-
пълнително обсъждане, учебни задачи, допълнителни източници на информация, те-
стова бланка със затворени въпроси и теми за самостоятелна работа.

TestGen. Това е CD-ROM, съдържащ генератор на тестове, позволяващ създаването на 
персонализирани изпитни въпроси.

Companion Website™. Сега обучаващите се могат да се възползват от всички предим-
ства на интернет и да разширят своите познания за праисторията с помощта на моя 
Companion Website™. Той съотнася текста на книгата с различни материали, достъпни 
с помощта на световната мрежа. Това са например въпроси към засегнатите в текста 
проучвания, теми за самостоятелна работа, научни проекти и препратки към допълни-
телен материал, свързан със съдържанието на всяка глава. Електронен адрес: www.
prenhall.com/fagan.

Research Navigator™. Research Navigator™ помага на обучаващите се да изпълняват 
уверено и ефективно изследователски задачи посред-
ством три бази с ограничен достъп, предлагащи набор от 
научни и научнопопулярни статии, снабдени с лесна за из-
ползване търсачка.

EBSCO’s ContentSelect™ Academic Journal Database. Тематично организирана база 
данни, включва между 50 и 100 водещи социологически списания. Обучаващите се и 
техните преподаватели могат да търсят в нея по ключови думи и тематични области. 
Статиите са снабдени с резюмета и информация относно цитирането, които могат да 
бъдат копирани, изпращани по електронна поща или запазвани за по-късна употреба.

The New York Times Search-by-Subject Archive осигурява статии, тематично свързани 
със социологията, в които може да се търси по ключови думи. Осигурен е достъп до пъл-
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ния текст на статиите, чиито автори са сред водещите журналисти, работещи в Ню Йорк 
Таймс.

Link Library предлага сайтове, принадлежащи към колекцията Best of the Web. Тя се осъ-
временява редовно и предлага полезни препратки, които могат да се използват при 
възлагането на задачи за самостоятелна работа.

Достъп до Research Navigator™ можете да получите като използвате кода, отпечатан на 
корицата на краткото ръководство, публикувано под заглавието The Prentice Hall Guide 
to Research Navigator™. Това ръководство се предлага в пакет с настоящата книга. За да 
получите информаците как да се снабдите с него, можете да се свържете с най-близкия 
представител на издателство „Прентис Хол“.

The Dorling Kindersley / Prentice Hall Atlas of Anthropology. Красиво илюстриран и 
снабден с текст, чийто автор е Брайън Фейгън, водещ специалист в областта на археоло-
гията. Този изключителен атлас включва 30 цветни карти, хронологически таблици и 
илюстрации, осигуряващи нагледен и достъпен преглед на различни въпроси, които 
представят всичките четири под-области на антропологията. Той също се предлага в 
пакет с настоящата книга.

Faculty Resources on CD-ROM. Обединява всички материали, предназначени за препо-
даватели. Този диск позволява включване на мултимедия (Powerpoint© слайдове с гра-
фики, диаграми, карти и резюмета на лекции) в учебния курс. Съдържа също елек-
тронни версии на наръчника и тестовете.

1 Благодарности
Настоящето, дванадесето издание, спечели изключително много благосклонни оценки 
на множество мои колеги, които тук не мога да спомена поименно. Сред тях особена 
благодарност дължа на Сара Ейбрахам и Сам Уилсън. Бих искал също да благодаря на 
следните археолози за техните рецензии: Ричард Уилямс, Тексаски университет в Сан 
Антонио, Скот Фицпатрик, Държавен университет на Северна Каролина, Мери Пол, Дър-
жавен университет на Флорида, Фредерик Х. Смит, Университет на Северен Мичиган.

Ценя техните откровени коментари. Бих искал да благодаря също на много от чита-
телите на книгата, които се свързаха с мен, посочиха различни допуснати грешки, пред-
ложиха допълнителни източници и направиха различни полезни бележки, също и на 
моя анонимен кореспондент, който ми изпрати фотокопие на страница 61 от десетото 
издание с един подчертан параграф и надпис в полето: „погрешно“. Търсенето на грешки 
е едно, а писането на анонимни писма – нещо съвсем различно. Все още се опитвам да 
проумея: каква точно е била грешката ми!

Накрая бих искал да благодаря на своята любима редакторка, Нанси Робъртс, на 
нейния асистент Лий Питърсън и на всички служители на издателство „Прентис Хол“, 
сред които специално бих искал да изкажа признателността си на Джоан Стоун. Без тях-
ната помощ това преработено издание никога нямаше да види бял свят, а аз щях да се 
сдобия с доста повече сребърни нишки в косата си. Както винаги, бих бил благодарен за 
всякакви критики, коментари или препратки към нови изследвания, които можете да 
ми изпратите на имейл brian@brianfagan.com.

Брайън Фейгън


