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Напредъкът на популационната 
генетика революционализира 
разбирането на антрополози-

те за човешката предистория. Смяната 
на парадигмата започна със сенквен-
сирането на неандерталския геном от 
екипите на Паабо и Райх през 2010-та 
година, когато се установи, че между 
1и 4% от геномите на съвременните 
евразийци са наследство от предиш-
ните обитатели на Евразия – неандер-
талците, поради което моделът на чо-
вешкото заселване на света, известен 
като „Извън Африка“, се нуждае от 
съществена корекция – Хомо Сапиенс 
не е заместил съществуващите извън 
Африка архаични човешки видове, а 
се е слял с тях. Последващото секвен-
сиране на така наречения Денисовски 
човек – неизвестен хуманоид, свързан 
едновременно с Хомо Еректус и ази-
атските неандерталци, извършено от 
същия екип, окончателно елиминира 

старата парадигма – след него се ока-
за, че освен неандерталско днк, хората 
от югоизточна Азия носят и днк-то на 
Денисовския Човек, като при австра-
лийските аборигени и папуасите от 
Нова Гвиния това днк гони 10% от ге-
нома им. През 2014-та г.,4 години след 
началото на генетичната революция в 
Антропологията, разбирането ни за 
човешката предистория е драматично 
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Заселването на Европа в чо-
вешката предистория – нова-

та парадигма.
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променено и далеч по-добро от пре-
ди. Изглежда, че старата парадигма е 
подменена окончателно. Настоящата 
статия е опит за обобщение на новото 
разбиране на Антропологията за пре-
дисторията на човечеството, появило 
се като резултат от стотици изследва-
ния на антично човешко днк, проведе-
ни за периода 2010-та, 2014-та година 
и наложили пълна смяна на парадиг-
мата за човешкото минало. 

Смяната на парадигмата започна с 
откритието, че съвременните хора в 
Евразия и Америка са носители на не-
андерталско днк. Последващите от-
крития установиха, че у човечеството 
са се запазили 60% от гените на неан-
дерталците; което ги превръща в наши 
близки роднини – и предшественици. 
На снимката – реконструкция на не-
андерталец от Института по Еволю-
ционна Антропология Макс Планк – 
Лайпциг.

Екстрактиране на неандерталско 
ДНК от бедрената кост на неандер-
талски спесимен, снимка на  Инсти-
тута по Еволюционна Антрополо-
гия Макс Планк. Някои от гените, 
отговарящи за цвета на кожата и 
косата у Европейците и за дебелина-
та на косата у хората от Източна 
Азия, са наследство от неандертал-
ците – заедно с предразположеност-
та към диабет и сезонните депресии, 
както и стотици други физически и 
бихейвиорални черти.

Изледването на днк, извлечено от ан-
тични останки  в Европа, позволи ге-
номите, митохондриалните и хромо-
зомните хаплогрупи на съвременните 
европейци да бъдат сравнени с тези на 
хората, населявали европа в различни 
минали предисторически епохи. Срав-
нението доведе до откритието, че съ-
временните европейци са съществено 
различни от различните предистори-
чески групи в Европа и не са техни на-
следници. 
До 2010-та, в рамките на доминира-
щата тогава парадигма се смяташе, че 
съвременните европейци са смесица 
от 2 групи – предимно палеолитни ло-
вци-събирачи от Европа, наследници 
на европейските кроманьонци и мал-
ка група неолитни фермери, мигрира-
ли в Европа от Близкия Изток преди 
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10 хиляди години и донесли земеде-
лието. След анализа на днк от 100-ци 
скелети на хора, живели на различни 
места в Европа от епохата на палеоли-
та преди около 40 хиляди години на-
сам, се установи, че съвременните ев-
ропейци са продукт на смесването на 
3 ансестрални групи, а не на 2. Третата 
група беше наречена от антрополози-
те антични северноевразийски ловци, 
защото се оказа, че европейците носят 
античното днк-ка на древни  хора, жи-
вели преди 20 хилядолетия  в района 
на съвременен Сибир, Ангара и влезли 
на територията на Европа преди едва 
5 хиляди години.  
Старата парадигма за заселването на 
Европа: До 2010-та г. антрополозите 
вярваха, че съвременните европейци 
са наследници на кроманьонските ло-
вци, навлезли в Европа като резултат 
от извън африканската миграция от-
преди 45 хиляди години и заварили в 
Европа популация от неандерталци, 
като погрешно се смяташе, че между 
двете групи не е имало интербридинг 
и неандерталците са изчезнали без да 
оставят генетична следа у съвремен-
ните европейци.  Предшествениците 
на съвременните европейци са дошли 
в Европа преди ледниковата епоха, 
гласеше старата парадигма; те не са се 
смесили с неандерталците, а по вре-
ме на късната дриасова епоха, когато 
ледовете завладяват европа преди 24 
хиляди години, те се изтеглят в най-
южните й части – Балканите, Ита-
лийския попуостров и Иберия, къде-
то преживяват успешно ледниковата 
епоха, след оттеглянето на ледовете 
заселват цяла Европа наново и след 

малко смесване с неолитни фермери-
мигранти от близкия изток преди око-
ло 10 хиляди години – и много пери-
петии – се превръщат в съвременните 
европейци.

Европа по време на Ледниковата Епо-
ха. След края й, според старата пара-
дигма, оцелелите в най-южните точки 
ловци-събирачи се смесват с малка 
група фермери-мигранти от близкия 
изток и реколонизират Европа, за да 
се превърнат в съвременните Евро-
пейци. След 4 години изследвания на 
антично днк, тази хипотеза се оказа 
погрешна и трябваше да бъде изоста-
вена за сметка на новата парадигма в 
антропологията на европейската пре-
дистория.
Новата Парадигма:  – Антични 
северноевразийски ловци, ба-
зални евроазийци и популации 
–призраци.
След поредица от изследвания на ан-
тично-евразийско днк, проведени 
от 2012-та година насам, започна да 
става ясно, че има трета група, която 
е контрибутирала за днк-то на съвре-
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менните европейци. С помощта на 
революционен нов софтуер за генети-
чен анализ на популациите и предста-
вянето им като смесици  от различни 
античните групи , наречен Адмиксто-
ол и по-късмо Адмиксчър ( Estimating 
admixture proportions and dates with 
ADMIXTOOLS by Patterson et al), очер-
та у съвременните европейци наличи-
ето на гени, наследени от популация, 
различна от неолитните фермери и 
европейските палеолитни ловци. Тъй 
като доказателствата бяха косвени, 
тази  ансестрална популация беше на-
речена „призрак“ – никой не беше си-
гурен коя е и от къде се е взела.

Новата ансестрална популация беше 
наречена „Антични североевразийци“ 
и беше открита с върха на перото, по 
точно – с клавишите на компютър-
ните клавиатури, от софтуер, наречен 
Адмиксчър, тъй като никой не беше 
виждал физически останки от тази 
популация – до 2013-та година, кога-

то беше изследвано днк-то на така на-
реченото „Момче от Мальта, Ангара“ 
– ловец събирач, живял в централен 
Сибир преди 24 хиляди години.
2013 – Момчето от Мальта, Сибир,  22 
хиляди години преди Христа
Ансестралните северноевразийски ло-
вци престанаха да бъдат призрак, след 
като през 2013-та година беше изслед-
вано днк-то на така нареченото „Мом-
че от Мальта, Ангара“ – ловец съби-
рач, живял в централен Сибир преди 
24 хиляди години. (Upper Palaeolithic 
Siberian genome reveals dual ancestry 
of Native Americans). Изследването 
предизвика изключително смущение, 
особено в Северна Америка, защото 

се оказа, че момчето от Малта е едно-
временно предшественик на съвре-
менните европейци и на съвременни-
те индианци – двете групи се оказаха 
роднински, тъй като 30% от днк-то на 
съвременните американски индианци 
се оказа наследство от група, идентич-
на на групата, към която е принадле-
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жало момчето от Малта; По мистери-
озен начин обаче тази група се оказа, 
че е контрибутирала и за днк-то на 
съвременните европейци, като те са 
наследили между 15 и 30% от днк-то 
си от същата група; откритието беше 
посрещнато на нож от съвременните 
индианци, които бяха скандализира-
ни от роднинството си с „бледолики-
те“ и организираха улични протести, 
като подписаха и петиция, в която из-
разиха недоверието си в достоверност-
та на откритието ( Ancestor of Native 
Americans in Asia was 30% Western 
Eurasian).  Последващите изследвания 
установиха, че популацията от Сибир 
е призрачната група, контрибутирала 
за днк-то на съвременните европей-
ци и навлязла в Европа преди около 
5000 години с културата Бойна Брад-
ва от територията на културата Ямна 
в причерноморската степ, което неиз-
бежно свърза тази популация с прото-
индо-европейците и направи сериоз-
на контрибуция по установяването на 
прародината на индоевропейците. Без 

да реши спора напълно, изследвания-
та стесниха сериозно ареала с възмож-
ния произход на индоевропейците до 
три свързани географски региона – 
културата Самара от територията на 
Средна Волга, Културата Майкоп от 
региона на закавказието и Култура-
та Ямна от северното причерноморие 
– или и на трите едновременно, тъй 
като културите са с общи географски 
граници и са съществували по едно и 
също време; все пак, към този момент 
антрополозите дават предимство на 
Ямна, като генетиката на хората от 
ямна може да бъде проследена ясно у 
културата Бойна Брадва и у съвремен-
ните европейци; Археологическите 
доказателства обаче дават определена 
възможност индо-иранските племе-
на да са свързани не с Ямна, а с Май-
коп, която лежи на юг от нея, от двете 
страни на Кавказ. Дали Майкоп също 
е свързан с протоиндоевропейците и в 
каква степен, ще отговори изследване 
на натично днк на останките от Май-
коп, на което му предстои публика-
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ция в Нейчър в началото на 2015-та г.;  
Изводите от изследването на антично 
сибирско ДНК от 2012-та бяха потвър-
дени от изследване на игрек хромо-
зомните хаплогрупи от миналия ме-
сец, които установиха у съвременните 
европейци  древни, дълбоки клади на  
хаплогрупа У, която до сега се считаше 
за ексклузивно индианска. Тази хап-
логрупа е сестринска на макрогрупата 
R, към вариантите на която принадле-
жат 80% от съвременните европейски 
ммъже, както и самото „Момче от Ма-
льта“.
Графиката долу е репрезентация на 
генетичната контрибуция на групата 
на „Момчето от Мальта“ към съвре-
менните народи от Евразия, изготвена 
с помощта на софтуера „Адмиксчър“.

Според графиките, популацията на 
палеолотните ловци (МА-1) от райо-
на на Ангара контрибутира най-мно-
го гени на съвременните европейци 

и съвременните индианци; парадок-
сално, не контрибутира почти нищо 
на съвременните сибирски групи, на 
тюрксите групи, на угрофините извън 
Европа и нищо на хората от съвремен-
ния далечен изток – Китайци, Мон-
голци и Японци – което е доста смай-
ващо, защото отваря въпроса къде са 
били тогава предшевствениците на 
тюрки, китайци или угрофини, щом 
не са свързани с мезолитната попула-
ция на Сибир. Хората от тази попула-
ция са изминали хиляди километри 
през морето от треви на евразийската 
степ, за да влязат в Европа преди 5000   
години и да се превърнат в предше-
ствениците на съвременните европей-
ци. 80% от Съвременните европейци 
носят игрек хромозомни хаплогрупи, 
появили се в европа едва преди 5000 
години и влезли в европа с културите 
Бойна Брадва и Бел Бийкър. Тези ха-
плогрупи са свързани с хаплогрупата 
на „Момчето от Малта“, както и между 
15% и 30% от аутозомното днк на все-
ки съвременен европеец – без баските 
и сардинците.

Неолитните Фермери: Изследване-
то на днк от стотици скелети от 
неолитната епоха установи, че в 
европа популацията от западно-
европейски ложци събирачи е 
почти напълно заместена от по-
пулацията на фермерите, които 
живеят необезпокоявани в Ев-
ропа от Балканите до Британ-
ските острови и Скандинавието 
за периода 9000 – 3000 г. пр. Х. 
Изглежда, земеделието давава 
на фермерите сериозно предим-

ИСТОРИЯ
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ство пред европейските ловци 
събирачи, тъй като за този пе-
риод от време днк-то на ловци-
те отсъства почти изцяло от Ев-
ропа – ложците са „изчезнали“, 
а днк-то на фермерите е много 
различно и говори за различен 
географски произход и различ-
на популационна история. Фер-
мерите са мигранти. По дфини-
ция – от Близкия изток, защото 
там са първите им селища. Но тъй 
като няма изследвано антично днк от 
Близкия изток за неолитния период, 
това на този етап е само презумпция 
– и хипотеза, която предстои да бъде 
потвърдена или отхвърлена.

През 2013 година бяха изследвани 
32неолитни  погребения от различ-
ни фермерски селища в Европа. Нито 
едно от тях не съдържа останки на чо-
век, принадлежал към макрогрупата 
R, на която днес са носители 80% от 
европейските мъже. Вместо нея, в нео-
литните гробове са открити хора, при-
надлежащи на хаплогрупа G, с някол-
ко изключения, които принадлежат 
на хаплогрупи Е и I. Макрогрупа R се 
появява в Европа в раннобронзовата 

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 

достъп до него.
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епоха, след края на неолита, и изглеж-
да, замества неолитните хаплогрупи 
– т.е. в Европа навлиза нова попула-
ция; Хората от съвременна европа са 
носители на хаплогрупите предим-
но на тази „нова“ популация, а не на 
хаплогрупите от неолита – те също 
присъстват в съвременна Европа, нов 
много по-малка степен, отколкото са 
присъствали през неолита.

Честота на разпределението на най-
популярните съвременни хаплогрупи 
в неолитна европа – 0%. Съвремен-
ните европейци, особено по бащина 
линия, са „новодошли и не са наслед-
ници на хората, строили мегалитите и 
долмените, тоест на фермерите от не-

олитната епоха. За балканите това се 
потвърди и от изследванията на тра-
кийско днк от периодите 8-3ти век пр. 
Х. – траките са с днк, близко до това на 
съвременните европейци и естестве-
но, не са наследници на хората от бал-
канския неолит, строили варненския 
некропол, караново и мегалитните 
паметници от странджа, родопите и 
сакар. Независимо от порнографски-
те фантазии на А. Фол. Не изглежда и 
да са се интересували особено от фа-
лически символи, свещенни камъни, 
орфизми  и други оргии, приписвани 
им в порнороманите на „траколозите“ 
от школата на Фол – каменните арте-
факти принадлежат на хората от нео-
литната епоха; а те не са траки.
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