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Са мыя вя лі кія да ся га лі 

трох мет раў у дыя мет ры і 

ва жы лі ка ля 16 тон, а са мыя 

ма лень кія бы лі не боль шыя 

за дзі ця чы мяч і ме лі ўся го 

ка ля дзе ся ці сан ты мет раў у 

па пя роч ні ку. Ша ры раз мя-

шча лі ся па асоб ку і гру па мі 

ад трох да паў сот ні штук, ча-

сам утва ра ю чы геа мет рыч-

ныя фі гу ры.

У 1967 го дзе адзін ін жы-

нер, ама тар гіс то рыі і ар хеа-

ло гіі, які пра ца ваў у Мек сі-

цы на ся рэб ра ных руд ні ках, 

па ве да міў аме ры кан скім 

на ву коў цам, што знай шоў 

у шах тах та кія ж ша ры, але 

на шмат боль шых па ме раў. 

Праз не ка то ры час на пла то 

Аква-Блан ка па блі зу па сёл ка 

Гва да ла ха ра (Гва тэ ма ла) на 

вы шы ні 2000 мет раў над уз-

роў нем мо ра ар хеа ла гіч ная 

экс пе ды цыя знай шла яшчэ 

сот ні ка мен ных ша роў.

Па доб ныя ша ры з ка ме-

ню бы лі так са ма зной дзе-

ны блі зу го ра да Аў ла лу ка 

(Мек сі ка), у Палм-Сур (Кос-

та-Ры ка), Лос-Ала ма се і 

шта це Нью-Мек сі ка (ЗША), 

на ўзбя рэж жы Но вай Зе лан-

дыі, у Егіп це, Ру мы ніі, Гер ма-

ніі, Бра зі ліі, Каш ка дар' ін скай 

воб лас ці Уз бе кі ста на і на 

Зям лі Фран ца Іо сі фа. З лёг-

кай ру кі зна ка мі та га да след-

чы ка ана маль на га і вя лі ка га 

фан та зё ра Эры ха фон Дэ ні-

ке на ша ры ахрыс ці лі «мя ча-

мі, у якія гу ля лі ба гі».

Іх з'яў лен не не ка то рыя 

гео ла гі пры піс ва лі вул ка ніч-

най дзей нас ці. Шар ідэа льнай 

фор мы мо жа ўтва рыц ца, ка лі 

крыш та лі за цыя вул ка ніч най 

маг мы ад бы ва ец ца раў на-

мер на ва ўсе ба кі. Ша ры 

маг лі вый сці на па верх ню ў 

вы ні ку так зва най эк са фа лі-

за цыі — вы вет ры ван ня, якое 

пра цуе ў ра ё нах з вя лі кі мі 

су тач ны мі пе ра па да мі тэм-

пе ра ту ры. Там жа, дзе тэм-

пе ра ту ра больш ста біль ная, 

зна хо дзяць па доб ныя ша ры-

кі, але ўжо пад зям лёй.

— Ін ша пла не ця не тут, 

вя до ма, ні пры чым, — ка-

заў да цэнт ка фед ры геа ло гіі 

і геа фі зі кі Ір куц ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та Аляк сей 

Ка раль коў. — Хут чэй за ўсё, 

гэ та так зва ныя жа ле зіс тыя 

кан крэ цыі. Яны ўтва ра юц ца 

пры ўшчыль нен ні апад каў 

у ву галь ных ра до ві шчах. У іх 

цэнт ры ня рэд ка зна хо дзяць 

ар га ніч ныя рэшт кі, мі не-

раль ныя або бак тэ ры яль ныя 

ўтва рэн ні, якія слу жаць ас но-

вай пры іх рос це.

Не ка то рыя на ву коў цы 

пад крэс лі ва юць, што кан крэ-

цыя пе ра тва ра ец ца ў шар і 

раў на мер на рас це, ка лі рэ-

чы вы ася да юць у па ро дзе, 

ад ноль ка ва пра ні каль най па 

ўсіх на прам ках. А ў якас ці 

пра ра дзі мы ша роў на зы ва-

юць акі ян скае дно. Маў ляў, 

утва ры лі ся ва кол астан каў 

ра ка він, кос так жы вёл, во-

да рас цяў у мяк кіх ад кла дах. 

І апы ну лі ся на су шы, ка лі 

мар ское дно пад ня ло ся.

Ад нак, як бы пе ра ка наў ча 

ні гу ча лі гэ тыя зда гад кі, кан-

чат ко вай раз гад кі фе но ме на 

да сён ня ня ма. Перш за ўсё, 

яны не здоль ныя рас тлу ма-

чыць уз нік нен не гра ніт ных 

ша роў. Акра мя та го, не маг лі 

ж ста ра жыт ныя вул ка ны пра-

віль на раз мяс ціць у вы гля дзе 

фі гур мност ва ша роў, якія 

ма юць, да та го ж, сля ды шлі-

фоў кі! І хоць іс тот ная част ка 

та кіх ша роў, па доб на на тое, 

са праў ды мае на ту раль нае 

па хо джан не, не ка то рыя эк-

зэмп ля ры, на прык лад ша ры 

Кос та-Ры кі, ні як не ўпіс ва юц-

ца ў рам кі гэ тай тэ о рыі, па-

коль кі ма юць ві да воч ныя сля-

ды вы раў ноў ван ня і шлі фоў кі 

па верх ні. Ця пер у Кос та-Ры-

цы зной дзе на ўжо больш за 

300 ка мен ных сфер.

Пер шае на ву ко вае да-

сле да ван не ша роў бы ло 

ар га ні за ва на До рыс Стоўн 

не па срэд на пры іх ад крыц ці. 

Вы ні кі яе да сле да ван ня бы лі 

вы да дзе ны ў 1943 го дзе ў 

Amerіcan Antіquіty, вя ду чым 

ака дэ міч ным ча со пі се па ар-

хеа ло гіі ў Злу ча ных Шта тах. 

Сэ мю эль Лат роп, штат ны 

ар хе о лаг Му зея ар хеа ло-

гіі і эт на гра фіі Пі ба дзі пры 

Гар вард скім уні вер сі тэ це, 

пра вёў асноў ныя па ля выя 

ра бо ты па да сле да ван ні ша-

роў у 1948 го дзе. За ключ нае 

па ве дам лен не пра вы ні кі яго 

да сле да ван няў бы ло вы да-

дзе на му зе ем у 1963 го-

дзе. Яно ўтрым лі вае кар ты 

ўчаст каў, дзе бы лі зной дзе-

ны ша ры, дэ та лё выя апі сан-

ні глі ня на га по су ду і ме та-

ліч ных аб' ек таў, адшуканых 

по бач з імі, і шмат здым каў, 

да ных вы мя рэн няў і ма люн-

каў ша роў.

У ад роз нен не ад ге о ла-

гаў, ар хе о ла гі пры зна юць 

штуч нае па хо джан не ша роў 

Кос та-Ры кі. Амаль усе ша ры 

зроб ле ныя з цвёр дай ла ва-

вай па ро ды, ага лен ні якой 

раз мя шча юц ца ў пе рад гор'-

ях прад мес цяў Та ла ман ка. 

Ёсць не каль кі асоб ні каў, 

зроб ле ных з цвёр да га ма тэ-

ры я лу, па доб на га на вап няк, 

які ўтва ра ец ца з ра ка ві нак і 

пяс ку ў бе ра га вых ад кла дах. 

На дум ку ар хе о ла гаў, ша ры 

бы лі вы раб ле ны з да па мо-

гай апра цоў кі круг лых ва лу-

ноў да сфе рыч най фор мы ў 

не каль кі эта паў.

Ня рэд ка ў срод ках ма са-

вай ін фар ма цыі з'яў ля юц ца 

за явы, што гэ тыя ша ры ва-

ло да юць дас ка на лай сфе-

рыч най фор май з дак лад-

нас цю да двух мі лі мет раў. 

У рэ аль нас ці для та кіх ка тэ-

га рыч ных сцвяр джэн няў ня-

ма пад стаў. Спра ва ў тым, 

што ні хто ні ко лі не вы мя раў 

ша ры Кос та-Ры кі з па доб-

най сту пен ню дак лад нас ці. 

Лат роп пі саў: «Каб па ме раць 

акруж насць, мы вы ка рыс тоў-

ва лі два ме та ды, ні адзін з 

якіх не з'яў ля ец ца цал кам 

зда валь ня ючым. Ка лі вя лі-

кія ша ры бы лі глы бо ка па-

ха ва ныя ў зям лі, маг ло б 

спат рэ біц ца не каль кі дзён 

для ка пан ня тран шэі ва кол 

іх. Вы мя рэн ні па ка за лі, што 

не вя лі кія асоб ні кі, звы чай на 

дыя мет рам ад двух да трох 

фу таў (0,6—0,9 мет ра), ма-

юць ад роз нен ні ў дыя мет ры 

адну або дзве ца лі (2,5—5,1 

сан ты мет ра)».

Да ча су пер шых іс пан-

скіх за ва я ван няў ша ры ўжо 

ні хто не вы раб ляў, і яны за-

ста ва лі ся цал кам за бы тыя, 

па куль не бы лі із ноў ад кры-

ты ў 1940-х. Не ка то рыя ар-

хе о ла гі мяр ку юць, што ша ры 

раз мя шча лі ся пе рад да ма мі 

шля хет ных лю дзей у якас-

ці сім ва ла іх ула ды або та-

ем ных ве даў. Ёсць так са ма 

мер ка ван не, што са мо ства-

рэн не і пе ра соў ван не ша роў 

ме ла вя лі кае рэ лі гій нае або 

са цы яль нае зна чэн не, не 

мен шае, чым іх кан чат ко вае 

мес ца зна хо джан не.

Як ужо га ва ры ла ся, знач-

ная част ка ка мен ных ша роў 

раз мя шча ла ся пэў ны мі гру па-

мі. Част ка гэ тых груп ства ра-

ла пра мыя або зві ліс тыя лі ніі, 

тры кут ні кі і па ра ле лаг ра мы. 

Ад на гру па з ча ты рох ша роў, 

як бы ло вы зна ча на, раз мя-

шча ла ся па лі ніі, ары ен та-

ва най на паў ноч ны маг ніт ны 

по люс. Гэ та пры вя ло ад на го 

з да след чы каў Іва ра За па да 

зда гад кі, што ша ры, маг чы ма, 

бы лі раз ме шча ны людзь мі, 

зна ё мы мі з вы ка ры стан нем 

маг ніт ных ком па саў ці аст ра-

на міч най ары ен та цы яй.

Ад нак гі по тэ за За па, што 

гру пы ка мен ных ша роў з'яў-

ля лі ся на ві га цый ны мі пры-

ла да мі, якія па каз ва юць на 

вост раў Вя лі ка дня і Стоўн-

хэндж, уяў ля ец ца ма ла аб-

грун та ва най. Гэ тая гру па з 

ча ты рох ша роў зай мае (па 

вы мя рэн нях Лат ро па) толь-

кі не каль кі мет раў, ча го ві-

да воч на не да стат ко ва, каб 

па збег нуць па мыл кі ў скла-

дан ні пла на на та кіх доў гіх 

ад лег лас цях. Акра мя та го, за 

вы клю чэн нем раз ме шча ных 

у Іс ла дэль Ка са, боль шасць 

ша роў зна хо дзіц ца вель мі 

да лё ка ад мо ра, каб быць 

ка рыс ны мі для акі ян скіх на-

ві га та раў.

Су стра ка ец ца так са ма 

вер сія, што гру пы ка мен-

ных ша роў на гад ва юць не-

ка то рыя ня бес ныя су зор'і. 

У ад па вед нас ці з гэ тым ша-

ры Кос та-Ры кі не ка то рыя 

«да след чы кі» ня рэд ка лі чаць 

свое асаб лі вым «пла не та ры-

ем», «аб сер ва то ры яй» або 

ары ен ці ра мі для кас міч ных 

ка раб лёў. Ад нак пры ўсёй 

пры ваб нас ці па доб ных вер-

сій для шы ро кай пуб лі кі, вар-

та ад зна чыць, што аў та ры іх 

больш вы ка рыс тоў ва лі сваю 

фан та зію, чым вы ні кі па ля-

вых да сле да ван няў.

Фак тыч на ўсе вя до мыя 

ша ры бы лі пе ра ме шча ны з 

іх пер ша па чат ко ва га мес ца-

зна хо джан ня ў хо дзе сель-

ска гас па дар чых ра бот, што 

зні шчы ла ін фар ма цыю аб іх 

ар хеа ла гіч ных кан тэкс тах і 

маг чы мых гру пах. Част ка 

ша роў бы ла па да рва на і 

раз бу ра на мяс цо вы мі шу-

каль ні ка мі скар баў, якія 

па ве ры лі ў бай кі, што тыя 

ўтрым лі ва юць зо ла та. Ша-

ры скоч ва лі ў яры і цяс ні ны 

ці на ват пад ва ду на мар-

скім уз бя рэж жы.

Ця пер знач ная част ка 

ша роў вы ка рыс тоў ва ец ца 

ў якас ці не муд ра ге ліс та-

га ўпры га жэн ня га зо наў. 

Цал кам маг чы ма, што па 

мен шай ме ры ней кая іх 

колькасць і раней вы ка рыс-

тоў ва ла ся ў ана ла гіч ных 

мэ тах. Так, на прык лад, у 

раз ме шча ным на Ці ха акі ян-

скім уз бя рэж жы на мя жы з 

Гва тэ ма лай цэнт ры Іса па, які 

іс на ваў кры ху паз ней за аль-

ме каў, круг лыя ша ры не вя лі-

ка га па ме ру бы лі вы яў ле ны 

по бач з ма лень кі мі ка мен-

ны мі слу па мі, якія, цал кам 

ве ра год на, маг лі слу жыць 

для іх пад стаў ка мі.

За ста ец ца не вя до мым і 

час вы ра бу ша роў. Па коль кі 

на дзей ных ме та даў да та ван-

ня ка мен ных вы ра баў ця пер 

не іс нуе, ар хе о ла гі вы му ша-

ныя спа дзя вац ца толь кі на 

стра ты гра фіч ныя да сле да-

ван ні і вы зна ча юць да ту вы-

ра бу ша роў па куль тур ных 

па рэшт ках, вы яў ле ных у 

тых жа ад кла дах. Зной дзе-

ныя пад час рас ко пак та кія 

па рэшт кі да ту юц ца ця пер 

ар хе о ла га мі ў дыя па зо не ад 

200 го да да н. э. да на ват 

1500 го да н. э. Але і та кі шы-

ро кі дыя па зон нель га пры-

знаць кан чат ко вым.

Спра ва ў тым, што стра-

ты гра фіч ны ана ліз заў сё ды 

па кі дае ма су су мнен няў у да-

та ван ні па доб ных ар тэ фак-

таў. Хоць бы та му, што ка лі 

ця пер ша ры пе ра мя шча юц ца 

з мес ца на мес ца, то ні што не 

мо жа вы клю чыць маг чы мас ці 

па доб на га іх пе ра мя шчэн ня і 

ў той са мы час, які дае стра-

ты гра фія. Та кім чы нам, ша ры 

цал кам мо гуць стац ца знач на 

больш ста ра жыт ны мі. Аж да 

сот няў ты сяч і міль ё наў га доў 

(ёсць і та кія гі по тэ зы). У пры-

ват нас ці, аб са лют на не вы-

клю ча на і вер сія, вы ка за ная 

Джор джам Эрык са нам і ін шы-

мі да след чы ка мі, што ша ры 

ма юць уз рост больш за 12 ты-

сяч га доў. Пры ўсім скеп ты-

цыз ме ар хе о ла гаў у ад но сі нах 

да па доб най да ты, яна зу сім 

не па збаў ле ная пад стаў.

За гад кай за ста ец ца і спо-

саб транс пар ці роў кі ша роў 

(або на рых то вак для іх) — 

ад мес цаў іх раз мя шчэн ня 

да мес цаў мер ка ва на га па-

хо джан ня ма тэ ры я лу для іх 

вы ра бу — дзя сят кі кі ла мет-

раў, іс тот ная част ка з якіх 

пры па дае на ба ло ты і гус тыя 

за рас ні кі тра піч на га ле су.

Са мую пер шую спра ва-

зда чу аб да сле да ван ні ша роў 

Кос та-Ры кі ар хе о лаг До рыс 

З. Стоўн скон чы ла сло ва мі: 

«Мы па він ны ад нес ці дас ка-

на лыя сфе ры Кос та-Ры кі да 

не спа сціж ных ме га лі тыч ных 

за га дак». Да рэ чы, у хро ні-

ках Кос та-Ры кі, якія вя дуц ца 

з 1512 го да, ня ма ні ад ной 

згад кі пра ка мен ныя ша ры. 

На ват ка лі яны знач на ра ней 

ме лі куль та вае зна чэн не, што 

гэ та быў за культ та кі? Так са-
ма не зра зу ме ла.

Ка мен ныя ша ры су стра-
ка юц ца не толь кі ў Кос та-
Ры цы.

У 1969 го дзе ў Гер ма ніі, у 

Эй фе лі, пры вы бу ху ў ка ме-

ня лом ні з ад хо ну вы ка ціў ся 

ідэа льна круг лы шар дыя-

мет рам у пяць мет раў і ва гой 

больш за 100 тон.

У Ка зах ста не пры рас-

пра цоў цы пя сча на га кар' е ра 

з вя лі кай глы бі ні бы лі вы ка-

па ны не каль кі буй ных ка мен-

ных ша роў.

Уні каль най пры га жос-

ці ша ры бы лі вы яў ле ны па 

схі лах яра Бу ка бай ў Соль-

Ілец кім ра ё не Арэн бург скай 

воб лас ці.

Яшчэ не каль кі дзя сят каў 

та кіх ка мя нёў зна хо дзі ла ся 

ў яры за пяць кі ла мет раў на 

за хад ад Жыр ноў ска Вал га-

град скай воб лас ці. У 2002—

2003 га дах, на жаль, са мыя 

пры го жыя і вы раз ныя з іх 

зні шчы лі мяс цо выя буль да-

зе рыс ты-наф та ві кі.

Поў на ша роў (да двух 

мет раў у дыя мет ры) на арк-
тыч ным вост ра ве Чам пі на 
Зям лі Фран ца Іо сі фа. Ад нак 
трап ля юц ца і зу сім ма лю-
сень кія.

У каст рыч ні ку 2007 го да 
на глы бі нях 10—25 мет раў 
на дне Чор на га мо ра ка ля 
Ге лен джы ка экс пе ды цыя 

«Кос ма по шу ка» знай шла 

ша ры дыя мет рам ад 0,7 да 

1 мет ра.

Пад рых та ваў 

Іван КУ ПАР ВАС



ХТО РАСКІДАЎ
КАМЕННЫЯ СФЕРЫ,

або Ад куль пай шлі ша ры Кос та-Ры кі

Та ям ні цы Зям ліТа ям ні цы Зям лі  

У 40-х га дах ХХ ста год дзя ў тра піч ных за рас ні ках 
Кос та-Ры кі бы ло зроб ле на ці ка вае ад крыц цё. 
Ра бо чыя Unіted Fruіt Company, якія вы ся ка лі 
гус тыя за рас ні кі тра піч ных джунг ляў 
пад ба на на выя план та цыі, не ча ка на на ткну лі ся 
на гі ганц кія ка мен ныя фі гу ры ў фор ме 
пра віль ных ша роў.


