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ейностите на научно изучаване се основават на проучвателски подход. Това 
е сума от активни действия и разбор, за употреба на адекватен метод (или 
няколко метода) за решаване на задачата. Казаното е способ за внимателно 
концептуално разглеждане и за приложение на теоретическите знания, 

посредством обмислена последователност от взаимосвързани действия, по посока на 
решаване на възложената задача [4, с. 5-6, с. 27-28, с. 30-31, с. 39-40, с. 46-47]. 

Измежду класическите методи в археологическите проучвания възлов пункт е 
отреден и на стратиграфския метод, който е сериозно средство за разкриване на 
относителна хронология [1, с. 8; 8, с. 85-86]. 

Групата на относителните методи за датиране се основава на сравнителен анализ, 
като стратиграфският метод е базиран на принципа на суперпозицията (първи принцип 
на стратиграфията), т.е. нисколежащите пластове са се образували по-рано от лежащите 
над тях, от което следва, че първите са по-стари. Това е характерен метод за датиране 
при археологически разкопки, при който се отчитат напластяванията. Съществен тук е 
неразрушеният пласт, показващ, че от него започват да се разкриват свидетелства за 
култури от предходни епохи, при използване на научни методи за изследване и 
интерпретиране на веществените останки и поведението на предците [8, с. 85; 10, с. 7]. 

Стратиграфският метод е в тясна връзка с репутацията на датския учен Нилс 
Стенсен (Niels Steensen) (1638 – 1686), който е роден в лутеранско семейство. Известен 
е и като Никола Стено, Николай Стенон, Николас Стено, Нилс Стено, Николаус Стенон, 
Николаус Стено, Николаус Стенонис, Нилс Стеенсен, Николай Стенонис, Нилс 
Стенсон [3; 6]. 

В 1667 г. Нилс Стенсен приема католичеството, а от 1668 г. се посвещава и на 
религиозно обучение [2; 11; 12, с. 76]. 

През 1669 г. във Флоренция (Италия) е издадено за пръв път научното съчинение 
на Стенсен „De solido intra solidum naturaliter content. Dissertationis prodromus” („За 
твърдите вещества, естествено съдържащи се в твърдото вещество). Написано е на 
латински език. То се явява предварително съобщение и автореферат (prodromus), който 
така и остава неосветлен в пълен обем в негова поредна дисертация. В тази своя 
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публикация Стенсен предлага научна аргументация за напластяванията, още преди 
науката за земните пластове да бъде обособена като самостоятелна такава. Той 
описва и обнародва принципа на суперпозицията (първи принцип на стратиграфията) и 
представя своите наблюдения, теоретичните си постановки, обяснения и рисунки за 
постоянството на ръбните ъгли в кристалите [2; 5, с. 17; 11; 12, с. 12, с. 31, с. 65, с. 71, с. 
74, с. 75, с. 76, с. 84, с. 86, с. 89]. 

В 1675 г. Стенсен е ръкоположен за свещеник, а на 21 август 1677 г. е назначен за 
апостолически викарий (vicarius apostolicus) на Северните мисии (Дания и Норвегия) и 
на Германия. През същата (1677) година, на 13 септември, Стенсен е назначен и за 
титулярен епископ (episcopus titularis in partibus infidelium) [2; 11]. 

През 1679 г. в Лайден (Холандия) е реализирано и второ издание на „De solido 
intra solidum naturaliter content. Dissertationis prodromus”, което е също на латински 
език. Стенсен посвещава и двете издания на Великия херцог на Тоскана Фердинанд ІІ 
Медичи, който е негов покровител [9, с. 32; 12, с. 71-72]. 

По-късно (1680 – 1683) Стенсен служи като помощник-епископ (auxiliarius 
episcopus) в Мюнстер (Северозападна Германия) [2; 11]. 

През 1686 г. Стенсен умира в Шверин (Северна Германия). Тялото му е 
транспортирано до Флоренция и погребано в църквата „Сан Лоренцо” [12, с. 77]. 

Изследванията на Стенсен са основа за базовия труд на френския учен Жан 
Батист Луи Роме дьо Лил (Jean-Baptiste Louis Romé de L'Isle) (1736 – 1790) 
„Cristallographie ou Description des formes propres à tous les corps du règne minéral” 
(„Кристалография или описание на формите, присъщи на всички тела от минералното 
царство”). Това 3-томно издание е придружено с атлас. Излиза в Париж (Франция) през 
1783 г. В този си трактат Роме дьо Лил експериментално доказва и потвърждава 
наблюденията, теоретичните постановки, обясненията и рисунките на Стенсен („De 
solido intra solidum naturaliter content. Dissertationis prodromus”). По този начин, като се 
базира на огромното количество измервания, Роме дьо Лил обобщава и формулира 
закона за постоянството на ръбните ъгли в кристалите, наречен, не случайно, закон 
на Стенсен – Роме дьо Лил [5, с. 17; 12, с. 90, с. 91]. 

През 1881 г. участниците във Втория международен геологически конгрес в 
Болоня (Италия) посещават Флоренция и се покланят на гроба на Стенсен, където от 
тяхно име и с техни средства, през 1883 г., е монтирана мраморна плоча с надпис „Vir 
inter geologos et anatomicos praestannissimus” [9, с. 55; 12, с. 77]. 

За научния принос на Стенсен, в края на 1980 г. започва неговата беатификация 
(beatificatio) и Папа Йоан Павел ІІ го обявява за блажен. Това е първа стъпка към 
канонизацията (canonizatio), а на 23 октомври 1988 г. Папа Йоан Павел ІІ провъзгласява 
Стенсен за светец (sanctus) [3; 6; 13, с. 229]. 

В последните десетилетия на ХХ в., на границата между археологията и 
сратиграфията, се заражда археологическата стратиграфия. Нейнатата проблематика 
се обсъжда от различни автори в периода 1979 – 1994 г., като се изтъкват 
първостепенни отлики между геолого-стратиграфската и археологическата хронология. 
Първата е следствие от природно развитие в продължителни времеви периоди, а 
втората отбелязва комплексното въздействие на човека с различни краткосрочни 
събития от заобикалящия натурален свят. Археологическата хронология е 
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диференцирана и по своята времева скала, и по силно откроената човешка функция, 
като за нея се отнасят базови принципи на сратиграфията – принципът на 
суперпозицията, принципът за фациалното разнообразие на едновъзрастните 
стратиграфски единици и принципът на допълнителността [7, с. 17-18]. 

Представената накратко в най-общ план тематика предполага възможността да 
бъде предложен извода, че стратиграфският метод е от съществено значение за 
относителната хронология в археологията. Регистрират се културните напластявания и 
се интерпретират веществените останки от поведението на предците. 
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