КРОМЛЕХ ДО СЕЛО БАНЯ ПРИ НОС ЕМИНЕ?
Любомир Цонев
Мегалитното богатство на България не е особено популярно. Много често ще
срещнете твърдението, че у нас има само един менхир – при с. Овчарово в Сакар
планина. Всъщност менхирите у нас и на Балканите са много повече. Преди няколко
години описах многобройните менхири в района на Плиска, които повече от един век
„се крият” от широката общественост под името „девташи”, въведено още от
К.Шкорпил (Будител, кн.2 / 2010).
Сега искам да се спра върху кръгово подредените менхирни групи, наричани
кромлехи. Много често ще срещнете твърдението, че в България има само един
кромлех – откритият от Г.Нехризов през 1998 край с.Долни Главанак в Източните
Родопи (Известия на историческия музей Хасково кн.2 / 2003). Всъщност през 2002 г.
Г.Китов откри втори кромлех до с. Старо Железаре, Пловдивско, но, навярно под
влиянието на разказите за Стоунхендж, го нарече „обсерватория” и така го изключи от
групата обекти у нас, които носят популярното типологично име „мегалити” (Г.Китов
„Могили, храмове, гробници” 2008). На поляната пред музея в Хасково е
възпроизведен долмен (еднокамерен, без лицев отвор), който няма могила, но е
заобиколен от кромлех – трети - като маркер на почитаното място. Изглежда е донесен
от с.Изворово в Южен Сакар. От интернет разбрах преди 5-6 години, че край
с.Планиново в Сакар планина има още един – четвърти – кромлех. Най-сетне през
2012 г. моята позната Вера Антонова ми съобщи, че е забелязала още един – пети –
кромлех до с. Баня на левия бряг на река Вая, която се влива в Черно море през плажа
Иракли, северно от нос Емине. Тази есен успях да посетя обекта и се уверих, че той
наистина е кромлех, макар че е малък и вече повреден. Предварително искам да обърна
внимание, че както менхирите, така и кромлехите на Балканите са доста по-малки от
своите подобия в Западна Европа, специално от обекта Стоунхендж.
Кромлехът при с.Долни Главанак има диаметър около 10 м, съдържа 20-тина
менхира, които са два основни вида – големи (високи 1.2-1.5м) и малки (високи под
0.5м), които се редуват. Те са много грубо обработени или необработени късове от
местната скала, която има слоиста, плочеста структура, и само 9 от тях са били
намерени изправени, останалите били съборени. След внимателно проучване обектът е
бил реставриран и днес е добре експониран. На мястото е намерена значително
количество праисторическа керамика.

Кромлехът при с.Долни Главанак, Изт. Родопи („Повече от 100 археологически открития в
България”, изд. Фют, С 2005)

Кромлехът при с.Старо Железаре е имал едно уникално свойство: бил е затрупан
под могила, каквато традиция е типична за класическите траки. Това, обаче, не е дало
основание на археолозите да го проучат по-внимателно. Не ми е известно какви
находки са дали разкопките. Изоставен и неизучен, днес той е практически унищожен
от ерозията. Този кромлех е съдържал 22 вертикално забити каменни стълба с плочест
вид, обработени грубо, но еднообразно, с леко вретеновиден профил. На северозапад
височината им стигала до около 2м (най-високият е 2.6м), а при преход към югоизток
постепенно намалявала до около 0.8-1м. Диаметърът на кръга, оценен по запазени
снимки, е бил 8-9м.

Кромлехът при с.Старо Железаре, Пловдивско („Тайните на траките”, поредица Искам всичко да
знам, изд. ПРЕС ООД, С 2005)
Ако решим споменатите дотук два кромлеха да наречем „големи”, то кромлехът
около сакарския долмен при музея в Хасково е по-скоро „малък”, има диаметър около
8-9м и е изграден от не особено високи менхири, общо 10-11 броя. Не ми е известно
тази конструкция някога да е била специално изучена и публикувана като кромлех.
Специално подертавам, че този кромлех не е крепида или част от долменна могила, а в
открит вид заобикаля долмена, обграждайки свещеното му пространство. Не около
всеки долмен има кромлех.

Кромлехът при музея в Хасково, донесен от с.Изворово, Сакар (сн. Л.Цонев)

Край с.Планиново има също „малък” долмен. Диаметърът е около 4-5м, а
менхирите са само 5-6 броя, от които половината вече съборени. Изобщо не е изучен. В
центъра му има полуразрушен еднокамерен долмен. Ситуацията при с.Планиново
напомня тази до хасковския музей.

Кромлех край с.Планиново, Сакар (сн. от Интернет)
И накрая, съоръжението при с.Баня северно от нос Емине също трябва да
причислим към „малките” кромлехи. Координатите му са: N = 42o 45.98’ , E = 27o
50.056’ по данни на Светослав Соловьов.

Google Earth: Вляво – село Баня. Отляво надясно – р. Вая, която се влива в Черно море при
плажа Иракли. Долу – ново ваканционно селище „Веселото село” или „Св. Влад”.

Google Earth: Черният път, който се отбива от главното шосе към ваканционното „Весело село”
пресича р.Вая точно при кромлеха, поради което паметникът е частично повреден.
То има леко елиптична форма с диаметри съответно 7м и 10м. Разпознаваемите
днес менхири според мене са 7 на брой и имат височина 0.7-1.1м, като най-ниският е
висок едва 0.5м. Повечето менхири имат плочест вид (вертикално забити плочи с
дебелина около 0.2м) с неправилни очертания и приличат на менхирите в Долни
Главанак. Два менхира имат конична форма и наподобяват самотния менхир при
с.Овчарово в Сакар планина, но също така и някои менхири, стърчащи и до днес на
голото поле южно от Плиска-Абоба. На 2м северозападно от кромлеха се издига
двуетажен менхир с обща височина 1.25м. Това не бива да ни учудва – в Западна
Европа се срещат такива менхири. Този обособен външен менхир заедно с центъра на
кромлеха дефинира югоизточна посока, която е близка до слънчевия изгрев при
зимното слънцестоене.
Скица на съоръжението
при с.Баня до нос
Емине. С дебела линия
– менхирите от
кромлеха. С тънка
линия – съборени или
донесени от друго
място каменни блокове.
С числа са дадени
височините на
менхирите в
сантиметри. Л.Цонев
2013.

Кромлехът при с.Баня, сн. Вера Антонова, 2012г.

Кромлехът при с.Баня, сн. Любомир Цонев, 2013г.

Коничен менхир

Плочести менхири

Двуетажният менхир встрани от кромлеха, но близо до него.
Времето, с което разпологах при посещението на паметника, бе доста малко и
наблюденията ми вероятно не са съвсем точни, нужна е задълбочена работа в бъдеще.
Най-същественото, което искам непременно да добавя, е тревогата ми от строителната
дейност в района. На около 2 км югоизточно от с.Баня е построено в последните
години ваканционно селище „Веселото село Свети Влад” от малки едноетажни къщи,
разположено на десния бряг на р.Вая. От асфалтовото шосе е направена отбивка като
черен път към селището и той минава точно до кромлеха, в непосредствена близост!

Черният път към ваканционното селище, който минава непосредствено до кромлеха, за да
пресече р. Вая.

Около кромлеха са струпани множество полегнали плочи, някои от които
вероятно са просто съборени, но повечето изглежда са премествани и струпани с тежки
пътностроителни машини при прокарването на пътя. Най-често тези каменни блокове
са дълги поне 1 м, сравнително добре оформени, като някои имат правогълни, а други
имат трапецовидни или триъгълни очертания. Много вероятно ми изглежда, че или
кромлехът е бил доста по-голям, или е бил доста по-сложен, например комбиниран с
цистов гроб или с праволинейна редица от менхири. Само незабавни разкопки биха
могли да потвърдят или отхвърлят моето твърдение. Ако пък се окаже, че този обект
наистина е древен кромлех, си струва да се реставрира, огради и снабди с пояснителен
надпис, за да бъде опазен от невнимателни строители или летовници.

Каменни блокове, струпани без ред извън кромлеха.

В купчината до кромлеха има блокове с правоъгълни и с триъгълни очертания.
Искам да обобщя резултата от дългогодишните си търсения в една карта за
разположението на менхири и менхирни обекти в България и на Балканите.

Менхири и менхирни обекти в България по данни на Л.Цонев до 2013г. Проверените кромлехи
досега са 5: (1) При с.Долни Главанак, Изт. Родопи; (2) При с. Старо Железаре, Пловдивско
[вече унищожен от ерозията]; (3) От с.Изворово, Сакар планина, но пренесен и монтиран до
музея в Хасково; (4) При с. Планиново, Сакар планина; (5) При с.Баня на нос Емине [вече
повреден при пътно-строителни работи]. Повече подробности в сайта:
http://www.balkanmegaliths.bgjourney.com
11.11.2013г.

