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Абстракт. При спасителни археологически разкопки в местността „Златкова воденица” – село Пороминово, Кюстендилско са установени каменни
артефакти от храм на Сабазий, датиран по надписи към 2-3 век от новата ера. Извършените петрографски изследвания на намерения каменен материал –
фрагменти от храма на Сабазий, показаха, че са използувани блокове от едрозърнест, дребнозърнест и хидротермално променен гранит, чиито находища
се разкриват в склоновете на Западна Рила, във водосборния район на Рилска река. В резултат от тектонски въздействия и изветрителни процеси, тези
скали са негодни за разкриване на кариери и добив на материал за строеж на храм. Заключението от изследването е, че фрагментите от храма на Сабазий
са изработени от гранитни късове от речно-ледниковите отложения (валуни) в региона и няма основание да се търси кариерен добив. Наличието на късове
от бигор е признак за непосредствена близост на храма до мястото на разкопките.

Увод
Село Пороминово се разполага на двата бряга на река
Рилска между градовете Кочериново и Рила –
Кюстендилско. В землището на селото, както и в цялата
долина на Рилска река се разкриват множество
артефакти, свидетелствуващи за обитаване на долината
от траки и римляни – надгробни могили, фрагменти от
масивни здания, керамика, каменни саркофази. В района
на град Рила са открити каменни плочи (сиенит?) с
посвещение на бог Сабазий. Известният изследовател на
античната история и археология по долината на река
Струма, Б. Геров (1961) смята, че там е имало
светилище на бога. Култът на Сабазий води началото си
от трако-фригийската древност. Сабас е скално божество
и Фригия е област на исконния му произход. В Тракия,
убежището на бога е скален дом (връх) и е алтернатива
на бога Дионис. Той е слънчевата страна, Всичкото.
Сабазий е върховен бог – космократор.

Фиг. 1. Паметник с посвещение на бога Сабазий.
През късноелинистичната епоха и при Антониите и
Северите, той е синкретизиран със Зевс-Юпитер.
Храмовете на Сабазий са астрономически обсерватории
и центрове за обучение. Богът Сабазий няма образ и в
храмовете се експонира неговото олицетворение –
човешка ръка от метал, дърво или камък върху
постамент с надписи.

При спасителни разкопки в село Пороминово (Стайкова,
2006), се установява наличие на такъв постамент с
надпис – посвещение на бога Сабазий (II век от новата
ера, Фиг. 1). Този артефакт, в съчетание с изобилието от
каменни фрагменти от масивно, представително, антично
здание, е свидетелство, че храмът на Сабазий е бил
разположен в землището на Пороминово, а не в
землището на град Рила, както са предполагали
предишните изследователи. За изграждането на
масивното здание са използувани скални късове от
гранит и негови разновидности. Заготовките за
изработване на колони с дължина 6-8 метра са от
порядъка на няколко кубически метра здрава скална
маса, без дефекти и пукнатини. Такъв материал в
землището на селото, в долината на Рилска река и
склоновете на Рила няма. Предмет на настоящото
изследване е петрографско описание на материалите от
които са изработени колони и постаменти с оглед
идентифицирането им и бъдещи търсения на кариери за
добив на скалния материал от който е изградено
зданието.
Археологически разкопки
През 1983 година, при изкоп на основи на нова постройка
в местността „Златкова воденица”, намираща се на
кръстопътя на десния бряг на река Рилска, в село
Пороминово са открити каменни елементи от антична
сграда. През 1986-1987 години са проведени частични
спасителни проучвания, при които е разкрит
югозападения ъгъл на помещение с преупотребявани
гранитни детайли от антична сграда. Заснети са в
предварителен план два каменни паметника с надписи
на старогръцки език. Първият от тях е посвещение на
бога Сабазий. Вторият надпис е изсечен върху
конструктивен постамент и не е добре запазен, но на
първия ред се чете „кюриой Дии”. И двата каменни
паметника според нас са артефакти от храм на Сабазий.
През 1986 година, в съседен имот - „Калайджийската
воденица” е направен сондаж и е установена римска
монета от I век, сечена във Филипи в пласт от османски и
възрожденски епохи, както и сребърна османска монета.
През август – септември 2006 година е създадена
организационно-финансова база за изясняване на
помещението в м. „Златкова воденица”. Извършените
разкопки показват (Фиг. 2), че съоръжението е с
правоъгълна форма, идеална ориентировка север-юг и
размери 7,2х11,8 м. Основите са фундирани на
дълбочина 1,8 м. Конструкцията на вътрешното лице на
зидовете, дебели 1 м, се състои от каменен цокъл и
надстройка от необработени валуни. Каменния цокъл,

висок 1 м, включва три реда каменни блокове от антични
сполии и естествени каменни късове. Между отделните
елементи има значителни фуги, в които се е събрала
баластра и фрагменти от цигли и битова керамика XVIIXX век. Надстройката и външното лице на зидовете са с
калова спойка. Каменната конструкция е поставена върху
масивна дървена основа от иглолистни дъски с размери
5х0,32х0,12 м. В дъската под северния зид е издълбано
легло за каменните блокове поставени във височина и
оформящи три осеви линии в посока север-юг.
Дървената основа е поставена върху чист от
археологически структури сивозеленикав баластров
тлаков слой с дебелина 15-20 см, под който се разкриват
охреночервени,
глинесто-песъкливи,
слабоспоени
неогенски седименти на Благоевградския грабен.
Помещението има дървена подова настилка, която се
намира на 1,4 м от съвременното ниво на терена.
Дъските са поставени надлъжно в посока север-юг и са с
размери 5,30х0,32х0,07 м. По три дървени кола в три
линии в посока север-юг са издигнати пред вертикално
поставените вертикално три блока от северния зид и
постаментите от юг. Коловете имат сечение 30х30 см.
Пластът запълващ съоръжението е баластра от пясък и
чакъл с охреночервен цвят с множество корозирали
железни предмети по които са полепнали дребни
камъчета и пясък. В баластровия слой са намерени и
множество фрагменти от цигли и битова керамика от XVII
век и насетне, сред които и паница сграфито. Южната
страна от три гранитни детайла е с височина 1,40 м. Над
тях са подредени в посока изток-запад по два гранитни
блока, оформящи лицев градеж и пространството между
тях е запълнено с необработени камъни. По устни
сведения, на това ниво се е намирал дървения под на
воденицата, изградена през османската епоха и
просъществувала до средата на XX век, след което, през
60-те години, в сградата е имало ковашка работилница.

Фиг. 2. Археологически разкопки при „Златкова
воденица”, село Пороминово – Кюстендилско.
Петрографски изследвания
След оглед на фрагментите от античното здание на
терена са определени типични скални разновидности и
са взети късови проби (5х5х5см) за петрографски анализ
с класически покрити петрографски препарати
(дюншлифи). Методичният подход за направата е
изрязване и изтъняване до определена дебелина (около
0.03мм) на тънки пластини от образците (скалите) които
имат размер около 3см2. В конкретният случай строежа
на скалите и сцеплението на минералите, които ги
образуват, е позволило да се подходи само към
изрязване защото са добре споени. Пластинките са
лепени за предметно стъкло с канадски балсам и са

покрити с покривни лабораторни стъкла. Петрографският
анализ е осъществен чрез наблюдения в микроскоп с
обикновенна и поляризирана светлина. Микроскопът е
“Jenapol” , произведен от фирмата “Carl Zeiss Jena”.
обр. N 1 археологически обект: с.Пороминово
Кюстендил, полево определение: дребнозърнест гранит
Вид на скалата : Дребнозърнест, порфирен биотитов
гранит. Макроскопски това
е сивозелена,
дребнокристална скала. Текстура: масивна (Фиг. 3).
Структура: Порфирна, по кварц, плагиоклаз, калиев
фелдшпат и биотит; на основната маса: фелзитова.
Минерален състав: Главни минерали в порфирната
генерация : кварц, плагиоклаз, калиев фелдшпат и
биотит; в основната маса : същите неравномерно и
недобреизкристализирали. Акцесорни минерали: руден
минерал, апатит, циркон. Вторични минерали:
криптолюспести глинесто-хидрослюдести минерали,
серицит, хлорит, епидот, рутил, руден минерал.
Порфирна генерация: Кварцът в порфирната генерация
има неправилни или заоблени кристали. Очертанията му
са неравни и най-често е бистър, но понякога е замътнен
от прешести глинести минерали, напукан. Той включва
рудни зърна и люспици биотит, или призматични до
игловидни цирконови кристалчета. Плагиоклазът има
късопризматични до табличати кристали. Той най-често е
финноламелиран зонален. Включва идиоморфни дребни
апатитови кристалчета. Калиевият фелдшпат е зонален с
призматични кристали, понякога има и изометрични
очертания. На места по него са развити криптолюспести
глинесто – хидрослюдести продукти и дребни серицитови
люспици. Границите му с основната маса много често са
корозионни. Той има включения от руден минерал (групи
от по няколко кристалчета). Наблюдават се в него също
така изометрични до овални миндали запълнени с
хлорит (пенин), глинест минерал, рудни зърна и апатит.
Биотитът е кафяв, едро и по-дребнолюспест. Понякога
той включва дребни люспици серицит и дребни рудни
кристалчета. Биотитът се променя на места периферно в
хлорит (хомоосно), или включва рутил, рутилови иглици
или звездици. Основната маса е представена от дребни
кристали от изброените вече минерали кварц,
плагиоклаз, калиев фелдшпат биотит и редки рудни. В
отделни участъци тя е замътнена от прешести глинести
продукти, срещат се и редки епидотови кристали. Тя е
неравномерно и недобре изкристализирала. Акцесори:
Рудният минерал е с дребни, идиоморфни, рядко
неправилни кристалчета, понякога в агрегати от такива.
Апатитът е рядък, с идиоморфни дребнопризматични
кристалчета. Цирконът
е по-рядък от апатита, с
идиоморфни
призматични
дребни
кристалчета.
Изследвания гранит е претърпял слаба хидротермална и
супергенна промяна.

Фиг. 3. Дребнозърнест порфирен биотитов гранит от
археологически разкопки с. Пороминово, Кюстендилско:

макроскопска (а) и микроскопски снимки: II N в
обикновена; +N в поляризирана светлина (х100).
обр. N 2 археологически обект: с.Пороминово
Кюстендилско, полево определение: бигор Вид на
скалата: Бигор. Макроскопско описание: Това е
светлобежова дребнокристална скала, с множество
празнини формирани в резултат на излужване.
Наблюдават се напречни почти кръгообразни сечения на
тези празнини, както и надлъжи сечения с овална или
правоъгълна форма. Съществуват също и неправилни
празнини. Празнините най-вероятно се дължат на
присъствието на растителни видове (вече разложени или
напуснали системата) или на ходове от червеи. Скалата
е лека. Тя шуми под въздействието на разредена солна
киселина, което подсказва, че е изградена от карбонатни
минерали ( минерал), най-вероятно калцит. Текстура:
порьозна (Фиг. 4).

Фиг. 4. Нечист варовик (бигор) от археологически
разкопки с. Пороминово, Кюстендилско: макроскопска
(а) и микроскопски снимки: II N в обикновена; +N в
поляризирана светлина ( х100).
Структурата на скалата е хипидиоморфнозърнеста по
отношение на карбонатния минерал (калцит?) от който е
изградена основно. Скалата е съставена от вариращи по
големина, както по-дребни, така и по-едри кристали от
карбонатен минерал (калцит?). Неговите очертания са
най-често изометрични, но се срещат и ромбични
прерези. Наблюдават се също струпвания от по-едри
индивиди в гнезда, ивички и лещи. Най-често той е
бистър, на места с добреизразена цепителност, но има и
кристали замътнени от прашести глинести или рудни
включения. Присъствуват също дребни рудни минерални
зърна, които са редки и са най-често с изометрична
форма. Всред склата се срещат пори и неправилни, като
размер и величина литокласти. Състав на литокластите:
Те имат еднотипен състав. Представляват кисели
пясъчници изградени от: кварц, плагиоклаз, калиев
фелдшпат, биотит, мусковит, амфибол, глауконит,
апатит?, епидот, руден минерал литокласти от кварцит.
Спойката
на
пясъчниците
е
глинеста
до
глинестожелязохидроокисна. Вид на порите: Порите са
както дребни, така и значително по-едри с кръгли, овални
или най-често неправилни очертания. някои то тях са
запълнани с глинести минерали или глинестожелязоокисни до хидроокисни минерали.
обр. N 3 археологически обект: с.Пороминово
Кюстендилско, полево определение: хидротермално
изменен гранит Вид на скалата: Интензивнопроменен
гранит.
Макроскопски
това
е
сиворозова,
среднокристална скала. Тя е напукана, катаклазирана.
Пукнатините са паралелни до субпаралелни (Фиг. 5).
Текстура: ориентирана по отношение на вторичната
напуканост. Структура: Вторично катаклазна; Реликтово

хипидиоморфно, до ксеноморфно зърнеста и пойкилитна.
Минерален
състав
на
първичната
скала:
интензивнопроменени калиев фелдшпат и плагиоклаз,
интензивнопроменен мафичен минерал ( биотит ?или
мусковит ?), кварц; Акцесорни минерали: руден минерал,
апатит (променен), циркон. Вторични минерали: кварц,
рудни минерали, епидот, глинести и глинестохидрослюдести минерали. От първичните минерали
калиевият фелдшпат е интензивнопроменен в глинести и
глинестохидрослюдести
минерали.
По
по-късни
пукнатини в него навлизат глинести минерали и кварц.
Наблюдават се неговите реликтови ксеноморфни до
хипидиоморфни кристали, в които има пойкилитно
включен кварц (неправилни или изометрични бистри
кристали) и напълнопроменен мафичен минерал с
призматични очертания. Мафичният минерал е променен
в глинесто- хидрослюдести минерали и епидот с
отделяне на прашест руден минерал. Плагиоклазът има
напълнопроменени, съхранили само своите реликтови
очертания индивиди. Промяната е в глинести до
глинесто-хидрослюдести
минерали.
Заличен
е
полисинтетния строеж на призматичните му индивиди.
Кварцът в първичната скала е бистър с ясни граници и
изометрични и неправилни очертания. От акцесорните
минерали рудният минерал е с дребни, неправилни до
изометрични кристали и агрегати от такива. Апатитът е
дребен, късопризматичен, променен в глинести
минерали.
Цирконът
е
късопризматичен
до
дългопризматичен и игловиден, дребен, рядък.
Присъстват и дребни ромбовидни идиоморфни
титанитови кристали. Първичната скала се процепва и
разкъсва от по-късни вторични кварцови прожилки.
Наблюдава се как реликтите от първична скала са всред
ксеноморфна кварцова маса в която се срещат и отделни
рудни кристали и аграгати от такива. Има също така и
процепващи всичко по-късни кварцови прожилки, в които
освен кварц има глинести минерали и рудни минерали.

Фиг. 5. Интензивнопроменен гранит от археологически
разкопки - с. Пороминово, Кюстендилско: макроскопска
(а) и микроскопски снимки: II N в обикновена; +N в
поляризирана светлина (х100).
Вид на промяната: Най-вероятно в описаната скала се
наблюдават процеси на метасоматична промяна
(аргилизация). Забележка: Реликтите от първична скала
подсказват вероятно сходство с образец N 4, описан като
биотитов гранит.
обр. N 4 археологически обект: с.Пороминово
Кюстендилско. Полево определение: едрозърнест
гранит. Вид на скалата : Биотитов гранит. Макроскопски
това е светла, сивобяла едрокристална скала. Текстура:
масивна (Фиг.6).

Фиг. 6. Биотитов гранит от база на колона –
археологически разкопки с. Пороминово, Кюстендилско:
макроскопска (а) и микроскопски снимки: II N в
обикновена; +N в поляризирана светлина ( х100).
Структура: Хипидиоморфнозърнеста и пойкилитна по
отношение на калиевия фелдшпат и включените в него ,
кварц, плагиоклаз и биотит. Минерален състав: калиев
фелдшпат, кварц, плагиоклаз и биотит. Акцесорни
минерали: руден минерал, титанит, апатит, циркон.
Вторични
минерали:
криптолюспести
глинестохидрослюдести минерали, серицит, хлорит, епидот,
руден минерал. Калиевият фелдшпат е много добре
представен.
Той
образува
касеноморфни
до
хипидиоморфни кристали, които са едри до много едри.
Те включват пойкилитно плагиоклаз, биотит и кварц.
Калиевият фелдшпат е бистър. Като вторична промяна
по него са развити дребни серицитови люспици.
Плагиоклазът има табличати до късопризматични и
призматични идиоморфни кристали. Най-често те са
включени
в калиевия фелдшпат
пойкилитно.
Плагиоклазът е зонален, замътнен от прашести глинести
продукти. Наблюдава се и незначителна промяна до
глинесто хидрослюдести продукти, с развити серицитови
люспици и епидот. Биотитът е кафяв, дребно и
среднолюспест. По него на места е развит епидот,
хлорит и хидрослюдести продукти. Наблюдава се найчесто включен в калиевия фелдшпат. Кварцът е бистър,
с вълновидно потъмнение и изометрични до неправилни
кристали. Акцесорни минерали: Рудният минерал е с
редки, неправилни кристали и агрегати от такива. Той
най-често е включен в калиевият фелдшпат. Присъстват
и дребни ромбовидни идиоморфни титанитови кристали.
Срещат се също игловидни дългопризматични цирконови
дребни идиоморфни кристали и късопризматичен дребен
апатит. Изследваният биотитов гранит е претърпял
слаба хидротермална промяна.
Обсъждане
Извършените теренни наблюдения, петрографския
анализ и данните за геоложкият строеж на региона
показват, че откритите при археологическите разкопки
фрагменти от масивна антична сграда са изработени от
различни по възраст и произход, с повече или по-малка
степен на хидротермална промяна, гранити от
Западнородопския блок. Най-често са представени
гранити от горнокредната наставка, но се срещат и
южнобългарски гранити с палеозойска възраст.
Възрастта е определяна по геоложката карта (Геоложка
карта на България в М1:100 000, к.л. Благоевград, Р.
Маринова, ред Ив. Загорчев, 1991 ) и едни по-прецизни
изследвания биха спомогнали точното датиране на
скалния материал. Тези гранити се разполагат в
Западнородопския блок и са участвували във всички
тектонски събития при колизионните взаимодействия с
Влахинския блок и формирането на Благоевградския
грабен. Те са напукани и са силно грусирали. Нещо

повече, къснокредните, вероятно и палеогенските
магматични и свързаните с тях хидротермални дейности
са ги променили и силно са влошили механичните им
качества. Те са загубили масивния си вид и са се
напукали. Днес, тези материали се разкриват като
области на силно изветрели гранити с вид на
грубозърнест пясък и пясъчник с ръждиво-червен цвят
(„грус”). По този начин се установява, че намирането на
масивни гранити за кариерен добив за изработване на
каменните елементи на храма са изключени. Освен това,
ако е имало такава кариера, то каменните фрагменти
щяха да са еднотипни, докато реално се наблюдава
голямо разнообразие от гранитни разновидности.
Голямото разнообразие от гранитни разновидности и
изключителната здравина на материала, от които са
изработени архитектурните елементи, показват, че
сградата е строена от събиран по земната повърхност
материал от речно-ледниковите наслаги в района. Има
се в предвид, че по време на транспорт през ледниковата
епоха (холоцен) и последващите търкаляния на късовете
в реките, всички късове с дефекти са разрушени и са
останали само блокове (валуни) с голяма якост и без
дефекти. Те са били пръснати в долината на Рилска река
(ератични валуни) и са послужили за суровина при
изработването на колоните, базите и другите елементи
на храма на Сабазий. Подобен е вероятно и случая с
крепостната стена на Пауталия – масивен цокъл от
здрави гранитни блокове (Слокоска, 1989) – находището
на гранит е на разстояние 15 км „по въздух” и около 45 км
по стръмни планински пътища. Осоговския гранит е
проучван за скално-облицовъчен материал от отряда на
Любен Неджин, (Национален Геофонд, 1978) и е
доказано негоден за промишлен добив на каменни
блокове поради напуканост и грусиране до 60 м
дълбочина. Находката от травертин може да е резултат
от отлагането му в близост до извори върху растителни
останки и последващо разрушаване и преотлагането му в
речните наслаги. Известно е, че травертинът се е
използвал за облицовка на храмове и университети
поради добрата си звуко- и топлоизолация. Поради липса
на карбонатни скали в района и минерални извори
свързани с тях, по вероятно е намереният къс да е от
ритуална облицовка на храма на Сабазий. Като се има в
предвид малката механична якост на травертина, следва
храмът да е в непосредствена близост до разкопките.
Изводи
1.Фрагментите от храма на Сабазий са изработени от
гранитни късове от речно-ледниковите отложения
(валуни) в региона и няма основание да се търси
кариерен добив. 2.Наличието на късове от бигор е
признак за непосредствена близост на храма до мястото
на разкопките.
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