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Geo-catastrophic destruction of a temple of Ares God in the 4th century
within the region of Dolna Koznitsa village, Kyustendil District, SW Bulgaria
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Abstract. Preliminary data on ruins of a temple of Ares God located in the lands of the Dolna Koznitsa village,
Kyustendil District are presented in this short communication. The ruins are considered as resulted from a catastrophic
event in the 4th century. It is found that the temple has been built through the use of local sandstone blocks without
cement but in places connected with iron clamps and lead seals. Expectations after completing the excavations are for
an entire restoration of the temple as a magnificent building. Other expected results are for finding of Ares God statue
and artifacts related to religious services.
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Въведение. През 2007 г. и 2017–2018 г. при архео
логически разкопки на Регионалния исторически
музей, гр. Кюстендил са разкрити останки от храм,
определен по епиграфски данни като храм на бог
Арес. Настоящето кратко научно съобщение представя резултати от геоложко обследване на терена и
изводи за катастрофално разрушаване на храма на
бог Арес в резултат на земетресение през IV век.
Резултати и обсъждане. Землището на с. Долна
Козница, община Невестино, Кюстендилско е размивна повърхност на Кознишкия грабен (Zhelev et
al., 2008) – блок от седименти с еоцен-олигоценска
възраст (Невестинска и Логодашка свита), разположен между Конявския хорст от север, Берсинския
грабен от запад, Бобовдолския грабен от изток и

Вуковския грабен от юг. Кознишкият блок е изграден от ритмично редуващи се жълто-кафяви дебелопластови, карбонатни до глинести пясъчници
и тъмни тънкоивичести кварцови пясъчници. На
места има прослойки и гнезда от грубозърнест пясъчник до дребен конгломерат (фиг. 1, 2). Скалите
на блока са нагънати в гънки с различна посока и
амплитуда, при което заравненостите на терена
съвпадат с моноклинални бедра на гънките и брониране на релефа. Осите на гънките са разрушени
поради кливажна напуканост и ерозия от временни
потоци и малки рекички. Ерозията на скалите се
дължи главно на химическо изветряне с разтваряне
на карбоната и формиране на плодородни кафяви
горски почви, карст и вертикални стени (вежди) в

Фиг. 1. Тектонска схема, геоложка карта, топография на мястото на разкопките при с. Долна Козница (отляво надясно)
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Фиг. 2. Турбидити и масивен пясъчник; срутище и скален навес-пещера в пясъчника (отляво надясно)

Фиг. 3. Основите на храма, преупотребени колони и очакван вид на колонадата (отляво надясно)

дебелослойните карбонатно-глинести пясъчници.
Често срещани форми са каменни гъби, понорни
ямки и кухини в скалите.
Археологическите разкопки от 2007 г. и 2017–
2018 г. позволяват да се приеме, че на десния бряг
в долината на Кознишка река в района на Великина
падина е бил построен храм на бог Арес, вероятно
при ниша-пещера. От храма е разкрит масивен стилобат, който е носил колонада с дължина ~30 m и е
фунционирал до IV век от новата ера (опре
делено по монети и надписи). За строеж на храма са използвани блокове от масивен пясъчник
от Кознишкия блок без спойка между блоковете;
някои са свързани с железни скоби с оловен припой (фиг. 2, 3). Храмовите елементи са в дорийски
стил (фиг. 3). Силно земетресение с епицентър на
юг (с. Пороминово, Nenova et al., 2008) е разрушило първата сграда. Видно е, че храмът е строен
поне два пъти – има преупотребени колони от стар
градеж. Стилобатът огражда теменоса, вероятно
разположен върху ската. Върху изкопана от иманяри каменна плоча (динамометаморфозиран до
мрамор органогенен варовик от Конявската планина) с надпис на старогръцки език са изписани
имената на поколения от управители/булевти на
гр. Пауталия. Това показва, че храмовият комплекс
е елемент от градската среда на центъра на страгегия Дентелетика по онова време и прави обекта на
изследване значим артефакт от античната история
на тракийските провинции и Рим.
Установи се, че основите на храма са с преместване на блоковете до 70 cm. Предполага се, че при
земетресение склоновият насип с височина ~60 m
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е започнал да се движи надолу, като лавината от
пръст и дребни камъни е разрушила напълно храма и е затрупала входа на нишата-пещера. По този
начин природният катаклизъм е запечатал целия
храмов градеж в насипа като купчина строителни
блокове, колони, капители, фризове и фрагменти.
Очакванията са, след пълните разкопки на обекта,
храмът на Арес да бъде възстановен в цялото му
великолепие, а в пещерата-ниша да се открият останки на храмови служители, статуя на бога, както
и артефакти, свързани с функционирането на храма.
Изводи. 1. Храмът на бог Арес на десния бряг
на Кознишка река, в района на Великина падина,
Кюстендилко е разрушен от земетресение през IV
век. 2. За построяването на храма са използвани масивни блокове от пясъчник от Кознишкия блок без
спойка между блоковете, като някои са свързани с
железни скоби и оловен припой. 3. Присъствието
на преупотребени колони от стар градеж показва,
че храмът е строен най-малко два пъти.
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