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Тълкуване на евангелията през III-XI век на Изток

1. Необходимо е изучаването на Свещеното Писание

Живеем  във  време,  когато  научните  изследвания  във  всички  области  са  „на 

дневен ред”.  Човек проучва вселената от съставните части на атома до 

най-отдалечените  галактики.  Такъв  безкраен  и  неизследим  свят  е  и 

Свещеното Писание,  свят  духовен  и  много  по-възвишен  в  сравнение  с 

материалния свят.

Изследването на материалния свят ни води към научната истина и съответните 

открития  подобряват  условията  на  земния  ни,  временния  живот.  А 

изследването  на  Свещеното  Писание  ни  открива  вечната  истина  и  ни 

дарява  вечен  живот.  Без  научната  истина  човек  може  би  живее  без 

удобства,  но  все  пак  съществува.  А  без  вечната  истина  е  невъзможно 

истинското съществуване на човека, без нея той не може да живее вечния 

живот.

Иисус  Христос,  позовавайки се  на  обичая  на  религиозните  хора  от  Неговото 

време  да  изследват  Свещеното  Писание,  казал  насърчително: 

„Изследвайте  Писанията,  защото вие  мислите  чрез  тях  да  имате  живот 

вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене” (Иоан 5:39)[1]. А онези, 

които,  без  да  познават  Свещеното  Писание,  са  се  осмелявали 

неподготвени  да  обсъждат  сериозни  духовни  въпроси,  Спасителят 



порицал: „Заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата Божия” 

(Мат. 22:29; Марк 12:24).

Св. евангелист Лука в Деяния на светите апостоли разказва, че юдеите поначало 

противодействали  на  проповедта  на  св.  апостол  Павел,  но  юдейските 

жители на Берия (в Гърция) били „по-благородни от солунчани” и когато 

апостолът  им проповядвал  благовестието,  „те  приеха  словото  с  голямо 

усърдие  и  всекидневно  изпитваха  Писанията,  дали  това  е  тъй”  (Деян. 

17:11).  Следователно  изследването  на  Свещеното  Писание  е  не  само 

необходима  предпоставка,  за  да  приеме  човек  словото  Божие,  но  то  е 

същевременно  и  пробният  камък,  за  да  провери  той  стойността  на 

различните проповеди и да различи кое е наистина слово Божие.

2. Отношението към тълкуването на Писанията вчера и днес

Тълкувателното наследство от светите отци доскоро се е пренебрегвало както от 

патристиката, така и от историята на библейските изследвания, съответно 

на  тълкуванията.  Светите  отци  се  ценели  повече  като  проповедници  и 

защитници на християнската вяра, като прекрасни образци на духовност, 

като пастири и учители, като подвижници и духовни водачи, но по-малко 

–  като  вдъхновени  тълкуватели  на  Свещеното  Писание.  И  доколкото 

имало  интерес  към  тълкувателното  им  творчество,  по  правило  той  се 

съсредоточавал  върху  великите  представители  на  двете  тълкувателни 

школи  в  древната  Църква  –  Александрийската  и  Антиохийската. 

Основните неща, с които се занимавали изследователите, били различните 

тълкувателни насоки на тези школи, тоест алегорическата (мистическата 

или  духовната)  и  историко-граматическата,  както  и  тяхното  влияние 

върху  средновековната  херменевтика.  Дори  се  беше  установило  сред 

западните историци на библейското тълкуване схващането, че със залеза 

на тези школи през V век приключва и приносът на Източната църква в 

областта на библейското тълкуване



Когато  през  V  век  започват  да  се  оформят  и  да  се  налагат  тълкувателните 

сборници, наречени σειρατ (catenae), неизбежно настъпва време на упадък. 

Авторитетите  от  миналото  въздействали  някак  подтискащо  върху 

самостоятелните опити за тълкуване на Свещеното Писание и затова по-

късните  църковни  писатели  се  задоволявали  просто  да  събират 

тълкуванията  на  древните  и  само  да  ги  преписват  и  повтарят.  Тук 

обикновено се  цитира и 19-о правило на Шестия вселенски събор (692 

година),  постановило  да  се  зачита  мнението  на  древните[2].  Пряка 

последица от този упадък било отсъствието на живо библейско тълкуване, 

неговото откъсване от богословието,  сухото и безплодно подражание и 

типизиране на тълкувателното предание от предишните епохи[3].

При такива предубеждения, разбира се, неминуемо се стигнало до подценяване 

достойнството  на  светоотеческата  тълкувателна  традиция,  още  повече 

като  се  приемало,  че  новите  библейски  изследвания  са  превъзмогнали 

традиционните принципи и методи на църковното тълкуване и го водели 

към нови хоризонти.

Тази преценка през XVIII и XIX век за светоотеческото тълкуване не трябва да 

ни  изненадва.  Все  още  не  са  били  известни  много  светоотечески 

тълкувателни  трудове.  Постепенно  започват  обаче  да  се  издават 

поредиците на Patrologia Graeca и Patrologia Latina под ръководството на 

абат J. P. Migne (1857-1890), следват берлинските GCS (Die griechischen 

christilchen  Schriftsteller  der  ersten  drei  Jahrhunderte,  от  1897  година)  и 

виенските  CSEL (Corpus  scriptorium  ecclesiasticorum Latinorum,  от  1864 

година),  a  в  нашия  век  –  Sources  chretiennes  (от  1941  година),  CCSL 

(Corpus  christianorum,  series  Latina,  от  1954  rодина),  CCSG  (Corpus 

christianorum, series Graeca, от 1974 година) и OECT (Oxford Early Christian 

Texts,  от  1971  година).  Издаването  и  проучването  на  гръцките  катени, 

макар и да не е завършило, даде вече значителни плодове. Преди всичко 

се  откриха  неизвестни  или  загубени  тълкувателни  трудове  на  древни 



църковни автори, а най-важното – утвърди се убедеността, че в катените е 

запазена  най-добрата  и  най-значителната  част  от  светоотеческото 

библейско  тълкуване  от  ранната  епоха  до  времето  на  св.  патриарх 

Фотий[4].  Според  някои  преценки  половината  от  светоотеческите 

тълкувателни  трудове  са  запазени  в  катените.  Така  вече  е  възможно 

определено  да  се  отхвърли  мнението,  че  катените  означават  упадък  в 

качествено и  количествено  отношение  на  библейското  тълкуване  в  по-

късния светоотечески и византийски период[5].

3.Какво знаем за тълкуването на евангелията през IV-IX век в Източната Църква

Ако  погледнем  указанията  за  литературата  в  по-значителните  съвременни 

тълкувателни  трудове  върху  евангелията,  ще  видим,  че  се  споменават 

твърде малко тълкувания на източни автори от периода IV-IX век, когато 

все  пак  на  Изток  през  това  време  има  значително  тълкувателно 

творчество. Днес обикновено се цитират беседите на св.  Иоан Златоуст 

върху  Евангелието  от  Матей  и  Евангелието  от  Иоан,  тълкуванията  на 

Ориген  в  различни  форми  (схолии,  омилии,  коментари,  които  за 

съжаление  са  запазени  само  в  откъслеци),  както  и  коментарите  на  св. 

Кирил  Александрийски  върху  третото  и  четвъртото  евангелие  или 

откъслеците от тълкуванието на Евангелието от Лука, съставено от Тит, 

епископ на Босра (починал 378 година).

Към  това  се  прибавя  и  нещастното  обстоятелство,  че  не  всички  запазени 

тълкувания  от  това  ранно  време  са  събрани  в  едно  издание,  което  да 

отговаря  на  научните  изисквания  за  съвременните  изследвания. 

Същевременно се знае добре, че както от Александрийската, така особено 

и  от  Антиохийската  школа  са  произлезли редица  именити  тълкуватели 

поне на трите евангелия – от Матей, Лука и Иоан (евангелието от Марк 

обикновено  е  било  изоставяно,  тъй  като  съдържа  съвсем  малък  обем 

сведения, различни от останалите евангелия и особено от Матей и Лука), 



които  са  създали  важни  тълкувателни  трудове  –  коментари,  беседи, 

схолии,  квесционес  (тълкувания  под  формата  на  въпроси  и  отговори). 

Дали всички тези тълкувания са безследно изчезнали, или можем поне въз 

основа на непрякото, на косвеното им предаване да се запознаем с тях – 

ако не изцяло, поне частично?

В следващия преглед ще се види съвременното състояние на изледванията в тази 

област,  което  е  същевременно  осветление  на  въпроса  за  историята  на 

тълкуванието.

I. Евангелие от Матей

Изцяло и пряко са запазени до нас беседите върху Евангелието от Матей на св. 

Иоан Златоуст (344/354-407 година)[6], издавани многократно в оригинал 

и в преводи, макар и да няма засега тяхно критично издание (тоест при 

сравняване  на  всички  съществуващи  ръкописи  и  преценка  на 

разночетенията). Заедно с по-ранните тълкувания на Ориген (185-254/253 

година)[7] това са основните авторитети за цялото евангелско тълкуване 

на Изток през следващите векове.  При това в по-късните ползвания на 

тези беседи обикновено се е изоставяло нравственото приложение и се е 

използвала само тълкувателната им част.

От непряко запазените тълкувания (тоест съхранените в катени от най-различен 

вид) в откъслеци е дошло до нас тълкуванието на Евангелието от Матей, 

написано от ересиарха Аполинарий Лаодикийски (около 310-392 година)

[8].  Блажени Иероним го споменава  във  въведението на  своя коментар 

върху Евангелието от Матей като тълкувател на първото евангелие и, по 

неговите  думи,  го  е  използвал[9].  Аполинарий  в  своето  тълкувание 

показва  тек  стовокритични  интереси  и  дава  трезво,  историко-

граматическо  разяснение.  Твърде  ограничено  прилага  алегория,  почти 

липсва и нравственото наставление (paraenesis).



Друг  тълкувател  на  първото  евангелие  от  почти  същото  време  е  Теодор 

Ираклийски  (335-358  година)[10].  Запазени  са  големи  откъслеци  от 

неговото тълкувание на Евангелието от Матей. И него блажени Иероним 

споменава в своя коментар върху това евангелие[11]. А в съчинението си 

„За бележитите мъже” той го охарактеризира още по-ясно със следните 

думи: „Теодор, епископ на Ираклия Тракийска, с изящно и изкусно слово 

и  с  голямо  историческо  разбиране  издава  по  времето  на  император 

Констанций коментари върху Матей и Иоан и върху Апостола, и върху 

Псалтира”[12]. Теодор Ираклийски се стреми ясно да изложи смисъла на 

думите от Писанието,  при това показва голям догматически интерес.  У 

него  се  намират  и  апологетични  места,  насочени  срещу  Маркион  и 

манихеите. Съвсем рядко употребява алегорията.

Тези двама тълкуватели могат да се причислят към антиохийското направление. 

От най-значимия представител на тази школа – Теодор Мопсуестийски 

(около  350-428)[13],   също  са  запазени  само  откъслеци  (макар  и 

пространни) от коментара му върху Евангелието от Матей. Много трябва 

да  се  съжалява,  че  коментарът  не  е  запазен  изцяло.  Защото  този  без 

съмнение  най-добър  представител  на  Антиохийската  школа  в  своето 

тълкувание се придържа строго към текста на евангелието и с критичен 

подход го изчерпва богословски изцяло. Той показва особен интерес към 

текстовокритичните  проблеми,  обича  да  се  занимава  с  въпросите  на 

историята, съвременна на евангелските събития, и преди всичко обръща 

внимание на взаимовръзката на текста. Заедно с това у него се забелязват 

полемични тежнения срещу ариани и аполинаристи. Алегорията при него 

отсъства напълно,  отстъпила място на типологията,  на която той често 

сочи.

Има запазени непряко откъслеци и от тълкуванието на Евангелието от Матей на 

двама  представители  на  Александрийската  школа.  От  Теофил 

Александрийски (385-412 година) са дошли до нас няколко откъса от една 



беседа върху Евангелието от Матей на този Александрийски патриарх[14], 

когото  блажени  Иероним  също  споменава  във  въведението  на  своя 

коментар[15].

Значително  по-обширни  са  остатъците  от  коментара  на  св.  Кирил 

Александрийски  (починал  444  година).  Леонтий  Византиец  (480-540 

година) [16], св. Фотий Цариградски (около 820-891 година)[17] и Факунд 

Хермиански  (починал  около  571  година)[18] съобщават,  че  св.  Кирил 

Александрийски е  написал тълкувание на Евангелието от Матей,  което 

подобно на неговия коментар върху Евангелието от Иоан се състояло от 

цяла  поредица  от  книги.  Тълкуванията  на  този  александрийски  автор 

показват особено силни догматични тежнения, като винаги се подчертават 

божествената и човешката природи на Иисус Христос. Същевременно е 

налице  и  явна  полемика  срещу  лъжеучителите,  особено  срещу 

Аполинарий  Лаодикийски.  Св.  Кирил  Александрийски  винаги  се 

съобразява с  паралелните текстове в другите синоптични евангелия (от 

Марк  и  Лука)  и  се  стреми  да  ги  доведе  в  съгласие.  Особено  голямо 

значение  тълкувателят  отдава  на  взаимовръзката  между  Новия  Завет  и 

Стария Завет, който той определя като предобраз (τύπος) на Новия Завет. 

Това тълкувание на Евангелието от Матей св. Кирил вероятно е написал 

преди беседите си върху Евангелието от Лука, тоест преди 429 година[19].

В края на V век вече се появяват отчетливи белези за това, че тълкувателните 

творчески сили на Антиохийската школа сякаш са се изчерпили. Към това 

се  прибавя  и  друго  едно  обстоятелство.  Още  от  началото  на  своето 

противопоставяне на еретика Несторий св.  Кирил Александрийски идва 

до извода, че за да може да победи своите противници, той трябва да води 

споровете си върху основата на светоотеческата традиция. Безспорно този 

метод е бил прилаган и преди това, но никой не го е използвал с такава 

разпаленост  и  техническо  съвършенство,  както  прави  това  св.  Кирил 

Александрийски. От времето на тези догматически спорове през V век, по 



време на които Антиохийската школа била атакувана от св.  Кирил и в 

областта  на  библейското  тълкуване,  започва  вече  занапред  да  играе 

решителна роля в богословските обсъждания и спорове позоваването на 

учението на църковните отци. Дори двамата видни тълкуватели на двете 

богословски  школи  Александрийската  и  Антиохийската  –  св.  Кирил 

Александрийски и Теодорит Кирски (за когото се смята, че е най-големият 

антиохийски тълкувател, починал около 460 година), преработват в този 

дух  и  резултатите  от  дотогавашното  тълкуване.  Така  в  следващите 

времена вече престават да се пишат самостоятелни библейски коментари, 

а  се  предпочита  да  се  преработват  съществуващите  коментари  на  по-

ранни тълкуватели в различни по форма, обем и стил компилации.

Действително  от  VI  век  насам  на  мястото  на  самостоятелните  коментари  се 

появяват безименни компилативни коментари, които повече или по-малко 

успешно използват  работите  на  по-ранните  тълкуватели,  обработват  ги 

подборно  въз  основа  на  собствената  си  преценка  и  ги  представят  като 

безименен, но качествен и обогатен от много трудове непрекъснат, единен 

коментар. Тези компилационни коментари полагат основата за по-късните 

обемни  „верижни”  коментари,  тъй  наречените  катени  (от  VII-VIII  век 

насам).

Тези опити са получили официалното признание и одобрение на Църквата още с 

19-то  правило  на  Шестия  вселенски  събор,  където  се  приемат  за 

задължителна норма писанията на църковните отци.  Като последица се 

смята,  че  са  задушени  всяка  самостоятелна  тълкувателна  дейност  и 

всякакъв напредък в библейското тълкуване. Компилаторите са съхранили 

и предавали ценното от по-старото тълкуване, но те днес са обвинявани, 

че  били  главните  виновници  за  изгубването  на  самостоятелните 

евангелски  коментари  от  по-ранно  време.  Поради  тяхната  подборна 

дейност,  смятат  някои,  се  е  загубил  интересът  към  преписване  и 

разпространяване  на  цялостните  коментари.  Все  пак  в  техните  трудове 



откъслечно са се запазили много древни тълкувания. В катените са били 

трупани, от друга страна, най-различни тълкувателни мнения без подбор и 

без изразяване на становище за стойността им.

В началото на VI век на Изток се разпространява един коментар на Евангелието 

от Матей, който – както може да се съди от запазените до нас ръкописи – е 

бил  твърде  широко  разпространен.  В историята  на  тълкуванието той е 

известен като „коментар А”. Това е компилация от извадки из беседите на 

св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей. Тълкувателният материал 

е  извлечен  много  точно  и  внимателно  от  първата  част  на  въпросните 

Златоустови  беседи,  тоест  включено  е  всичко,  което  предлага  едно 

историко-граматическо  тълкуване.  Тази  първа  част  на  беседите  е 

извлечена възможно най-кратко, почти винаги дословно, като допуснатите 

промени  в  текста  на  св.  Иоан  Златоуст  са  минимални.  Естествено 

отстранена  е  всяка  риторична  украса.  Така  почти  целият  тълкувателен 

материал,  който  съдържа  беседата,  много  умело  се  обединява  от 

анонимния компилатор на  този  коментар,  а  втората  част  на  беседата  с 

нейните  омилетични  способи  и  нравствено  приложение  се  изоставя. 

Твърде често отделни откъси на тълкуванието започват с характерната за 

св. Иоан Златоуст форма на риторични въпроси.

Успоредно с материала от беседите съвсем рядко се срещат и текстове от други 

автори. Името на компилатора по правило никога не се споменава. Ако в 

редица  ръкописи  се  сочи  като  автор  св.  Иоан  Златоуст,  това  просто 

означава, че основният тълкувателен материал е взет от неговите беседи.

Този  компилативен  коментар  А  играе  голяма  роля  за  тълкуването  на 

Евангелието от Матей през следващите векове. Влиянието му стига дори 

до XII век, до коментарите на архиепископ Теофилакт Български (наричан 

още Охридски, починал около 1108 година) и Евтимий Зигавин (починал в 

началото  на  XII  век)  върху  Евангелието  от  Матей.  В  по-късно  време, 



когато  се  използва  тълкуванието  на  св.  Иоан  Златоуст,  вече  никой  не 

търси самите Златоустови беседи, а само извлечените от неговите беседи 

текстове, включени в този коментар А.

В следващите векове коментар А бил съкратен още един път, за да се получи 

кратко тълкуване на първото евангелие. Този съкратен вариант се пази в 

редица неотпечатани ръкописи.

От друга страна, коментар А бил допълнен и смесен с текстове на други значими 

тълкуватели,  вмъкнати между  изясненията  на  първоначалния  коментар. 

Известни  са  три  отделни  групи  такива  разширени  коментари.  И 

последната стъпка в тези разширения е прибавянето на голям брой откъси 

от  по-стари  тълкувателни  текстове,  обикновено  без  да  се  търси 

определена  богословска  тенденция.  По  този  начин  на  основата  на 

коментар  А  се  получава  ново,  пространно  непрекъснато  тълкуване  на 

евангелския  текст.  Това  е  т.  нар.  катенен  коментар  тип  А  върху 

Евангелието от Матей[20], който произлиза може би от началото на VIII 

век.

Друг един компилационен коментар към Евангелието от Матей, който също е 

имал широко разпространение,  доколкото може да  се  съди по многото 

запазени  ръкописи,  се  е  появил  малко  по-късно  от  коментар  А,  но 

вероятно още в края на VI век. Издаден е от С. F. Georg Heinrici като труд 

на иначе неизвестния Петър Лаодикийски – „Тълкувание на Евангелието 

от Матей”[21]. Но това не е самостоен труд на този автор, а една твърде 

умела компилация от тълкуванията на Ориген (около 5/10 от текста), от 

беседите на св. Иоан Златоуст (около 3/10 от текста, като извличането на 

материала е  напълно независимо от извадките за  текста  на  споменатия 

коментар А) и останалото (2/10) е от тълкуванията върху Евангелието от 

Матей на други по-ранни автори. Това компилативно тълкуване предлага 

ясно, кратко, съществено изяснение без нравствено приложение. Изтъкнат 



е смисълът на думите и историческото съдържание на текста, алегорията е 

намалена до минимум. Може би името на Петър Лаодикийски трябва да се 

отнесе  към  компилатора.  Този  компилационен  коментар  е  наречен 

„коментар  Б”.  Той  е  от  голямо  значение  за  тълкуването  на  първото 

евангелие през следващите векове.

Както и при коментар А, коментар Б бил разширен най-напред с поредица от 

схолии на други автори и така той станал основа за един твърде широко 

разпространен  катенен  коментар,  при  което  към  отделните  места  на 

евангелския  текст  между  схолиите  на  коментар  Б  обилно  са  добавени 

(вмъкнати) изясненията на по-стари тълкуватели, без да се дава личното 

мнение на компилатора. Сред запазените и неиздадени ръкописи могат да 

се  различат  шест  групи  такива  катенени  коментари,  които  при  това 

предлагат  твърде  богат  тълкувателен  материал  от  тълкуванията  върху 

Евангелието от Матей на по-стари автори.  Тези катенени коментари са 

произлезли вероятно в периода от VII до X век.

От досега споменатите два типа катенени коментари съществено се различава 

един трети тип, който – ако се съди по слабото му ръкописно представяне 

– не е имал широко разпространение. За разлика от двата типа катенени 

коментари А и Б тук липсва като основа един компилационен коментар. 

Повече от половината от градивото на тази катена върху Евангелието от 

Матей  е  взето  от  беседите  на  св.  Иоан  Златоуст,  а  Ориген,  Теодор 

Ираклийски,  Теодор  Мопсуестийски,  св.  Кирил  Александрийски,  св. 

Фотий  Цариградски  и  някои  други  по-стари  тълкуватели  предлагат 

останалия  материал.  Тук  се  установява  също,  че  при  този  катенен 

коментар оригиналният текст на споменатите автори е силно променен. 

Компилаторът  просто  предава  със  свои  думи  мислите  на  различните 

автори. Този трети тип катенен коментар е произлязъл вероятно едва след 

X век.



Катенен  коментар  към  Евангелието  от  Матей  със  собствен  почерк  е  създал 

епископ  Никита  Ираклийски  (1030-1100  година)[22]преди  1080  година. 

Своите  изяснения  на  евангелския  текст  той  черпил  преди  всичко  от 

беседите  на  св.  Иоан  Златоуст  и  неговото  тълкуване  заема  около 

половината  от  коментара  на  епископ  Никита.  Следват  св.  Кирил 

Александрийски с много места от неговия коментар към Евангелието от 

Матей и голям брой други автори.

Катененият  коментар  на  епископ  Никита  има  редица  своеобразности.  Преди 

всичко той няма за основа един компилационен коментар като коментари 

А и Б, който след това да е бил разширен с тълкуванията на други автори. 

Епископ Никита сам прави компилацията под форма на катена. Освен това 

твърде  много  текстове  произлизат  не  от  коментари  или  беседи  върху 

Евангелието от Матей, а са извлечени от догматични и полемични трудове 

или  от  писма,  които  просто  са  имали  връзка  с  мисли  и  текстове  в 

Евангелието от Матей. Вероятно епископ Никита Ираклийски е почерпил 

градиво  от  по-стари,  вече  съществуващи  коментари  върху  първото 

евангелие. За съжаление не може да се отговори еднозначно дали той е 

имал пред себе си оригинални трудове на тези автори и дали пряко ги е 

ползвал, или е взел техните тълкувания от катени или други сборници.

За  отбелязване  е  също  подборът  на  авторите.  Епископ  Никита  е  взел 

изключително ограничен обем градиво от онези автори, които по някакъв 

начин са били в конфликт с  Църквата и чиито трудове са  извадени от 

пряка  употреба.  Затова  неговият  коментар  твърде  малко  разширява 

познанието ни за тези автори в областта на новозаветното тълкуване от 

по-ранно  време.  Може  би  той  се  е  ръководел  при  подбора  си  и  от 

догматични съображения. И последната особеност на този коментар – за 

разлика от по-старите анонимни катенени коментари той сочи името на 

своя компилатор.



Редом с тези основни типове (образци) на компилационни и катенени коментари 

към Евангелието от Матей има и смесени форми. А може би някъде в 

неизследвани  ръкописи  има  и  други,  съвсем  неизвестни  на  науката 

тълкувания на това евангелие. От друга страна е невъзможно да се каже 

какви  тълкувания  на  Евангелието  от  Матей  са  били  унищожени  или 

изчезнали  поради  различни  обстоятелства:  нашествия,  пожари, 

запустяване на манастири и пр.

В  Средновековието,  когато  тълкуванието  е  в  относителен  упадък,  защото  се 

предпочитат  компилациите  и  катените,  представящи  най-доброто  от 

изминалите  столетия,  се  появява  едно  самостоятелно  тълкуване  на 

Евангелието от Матей, съставено от св. Фотий Цариградски. Запазени са 

големи  части  от  неговите  беседи  върху  това  евангелие.  Остава  неясно 

дали св. Фотий е тълкувал избрани глави или текстове на Евангелието от 

Матей, или цялото евангелие. Следвайки св. Иоан Златоуст и метода на 

Антиохийската  школа,  св.  Фотий  обичал  да  дава  към  едно  и  също 

евангелско  място  повече  тълкувания,  без  често  пъти  да  проявява 

предпочитания към едно определено тълкуване. Твърде рядко той прилага 

алегорията.  Обикновено силно се  проявява при него една апологетична 

тенденция и определен догматичен интерес.  Голямо място отделя  и  на 

нравственото  приложение.  За  св.  Фотий  казват,  че  като  самостоятелен 

тълкувател на първото евангелие и късен представител на Антиохийската 

школа той стои на самотен връх.

Речем ли да обобщим резулатите, бихме могли да кажем: Евангелието от Матей 

е било твърде често и с предпочитане тълкувано в Източната църква през 

периода IV-IX век.  Това се потвърждава както от напълно съхранените 

беседи на  св.  Иоан Златоуст,  така  и от  често обширните  откъслеци от 

тълкуванията на Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Теодор 

Мопсуестийски, Теофил Александрийски, св. Кирил Александрийски, св. 

Фотий  Цариградски.  Към това  се  прибавят  (макар  да  са  почти  само  в 



ръкописи, тоест неиздадени в печат) два вида компилационни коментари, 

върху  чиято  основа  после  са  изградени  два  типа  катенени  коментари, 

допълнени с редица други тълкувания. Един трети вид катенен коментар и 

катената на епископ Никита Ираклийски от XI век оформят завършека на 

епохата. Всички те показват особено голям интерес към Евангелието от 

Матей по времето след преустановяването на самостоятелното тълкуване 

на това евангелие през около V век.

II. Евангелие от Марк

Съвсем друга е картината с тълкуванията на Евангелието от Марк в Източната 

църква (тоест на гръцки език) през IV-IX век. От това време няма запазен 

нито пряко, нито косвено един самостоен коментар към Евангелието от 

Марк,  както  няма  и  никакъв  катенен  коментар  върху  това  евангелие. 

Защото  столетия  наред  е  господствало  неправилното  мнение,  че 

Евангелието от Марк е нещо като съкращение на евангелията от Матей и 

Лука. С това се обяснява фактът, че съвсем малко внимание е отделяно на 

тълкуването  на  това  евангелие.  В  края  на  V  век  презвитер  Виктор 

Антиохийски пише: „Мнозина са съставили коментари на евангелията от 

Матей и Иоан, сина на гърма, а малцина – на Евангелието от Лука, но 

никой,  смятам,  не  е  изтълкувал  Евангелието  от  Марк  (защото  до  днес 

нищо не съм чул,  макар че  много съм се  занимавал с  онези,  които са 

положили  усилия  да  събират  трудовете  на  древните)”[23].  Така  той  се 

постарал да запълни тази празнина и събрал всички „пръснати по разни 

места”  тълкувания.  Това  е  и  единственото  тълкувание,  което  се  среща 

значително често в ръкописите.

То  е  компилационен  коментар,  който  в  някои  ръкописи  се  означава  като 

„коментар към Евангелието от Марк на презвитер Виктор Антиохийски”. 

Среща се в две рецензии и обикновено е свързан с компилационните и 

катенените  коментари  върху  другите  три  евангелия.  За  извори  на  тая 



компилация са послужили беседите върху Евангелието от Матей на св. 

Иоан  Златоуст  и  то  в  онази  форма,  в  която  те  са  познати  от 

компилапионния коментар А върху първото евангелие (около 33-45% от 

градивото), от тълкуванията на Ориген върху Евангелието от Матей, от 

беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от Лука (около 

15%) и на Тит Бостренски (починал 387 година) върху същото евангелие. 

В  по-малък  обем  градиво  е  заето  още  от  Теодор  Мопсуестийски[24], 

Аполинарий  Лаодикийски и  Теодор Ираклийски  (откъслеци от  техните 

коментари  към  първото  евангелие).  Компилаторът  е  издирвал  у 

споменатите  автори  онези  паралелни  места  от  тълкуванията  на 

евангелията от Матей и Лука, които се покриват с текста на Евангелието 

от  Марк,  и  така  е  съставил  своя  компилационен  коментар.  Личният 

принос на тоя автор, който може би само се крие зад името на Виктор 

Антиохийски, е незначителен. Във всеки случай коментарът трябва да е 

произлязъл през VI век.От широкото му ръкописно разпространение може 

да се съди, че това тълкувание на Евангелието от Марк е било ценено и 

търсено – не на последно място и затова, че то е допълвало състава на 

компилационните и катенените коментари върху четирите евангелия, за да 

се  получи  по  този  начин  един  цялостен  коментар  на  целия  corpus 

evangeliorum в един ръкопис.

За  коментара  на  архиепископ  Теофилакт  Български  през  XI  век  върху 

Евангелието от Марк тази компилация била основният извор. И понеже, 

от  една  страна,  това  евангелие  има  едва  1/20  самостоятелен  текст  (в 

останалото се покрива с евангелията от Матей и Лука), а от друга страна, 

св. Иоан Златоуст в своите беседи върху Евангелието от Матей винаги е 

държал първо място в  цялото гръкоезично тълкуване,  разбираемо е,  че 

малкото самостоятелен  текст  в  Евангелието от  Марк не  е  могъл  да  се 

сдобие със собствено тълкувание, още повече че от времето на разцвета на 

Александрийската  и  Антиохийската  школи  не  е  останал  никакъв 



самостоятелен коментар върху второто евангелие. Затова с основание са 

заключава,  че  тълкуването  на  Евангелието  от  Марк  през  IV-IX  век  в 

Източната църква не е имало почти никакво значение.

_____________________________

[1]. Това разбиране на гръцката глаголна форма ερευνατε като imperativus 

praesentis („изследвайте”) е засвидетелствано от св. Йоан Златоуст и 

всички, които следват неговата тълкувателна традиция. А св. Кирил 

Александрийски приема тая форма като indicativus praesentis (тоест 

„изследвате”), което е и по-вероятно, ако сравним следващия, 40 стих: „Но 

не искате да дойдете при Мене, за да имате живот” (PG 73, 420-421).

[2]. В 19-о правило на VI Вселенски събор дословно се казва: „Църковните 

предстоятели трябва всеки ден, а особено в неделите да учат целия клир и 

народа на мислите и решенията на истината, като четат словата на 

благочестието в божественото Писание; и да не нарушават положените 

вече граници, нито преданието от богоносните отци; а ако се засегне някое 

библейско място, да не го тълкуват другояче, освен както са го изложили 

светилата и учителите на Църквата в своите съчинения и по-скоро чрез 

тях да се прославят, вместо да съставят свои трудове, за да не би да се 

случи да не се справят и да се отклонят от подобаващото.” (превод И. Ж. 

Д.)

[3]. Ί. Παναγόπουλος, Η. Ερμηνεία της Αγίας Γραφης στήν Εκκλησία τών πατέρων, τ. 

Α, Αθήνα 1991, σ. 54-58. ‘

[4]. R. Devreesse, Dictionnaire de lа Bible, Supplement, Paris, 1928, II 1908.

[5]. Срв. Χρ. Κρικώνης, Περί ερμηνευτικων σειρών (catenae). Βυζαντινά 8 (1976), c. 

90-139 и по-специално c. 95 сл., 126 сл.

[6]. От PG 57, 13 до PG 58, 794 (общо 90 беседи).



[7]. Коментар към Евангелието от Матей, PG 13, 829-1600. По друг латински 

превод коментарът е поместен в PG 13,1599-1800.

[8]. Срв. Reuss, J.,  Matthaeus-Kommentare aus der griechischen Kirche, Berlin 1957, 

S. XXIII-XXVI, 1-54. Вж. и неговото изследване: Evangelien-Erklaerungen 

von 4. bis 9. Jahrhundert in der griechischen Kirche, в: Neues Testament und 

Kirche (Rudolf Schnackenburg zum 60. Geburtstag), Freiburg i. Br. 1974, S. 

476-496.

[9]. PL 26, 20 В.

[10]. „Полуариански” епископ, присъствал на събора в Сердика (343 година) на 

страната на арианите, заради което западните епископи го снели от 

катедрата.

[11]. PL 26, 20 В.

[12]. Theodorus, Heracleae Thraciarum episcopus, elegantis apertique sermonis et 

magis historicae intelligentiae edidit sub Constantio principe commentarios in 

Mattheum et Johannem et in Apostolum etin Psalterium” (De viris illustribus, 

cap. 90. PL 23, 731).

[13]. PG 66, 703-713.

[14]. Александрия е призната за патриаршия още на Първия вселенски събор в 

Никея (325 година) заедно с Рим и Антиохия.

[15]. PL 26, 20 В.

[16]. Contra Nestorium et Eutychium, I, 2. PG 86 (1), 1356.

[17]. Bibliotheca, cod. 229. PG 103, 1008, 1012-1013.



[18]. Facundus episcopus Hermianae, (в Африка), Pro defensione trium capitulorum, 

11, 7. PL 67, 819.

[19]. Тълкуванието на Евангелието от Матей е в PG 72,363-474.

[20]. Срв. Сrаmеr, J. A., Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum, Oxonii 

1838-1844, I, p. 1-257; 453-496.

[21]. Неinrici, С. F. Georg, Des Petrus von Laodicea Erklaerung des 

Matthaeusevangeliums, Leipzig 1908.

[22]. Никита Ираклийски в ръкописите обикновено се споменава като Νικήτας ό 

Σερρων, тоест родственик (племенник) на архиепископ Никита Серски. 

Знае се, че в 1080 година е бил дякон, скевофилакс и учител при храм „Св. 

София” в Цариград. Бил в писмовна връзка с архиепископ Теофилакт 

Български. По-късно става митрополит на Ираклия.

[23]. За живота на този автор няма никакви сведения, трудно е да се установи и 

времето, в което е живял. Коментарът му е издаден в поредицата на 

Сrаmеr, J. A., Catenae Graecorum patrum in Novum Testamentum, I, 261-448.

[24]. Откъслеци от тълкуванието му на Евангелието от Марк са поместени в PG 

66, 713-716.

История на новозаветното тълкуване. Тълкуване на евангелията през III-XI 

век на Изток

III. Евангелие от Лука

Както беседите и пространните коментари на Ориген[25]  върху Евангелието от 

Лука са напълно загубени в прякото им предаване, така са се загубили и 

всички  цялостни  коментари  върху  това  евангелие  от  IV-IX  век  в 

http://draganbachev.wordpress.com/2012/09/16/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF/


Източната  църква.  Откъслеците  от  коментарите  или  беседите  на  Тит 

Бостренски, Теодор Мопсуестийски, св. Кирил Александрийски, Исихий 

Иерусалимски (починал около 450 година) и св. Фотий Цариградски се 

търсят  и  откриват  по  частичните  свидетелства  в  непрякото  предаване. 

Само беседите на Тит Бостренски върху третото евангелие са издадени 

критично[26]. Коментарът върху Евангелието от Лука на най-значителния 

представител  на  Антиохийската  школа,  Теодор  Мопсуестийски,  е  явно 

завинаги загубен с изключение на няколко откъса[27], които трябва да се 

издадат  критично  въз  основа  на  различните  тестови  свидетелства.  От 

друга страна, поради твърде богатото им предаване в различните катенени 

коментари беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от 

Лука  могат  до  голяма  степен  да  бъдат  възстановени  в  тяхната 

първоначална форма и език, да се сверят със запазения сирийски превод и 

да станат достъпни за научна работа. Това е много важно, защото редом с 

Ориген тъкмо св. Кирил Александрийски е водещият и виден тълкувател 

на Евангелието от Лука на Изток. От св. Исихий Иерусалимски (V век) са 

запазени откъслеци от тълкуването на Лука 1-2 гл.

От  различните  самостоятелни  коментари  към  Евангелието  от  Лука,  които  са 

съществували  през  IV-IX  век,  са  запазени  само  малки  остатъци  (с 

изключение  на  споменатия  коментар  на  св.  Кирил),  но  затова  пък  се 

срешат шест различни типа катенени коментари към Евангелието от Лука 

от  разглежданото  време.  Пристрастни  учени  хвърлят  вината  за 

загубването  на  самостоятелните  тълкувания  върху  анонимните 

съставители на компилационни и катенени коментари. Една такава отсъда 

от разстоянието на 1000-1500 години обаче не може да бъде в никакъв 

случай точна, затова е и несправедлива.

Като първа и най-стара форма на компилационен коментар върху Евангелието от 

Лука  се  сочи  коментарът  на  Псевдо-Тит.  Това  е  всъщност  анонимен 

непрекъснат  коментар,  чиито  източници  са  беседите  на  св.  Кирил 



Александрийски върху третото евангелие, а в по-малка степен – на Тит 

Бостренски  и  Ориген,  както  и  беседите  на  св.  Иоан  Златоуст  върху 

Евангелието  от  Матей  (тоест  ползва  се  тълкуванието  на  паралелните 

места). Успоредно с това компилаторът е използвал и трудовете на други, 

по-ранни автори,  които не са  писали тълкувания върху Евангелието от 

Лука,  като  св.  Атанасий  Александрийски,  св.  Василий  Велики,  св. 

Григорий  Богослов  и  св.  Григорий  Нисенски  от  IV  век  и  св.  Исидор 

Пелусийски  от  V  век.  Като  своеобразност  на  този  коментар  трябва  да 

отбележим една твърде често срещаща се в него бележка, която сочи, че за 

следващия  откъс  или  за  следващите  глави  ще  се  даде  тълкуването  от 

коментара към Евангелието от Матей. Паралелните места с това евангелие 

се  дават  след  началото  и  края  на  главите  с  точност  и  тогава  липсва 

тълкуването на текста в Евангелието от Лука.

Посочваният коментар към Евангелието от Матей е винаги компилационният 

коментар А, който се помества в същия ръкопис на първо място и затова 

се избягва да се повтаря тълкуването на паралелните места в следващите 

евангелия.  Затова се  смята,  че  авторът на компилационния коментар А 

към Евангелието от Лука е същият с този на компилационния коментар А 

към Евангелието от Матей, а също и на компилационния коментар А към 

Евангелието от Иоан.  Последният  коментар е  по-самостоятелен спрямо 

тълкуванията на двете синоптични евангелия, но връзката в ръкописите с 

другите два коментара и еднаквостта на формата и метода на извличане на 

градивото показват еднакъв произход, един и същи автор и едно и също 

време на съставяне – VI век.

Главният извор за компилацията – макар и не в същата степен, както са беседите 

на св.  Иоан Златоуст за компилационния коментар към Евангелието от 

Матей – са беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от 

Лука, чийто текст обикновено се взема дословно. Все пак на много места 

първоначалният  текст  се  съкращава  или  преподрежда.  Материалът  от 



беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей се ползва за 

тълкуването на паралелните места.

Този анонимен компилационен коментар А към Евангелието от Лука е бил от 

голямо  значение  за  тълкуването  на  това  евангелие  през  следващите 

векове. От една страна, той бил съкратен в едно съвсем кратко тълкуване, 

а,  от друга страна,  бил смесен с редица откъси от други автори,  които 

(всички) се споменават с имената си, и особено с текстове от св. Фотий 

Цариградски. По-късно този компилационен коментар А станал основа за 

много  обогатения  катенен  кментар  А  към  Евангелието  от  Лука. 

Съставителят  на  тази  катена  вмъкнал  между  текстовете  на 

компилационния коментар А схолии от беседите върху третото евангелие 

на св. Кирил Александрийски, Тит Бостренски, Ориген и от беседите на 

св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей, както и от коментарите 

към първото евангелие  на  по-ранни тълкуватели.  Всички те  естествено 

дават  едно  ново  и  отчасти  различно  тълкуване  от  онова  на 

компилационния  коментар  А,  който  всъщност  използвал  за  източник 

същите автори. Така в резултат се получил един твърде обемен коментар.

Тази катена ни предава много текстове от изгубени тълкувания на Евангелието 

от Лука от по-ранно време. По този начин се запълват многото и големи 

празноти  на  коментар  А,  в  който  на  множество  места  липсваше 

тълкуването, с бележката то да се вземе от съответното място в коментар 

А  към  Евангелието  от  Матей,  където  текстът  вече  е  изтълкуван.  За 

съжаление  не  може  да  се  каже  със  сигурност  дали  тези  допълнителни 

откъси  са  взети  от  оригиналните  трудове  на  съответните  автори,  или 

произлизат от готови сбирки със схолии.

Този  катенен  коментар  А към  Евангелието  от  Лука  показва  също как  и  при 

евангелията от Матей и Иоан за основа на катените към тях са послужили 

компилационните  им  коментари.  Също  така  се  вижда,  че  има 



взаимовръзка между катенените коментари на евангелията от Матей, Лука 

и Иоан. Катененият коментар към Евангелието от Лука е от същия автор 

(компилатор), създаден е по същото време – около 700 година, и често в 

ръкописите е свързан (тоест заедно се преписва) с катенените коментари 

А към евангелията от Матей и Иоан.

Със  също  такова  широко  разпространение  като  коментар  А  е  и  един  друг 

компилационен  коментар  към  Евангелието  от  Лука,  отбелязван  като 

компилационен  коментар  Б.  Той  често  е  бил  приписван  на  Петър 

Лаодикийски, както и съответните коментари към евангелията от Матей и 

Иоан[28].  Коментар  Б  съдържа  непрекъснато,  цялостно  тълкуване  на 

Евангелието от Лука, което във всички ръкописи (с едно изключение) е 

без указания за  авторите,  от  които е  взето градивото за  компилацията. 

Само  един  ръкопис  дава  сведения  за  автора  и  източниците.  Според 

преценката на изследователите основният материал е от беседите върху 

Евангелието от Лука на св. Кирил Александрийски (около 2/5) и на Тит 

Бостренски. Остатъкът е от тълкуванието на това евангелие от Ориген, от 

беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей, както и от 

текстове  на  писма  (става  дума  за  писма  с  богословско  съдържание  на 

епископи  и  др.),  противоеретични  писания,  проповеди  и  догматични 

трактати на постари автори. Произхожда от VI-VII век.

Съставителят на компилационния коментар Б е  неизвестен.  Може би е  често 

споменаваният  в  ръкописите  Петър  Лаодикийски.  Няма  положителни 

указания да се смята, че съставителят на коментар Б към Евангелието от 

Лука е един и същ с автора на коментарите Б към евангелията от Матей и 

Иоан.  Тук липсва всякакво указване на паралелните места в коментара 

към  Евангелието  от  Матей.  Всеки  един  от  тези  два  коментара  дава 

тълкуване на цялото евангелие, без да се интересува от тълкуването на 

паралелните  синоптични места  в  другия  коментар.  Независимо от  това 

този  коментар  Б  към  Евангелието  от  Лука  има  голямо  значение  за 



тълкуването на това евангелие през следващите векове. Най-напред той е 

допълнен с прибавянето на текстове от други автори, повечето без име, а 

после е взет за основа на богат катенен коментар, като за целта текстовете 

в коментар Б са разширени с множество тълкувания на по-стари автори, 

чиито  имена  са  посочени.  Като  се  съди  по  ръкописите,  този  катенен 

коментар Б, произлязъл през VII-VIII век, е имал голямо разпространение.

Съвсем  иначе  са  оформени  други  три  типа  катенени  коментари  върху 

Евангелието от Лука, които не са имали голямо разпространение, ако се 

съди по малкото ръкописи, които са ги запазили. Те нямат за основа един 

компилационен коментар, а просто механично подреждат тълкуването на 

по-ранни  автори  без  лично  становище  на  съставителя.  Единият  тип  е 

забележителен  с  това,  че  дава  в  широк  обем  анонимни  текстове  от 

компилационните коментари А и Б и между тях попълва тълкуването от 

останалите  автори,  посочени с  името си.  Основната  маса  тълкувателно 

градиво с името на автора е отново от беседите върху Евангелието от Лука 

на  св.  Кирил  Александрийски,  Тит  Бостренски  и  Ориген.  По-малко  са 

ползвани  Теодор  Мопсуестийски,  св.  Фотий  Цариградски  и  св.  Иоан 

Златоуст  с  неговите  беседи  върху  Евангелието  от  Матей.  Тези  три 

катенени коментара са отчасти от IX век, отчасти от X век.

Най-големият  катенен  коментар  към  Евангелието  от  Лука  и  въобще  най-

голямата катена върху едно евангелие е съставил в последната третина на 

XI век  епископ  Никита  Ираклийски[29].  Стремежът  му  явно  е  бил  да 

събере възможно най-много тълкувателно градиво за изясняване на текста 

на Евангелието от Лука. Така той е извлякъл и компилирал около 3300 

текста от почти 70 автори.  За  разлика от катенените коментари А и Б, 

епископ  Никита  не  изгражда  своята  катена  върху  основата  на 

компилационен  коментар.  Той  взема  градивото  си  не  само  от 

тълкувателни трудове (основният му източник отново са беседите върху 

Евангелието от Лука на св. Кирил Александрийски, следвани веднага от 



беседите върху Евангелието от Матей на св. Иоан Златоуст), но също от 

догматични,  полемични,  аскетични  и  назидателни  трудове  в  големи 

количества, като омилетичната литература широко му служи за източник. 

Не може да се каже само дали е използвал оригинални трудове, например 

на  св.  Кирил  Александрийски,  Тит  Бостренски  и  други,  или  вече 

направени извлечения. Но посочките му са надеждни. Често той дава не 

само името на автора на тълкуването, но и съчинението, от което е взета 

схолията.  От  самия  епископ  Никита  са  някои  допълнения,  промени, 

размествания,  както  може  да  се  заключи от  изследването  на  текста  на 

катената.  Неговата работа  все пак до голяма степен е  била  механична, 

както е въобще при компилаторите.

За отбелязване е, че епископ Никита, който за своите катени към евангелията от 

Матей и Иоан извлича градиво почти изключително от трудовете на ония 

автори,  които не  са  били в  конфликт с  Църквата,  в  своята  катена  към 

Евангелието от Лука той ползва твърде много градиво от трудовете на 

Ориген,  по-малко  от  Север  Антиохийски  (465-538)  и  Аполинарий 

Лаодикийски.  Катената  има  голямо  значение,  защото  дава  обилен 

материал за състоянието на тълкуването на това евангелие.

В това време на компилативно тълкуване още веднъж се проявява в лицето на св. 

Фотий  Цариградски  самостоятелният  тълкувател  на  третото  евангелие. 

Макар  и  незапазени  в  цялост,  неговите  беседи  могат  отчасти  да  се 

възстановят  въз  основа  на  непрякото  им  предаване  (тоест  макар  и  не 

изпяло, но извадки от тях все пак са преписвани многократно).

IV. Евангелие от Иоан

Цялостно и пряко предавани (тоест преписвани) са  стигнали до нас беседите 

върху Евангелието от Иоан на св. Ио-ан Златоуст[30]. Както с беседите си 

върху  Евангелието  от  Матей,  така  и  с  беседите  си  върху  четвъртото 

евангелие златоустият тълкувател става основният авторитет за източното 



тълкуване през следващите столетия.  Всеобхватният наистина коментар 

към Евангелието от Иоан на св. Кирил Александрийски[31] за съжаление е 

запазен  в  гръцкия  си  оригинал  без  VII  и  VIII  книга  (по  откъсите  в 

непрякото предаване те са възстановени само отчасти).

Непряко  в  откъслеци  е  запазен  и  коментарът  към  Евангелието  от  Иоан  на 

Аполинарий  Лаодикийски[32].  Той  е  едно  добро  свидетелство  за 

тълкуването на това евангелие през IV  век. Авторът се стреми точно да 

предаде мислите на евангелието в цялата им дълбочина. Съобразява се със 

синоптичното предание, показва голям догматичен и полемичен интерес в 

борбата  си  срещу  арианите,  занимава  се  с  христологични  въпроси  и  с 

личността  на  Светия  Дух.  Алегорията  е  изтласкана  на  заден  план. 

Откъслеците  от  този  коментар  показват  Аполинарий  като  вещ  и 

задълбочен тълкувател на четвъртото евангелие, без това да омаловажава 

собствените му еретични уклони, разбира се.

Запазени  са  също обширни  части от  коментара  към Евангелието от  Иоан на 

Теодор Ираклийски,  чиято работа споменава блажени Иероним[33],  а и 

Теодорит  Кирски  в  своята  „Църковна  история”  сочи  неговата  богата 

тълкувателна дейност[34]. От Иоан 1-8 гл. са запазени малко откъслеци с 

тълкувания,  но 9-21 гл.  до голяма степен могат да се възстановят.  При 

сравняването  на  тези  откъслеци  с  тълкуването  на  св.  Иоан  Златоуст  в 

неговите беседи върху Евангелието от Иоан се налага предположението, 

че  той  е  познавал  твърде  добре  и  вероятно  е  ползвал  тълкуването  на 

Теодор Ираклийски. Както и в тълкуването си на Евангелието от Матей, 

така  и  в  това  тълкуване  Теодор  Ираклийски  се  показва  като 

високообразован,  трезв тълкувател,  който твърдо стои на позициите  на 

Антиохийската  школа.  Той  отдава  твърде  голямо  значение  на 

синоптичната традиция и се стреми да изглади различията между трите 

синоптични евангелия и Евангелието от Иоан. Особено силно е изразен 

неговият  христологичен  интерес,  както  и  полемиката  му  срещу 



лъжеучителите. Почти никъде не може да се открие алегорично изяснение 

на  текста.  Теодор  Ираклийски  се  смята  за  един  от  най-значителните 

тълкуватели на четвъртото евангелие.

В средата на нашия век са издадени в оригинал запазените откъслеци от важния 

коментар към Евангелието от Иоан на Теодор Мопсуестийски[35]. Макар 

и  в  по-малък  обем,  има  запазени  и  откъси  от  тълкуването  на  това 

евангелие  от  Дидим  Слепец[36].  Този  високоуважаван  учител  и 

ръководител на Александрийската школа е съставил (според съобщението 

на  неговия  ученик  блажени  Иероним[37])  редом  с  един  коментар  към 

Евангелието  от  Матей,  който  изцяло  е  загубен,  още  и  коментар  към 

Евангелието от Иоан, от който са запазени поне малки откъслеци. В тях 

той показва особено силен догматичен интерес. Макар и да принадлежи 

към  Александрийската  школа,  в  неговото  тълкуване  няма  алегорично 

изясняване на евангелския текст.

Към  Александрийската  школа  е  принадлежал  и  Теофил  Александрийски,  от 

когото  има  запазен  само  един  оскъден  откъслек  от  изяснението  на 

Евангелието от  Иоан.  Но не може да  се  съди със  сигурност  дали този 

Александрийски патриарх, печално известен с борбата си срещу св. Иоан 

Златоуст, е съставил тълкуване на Евангелието от Иоан в някаква форма. 

Може  би  запазеният  откъслек  е  от  друго  негово  съчинение  (не 

тълкувателно).

От VI век е известен също коментарът към Евангелието от Иоан на презвитер 

Амоний Александрийски, запазен в твърде много откъслеци. Този автор, 

чиито време и дейност не са установени с точност, е събрал за изясняване 

на текста твърде много и ценно богословско и историческо градиво.  В 

тълкуването си се съобразява със синоптичната традиция и се стреми да 

съгласува сведенията на синоптиците с текста на Евангелието от Иоан. 

Догматичните  въпроси  го  интересуват  силно.  В  христологичните  си 



изказвания  се  насочва  особено  срещу  монофизитството.  Непрекъснато 

взема становище срещу различни лъжеучители и ги оборва. В тълкуването 

си  се  ръководи  от  началата  на  Антиохийската  школа,  но  не  липсва  и 

алегорията.  Множеството  запазени  откъси  от  неговото  тълкуване  на 

Евангелието от Иоан показват, че Амоний е ползвал тълкуванията на това 

евангелие  от  Аполинарий  Лаодикийски,  Теодор  Ираклийски,  Дидим 

Слепец,  св.  Иоан  Златоуст,  Теодор  Мопсуестийски  и  св.  Кирил 

Александрийски.

И за Евангелието от Иоан през VI век на мястото на самостоятелните коментари 

се  появяват  анонимни  компилационни  коментари,  които  преписват 

тълкуванията от по-ранни тълкуватели и ги преработват в непрекъснати 

коментари. Така се е получил, както и при Евангелието от Матей, един 

компилационен  коментар  А  към  Евангелието  от  Иоан,  който  (с 

изключение на съвсем малко схолии от други автори) се състои само от 

текстове из беседите на св.  Иоан Златоуст върху четвъртото евангелие. 

При  това  методът  на  преценка  на  източниците  е  същият,  както  и  при 

коментар А към Евангелието от Матей. Компилаторът е неизвестен. Често 

в ръкописите този компилационен коментар се надписва с името на св. 

Иоан Златоуст (дори в един ръкопис погрешно се приписва на св. Кирил 

Александрийски),  но  това  само  означава,  че  изясняването  на  текста  е 

заимствано от неговите беседи. Поради еднаквия метод – да се извлича 

градиво от беседите на св. Иоан Златоуст, поради еднаквите източник и 

форма и поради връзката с компилационния коментар А към евангелията 

от  Матей и  Лука  се  заключава,  че  тези  три компилационни коментара 

имат един и същи автор.

Както при компилационния коментар А към първото евангелие и този коментар 

А  играе  голяма  роля  през  следващите  векове  за  тълкуването  на 

Евангелието от Иоан. От една страна, той е бил допълнен и разширен с 

текстове, чиито автори са посочени с имената си, а след това с добавянето 



на  множество  още  тълкувания  от  по-ранни  тълкуватели  (с  посочени 

имена) става основата за богато изградена катена към това евангелие. От 

друга  страна,  този  компилационен  коментар  А  (отново  подобно  на 

коментар А към Евангелието от Матей) станал още един път основа за 

извлечения,  за  да  се  създаде  един съвсем кратък и  сбит  коментар към 

четвъртото евангелие.

Влиянието на компилационния коментар А може да се установи и в коментарите 

към Евангелието от Иоан на архиепископ Теофилакт Български и Евтимий 

Зигавин. Обикновено в следващите векове при тълкуването на четвъртото 

евангелие не са се обръщали към беседите на св. Иоан Златоуст върху това 

евангелие,  а  са  използвали  за  източник  компилационния  коментар  А, 

защото в него по твърде умел начин съкратено е предадено тълкуването от 

беседите, при това с дословна точност понякога.

Появата на този компилационен коментар А към Евангелието от Иоан се поставя 

в началото на VIII век.

Малко  по-късно  от  компилационния  коментар  А  се  е  появил  още  един 

компилационен коментар към Евангелието от Иоан,  намерил също така 

широко разпространение.  Означава  се като компилационен коментар Б. 

Обикновено  се  предава  в  ръкописите  без  име,  но  понякога  (както  при 

подобните  коментари  Б  към  евангелията  от  Матей  и  Лука)  се  сочи  за 

съставител Петър Лаодикийски. За източници на тази компилация в един 

ръкопис  са  посочени  наред  с  другите  следните  ранни  тълкуватели  на 

евангелието,  подредени  по  обема  на  използваното  градиво:  св.  Иоан 

Златоуст,  св.  Кирил  Александрийски,  Теодор  Мопсуестийски,  Теодор 

Ираклийски,  Аполинарий  Лаодикийски,  Ориген[38],  Дидим  Слепец. 

Заедно  с  тях  се  посочват  и  църковни  писатели,  които  не  са  писали 

тълкуване  върху  четвъртото  евангелие,  но  в  съчиненията  си  са  се 

докосвали повече или по-малко до текста на това евангелие.



Този анонимен коментар Б върху Евангелието от Иоан предлага кратко, сбито, 

по  същество  изяснение  на  текста  без  нравствено  приложение.  Изтъква 

преди всичко историко-граматическия смисъл, алегорията почти напълно 

е изоставена. Появата на коментара се поставя с вероятност в VI век. И 

неговото  значение  за  тълкуванието  на  четвъртото  евангелие  през 

следващите времена е голямо.

Както при компилационния коментар А, така и компилационният коментар Б 

най-напред бил разширен с редица схолии от други автори, чиито имена 

само  частично  са  посочени.  После  той  става  основа  за  една  твърде 

пространна  катена,  в  която (подобно на  случаите  с  коментарите  върху 

евангелията  от  Матей  и  Лука)  към  отделните  евангелски  места  между 

текста  на  коментар  Б  е  вмъкнато  обилно  изяснението  на  други 

тълкуватели,  като  са  посочени  имената  им.  Не  се  взима  становище по 

отделните тълкувания, а механично се прибавят към коментар Б схолиите 

на  същите  тълкуватели,  които  вече  са  използвани  безименно  при 

съставянето на коментар Б. За времето на съставяне на тази катена Б се 

приема началото или средата на VII век.

От дотук споменатите типове катени А и Б се различават  други три типа катени, 

които  нямат  за  основа  някакъв  компилационен  коментар.  В  тях  са 

подредени  отчасти  безименно,  отчасти  с  имена  схолиите  на  по-стари 

тълкуватели, като често се дава и името на съчинението, от което са взети 

изясненията.  Не  се  изразява  становище  по  изказаните  тълкувателни 

мнения. Така се получава единно, непрекъснато тълкуване. И при трите 

типа  катени  св.  Иоан  Златоуст  осигурява  най-много  градиво  от  своите 

беседи върху  Евангелието от  Иоан.  Следват  (с  изключение на Ориген) 

според  обема  на  заемките:  Амоний  Александрийски,  св.  Кирил 

Атександрийски, Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Теодор 

Мопсуестийски,  Дидим Слепец и в един тип – св.  Фотий Цариградски. 



Съставянето  на  тези  три  типа  катени  върху  четвъртото  евангелие  се 

поставя във времето от VII до X век.

Никита Ираклийски е съставил катенен коментар и към Евангелието от Иоан 

(преди 1080 година). Могат да се установят същите особености, както в 

неговата  катена  върху  Евангелието  от  Матей.  Катената  му  върху 

четвъртото  евангелие  няма  за  основа  компилационен  коментар. 

Характерен е подборът на авторите, от които той взима тълкувания. До 

Ориген, който е представен само с четири кратки изяснения, са изключени 

всички онези тълкуватели, които са били в някакъв конфликт с Църквата. 

Заедно със св. Иоан Златоуст, св. Кирил Александрийски дава почти целия 

материал за тълкуването. Основните текстове са от писанията на автори, 

които имат име като богослови на Източната църква, макар че не са били 

тълкуватели на Евангелието от Иоан. И в този случай катената на епископ 

Никита Ираклийски единствена сочи името на съставителя си.

В епохата на компилационните коментари отново се появява един самостоятелен 

тълкувател в лицето на св. Фотий Цариградски. Голям брой откъслеци от 

негови  тълкувания  на  текстове  от  Евангелието  от  Иоан  (които  са 

независими  от  неговите  quaestiones  ad  Amphilochium)  свидетелстват  за 

съществуването  на  негови  беседи  върху  това  евангелие,  при  което 

естествено остава под въпрос дали патриархът е съставил беседи върху 

цялото  евангелие,  или  само  върху  отделни  места  от  него,  макар  че 

откъслеците  предлагат  изяснение  на  текстове  от  всички  глави  на 

евангелието. Може да се наблюдават същите начала, които той е следвал и 

при  беседите  си  върху  евангелията  от  Матей  и  Лука.  Той  обикновено 

следва  св.  Иоан Златоуст,  чиито беседи е  познавал и много използвал. 

Взима критично становище спрямо други тълкувания, някои ги отхвърля. 

Обикновено св. Фотий привежда евангелския текст буквално и тогава го 

тълкува  дума  по  дума,  следвайки  линията  на  Антиохийската  школа. 

Показва  голям  догматичен  интерес  и  предпочитания  към  нравствените 



наставления. Още повече отколкото в тълкуването си върху Евангелието 

от  Матей  той  се  показва  тук  като  майстор  на  езика.  Затова  неговото 

тълкуване  на  Евангелието  от  Иоан  се  смята  за  най-ценното  и 

самостоятелно постижение в тълкуването на това евангелие през IX век.

Като обобщение трябва да кажем, че четвъртото евангелие през IV-IX век е било 

предмет на много и значителни тълкувания в Източната църква. Редом с 

напълно запазените  беседи на св.  Иоан Златоуст  и  с  до  голяма степен 

съхранения коментар на св. Кирил Александрийски, заключението ни се 

потвърждава от обширните откъслеци от тълкуванията върху Евангелието 

от  Иоан  на  Аполинарий  Лаодикийски,  Теодор  Ираклийски,  Теодор 

Мопсуестийски,  Дидим  Слепец,  Теофил  Александрийски,  Амоний 

Александрийски  и  св.  Фотий  Цариградски.  Към  това  се  прибавят  два 

компилационни  коментара,  от  които  след  това  са  съставени  два  типа 

катенени коментари с множество тълкувателни изяснения. Други три типа 

катени  с  обилно  градиво  от  по-стари  тълкуватели  допълват  тези 

тълкувания. Като заключение идва богатият с изяснения катенен коментар 

на Никита Ираклийски.

Заключение

От това състояние на нещата може да се направи заключение за значението на 

отделните евангелия през разглежданото време. Редом с Евангелието от 

Матей  най-много  самостоятелни  и  компилационни  коментари  е  имало 

Евангелието  от  Иоан.  Тълкуванията  на  Евангелието  от  Лука  отстъпват 

далеч назад спрямо тълкуваната на евангелията от Матей и Иоан – може 

би поради обстоятелството, че тълкуванията на първото евангелие вече в 

някаква  степен  разглеждат  текстове,  които  имат  свои  успоредици  в 

Евангелието  от  Лука.  Евангелието  от  Марк  по  това  време  сякаш не  е 

играло  никаква  роля.  От  IV  до  IX  век  е  установен  само  един 

компилационен  коментар  върху  това  евангелие,  който  може  би  е  бил 



съставен  просто  за  да  съществува  един  коментар  върху  целия  corpus 

evangeliorum в един ръкопис; при това той е почерпил тълкувателното си 

градиво от коментарите към евангелията от Матей и Лука.

Направеният преглед на историята на евангелското тълкуване през III-XI век в 

Църквата на Изток на гръцки език показва и значението, което Църквата е 

отдавала  на  евангелските  текстове  и  тяхното  тълкуване  за  нуждите  на 

научно-богословската и пастирската дейност в полза на народа Божи.

__________________________
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	Тълкуване на евангелията през III-XI век на Изток
	1. Необходимо е изучаването на Свещеното Писание
	Живеем във време, когато научните изследвания във всички области са „на дневен ред”. Човек проучва вселената от съставните части на атома до най-отдалечените галактики. Такъв безкраен и неизследим свят е и Свещеното Писание, свят духовен и много по-възвишен в сравнение с материалния свят.
	Изследването на материалния свят ни води към научната истина и съответните открития подобряват условията на земния ни, временния живот. А изследването на Свещеното Писание ни открива вечната истина и ни дарява вечен живот. Без научната истина човек може би живее без удобства, но все пак съществува. А без вечната истина е невъзможно истинското съществуване на човека, без нея той не може да живее вечния живот.
	Иисус Христос, позовавайки се на обичая на религиозните хора от Неговото време да изследват Свещеното Писание, казал насърчително: „Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене” (Иоан 5:39)[1]. А онези, които, без да познават Свещеното Писание, са се осмелявали неподготвени да обсъждат сериозни духовни въпроси, Спасителят порицал: „Заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата Божия” (Мат. 22:29; Марк 12:24).
	Св. евангелист Лука в Деяния на светите апостоли разказва, че юдеите поначало противодействали на проповедта на св. апостол Павел, но юдейските жители на Берия (в Гърция) били „по-благородни от солунчани” и когато апостолът им проповядвал благовестието, „те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха Писанията, дали това е тъй” (Деян. 17:11). Следователно изследването на Свещеното Писание е не само необходима предпоставка, за да приеме човек словото Божие, но то е същевременно и пробният камък, за да провери той стойността на различните проповеди и да различи кое е наистина слово Божие.
	2. Отношението към тълкуването на Писанията вчера и днес
	Тълкувателното наследство от светите отци доскоро се е пренебрегвало както от патристиката, така и от историята на библейските изследвания, съответно на тълкуванията. Светите отци се ценели повече като проповедници и защитници на християнската вяра, като прекрасни образци на духовност, като пастири и учители, като подвижници и духовни водачи, но по-малко – като вдъхновени тълкуватели на Свещеното Писание. И доколкото имало интерес към тълкувателното им творчество, по правило той се съсредоточавал върху великите представители на двете тълкувателни школи в древната Църква – Александрийската и Антиохийската. Основните неща, с които се занимавали изследователите, били различните тълкувателни насоки на тези школи, тоест алегорическата (мистическата или духовната) и историко-граматическата, както и тяхното влияние върху средновековната херменевтика. Дори се беше установило сред западните историци на библейското тълкуване схващането, че със залеза на тези школи през V век приключва и приносът на Източната църква в областта на библейското тълкуване
	Когато през V век започват да се оформят и да се налагат тълкувателните сборници, наречени σειρατ (catenae), неизбежно настъпва време на упадък. Авторитетите от миналото въздействали някак подтискащо върху самостоятелните опити за тълкуване на Свещеното Писание и затова по-късните църковни писатели се задоволявали просто да събират тълкуванията на древните и само да ги преписват и повтарят. Тук обикновено се цитира и 19-о правило на Шестия вселенски събор (692 година), постановило да се зачита мнението на древните[2]. Пряка последица от този упадък било отсъствието на живо библейско тълкуване, неговото откъсване от богословието, сухото и безплодно подражание и типизиране на тълкувателното предание от предишните епохи[3].
	При такива предубеждения, разбира се, неминуемо се стигнало до подценяване достойнството на светоотеческата тълкувателна традиция, още повече като се приемало, че новите библейски изследвания са превъзмогнали традиционните принципи и методи на църковното тълкуване и го водели към нови хоризонти.
	Тази преценка през XVIII и XIX век за светоотеческото тълкуване не трябва да ни изненадва. Все още не са били известни много светоотечески тълкувателни трудове. Постепенно започват обаче да се издават поредиците на Patrologia Graeca и Patrologia Latina под ръководството на абат J. P. Migne (1857-1890), следват берлинските GCS (Die griechischen christilchen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, от 1897 година) и виенските CSEL (Corpus scriptorium ecclesiasticorum Latinorum, от 1864 година), a в нашия век – Sources chretiennes (от 1941 година), CCSL (Corpus christianorum, series Latina, от 1954 rодина), CCSG (Corpus christianorum, series Graeca, от 1974 година) и OECT (Oxford Early Christian Texts, от 1971 година). Издаването и проучването на гръцките катени, макар и да не е завършило, даде вече значителни плодове. Преди всичко се откриха неизвестни или загубени тълкувателни трудове на древни църковни автори, а най-важното – утвърди се убедеността, че в катените е запазена най-добрата и най-значителната част от светоотеческото библейско тълкуване от ранната епоха до времето на св. патриарх Фотий[4]. Според някои преценки половината от светоотеческите тълкувателни трудове са запазени в катените. Така вече е възможно определено да се отхвърли мнението, че катените означават упадък в качествено и количествено отношение на библейското тълкуване в по-късния светоотечески и византийски период[5].
	3.Какво знаем за тълкуването на евангелията през IV-IX век в Източната Църква
	Ако погледнем указанията за литературата в по-значителните съвременни тълкувателни трудове върху евангелията, ще видим, че се споменават твърде малко тълкувания на източни автори от периода IV-IX век, когато все пак на Изток през това време има значително тълкувателно творчество. Днес обикновено се цитират беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей и Евангелието от Иоан, тълкуванията на Ориген в различни форми (схолии, омилии, коментари, които за съжаление са запазени само в откъслеци), както и коментарите на св. Кирил Александрийски върху третото и четвъртото евангелие или откъслеците от тълкуванието на Евангелието от Лука, съставено от Тит, епископ на Босра (починал 378 година).
	Към това се прибавя и нещастното обстоятелство, че не всички запазени тълкувания от това ранно време са събрани в едно издание, което да отговаря на научните изисквания за съвременните изследвания. Същевременно се знае добре, че както от Александрийската, така особено и от Антиохийската школа са произлезли редица именити тълкуватели поне на трите евангелия – от Матей, Лука и Иоан (евангелието от Марк обикновено е било изоставяно, тъй като съдържа съвсем малък обем сведения, различни от останалите евангелия и особено от Матей и Лука), които са създали важни тълкувателни трудове – коментари, беседи, схолии, квесционес (тълкувания под формата на въпроси и отговори). Дали всички тези тълкувания са безследно изчезнали, или можем поне въз основа на непрякото, на косвеното им предаване да се запознаем с тях – ако не изцяло, поне частично?
	В следващия преглед ще се види съвременното състояние на изледванията в тази област, което е същевременно осветление на въпроса за историята на тълкуванието.
	I. Евангелие от Матей
	Изцяло и пряко са запазени до нас беседите върху Евангелието от Матей на св. Иоан Златоуст (344/354-407 година)[6], издавани многократно в оригинал и в преводи, макар и да няма засега тяхно критично издание (тоест при сравняване на всички съществуващи ръкописи и преценка на разночетенията). Заедно с по-ранните тълкувания на Ориген (185-254/253 година)[7] това са основните авторитети за цялото евангелско тълкуване на Изток през следващите векове. При това в по-късните ползвания на тези беседи обикновено се е изоставяло нравственото приложение и се е използвала само тълкувателната им част.
	От непряко запазените тълкувания (тоест съхранените в катени от най-различен вид) в откъслеци е дошло до нас тълкуванието на Евангелието от Матей, написано от ересиарха Аполинарий Лаодикийски (около 310-392 година)[8]. Блажени Иероним го споменава във въведението на своя коментар върху Евангелието от Матей като тълкувател на първото евангелие и, по неговите думи, го е използвал[9]. Аполинарий в своето тълкувание показва тек стовокритични интереси и дава трезво, историко-граматическо разяснение. Твърде ограничено прилага алегория, почти липсва и нравственото наставление (paraenesis).
	Друг тълкувател на първото евангелие от почти същото време е Теодор Ираклийски (335-358 година)[10]. Запазени са големи откъслеци от неговото тълкувание на Евангелието от Матей. И него блажени Иероним споменава в своя коментар върху това евангелие[11]. А в съчинението си „За бележитите мъже” той го охарактеризира още по-ясно със следните думи: „Теодор, епископ на Ираклия Тракийска, с изящно и изкусно слово и с голямо историческо разбиране издава по времето на император Констанций коментари върху Матей и Иоан и върху Апостола, и върху Псалтира”[12]. Теодор Ираклийски се стреми ясно да изложи смисъла на думите от Писанието, при това показва голям догматически интерес. У него се намират и апологетични места, насочени срещу Маркион и манихеите. Съвсем рядко употребява алегорията.
	Тези двама тълкуватели могат да се причислят към антиохийското направление. От най-значимия представител на тази школа – Теодор Мопсуестийски (около 350-428)[13],  също са запазени само откъслеци (макар и пространни) от коментара му върху Евангелието от Матей. Много трябва да се съжалява, че коментарът не е запазен изцяло. Защото този без съмнение най-добър представител на Антиохийската школа в своето тълкувание се придържа строго към текста на евангелието и с критичен подход го изчерпва богословски изцяло. Той показва особен интерес към текстовокритичните проблеми, обича да се занимава с въпросите на историята, съвременна на евангелските събития, и преди всичко обръща внимание на взаимовръзката на текста. Заедно с това у него се забелязват полемични тежнения срещу ариани и аполинаристи. Алегорията при него отсъства напълно, отстъпила място на типологията, на която той често сочи.
	Има запазени непряко откъслеци и от тълкуванието на Евангелието от Матей на двама представители на Александрийската школа. От Теофил Александрийски (385-412 година) са дошли до нас няколко откъса от една беседа върху Евангелието от Матей на този Александрийски патриарх[14], когото блажени Иероним също споменава във въведението на своя коментар[15].
	Значително по-обширни са остатъците от коментара на св. Кирил Александрийски (починал 444 година). Леонтий Византиец (480-540 година) [16], св. Фотий Цариградски (около 820-891 година)[17] и Факунд Хермиански (починал около 571 година)[18] съобщават, че св. Кирил Александрийски е написал тълкувание на Евангелието от Матей, което подобно на неговия коментар върху Евангелието от Иоан се състояло от цяла поредица от книги. Тълкуванията на този александрийски автор показват особено силни догматични тежнения, като винаги се подчертават божествената и човешката природи на Иисус Христос. Същевременно е налице и явна полемика срещу лъжеучителите, особено срещу Аполинарий Лаодикийски. Св. Кирил Александрийски винаги се съобразява с паралелните текстове в другите синоптични евангелия (от Марк и Лука) и се стреми да ги доведе в съгласие. Особено голямо значение тълкувателят отдава на взаимовръзката между Новия Завет и Стария Завет, който той определя като предобраз (τύπος) на Новия Завет. Това тълкувание на Евангелието от Матей св. Кирил вероятно е написал преди беседите си върху Евангелието от Лука, тоест преди 429 година[19].
	В края на V век вече се появяват отчетливи белези за това, че тълкувателните творчески сили на Антиохийската школа сякаш са се изчерпили. Към това се прибавя и друго едно обстоятелство. Още от началото на своето противопоставяне на еретика Несторий св. Кирил Александрийски идва до извода, че за да може да победи своите противници, той трябва да води споровете си върху основата на светоотеческата традиция. Безспорно този метод е бил прилаган и преди това, но никой не го е използвал с такава разпаленост и техническо съвършенство, както прави това св. Кирил Александрийски. От времето на тези догматически спорове през V век, по време на които Антиохийската школа била атакувана от св. Кирил и в областта на библейското тълкуване, започва вече занапред да играе решителна роля в богословските обсъждания и спорове позоваването на учението на църковните отци. Дори двамата видни тълкуватели на двете богословски школи Александрийската и Антиохийската – св. Кирил Александрийски и Теодорит Кирски (за когото се смята, че е най-големият антиохийски тълкувател, починал около 460 година), преработват в този дух и резултатите от дотогавашното тълкуване. Така в следващите времена вече престават да се пишат самостоятелни библейски коментари, а се предпочита да се преработват съществуващите коментари на по-ранни тълкуватели в различни по форма, обем и стил компилации.
	Действително от VI век насам на мястото на самостоятелните коментари се появяват безименни компилативни коментари, които повече или по-малко успешно използват работите на по-ранните тълкуватели, обработват ги подборно въз основа на собствената си преценка и ги представят като безименен, но качествен и обогатен от много трудове непрекъснат, единен коментар. Тези компилационни коментари полагат основата за по-късните обемни „верижни” коментари, тъй наречените катени (от VII-VIII век насам).
	Тези опити са получили официалното признание и одобрение на Църквата още с 19-то правило на Шестия вселенски събор, където се приемат за задължителна норма писанията на църковните отци. Като последица се смята, че са задушени всяка самостоятелна тълкувателна дейност и всякакъв напредък в библейското тълкуване. Компилаторите са съхранили и предавали ценното от по-старото тълкуване, но те днес са обвинявани, че били главните виновници за изгубването на самостоятелните евангелски коментари от по-ранно време. Поради тяхната подборна дейност, смятат някои, се е загубил интересът към преписване и разпространяване на цялостните коментари. Все пак в техните трудове откъслечно са се запазили много древни тълкувания. В катените са били трупани, от друга страна, най-различни тълкувателни мнения без подбор и без изразяване на становище за стойността им.
	В началото на VI век на Изток се разпространява един коментар на Евангелието от Матей, който – както може да се съди от запазените до нас ръкописи – е бил твърде широко разпространен. В историята на тълкуванието той е известен като „коментар А”. Това е компилация от извадки из беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей. Тълкувателният материал е извлечен много точно и внимателно от първата част на въпросните Златоустови беседи, тоест включено е всичко, което предлага едно историко-граматическо тълкуване. Тази първа част на беседите е извлечена възможно най-кратко, почти винаги дословно, като допуснатите промени в текста на св. Иоан Златоуст са минимални. Естествено отстранена е всяка риторична украса. Така почти целият тълкувателен материал, който съдържа беседата, много умело се обединява от анонимния компилатор на този коментар, а втората част на беседата с нейните омилетични способи и нравствено приложение се изоставя. Твърде често отделни откъси на тълкуванието започват с характерната за св. Иоан Златоуст форма на риторични въпроси.
	Успоредно с материала от беседите съвсем рядко се срещат и текстове от други автори. Името на компилатора по правило никога не се споменава. Ако в редица ръкописи се сочи като автор св. Иоан Златоуст, това просто означава, че основният тълкувателен материал е взет от неговите беседи.
	Този компилативен коментар А играе голяма роля за тълкуването на Евангелието от Матей през следващите векове. Влиянието му стига дори до XII век, до коментарите на архиепископ Теофилакт Български (наричан още Охридски, починал около 1108 година) и Евтимий Зигавин (починал в началото на XII век) върху Евангелието от Матей. В по-късно време, когато се използва тълкуванието на св. Иоан Златоуст, вече никой не търси самите Златоустови беседи, а само извлечените от неговите беседи текстове, включени в този коментар А.
	В следващите векове коментар А бил съкратен още един път, за да се получи кратко тълкуване на първото евангелие. Този съкратен вариант се пази в редица неотпечатани ръкописи.
	От друга страна, коментар А бил допълнен и смесен с текстове на други значими тълкуватели, вмъкнати между изясненията на първоначалния коментар. Известни са три отделни групи такива разширени коментари. И последната стъпка в тези разширения е прибавянето на голям брой откъси от по-стари тълкувателни текстове, обикновено без да се търси определена богословска тенденция. По този начин на основата на коментар А се получава ново, пространно непрекъснато тълкуване на евангелския текст. Това е т. нар. катенен коментар тип А върху Евангелието от Матей[20], който произлиза може би от началото на VIII век.
	Друг един компилационен коментар към Евангелието от Матей, който също е имал широко разпространение, доколкото може да се съди по многото запазени ръкописи, се е появил малко по-късно от коментар А, но вероятно още в края на VI век. Издаден е от С. F. Georg Heinrici като труд на иначе неизвестния Петър Лаодикийски – „Тълкувание на Евангелието от Матей”[21]. Но това не е самостоен труд на този автор, а една твърде умела компилация от тълкуванията на Ориген (около 5/10 от текста), от беседите на св. Иоан Златоуст (около 3/10 от текста, като извличането на материала е напълно независимо от извадките за текста на споменатия коментар А) и останалото (2/10) е от тълкуванията върху Евангелието от Матей на други по-ранни автори. Това компилативно тълкуване предлага ясно, кратко, съществено изяснение без нравствено приложение. Изтъкнат е смисълът на думите и историческото съдържание на текста, алегорията е намалена до минимум. Може би името на Петър Лаодикийски трябва да се отнесе към компилатора. Този компилационен коментар е наречен „коментар Б”. Той е от голямо значение за тълкуването на първото евангелие през следващите векове.
	Както и при коментар А, коментар Б бил разширен най-напред с поредица от схолии на други автори и така той станал основа за един твърде широко разпространен катенен коментар, при което към отделните места на евангелския текст между схолиите на коментар Б обилно са добавени (вмъкнати) изясненията на по-стари тълкуватели, без да се дава личното мнение на компилатора. Сред запазените и неиздадени ръкописи могат да се различат шест групи такива катенени коментари, които при това предлагат твърде богат тълкувателен материал от тълкуванията върху Евангелието от Матей на по-стари автори. Тези катенени коментари са произлезли вероятно в периода от VII до X век.
	От досега споменатите два типа катенени коментари съществено се различава един трети тип, който – ако се съди по слабото му ръкописно представяне – не е имал широко разпространение. За разлика от двата типа катенени коментари А и Б тук липсва като основа един компилационен коментар. Повече от половината от градивото на тази катена върху Евангелието от Матей е взето от беседите на св. Иоан Златоуст, а Ориген, Теодор Ираклийски, Теодор Мопсуестийски, св. Кирил Александрийски, св. Фотий Цариградски и някои други по-стари тълкуватели предлагат останалия материал. Тук се установява също, че при този катенен коментар оригиналният текст на споменатите автори е силно променен. Компилаторът просто предава със свои думи мислите на различните автори. Този трети тип катенен коментар е произлязъл вероятно едва след X век.
	Катенен коментар към Евангелието от Матей със собствен почерк е създал епископ Никита Ираклийски (1030-1100 година)[22]преди 1080 година. Своите изяснения на евангелския текст той черпил преди всичко от беседите на св. Иоан Златоуст и неговото тълкуване заема около половината от коментара на епископ Никита. Следват св. Кирил Александрийски с много места от неговия коментар към Евангелието от Матей и голям брой други автори.
	Катененият коментар на епископ Никита има редица своеобразности. Преди всичко той няма за основа един компилационен коментар като коментари А и Б, който след това да е бил разширен с тълкуванията на други автори. Епископ Никита сам прави компилацията под форма на катена. Освен това твърде много текстове произлизат не от коментари или беседи върху Евангелието от Матей, а са извлечени от догматични и полемични трудове или от писма, които просто са имали връзка с мисли и текстове в Евангелието от Матей. Вероятно епископ Никита Ираклийски е почерпил градиво от по-стари, вече съществуващи коментари върху първото евангелие. За съжаление не може да се отговори еднозначно дали той е имал пред себе си оригинални трудове на тези автори и дали пряко ги е ползвал, или е взел техните тълкувания от катени или други сборници.
	За отбелязване е също подборът на авторите. Епископ Никита е взел изключително ограничен обем градиво от онези автори, които по някакъв начин са били в конфликт с Църквата и чиито трудове са извадени от пряка употреба. Затова неговият коментар твърде малко разширява познанието ни за тези автори в областта на новозаветното тълкуване от по-ранно време. Може би той се е ръководел при подбора си и от догматични съображения. И последната особеност на този коментар – за разлика от по-старите анонимни катенени коментари той сочи името на своя компилатор.
	Редом с тези основни типове (образци) на компилационни и катенени коментари към Евангелието от Матей има и смесени форми. А може би някъде в неизследвани ръкописи има и други, съвсем неизвестни на науката тълкувания на това евангелие. От друга страна е невъзможно да се каже какви тълкувания на Евангелието от Матей са били унищожени или изчезнали поради различни обстоятелства: нашествия, пожари, запустяване на манастири и пр.
	В Средновековието, когато тълкуванието е в относителен упадък, защото се предпочитат компилациите и катените, представящи най-доброто от изминалите столетия, се появява едно самостоятелно тълкуване на Евангелието от Матей, съставено от св. Фотий Цариградски. Запазени са големи части от неговите беседи върху това евангелие. Остава неясно дали св. Фотий е тълкувал избрани глави или текстове на Евангелието от Матей, или цялото евангелие. Следвайки св. Иоан Златоуст и метода на Антиохийската школа, св. Фотий обичал да дава към едно и също евангелско място повече тълкувания, без често пъти да проявява предпочитания към едно определено тълкуване. Твърде рядко той прилага алегорията. Обикновено силно се проявява при него една апологетична тенденция и определен догматичен интерес. Голямо място отделя и на нравственото приложение. За св. Фотий казват, че като самостоятелен тълкувател на първото евангелие и късен представител на Антиохийската школа той стои на самотен връх.
	Речем ли да обобщим резулатите, бихме могли да кажем: Евангелието от Матей е било твърде често и с предпочитане тълкувано в Източната църква през периода IV-IX век. Това се потвърждава както от напълно съхранените беседи на св. Иоан Златоуст, така и от често обширните откъслеци от тълкуванията на Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Теодор Мопсуестийски, Теофил Александрийски, св. Кирил Александрийски, св. Фотий Цариградски. Към това се прибавят (макар да са почти само в ръкописи, тоест неиздадени в печат) два вида компилационни коментари, върху чиято основа после са изградени два типа катенени коментари, допълнени с редица други тълкувания. Един трети вид катенен коментар и катената на епископ Никита Ираклийски от XI век оформят завършека на епохата. Всички те показват особено голям интерес към Евангелието от Матей по времето след преустановяването на самостоятелното тълкуване на това евангелие през около V век.
	II. Евангелие от Марк
	Съвсем друга е картината с тълкуванията на Евангелието от Марк в Източната църква (тоест на гръцки език) през IV-IX век. От това време няма запазен нито пряко, нито косвено един самостоен коментар към Евангелието от Марк, както няма и никакъв катенен коментар върху това евангелие. Защото столетия наред е господствало неправилното мнение, че Евангелието от Марк е нещо като съкращение на евангелията от Матей и Лука. С това се обяснява фактът, че съвсем малко внимание е отделяно на тълкуването на това евангелие. В края на V век презвитер Виктор Антиохийски пише: „Мнозина са съставили коментари на евангелията от Матей и Иоан, сина на гърма, а малцина – на Евангелието от Лука, но никой, смятам, не е изтълкувал Евангелието от Марк (защото до днес нищо не съм чул, макар че много съм се занимавал с онези, които са положили усилия да събират трудовете на древните)”[23]. Така той се постарал да запълни тази празнина и събрал всички „пръснати по разни места” тълкувания. Това е и единственото тълкувание, което се среща значително често в ръкописите.
	То е компилационен коментар, който в някои ръкописи се означава като „коментар към Евангелието от Марк на презвитер Виктор Антиохийски”. Среща се в две рецензии и обикновено е свързан с компилационните и катенените коментари върху другите три евангелия. За извори на тая компилация са послужили беседите върху Евангелието от Матей на св. Иоан Златоуст и то в онази форма, в която те са познати от компилапионния коментар А върху първото евангелие (около 33-45% от градивото), от тълкуванията на Ориген върху Евангелието от Матей, от беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от Лука (около 15%) и на Тит Бостренски (починал 387 година) върху същото евангелие. В по-малък обем градиво е заето още от Теодор Мопсуестийски[24], Аполинарий Лаодикийски и Теодор Ираклийски (откъслеци от техните коментари към първото евангелие). Компилаторът е издирвал у споменатите автори онези паралелни места от тълкуванията на евангелията от Матей и Лука, които се покриват с текста на Евангелието от Марк, и така е съставил своя компилационен коментар. Личният принос на тоя автор, който може би само се крие зад името на Виктор Антиохийски, е незначителен. Във всеки случай коментарът трябва да е произлязъл през VI век.От широкото му ръкописно разпространение може да се съди, че това тълкувание на Евангелието от Марк е било ценено и търсено – не на последно място и затова, че то е допълвало състава на компилационните и катенените коментари върху четирите евангелия, за да се получи по този начин един цялостен коментар на целия corpus evangeliorum в един ръкопис.
	За коментара на архиепископ Теофилакт Български през XI век върху Евангелието от Марк тази компилация била основният извор. И понеже, от една страна, това евангелие има едва 1/20 самостоятелен текст (в останалото се покрива с евангелията от Матей и Лука), а от друга страна, св. Иоан Златоуст в своите беседи върху Евангелието от Матей винаги е държал първо място в цялото гръкоезично тълкуване, разбираемо е, че малкото самостоятелен текст в Евангелието от Марк не е могъл да се сдобие със собствено тълкувание, още повече че от времето на разцвета на Александрийската и Антиохийската школи не е останал никакъв самостоятелен коментар върху второто евангелие. Затова с основание са заключава, че тълкуването на Евангелието от Марк през IV-IX век в Източната църква не е имало почти никакво значение.
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	История на новозаветното тълкуване. Тълкуване на евангелията през III-XI век на Изток
	III. Евангелие от Лука
	Както беседите и пространните коментари на Ориген[25] върху Евангелието от Лука са напълно загубени в прякото им предаване, така са се загубили и всички цялостни коментари върху това евангелие от IV-IX век в Източната църква. Откъслеците от коментарите или беседите на Тит Бостренски, Теодор Мопсуестийски, св. Кирил Александрийски, Исихий Иерусалимски (починал около 450 година) и св. Фотий Цариградски се търсят и откриват по частичните свидетелства в непрякото предаване. Само беседите на Тит Бостренски върху третото евангелие са издадени критично[26]. Коментарът върху Евангелието от Лука на най-значителния представител на Антиохийската школа, Теодор Мопсуестийски, е явно завинаги загубен с изключение на няколко откъса[27], които трябва да се издадат критично въз основа на различните тестови свидетелства. От друга страна, поради твърде богатото им предаване в различните катенени коментари беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от Лука могат до голяма степен да бъдат възстановени в тяхната първоначална форма и език, да се сверят със запазения сирийски превод и да станат достъпни за научна работа. Това е много важно, защото редом с Ориген тъкмо св. Кирил Александрийски е водещият и виден тълкувател на Евангелието от Лука на Изток. От св. Исихий Иерусалимски (V век) са запазени откъслеци от тълкуването на Лука 1-2 гл.
	От различните самостоятелни коментари към Евангелието от Лука, които са съществували през IV-IX век, са запазени само малки остатъци (с изключение на споменатия коментар на св. Кирил), но затова пък се срешат шест различни типа катенени коментари към Евангелието от Лука от разглежданото време. Пристрастни учени хвърлят вината за загубването на самостоятелните тълкувания върху анонимните съставители на компилационни и катенени коментари. Една такава отсъда от разстоянието на 1000-1500 години обаче не може да бъде в никакъв случай точна, затова е и несправедлива.
	Като първа и най-стара форма на компилационен коментар върху Евангелието от Лука се сочи коментарът на Псевдо-Тит. Това е всъщност анонимен непрекъснат коментар, чиито източници са беседите на св. Кирил Александрийски върху третото евангелие, а в по-малка степен – на Тит Бостренски и Ориген, както и беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей (тоест ползва се тълкуванието на паралелните места). Успоредно с това компилаторът е използвал и трудовете на други, по-ранни автори, които не са писали тълкувания върху Евангелието от Лука, като св. Атанасий Александрийски, св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисенски от IV век и св. Исидор Пелусийски от V век. Като своеобразност на този коментар трябва да отбележим една твърде често срещаща се в него бележка, която сочи, че за следващия откъс или за следващите глави ще се даде тълкуването от коментара към Евангелието от Матей. Паралелните места с това евангелие се дават след началото и края на главите с точност и тогава липсва тълкуването на текста в Евангелието от Лука.
	Посочваният коментар към Евангелието от Матей е винаги компилационният коментар А, който се помества в същия ръкопис на първо място и затова се избягва да се повтаря тълкуването на паралелните места в следващите евангелия. Затова се смята, че авторът на компилационния коментар А към Евангелието от Лука е същият с този на компилационния коментар А към Евангелието от Матей, а също и на компилационния коментар А към Евангелието от Иоан. Последният коментар е по-самостоятелен спрямо тълкуванията на двете синоптични евангелия, но връзката в ръкописите с другите два коментара и еднаквостта на формата и метода на извличане на градивото показват еднакъв произход, един и същи автор и едно и също време на съставяне – VI век.
	Главният извор за компилацията – макар и не в същата степен, както са беседите на св. Иоан Златоуст за компилационния коментар към Евангелието от Матей – са беседите на св. Кирил Александрийски върху Евангелието от Лука, чийто текст обикновено се взема дословно. Все пак на много места първоначалният текст се съкращава или преподрежда. Материалът от беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей се ползва за тълкуването на паралелните места.
	Този анонимен компилационен коментар А към Евангелието от Лука е бил от голямо значение за тълкуването на това евангелие през следващите векове. От една страна, той бил съкратен в едно съвсем кратко тълкуване, а, от друга страна, бил смесен с редица откъси от други автори, които (всички) се споменават с имената си, и особено с текстове от св. Фотий Цариградски. По-късно този компилационен коментар А станал основа за много обогатения катенен кментар А към Евангелието от Лука. Съставителят на тази катена вмъкнал между текстовете на компилационния коментар А схолии от беседите върху третото евангелие на св. Кирил Александрийски, Тит Бостренски, Ориген и от беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей, както и от коментарите към първото евангелие на по-ранни тълкуватели. Всички те естествено дават едно ново и отчасти различно тълкуване от онова на компилационния коментар А, който всъщност използвал за източник същите автори. Така в резултат се получил един твърде обемен коментар.
	Тази катена ни предава много текстове от изгубени тълкувания на Евангелието от Лука от по-ранно време. По този начин се запълват многото и големи празноти на коментар А, в който на множество места липсваше тълкуването, с бележката то да се вземе от съответното място в коментар А към Евангелието от Матей, където текстът вече е изтълкуван. За съжаление не може да се каже със сигурност дали тези допълнителни откъси са взети от оригиналните трудове на съответните автори, или произлизат от готови сбирки със схолии.
	Този катенен коментар А към Евангелието от Лука показва също как и при евангелията от Матей и Иоан за основа на катените към тях са послужили компилационните им коментари. Също така се вижда, че има взаимовръзка между катенените коментари на евангелията от Матей, Лука и Иоан. Катененият коментар към Евангелието от Лука е от същия автор (компилатор), създаден е по същото време – около 700 година, и често в ръкописите е свързан (тоест заедно се преписва) с катенените коментари А към евангелията от Матей и Иоан.
	Със също такова широко разпространение като коментар А е и един друг компилационен коментар към Евангелието от Лука, отбелязван като компилационен коментар Б. Той често е бил приписван на Петър Лаодикийски, както и съответните коментари към евангелията от Матей и Иоан[28]. Коментар Б съдържа непрекъснато, цялостно тълкуване на Евангелието от Лука, което във всички ръкописи (с едно изключение) е без указания за авторите, от които е взето градивото за компилацията. Само един ръкопис дава сведения за автора и източниците. Според преценката на изследователите основният материал е от беседите върху Евангелието от Лука на св. Кирил Александрийски (около 2/5) и на Тит Бостренски. Остатъкът е от тълкуванието на това евангелие от Ориген, от беседите на св. Иоан Златоуст върху Евангелието от Матей, както и от текстове на писма (става дума за писма с богословско съдържание на епископи и др.), противоеретични писания, проповеди и догматични трактати на постари автори. Произхожда от VI-VII век.
	Съставителят на компилационния коментар Б е неизвестен. Може би е често споменаваният в ръкописите Петър Лаодикийски. Няма положителни указания да се смята, че съставителят на коментар Б към Евангелието от Лука е един и същ с автора на коментарите Б към евангелията от Матей и Иоан. Тук липсва всякакво указване на паралелните места в коментара към Евангелието от Матей. Всеки един от тези два коментара дава тълкуване на цялото евангелие, без да се интересува от тълкуването на паралелните синоптични места в другия коментар. Независимо от това този коментар Б към Евангелието от Лука има голямо значение за тълкуването на това евангелие през следващите векове. Най-напред той е допълнен с прибавянето на текстове от други автори, повечето без име, а после е взет за основа на богат катенен коментар, като за целта текстовете в коментар Б са разширени с множество тълкувания на по-стари автори, чиито имена са посочени. Като се съди по ръкописите, този катенен коментар Б, произлязъл през VII-VIII век, е имал голямо разпространение.
	Съвсем иначе са оформени други три типа катенени коментари върху Евангелието от Лука, които не са имали голямо разпространение, ако се съди по малкото ръкописи, които са ги запазили. Те нямат за основа един компилационен коментар, а просто механично подреждат тълкуването на по-ранни автори без лично становище на съставителя. Единият тип е забележителен с това, че дава в широк обем анонимни текстове от компилационните коментари А и Б и между тях попълва тълкуването от останалите автори, посочени с името си. Основната маса тълкувателно градиво с името на автора е отново от беседите върху Евангелието от Лука на св. Кирил Александрийски, Тит Бостренски и Ориген. По-малко са ползвани Теодор Мопсуестийски, св. Фотий Цариградски и св. Иоан Златоуст с неговите беседи върху Евангелието от Матей. Тези три катенени коментара са отчасти от IX век, отчасти от X век.
	Най-големият катенен коментар към Евангелието от Лука и въобще най-голямата катена върху едно евангелие е съставил в последната третина на XI век епископ Никита Ираклийски[29]. Стремежът му явно е бил да събере възможно най-много тълкувателно градиво за изясняване на текста на Евангелието от Лука. Така той е извлякъл и компилирал около 3300 текста от почти 70 автори. За разлика от катенените коментари А и Б, епископ Никита не изгражда своята катена върху основата на компилационен коментар. Той взема градивото си не само от тълкувателни трудове (основният му източник отново са беседите върху Евангелието от Лука на св. Кирил Александрийски, следвани веднага от беседите върху Евангелието от Матей на св. Иоан Златоуст), но също от догматични, полемични, аскетични и назидателни трудове в големи количества, като омилетичната литература широко му служи за източник. Не може да се каже само дали е използвал оригинални трудове, например на св. Кирил Александрийски, Тит Бостренски и други, или вече направени извлечения. Но посочките му са надеждни. Често той дава не само името на автора на тълкуването, но и съчинението, от което е взета схолията. От самия епископ Никита са някои допълнения, промени, размествания, както може да се заключи от изследването на текста на катената. Неговата работа все пак до голяма степен е била механична, както е въобще при компилаторите.
	За отбелязване е, че епископ Никита, който за своите катени към евангелията от Матей и Иоан извлича градиво почти изключително от трудовете на ония автори, които не са били в конфликт с Църквата, в своята катена към Евангелието от Лука той ползва твърде много градиво от трудовете на Ориген, по-малко от Север Антиохийски (465-538) и Аполинарий Лаодикийски. Катената има голямо значение, защото дава обилен материал за състоянието на тълкуването на това евангелие.
	В това време на компилативно тълкуване още веднъж се проявява в лицето на св. Фотий Цариградски самостоятелният тълкувател на третото евангелие. Макар и незапазени в цялост, неговите беседи могат отчасти да се възстановят въз основа на непрякото им предаване (тоест макар и не изпяло, но извадки от тях все пак са преписвани многократно).
	IV. Евангелие от Иоан
	Цялостно и пряко предавани (тоест преписвани) са стигнали до нас беседите върху Евангелието от Иоан на св. Ио-ан Златоуст[30]. Както с беседите си върху Евангелието от Матей, така и с беседите си върху четвъртото евангелие златоустият тълкувател става основният авторитет за източното тълкуване през следващите столетия. Всеобхватният наистина коментар към Евангелието от Иоан на св. Кирил Александрийски[31] за съжаление е запазен в гръцкия си оригинал без VII и VIII книга (по откъсите в непрякото предаване те са възстановени само отчасти).
	Непряко в откъслеци е запазен и коментарът към Евангелието от Иоан на Аполинарий Лаодикийски[32]. Той е едно добро свидетелство за тълкуването на това евангелие през IV  век. Авторът се стреми точно да предаде мислите на евангелието в цялата им дълбочина. Съобразява се със синоптичното предание, показва голям догматичен и полемичен интерес в борбата си срещу арианите, занимава се с христологични въпроси и с личността на Светия Дух. Алегорията е изтласкана на заден план. Откъслеците от този коментар показват Аполинарий като вещ и задълбочен тълкувател на четвъртото евангелие, без това да омаловажава собствените му еретични уклони, разбира се.
	Запазени са също обширни части от коментара към Евангелието от Иоан на Теодор Ираклийски, чиято работа споменава блажени Иероним[33], а и Теодорит Кирски в своята „Църковна история” сочи неговата богата тълкувателна дейност[34]. От Иоан 1-8 гл. са запазени малко откъслеци с тълкувания, но 9-21 гл. до голяма степен могат да се възстановят. При сравняването на тези откъслеци с тълкуването на св. Иоан Златоуст в неговите беседи върху Евангелието от Иоан се налага предположението, че той е познавал твърде добре и вероятно е ползвал тълкуването на Теодор Ираклийски. Както и в тълкуването си на Евангелието от Матей, така и в това тълкуване Теодор Ираклийски се показва като високообразован, трезв тълкувател, който твърдо стои на позициите на Антиохийската школа. Той отдава твърде голямо значение на синоптичната традиция и се стреми да изглади различията между трите синоптични евангелия и Евангелието от Иоан. Особено силно е изразен неговият христологичен интерес, както и полемиката му срещу лъжеучителите. Почти никъде не може да се открие алегорично изяснение на текста. Теодор Ираклийски се смята за един от най-значителните тълкуватели на четвъртото евангелие.
	В средата на нашия век са издадени в оригинал запазените откъслеци от важния коментар към Евангелието от Иоан на Теодор Мопсуестийски[35]. Макар и в по-малък обем, има запазени и откъси от тълкуването на това евангелие от Дидим Слепец[36]. Този високоуважаван учител и ръководител на Александрийската школа е съставил (според съобщението на неговия ученик блажени Иероним[37]) редом с един коментар към Евангелието от Матей, който изцяло е загубен, още и коментар към Евангелието от Иоан, от който са запазени поне малки откъслеци. В тях той показва особено силен догматичен интерес. Макар и да принадлежи към Александрийската школа, в неговото тълкуване няма алегорично изясняване на евангелския текст.
	Към Александрийската школа е принадлежал и Теофил Александрийски, от когото има запазен само един оскъден откъслек от изяснението на Евангелието от Иоан. Но не може да се съди със сигурност дали този Александрийски патриарх, печално известен с борбата си срещу св. Иоан Златоуст, е съставил тълкуване на Евангелието от Иоан в някаква форма. Може би запазеният откъслек е от друго негово съчинение (не тълкувателно).
	От VI век е известен също коментарът към Евангелието от Иоан на презвитер Амоний Александрийски, запазен в твърде много откъслеци. Този автор, чиито време и дейност не са установени с точност, е събрал за изясняване на текста твърде много и ценно богословско и историческо градиво. В тълкуването си се съобразява със синоптичната традиция и се стреми да съгласува сведенията на синоптиците с текста на Евангелието от Иоан. Догматичните въпроси го интересуват силно. В христологичните си изказвания се насочва особено срещу монофизитството. Непрекъснато взема становище срещу различни лъжеучители и ги оборва. В тълкуването си се ръководи от началата на Антиохийската школа, но не липсва и алегорията. Множеството запазени откъси от неговото тълкуване на Евангелието от Иоан показват, че Амоний е ползвал тълкуванията на това евангелие от Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Дидим Слепец, св. Иоан Златоуст, Теодор Мопсуестийски и св. Кирил Александрийски.
	И за Евангелието от Иоан през VI век на мястото на самостоятелните коментари се появяват анонимни компилационни коментари, които преписват тълкуванията от по-ранни тълкуватели и ги преработват в непрекъснати коментари. Така се е получил, както и при Евангелието от Матей, един компилационен коментар А към Евангелието от Иоан, който (с изключение на съвсем малко схолии от други автори) се състои само от текстове из беседите на св. Иоан Златоуст върху четвъртото евангелие. При това методът на преценка на източниците е същият, както и при коментар А към Евангелието от Матей. Компилаторът е неизвестен. Често в ръкописите този компилационен коментар се надписва с името на св. Иоан Златоуст (дори в един ръкопис погрешно се приписва на св. Кирил Александрийски), но това само означава, че изясняването на текста е заимствано от неговите беседи. Поради еднаквия метод – да се извлича градиво от беседите на св. Иоан Златоуст, поради еднаквите източник и форма и поради връзката с компилационния коментар А към евангелията от Матей и Лука се заключава, че тези три компилационни коментара имат един и същи автор.
	Както при компилационния коментар А към първото евангелие и този коментар А играе голяма роля през следващите векове за тълкуването на Евангелието от Иоан. От една страна, той е бил допълнен и разширен с текстове, чиито автори са посочени с имената си, а след това с добавянето на множество още тълкувания от по-ранни тълкуватели (с посочени имена) става основата за богато изградена катена към това евангелие. От друга страна, този компилационен коментар А (отново подобно на коментар А към Евангелието от Матей) станал още един път основа за извлечения, за да се създаде един съвсем кратък и сбит коментар към четвъртото евангелие.
	Влиянието на компилационния коментар А може да се установи и в коментарите към Евангелието от Иоан на архиепископ Теофилакт Български и Евтимий Зигавин. Обикновено в следващите векове при тълкуването на четвъртото евангелие не са се обръщали към беседите на св. Иоан Златоуст върху това евангелие, а са използвали за източник компилационния коментар А, защото в него по твърде умел начин съкратено е предадено тълкуването от беседите, при това с дословна точност понякога.
	Появата на този компилационен коментар А към Евангелието от Иоан се поставя в началото на VIII век.
	Малко по-късно от компилационния коментар А се е появил още един компилационен коментар към Евангелието от Иоан, намерил също така широко разпространение. Означава се като компилационен коментар Б. Обикновено се предава в ръкописите без име, но понякога (както при подобните коментари Б към евангелията от Матей и Лука) се сочи за съставител Петър Лаодикийски. За източници на тази компилация в един ръкопис са посочени наред с другите следните ранни тълкуватели на евангелието, подредени по обема на използваното градиво: св. Иоан Златоуст, св. Кирил Александрийски, Теодор Мопсуестийски, Теодор Ираклийски, Аполинарий Лаодикийски, Ориген[38], Дидим Слепец. Заедно с тях се посочват и църковни писатели, които не са писали тълкуване върху четвъртото евангелие, но в съчиненията си са се докосвали повече или по-малко до текста на това евангелие.
	Този анонимен коментар Б върху Евангелието от Иоан предлага кратко, сбито, по същество изяснение на текста без нравствено приложение. Изтъква преди всичко историко-граматическия смисъл, алегорията почти напълно е изоставена. Появата на коментара се поставя с вероятност в VI век. И неговото значение за тълкуванието на четвъртото евангелие през следващите времена е голямо.
	Както при компилационния коментар А, така и компилационният коментар Б най-напред бил разширен с редица схолии от други автори, чиито имена само частично са посочени. После той става основа за една твърде пространна катена, в която (подобно на случаите с коментарите върху евангелията от Матей и Лука) към отделните евангелски места между текста на коментар Б е вмъкнато обилно изяснението на други тълкуватели, като са посочени имената им. Не се взима становище по отделните тълкувания, а механично се прибавят към коментар Б схолиите на същите тълкуватели, които вече са използвани безименно при съставянето на коментар Б. За времето на съставяне на тази катена Б се приема началото или средата на VII век.
	От дотук споменатите типове катени А и Б се различават  други три типа катени, които нямат за основа някакъв компилационен коментар. В тях са подредени отчасти безименно, отчасти с имена схолиите на по-стари тълкуватели, като често се дава и името на съчинението, от което са взети изясненията. Не се изразява становище по изказаните тълкувателни мнения. Така се получава единно, непрекъснато тълкуване. И при трите типа катени св. Иоан Златоуст осигурява най-много градиво от своите беседи върху Евангелието от Иоан. Следват (с изключение на Ориген) според обема на заемките: Амоний Александрийски, св. Кирил Атександрийски, Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Теодор Мопсуестийски, Дидим Слепец и в един тип – св. Фотий Цариградски. Съставянето на тези три типа катени върху четвъртото евангелие се поставя във времето от VII до X век.
	Никита Ираклийски е съставил катенен коментар и към Евангелието от Иоан (преди 1080 година). Могат да се установят същите особености, както в неговата катена върху Евангелието от Матей. Катената му върху четвъртото евангелие няма за основа компилационен коментар. Характерен е подборът на авторите, от които той взима тълкувания. До Ориген, който е представен само с четири кратки изяснения, са изключени всички онези тълкуватели, които са били в някакъв конфликт с Църквата. Заедно със св. Иоан Златоуст, св. Кирил Александрийски дава почти целия материал за тълкуването. Основните текстове са от писанията на автори, които имат име като богослови на Източната църква, макар че не са били тълкуватели на Евангелието от Иоан. И в този случай катената на епископ Никита Ираклийски единствена сочи името на съставителя си.
	В епохата на компилационните коментари отново се появява един самостоятелен тълкувател в лицето на св. Фотий Цариградски. Голям брой откъслеци от негови тълкувания на текстове от Евангелието от Иоан (които са независими от неговите quaestiones ad Amphilochium) свидетелстват за съществуването на негови беседи върху това евангелие, при което естествено остава под въпрос дали патриархът е съставил беседи върху цялото евангелие, или само върху отделни места от него, макар че откъслеците предлагат изяснение на текстове от всички глави на евангелието. Може да се наблюдават същите начала, които той е следвал и при беседите си върху евангелията от Матей и Лука. Той обикновено следва св. Иоан Златоуст, чиито беседи е познавал и много използвал. Взима критично становище спрямо други тълкувания, някои ги отхвърля. Обикновено св. Фотий привежда евангелския текст буквално и тогава го тълкува дума по дума, следвайки линията на Антиохийската школа. Показва голям догматичен интерес и предпочитания към нравствените наставления. Още повече отколкото в тълкуването си върху Евангелието от Матей той се показва тук като майстор на езика. Затова неговото тълкуване на Евангелието от Иоан се смята за най-ценното и самостоятелно постижение в тълкуването на това евангелие през IX век.
	Като обобщение трябва да кажем, че четвъртото евангелие през IV-IX век е било предмет на много и значителни тълкувания в Източната църква. Редом с напълно запазените беседи на св. Иоан Златоуст и с до голяма степен съхранения коментар на св. Кирил Александрийски, заключението ни се потвърждава от обширните откъслеци от тълкуванията върху Евангелието от Иоан на Аполинарий Лаодикийски, Теодор Ираклийски, Теодор Мопсуестийски, Дидим Слепец, Теофил Александрийски, Амоний Александрийски и св. Фотий Цариградски. Към това се прибавят два компилационни коментара, от които след това са съставени два типа катенени коментари с множество тълкувателни изяснения. Други три типа катени с обилно градиво от по-стари тълкуватели допълват тези тълкувания. Като заключение идва богатият с изяснения катенен коментар на Никита Ираклийски.
	Заключение
	От това състояние на нещата може да се направи заключение за значението на отделните евангелия през разглежданото време. Редом с Евангелието от Матей най-много самостоятелни и компилационни коментари е имало Евангелието от Иоан. Тълкуванията на Евангелието от Лука отстъпват далеч назад спрямо тълкуваната на евангелията от Матей и Иоан – може би поради обстоятелството, че тълкуванията на първото евангелие вече в някаква степен разглеждат текстове, които имат свои успоредици в Евангелието от Лука. Евангелието от Марк по това време сякаш не е играло никаква роля. От IV до IX век е установен само един компилационен коментар върху това евангелие, който може би е бил съставен просто за да съществува един коментар върху целия corpus evangeliorum в един ръкопис; при това той е почерпил тълкувателното си градиво от коментарите към евангелията от Матей и Лука.
	Направеният преглед на историята на евангелското тълкуване през III-XI век в Църквата на Изток на гръцки език показва и значението, което Църквата е отдавала на евангелските текстове и тяхното тълкуване за нуждите на научно-богословската и пастирската дейност в полза на народа Божи.
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