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КНИГАТА НА СВ. ПРОРОК НАУМ  
Част II. Исагогическо изследване

СЛАВЧО ВЪЛЧАНОВ

Славчо волчанов. КНИГА СВЕТАГО ПРОРОКА НАУМА. ЧАСТ ІІ. ИСАГОГИЧЕС-
КОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В этой студии предлагается исагогический анализ книги св. пророка Наума (авторство, 
автентичность и богодухновенность) в библейском и историческом (внебиблейском) плане с 
целью защиты церковного традиционного взгляда на еë пророческое и каноническое достойн-
ство. Она продолжение первой части („Книга св. пророка Наума. Текстово-критическое иссле-
дование“) из Годишника Духовной академии, т. ХХІХ, 1979–1980.

Slavčo Valčanov. THE BOOK OF THE PROPHET NAHUM PART I. ISAGOGIC STUDy

The paper is an isagogic analysis of the Book of the Prophet Nahum (authorship, authentic-
ity and divine inspiration) from a biblical and historical (extra-biblical) viewpoint. It confirms the 
traditional view accepted by the Church as to the book’s prophetic and canonical merits. The paper 
is a continuation of the paper “The Book of the Prophet Nahum. A Critical Study of the Text“ (The 
Annual of the Academy of Theology), vol. 29, 1979–1980. 

 

А. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА

В докторската си хабилитация1 библеистът от Богословския факултет в 
Университета „Филипс“ в Марбург Hermann Schulz прави своеобразен опит 
за специално изследване върху текста и идеите в книгата на св. пророк Наум. 
Основната теза в този своден по характер исагогически труд, обобщаващ всич-
ки дотогавашни резултати на крайнорационалистичната библейска критика в 

1 Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung (Beiheft zur �A�, hrsg. von G.Das Buch Nahum. Eine redaktionskritische Untersuchung (Beiheft zur �A�, hrsg. von G. 
Fohrer, N. 129; Berlin – New york, 1973).
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това отношение, е следната. По произход книгата на св. пророк Наум трябвало 
да се отнесе към периода след края на Вавилонския плен (538 г. пр. Хр.). В 
случая се касаело за есхатологично по насоченост и поетично по структура 
произведение, което било написано и композирано от анонимен култов про-
рок с оглед богослужебните нужди във втория, Зоровавелев храм (построен 
през 520–515 г. пр. Хр.)2, при порядъка: химнологично описание на сражение 
за Ниневия (3:1; 1:11, 14; 2:2, 6аa, 5b, 4, 5a; 3:2–3ba; 2:6a, 6b, 6b, 6a, 9bb, 
8aa1, 6bb, 4ab2, 8aa2ba1, 7, 9aba, 10), иронично-оплаквателна песен за Ниневия 
(3:7аb–13а, 15аb, 13b, 18) с възвестяващо спасение за Юда слово (1:12aab, 13; 
2:1) и химн-теофания (1:2а, 3b–6)3.

Този възглед за късния произход и богослужебната специфика на книгата 
на св. пророк Наум изключва както прекия ѝ исторически характер, свързан с 
главната тема на книгата (разрушаването на Ниневия през 612 г. пр. Хр.)�, така 
и нейното пророческо достойнство5, като я свежда до vaticinia ex eventu.

Наличието на боговдъхновен пророчески елемент в книгата на пророк 
Наум се отрича също така и от друга група учени, придържащи се към 
принципа vaticinia post eventum6. Падането на асирийската столица през 
късното лято (юли-август) на 612 г. пр. Хр.7 било свършен, отшумял вече 
исторически факт, когато била възникнала една нова пророческа „литур-
гия“; първоначално тя била предназначена за благодарствено отпразнуване 
в Йерусалимския храм на дългоочакваната победа и едва по-късно полу-
чила окончателно оформление като „книга за видението на Наум от Ел-
кош“ (1:1b). Тази исагогическа хипотеза се свързва с имената на E. Sellin8, 
P. Hunbert9, A. Lods10 и на свой ред неизбежно води до отричане на пророче-
ския елемент в богооткровеното писание на св. пророк Наум.

Отрицателна тенденция прозира също в колебанията на M. Bič11 и Ed. 
Lipinski12, както и в особеното становище, изразено от K. Elliger – основните 

2 H. Schulz, op. cit., S. 48, 72.
3 H. Schulz, op. cit., S. 22, 23, 41–43; 9–11. Явно е, че тук авторът следва общата насока Явно е, че тук авторът следва общата насока 

на текстовокритичните традиции на H. Gunkel (Nahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) иH. Gunkel (Nahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) и. Gunkel (Nahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) иGunkel (Nahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) и (Nahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) иNahum 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) и 1. �A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) и�A�, Bd. �III, 1893, S. 242–244) и и 
K. Elliger (Das Buch der zwölf Kleinen Propheten, II. Nahum – Maleachi, 7. Auflage, Goettingen, 
1975, S. 6 sqq.).

� Срв. с. 136 сл.Срв. с. 136 сл.
5 H. Schulz, op. cit., S. 29, 30, 46, 47 (Note 136).
6 И. М. Дьяконов, История Мидии от древнейших времен до конца ІV века до н. э. (АкадемияИ. М. Дьяконов, История Мидии от древнейших времен до конца ІV века до н. э. (Академия 

наук СССР), Москва – Ленинград, 1956, с. 15, 308, 297; И. Д. Амусин, Тексты Кумрана. Выпуск 1 
(Памятники письменности Востока ХХХІ, 1), Академия наук СССР, Москва, 1971, с. 204.

7 J. Moriarity, Nahum. NCE, Vol. �, 1967, p. 199.J. Moriarity, Nahum. NCE, Vol. �, 1967, p. 199.�, 1967, p. 199.
8 E. Sellin, Das �wölfprophetenbuch übersetzt und erklaert (Kommentar zum Alten Testament, 

Bd. �II), Dritte Auflage, Leipzig, 1930, S. 354; idem, Einleitung in das Alte Testament, Füenfte 
Auflage, Leipzig, 1929, S. 118.

9 P. Humbert, Essai d’analyse de Nahoum 1, 2–2, 3. �A� 44, 1926, p. 266 sqq.; idem, La 
vision de Nahoum, 2,4–11. AfO 5, 1928, p. 14 sqq.

10 A. Lods, Trois études sur la littérature prophétique. RHPhR 11, 1931, p. 211 sqq.
11 M. Bič, Trois Prophètes dans un temps de ténèbres. Sophonie – Nahum – Habaquq (Lectio 

Divina 48), Paris, 1968, p. 43.
12 Ed. Lipinski, Nahum. EJ, Vol. �II, 1972, p. 794.
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части от книгата на пророк Наум наистина произхождали малко преди 612 г., 
но били плод на естествено историческо прозрение, разгърнато като проро-
чество „in der Phantasie des Propheten“13.

В това отношение съвсем изолирано стои опитът на P. Haupt14 да иг-
норира пророческото вдъхновение на Наум и да види в произведението му 
многосъставна литургична творба („the Book of Nahum is not a prophecy, but 
a liturgical collection of four poems“), с която тържествено бил отпразнуван 
краят на сирийското господство през макавейската епоха – денят на победата 
на Юда Макавей над Никанор (161 г. пр. Хр.).

Горепосочените изследователски тенденции налагат необходимостта от 
исагогически анализ върху книгата на св. пророк Наум в библейски и в ис-
торически (извънбиблейски) план, за да бъде защитен църковно-традицион-
ният възглед за нейното пророческо и каноническо достойнство.

Б. ПРОРОЧЕСКАТА ОТСЪДА НА СВ. ПРОРОК НАУМ 
ЗА НИНЕВИЯ В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН

1. Пророчески характер на книгата

При традиционния порядък на šnēym ῾āśār от Масоретския текст (МТ) 
малката, състояща се само от три глави „книга за видението на Наум от Ел-
кош“ (sēpher ḥăzōn naḥūm hā’elqōšī) заема седмо място след mīkāh, а сред 
DwdekaprofhtÒn от Sept. – същото поредно място, но след 'IwnAj. От надписа на 
книгата (1:1b) узнаваме собственото име-прозвище на пророка-писател naḥūm15 
(Sept. NaoÚm), определено с nom. gent. hā’elqōšī.16 Именно на него дължим 
онова, което в наслова (ст. 1а) е представено и обозначено като maśśā’ nīnewēh 
(„Тежко пророчество, възвестено за Ниневия“). Nom. fem. maśśā’ (ex v. nāśā’ –  
вдигам, нося) съдържа идеята за нещо, което се издига: било „тежест“ в сми-
съл на проклятие срещу някого, било „глас“ (qōl, sc. gen. subiec. yH�H)17 като 
предсказание за нещо. В случая предложената „масса“ на тайнозрителя пророк 

13 K. Elliger, op. cit. S. 2.S. 2.
14 P. Hаupt, The Book of Nahum. JBL 26, 1907, p. 1.P. Hаupt, The Book of Nahum. JBL 26, 1907, p. 1.
15 Според изследванията на Еd. Lipinski (професор в Католическия университет в Lou-Според изследванията на Еd. Lipinski (професор в Католическия университет в Lou-d. Lipinski (професор в Католическия университет в Lou- (професор в Католическия университет в Lou-Lou-

vain – Белгия по семитология и древна история) nahūm („утешител“) е subst. demin. в гальовна – Белгия по семитология и древна история) nahūm („утешител“) е subst. demin. в гальовнаnahūm („утешител“) е subst. demin. в гальовна („утешител“) е subst. demin. в гальовнаsubst. demin. в гальовнав гальовна 
форма (sp. qattul), идващо от nom. pr. neḥemyah („Яхве е утешител“) – cf. idem, Nahum, EJ,sp. qattul), идващо от nom. pr. neḥemyah („Яхве е утешител“) – cf. idem, Nahum, EJ,), идващо от nom. pr. neḥemyah („Яхве е утешител“) – cf. idem, Nahum, EJ,nom. pr. neḥemyah („Яхве е утешител“) – cf. idem, Nahum, EJ, („Яхве е утешител“) – cf. idem, Nahum, EJ,cf. idem, Nahum, EJ,Nahum, EJ, 
Vol. �II, 1972, p. 793; H. L. Ginsberg, Names, ibid. p. 807; E. Leslie, Nahum. IDB, Vol. 3, 1962, 807; E. Leslie, Nahum. IDB, Vol. 3, 1962, 
p. 498; A. Fenz, Nahum. BL, 1968, S. 1213; свящ. А. Глаголев, Книга пророк Наума. Толк. Б.,свящ. А. Глаголев, Книга пророк Наума. Толк. Б., 
1910, с. 270.

16 За подробности срв. Проф. Ив. С. Марковски, Дванадесетте пророци, ГДА, т. VЗа подробности срв. Проф. Ив. С. Марковски, Дванадесетте пророци, ГДА, т. V 
(ХХХІ), 1955/1956 г., с. 259–260; Н. Шиваров, Св. пророк Наум и падането на Ниневия, ДК, 12, 
1959, с. 12–13; свящ. А. Глаголев, пос. съч., с. 271-272; М. Симашкевич, Пророчество Наума 
о Ниневии, СПб, 1875, с. 68-78; Еd. Lipinski, ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-d. Lipinski, ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-. Lipinski, ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-Lipinski, ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-, ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-ibid.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-.; E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-E. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-. Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-Leslie, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-, ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-ibid.; E. Sellin, Das �woelfprophet-.; E. Sellin, Das �woelfprophet-E. Sellin, Das �woelfprophet-. Sellin, Das �woelfprophet-Sellin, Das �woelfprophet-, Das �woelfprophet-Das �woelfprophet- �woelfprophet-�woelfprophet-oelfprophet-lfprophet-
enbuch�, S. 360; C. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,�, S. 360; C. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,S. 360; C. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,. 360; C. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,C. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,. Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,Simon-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,-Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,Prado, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,, Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,Praelectiones Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae, Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,Biblicae. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,. Vetus Testamentum I. Marietti-Romae,Vetus Testamentum I. Marietti-Romae, Testamentum I. Marietti-Romae,Testamentum I. Marietti-Romae, I. Marietti-Romae,I. Marietti-Romae,. Marietti-Romae,Marietti-Romae,-Romae,Romae,, 
1940, p. 383; Gesinius – Buhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahump. 383; Gesinius – Buhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum. 383; Gesinius – Buhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumGesinius – Buhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum – Buhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumBuhl, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum, S. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumS. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum. 45, s.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahums.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum.v.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahumv.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum.; Koehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumKoehler – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum – Baumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumBaumgartner, S. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum, S. 57, s.v.; P. Kleinert, NahumS. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahum. 57, s.v.; P. Kleinert, Nahums.v.; P. Kleinert, Nahum.v.; P. Kleinert, Nahumv.; P. Kleinert, Nahum.; P. Kleinert, NahumP. Kleinert, Nahum. Kleinert, NahumKleinert, Nahum, NahumNahum 
und der Fall Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.; der Fall Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;der Fall Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.; Fall Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;Fall Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.; Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;Ninives. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;. ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;ThSK, 83, 1910, S. 529 ff.;, 83, 1910, S. 529 ff.;S. 529 ff.;. 529 ff.;ff.;.; B�� B���aj��� B���aj�B���aj�� `Ermhne…a Pa�aiAj Diaq»khj�� N 4 
– NaoÚm� 'Aq\nai� 1949� s�� 5.

17 E. Sellin, op. cit., S. 360.
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Наум се отнася за Ниневия (nīnewēh – gen. obiec.; срв. Ис. 13:1) и означава: 
предвъзвестено в името Божие пророческо слово-отсъда, съдържащо предска-
зание-угроза за неизбежна тежка участ. Срещу maśśā’ в Sept. стои �\mma (еx v. 
�amb£nw – вземам, получавам, приемам) – т.е. нещо, което е получено чрез Дух 
Свети (= вдъхновено, пророческо дело, предсказание)18. Пророческото призва-
ние в Стария Завет наистина е било „бреме“, тежест в собствения смисъл на ду-
мата както за обекта, така и за проводника на справедливата Божия отсъда. Св. 
пророк Йеремия, бидейки в състояние на пророческо вдъхновение, изповядва: 
„Утробо моя! утробо моя! скърбя вдън-сърце си, вълнува се в мене сърцето ми, 
не мога да мълча“ (Йер. 4:19)19. И още: „Ти, Господи, ме увличаше, - и аз съм 
увлечен; Ти си по-силен от мене – и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки 
се гаври с мене. И си казах: няма да напомням за Него, нито ще говоря вече в 
Негово име; но в сърцето ми имаше като че ли разпален огън, заключен в кос-
тите ми, и аз се измъчих да го задържам, и – не можах“ (Йер. 20:7, 9; срв. 1 Кор. 
9:16–17). На свой ред пророк Йезекиил отбелязва: „И духът ме повдигна, и ме 
взе. И вървях огорчен, с развълнуван дух; и ръката Господня беше мощно вър-
ху мене“ (Йез. 3:14; срв. Дан. 7:15). Това състояние на пророческо призвание 
същият пророк определя като особено бреме: „И биде върху мене там ръката на 
Господа“ (3:22; срв. 8:1; 33:22; 37:1); „и слезе върху мене Дух Господен“ (11:5). 
Тежестта на пророческото служение се усилва още повече от обстоятелството, 
че словото на глашатая на Божията правда много често е отправено към нечес-
тивци, езичници, врагове на Яхве (Ис. 13:1; 15:1; 17:1; 19:1; Йез. 28:1; Йона 1:1; 
3:1) – в случая към жестоката езическа столица на Асирия – Ниневия.

Боговдъхновеният характер на пророческата книга на Наум е подчертан 
особено изразително в надписа sēpher ḥăzōn naḥūm (1:1b), благодарение на 
употребата на думата sēpher. През старозаветната епоха пророчествата били 
записвани по Божия заповед (Ис. 8:1; 30:8; Йер. 30:2; Дан. 7:1; 12:4, 9; Авак. 
2:2) в „книга“. Чрез sēpher се изразява идеята за „нещо написано“ (ex v. sāphar –  
броя, пиша; асир. šapâru – пращам писмо, пиша). Пророческите предска-
зания са били ревностно и точно записвани лично от тайнозрителя (или от 
негови ученици – срв. Йер. 36:18), за да бъдат те съхранени за бъдещите 
поколения (Ис. 30:8), както и да бъдат чрез четене в храма широко разпрос-
транени между съвременниците на предлаганите вещания или слова.20 ḥāzōn 
единствено означава духовно, пророческо „видение“ (Дан. 8:15; Ис. 1:1; Йез. 
12:27). Има се предвид глаголът ḥāzā (= съзерцавам, виждам – за разлика от 
rā’āh = виждам, гледам), употребяван най-вече в смисъл на свръхестествено 
удостояване с духовно съзерцание, през време на което тайновидецът полу-
чава откровения и пророчества. Показателен е фактът, че форми от ḥāzā 

18D�� Dhmhtr£kou� M�ga �exikÕn Ó�hj tj t t\j ���hnik ���hnik\j g����hj �dhmotik»� kaqareÚou�a� g����hj �dhmotik»� kaqareÚou�a�j �dhmotik»� kaqareÚou�a� �dhmotik»� kaqareÚou�a� 
me�aiwnik»� metagene�t�ra� ¢rcaqa)� t�� I�, 'Aq\nai� 1964� ��� 4� 322, s.v.; M. A. Bailly, Diction-
naire grec-fran�ais, Paris, 1935, p. 1187, s.v.-fran�ais, Paris, 1935, p. 1187, s.v.fran�ais, Paris, 1935, p. 1187, s.v.

19 Всички библейски цитати, освен от кн. на пророк Наум, се дават (след надлежнаВсички библейски цитати, освен от кн. на пророк Наум, се дават (след надлежна 
сверка с МТ) според: Библия, сиреч книгите на Ветхия и Новия Завет, изд. Св. Синод на 
Бълг. Църква, С., 1925.

20 Срв. М. Симашкевич, пос. съч., с. 112–113.
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са добре засвидетелствани в старозаветната апокалиптична литература.21 По 
такъв начин чрез израза sēpher ḥăzōn пряко е указан източникът на Наумово-
то откровение за пророческата отсъда и угроза над Ниневия – Светият Дух, 
Който като Бог единствен може да предвижда бъдещето (Ис. 44:7; 42:9) и да 
удостоява с видения (2 Петр. 1:21; срв. Ам. 3:7).

Тежките по съдържание, произход и предназначение предсказания на св. 
пророк Наум за неизбежната разруха на Ниневия (2:2, 4–3:17) са предшества-
ни от увод, в който е разгърната особена пророческа подготовка (гл. 1 + гл. 
2, ст. 1, 3). Тук с много образност и пластичност е предложен традиционно 
съставен псалом-теофания, построен по законите на древния поетичен пох-
ват за азбучен акростих (1:2–8 – от строфа aleph до строфа kaph). Именно в 
него най-осезателно се изявява присъствието на Яхве на войнствата (yH�H 
zewā’ōt), Комуто изключително принадлежат властта и правото на отмъщение 
и наказание (1:2, 3a-b), на справедливост и отплата (ст. 7–8). За да бъде въведен 
читателят в основната тема – предвиденото съгласно божествения провиден-
циализъм и изречено вече от Яхве слово (ne’um yH�H – 2:14b; 3:5b) срещу 
Ниневия, „бърлогата“ на асирийския „лъв“ (2:12–13), – книгата Наум включва 
теофанично описание на величавите Божии изяви, изразени чрез редица при-
родни явления (ст. 3с–6). С чудна патетика е откроен образът на Повелителя 
над човешките съдбини и световната история – непобедим духовен Вожд, Кой-
то поразява враговете Си не със стрели и копия, но със стихийна буря и вихър 
(ст. 3с). Когато Той шества, под нозете Му се стелят обраци прах (ст. 3d). Това 
е Всемогъщият Яхве, Който през Мойсеево време се беше явил и изрекъл Своя 
Закон на планина Синай, обкръжен от гъст, страховит облак (Изх. 19:16, 18; 
срв. 40:34–38). Така започва Божият съд над грешниците (Пс. 17:7–18; Дан. 
7:13, 26–27), съд властен (Наум 1:4a-b) и неумолим. Яхве разполага със Своето 
разумно творение – човека и народите така, както и с водната стихия. Защото 
Той е абсолютен Владетел над океана – тази хаотична стихия – както се вижда 
от чудото при преминаването на Червено море (Изх. 14:16–29; 15:1–19) и от 
повествуванието в кн. Битие (гл. 1) за библейската космогония. Със Своята 
мощ Великият Съдия – Мъздовъздаятел, може да предизвика такова засуша-
ване, което да порази дори цъфтежа на Васан, Кармил и Ливан (Наум 1:4c-d) –  
символи на изобилие откъм красота и плодородие (Мих. 7:14; Песен на песн. 
4:7–8; 7:6; Йер. 18:14; Йез. 35:2). Цялата природа откликва с трепет и покор-
ство пред своя Творец (Наум 1:5), Чийто гняв изригва като огън (ст. 6c) и по-
щадява само „тези, които се надяват на Него“ (ст. 7c).

Ето този Всемогъщ и Справедлив Яхве на войнствата (2:14b; 3:5b), от 
Когото изхожда всяко пророчество (Ам. 3:7), вече „е подготвил края“ (Наум 
1-9b) на деспотичния и разгулен „кървав град“ (2:1а) Ниневия, като е изрекъл 
чрез Своя пророк Наум окончателна присъда за „пустош, и опустошение, и 
разорение“ (2:11a; срв. 2:14f).

21 Срв. ст. асист. Сл. Вълчанов, Кумрански текстове с апокрифно съдържание и славян-
ските старозаветни апокрифи, ГДА, т. ХХІІІ (ХLI�), 1973/1974 г., с. 239-240.LI�), 1973/1974 г., с. 239-240.), 1973/1974 г., с. 239-240.
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2. исторически рамки
Безспорен факт е, че богооткровените речи в книгата на св. пророк 

Наум (2:2, 4–3:17), произнесени и написани с неподражаем стил и поетична 
сила от елкошанския пророк-писател, са изцяло насочени срещу асирийска-
та столица Ниневия.

Ниневия22 е един от най-древните градове в Месопотамия. Тя е свързана 
с библейското име на своя първостроител Нимрод (Бит. 10:8, 10–12)23. В 
нейната съдба24 са вплетени всички събития от историята на асирийската 
държава за период от около 20 века25. В древния близкоизточен свят Ниневия 
винаги се е откроявала като тежък символ на мощта, съкровищата и хищ-
ничеството на войнствената Асирия, всяваща ужас по цяла Западна Азия. 
Този огромен по размери световен град26 (столица на новоасирийската им-
перия от ІХ в. пр. Хр. до падането ѝ през 612 г. пр. Хр.) сияел с ненадминато 
богатство и великолепие от величествени дворци, постройки, многобройни 
широки улици и площади, като защитата му била подсигурена с необикно-
вено здрави крепостни стени (дебелина 12–13 м, височина 18 м)27. Широката 
равнина, върху която той бил застроен, се прорязвала от пълноводната река 
Тигър и нейния голям приток Горен Заб28. Зад мощните градски укрепления 
кипял живот и били натрупани несметни богатства благодарение на оживе-
ната търговия, която Асирия водела с близки и далечни страни. (Наум 3:16a-b: 
„Ти си увеличила своите търговци повече от звездите по небето“.) Но преди 
всичко ниневийските съкровища идвали от постоянните военни походи на 
асирийските царе29, придружавани с жесток грабеж и плячка (2:12–13). Ето 

22 За етимологията на „Ниневия“ (асир. Ni-nu-(w)a, евр. nīnNi-nu-(w)a, евр. nīn-nu-(w)a, евр. nīnnu-(w)a, евр. nīn-(w)a, евр. nīnw)a, евр. nīn)a, евр. nīna, евр. nīn, евр. nīnewēh, гр. Νĩνος), срв. Боян 
Н. Пиперов, Древната етнография на Изтока според Библията (екзегетическо изследване на 
Бит. 10:1-30). ГДА, 1947/1948 г., с. 75; K. Oberhuber, Die Kultur des Alten Orients (in der ReiheK. Oberhuber, Die Kultur des Alten Orients (in der Reihe 
„Handbuch der Kulturgeschichte“, begruеndet von Prof. D-r Kindermann, neuhrsg. Von Prof. D-ruеndet von Prof. D-r Kindermann, neuhrsg. Von Prof. D-rr Kindermann, neuhrsg. Von Prof. D-r 
E. Thurnher – 20 Baende), Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt am Main, 1972, 
S. 351; E. Speiser, Nineveh. ID3, Vol. 3, 1962, p. 551–552; A. Parrot, Ninive et l’Ancien TestamentID3, Vol. 3, 1962, p. 551–552; A. Parrot, Ninive et l’Ancien Testament 
(Cahiers d’archéologie biblique No 3), Paris, 1955, p. 13; E. F. �eidner, Ninos. P-�RE, ���IIIP-�RE, ���III 
Halbbd, 1936, S. 634, 635; Eb. Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament. Mit einem 
Beitrag von Dr. P. Haupt. �weite Auflage, Giessen, 1883, S. 102, 572.

23 Срв. Боян Н. Пиперов, пос. съч., с. 66 сл, 74; прот. П. Солярский, Опыт библейскагоСрв. Боян Н. Пиперов, пос. съч., с. 66 сл, 74; прот. П. Солярский, Опыт библейскаго 
словаря собственных имен, т. ІІІ, СПб, 1883, с. 61 сл.

24 По въпроса за историята на откриването на Ниневия и за по-нататъшните археологи-
чески изследвания cf. E. A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.cf. E. A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.. E. A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.E. A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.. A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.A. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.. Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.Speiser, Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p., Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.Nineveh. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.. IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p.IDB, Vol. III, 1962, p. 551 sq.; E. �eidner, op. cit., p. 
636 sq.; R. �ehnpfund, Die �iederentdeckung Nineves, 1903.

25 A. Parrot, op. cit., p. 18.
26 Cf. H. �. �olff, Studien zum Jonabuch, Neukirchen – Vluyn, 1975, S. 50–51; L. A. Bushin-

ski, Ninive (Nineveh). NCE, Vol. �, 1967, p. 472; A. Parrot, op. cit., p. 63–64.
27 Н. Шиваров, Св. пророк Наум и падането на Ниневия, ДК, 12, 1959, с. 14.Н. Шиваров, Св. пророк Наум и падането на Ниневия, ДК, 12, 1959, с. 14.
28 Относно топографията и устройството на Ниневия cf. y. Kamrat, Nineveh. EJ, Vol. �II,Относно топографията и устройството на Ниневия cf. y. Kamrat, Nineveh. EJ, Vol. �II,cf. y. Kamrat, Nineveh. EJ, Vol. �II, 

1972, p. 1168–1169; L. Bushinski, op. cit., p. 471–472; A. Parrot, op. cit., p. 14–15; M. Noth, Die 
�elt des Alten Testaments. Dritte Auflage, Berlin, 1957, S. 210; �. �����ς�. �����ς� op. cit., p. 48; E. F. 
�eidner, op. cit., S. 635–636; Eb. Schrader, op. cit., S. 99.

29 Характерни в това отношение са завоевателните походи на Теглатфаласар ІІІ (745–727 г.Характерни в това отношение са завоевателните походи на Теглатфаласар ІІІ (745–727 г.  
пр. Хр.) във Вавилония, Мидия, Урарту, Сирия и Палестина – срв. Н. Шиваров, Външнополи-
тическият живот на Израилското и Иудейското царства през царуването на Теглатфаласара ІІІ 
Асирийски. – ГДА, т. VІІІ (ХХХІV), 1958/1959 г., с. 78, 81 сл.
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защо градът породил неизбежна омраза30, желание (3–19c-d; срв. Соф. 2:15) 
и стремеж31 за отмъщение сред съседните народи – особено в Юдея, която 
преживяла вече падането на сродното ѝ Северно царство под асирийска власт 
през 721 г. пр. Хр. Най-после настъпило дългоочакваното време за наказа-
ние на гордата езическа столица, времето на възвестения чрез пророк Наум 
погром над Ниневия – дело на Киаксар Мидийски (625–585 г. пр. Хр.) и На-
бополасар Вавилонски (626–605 г. пр. Хр.).

През VІІІ и VІІ в. пр. Хр. Асирия била на върха на своя политически 
блясък и културен разцвет32. Но след смъртта на последния велик цар Асур-
банипал (Aššurbanipal) (668–627 г. пр. Хр.)33 неудържимо започнал залезът 
на многовековната империя. Настъпили времена на вътрешни династични 
борби за власт. Това неизбежно довело до появата на центробежни етниче-
ски сили. Ето защо при краткотрайното управление на Асурбанипаловия син 
Асуретелилани (Aššur-etel-ilani) (627/626–623 г.) много от подчинените на 
Асирия страни се откъснали от Ниневия. Наред с Финикия, Юдея (при цар 
Йосия – 640–609 г.)34, Мидия и отделни погранични племена. Също и Южна 
Вавилония се обособила (625 г.) като напълно самостоятелна държава под 
управлението на Набополасар (Nabupolassar) (626–605 г.)35. Така постепенно 
назрявали условията за окончателното разпадане на многосъставната аси-
рийска монархия. Тук трябва да се добави – наред с всеобщото антиасирий-
ско настроение и движение – още и вътрешната нестабилност на асирийска-
та армия, комплектувана от подвластни племена, т.е. истински конгломерат 
от завербувани чуждородни елементи36 с националистични тежнения.

Тъкмо тези съдбоносни за Предния Ориент обстоятелства и събития от 
VІІ в. пр. Хр. образуват историческия фон на книгата на прор. Наум.

На свой ред те в една или друга степен са залегнали също така и в някол-
ко писмени извънбиблейски източника, които следва да бъдат привлечени 
текстуално и аналитично, с оглед целите на настоящото изследване. Тук се 
налага известно уточнение поради допуснатото смесване и замяна на собст-
вени имена в образците от гръцката антична традиция:

30 Срв. Н. Шиваров, пос. съч., с. 15; Ив. С. Марковски, пос. студ., с. 258; Е. Sellin, op.Sellin, op., op.op.. 
cit., S. 358; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischen., S. 358; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischenS. 358; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischen. 358; Ed. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischenEd. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischen. Meyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischenMeyer, Geschichte des Altertums. Dritter Band. Der Ausgang der altorientalischen 
Geschichte und der Aufstieg des Abendlandes bis zu den Perserkriegen. 3. Auflage, hrsg. Von H. E. 
Stier. Basel, 1954, S. 161.

31 И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 297 сл., 310.И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 297 сл., 310.
32 Cf. H. Klengel, Geschichte und Kultur Altsyriens, Leipzig, 1965, S. 151 ff.; M. A. Beek, Bildatlas 

der assyrisch-babylonischen Kultur. Deutsche Ausgabe von �. Roellig, Guetersloh, 1961, S. 110.
33 Всички хронологични указания са събрани със следните справочници: A. Leo Oppen-Всички хронологични указания са събрани със следните справочници: A. Leo Oppen-A. Leo Oppen-

heim, Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilisation, Chicago, 1964; E. J. Bickerman, Chro-
nology of the Ancient �orld, London, 1969 (�. Бикерман, Хронология древнего мира, Ближний(�. Бикерман, Хронология древнего мира, Ближний 
Восток и Античность, Москва, 1975).

34 Cf. G. E. �right, Biblical archaeology, London, 1957, p. 176; The Jerome Biblical Com-Cf. G. E. �right, Biblical archaeology, London, 1957, p. 176; The Jerome Biblical Com-
mentary. Vol., II. A History of Israel (of R. E. Murphy), London, 1968, p. 685.

35 K. Elliger, Das Buch der zwoelf Kleinen Propheten, II. Nahum – Maleachi, 7. Auflage, Goet-Nahum – Maleachi, 7. Auflage, Goet-
tingen, 1975, S. 1; The Cambridge Ancient History. Ed. by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock. Vol. 
III. The Assyrian Empire, Cambridge, 1970, p. 127–128.

36 И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 298.И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 298.
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а) Царят на Мидия Киаксар (625–585 г. пр. Хр.; Herodotus – Kuax£rhj) 
е назован още като: Ἀrb£khj (Diodorus Siculus), 'A�tu£ghj (Alexander 
Polyhistor, Abydenus);

б) Набополасар, цар на нововавилонската държава (626–605 г. пр. Хр.),  
е представен под имената: B��e�uj (Diodorus Siculus) и Busalussorus (Abyde-Abyde-
nus). Тъкмо той се има предвид от Alexander Polyhistor при погрешното обо-). Тъкмо той се има предвид от Alexander Polyhistor при погрешното обо-
значение Sardanapallus – съответно коригирано от Ge�rgioj SÚgke��oj в 
Nabopo�£�aroj����

в) Под Sardan£pa�oj при Diodorus Siculus следва да се разбира Saracus 
(Abydenus), т.е. Sin-šar-iškun (ок. 623–612 г.).

г) При �enophon смътната реминисценция от гръцки предания (ІV в. 
пр. Хр.) се е изразила в произволната релация „мидийци – перси“ вм. „аси-
рийци – мидийци“.

д) Diodorus Siculus е допуснал замяна на названието на р. Тигър с Ефрат.

ИЗВЪНБИБЛЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ

1. вавилонска хроника на Gadd37

През 1923 г. C. J. Gadd, асистент към Отдела за египетски и асирий-
ски старини в Британския музей (Лондон), открил сред богатата клинописна 
колекция на музея и издал във фотофаксимиле, транскрипция и английски 
превод т. нар. Вавилонска хроника (British Museum, № 21901)38. Този пър-
востепенен исторически извор – фрагментарно запазена част от голямо ле-
тописно произведение – отразява в лапидарен стил редица събития през пери-
ода 616–609 г. пр. Хр. (10-та–17-та година от управлението на Набополасар 
Вавилонски). Клинописната летопис от Вавилон (Chron.-Gadd) е документ 
с изключително важно значение за историята на Междуречието през VІІ в., 
защото освидетелства откъм точни указания за време и детайли едно от най-
големите събития в древния Преден Ориент – залеза на Асирия и разруша-
ването до основи на столицата ѝ Ниневия (612 г.)39. Тук предложеният пълен 
текст на Хрониката е буквален превод от немската версия на Erich Ebeling40 –  
авторитетен асиролог, автор и издател на специализирания Reallexikon der 
Assyriologie (�alter de Gruyter, Berlin).

37 За краткост по-нататък този исторически извор ще бъде отбелязван със съкращениетоЗа краткост по-нататък този исторически извор ще бъде отбелязван със съкращението 
Chron.-Gadd.Gadd..

38 C. J. Gadd, The Fall of Nineveh. The Newly Discovered Babylonian Chronicle, No. 21901,C. J. Gadd, The Fall of Nineveh. The Newly Discovered Babylonian Chronicle, No. 21901, 
in the British Museum, London, 1923.

39 В нашата библейска литература за пръв път на тази Хроника се позовава НиколайВ нашата библейска литература за пръв път на тази Хроника се позовава Николай 
Шиваров (Св. пророк Наум и падането на Ниневия, ДК, г. 39, 1959, № 12, с. 13).

40 Altorientalische Texte zum Alten Testament, hrsg. von H. Gressmann (Altorientalische Texte und 
Bilder zum AT), zweite Auflage, Berlin, 1926; photomech. �iedergabe, Berlin, 1965, S. 363–365.
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Лицева страна на клинописната табличка

1. В 10-та година41 Nabûapaluṣur събра през месец Ajar42 вавилонските 
войски и се отправи нагоре по течението на Ефрат. 2. Сухейците43 и хинда-
нейците�� не войваха против него, а му поднесоха своя данък. 3. През месец 
Ab�5 бе съобщено: Асирийските войски са в Qablini. Nabûapaluṣur се вдигна (?) 
против тях. 4. На 12-ти Ab той влезе в сражение с асирийските войски, аси-
рийските войски побягнаха пред него, той нанесе голямо поражение на Аси-
рия, 5. тя бе ограбена твърде много. Манейците46, които бяха им се притекли 
на помощ, и асирийските велможи 6. бяха пленени. През онзи ден бе превзет 
(също и) град Qablini. През месец Ab царят на Вавилон изпрати войските си 7. 
към Manê, Sah iri и Balih u; те ги ограбиха 8. (и) взеха голяма плячка, отнесоха 
боговете им. През месец Ulul47 царят на Вавилон с войските си се завърна 9. 
обратно. По време на своя поход той превзе град Hindanu и отнесе боговете му 
във Вавилон. 10. През месец Tašrît48 египетските войски и асирийските войски 
потеглиха след царя на Вавилон до Qablini, 11. обаче не надвиха (?) царя на 
Вавилон. Той тръгна бързо подир тях. През месец Addar49 асирийските войски 
и вавилонските войски се сблъскаха в сражение 12. в Madanu, който спада към 
Araph u. Асирийските войски 13. побяграха пред вавилонските войски, и те им 
нанесоха огромно поражение. Те ги хвърлиха в река Заб. 14. Техните колес-
ници и коне бяха взети в плячка; те ги ограбиха твърде много. 15. Много [....] 
отнесоха те със себе си през Тигър и (ги закараха)50 във Вавилон.

16. [В 11-та] година51 [царят] на Вавилон събра войските си и потегли 
нагоре по течението на Тигър и през месец Ajar обсади Assur. 17. На... Siman52 
той воювà срещу града, но не можа да го превземе. Царят на Асирия събра 
войските си и 18. царят на Вавилон бе прогонен от Асирия. Асирийците вър-
вяха подир него по течението на Тигър до град Takrîtain. 19. Царят на Вавилон 
доведе войските си в крепостта Takrîtain. [Царят] на Асирия с войските си 20. 
обкръжи войските на царя на Вавилон, които бяха затворени в Takrîtain. 21. 
Десет дена се сражаваше той срещу тях, но не превзе града. Войските на царя 
на Вавилон, които бяха затворени в крепостта, 22. нанесоха тежко пораже-
ние на асирийците. Царят на Асирия и [неговите] войски побягнаха (?) и се 

41 Т. е. 616 г. (626 г. е начална за царуването на Nabûapaluṣur – Набополасар).Т. е. 616 г. (626 г. е начална за царуването на Nabûapaluṣur – Набополасар). е. 616 г. (626 г. е начална за царуването на Nabûapaluṣur – Набополасар).е. 616 г. (626 г. е начална за царуването на Nabûapaluṣur – Набополасар).Nabûapaluṣur – Набополасар). – Набополасар).
42 Ajar – втори месец от вавилонско-асирийския календар (прибл. април-май). втори месец от вавилонско-асирийския календар (прибл. април-май).
43 Сухейци – племе, живеещо по средното течение на Ефрат, близо до северната границаСухейци – племе, живеещо по средното течение на Ефрат, близо до северната граница 

на Вавилония.
�� Хинданейци – също враждебно на Вавилония племе, живеещо пак около Ефрат, но още 

по на север от сухейците.
�5 Ab – пети месец (юли–август).
46 Манейци – племе по бреговете на езерото Ван.
47 Ulul – шести месец (август-септември). В оригинала – „царят на Аккад“.
48 Tašrît – седми месец (септември–октомври).
49 Addar – дванадесети месец (февруари–март).
50 Прибавката в скоби не се съдържа в превода на Er. Ebeling (бел. авт.).
51 = 615 г.
52 Siman – трети месец (май–юни).
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завърна[ха] в своята страна. 23. През месец Araḫsamnu53 мидиецът5� слезе 
към Arapḫu и поведе битка срещу града [....].

24. В 12-та година55 през месец Ab, когато мидиецът [потегли (?)] срещу 
Ninua56, 25. [....] той побърза, превзеха град Tarbiṣu в областта Ninua, [....] 26. 
той потегли [по течението (?)] на Тигър и се разположи на стан срещу Assur. 
Той поведе битка срещу града и [....] 27. разруши (?) [града (?)]. На знатните (?) 
люде той нанесе тежък погром, ограби го (града?) и [събра] плячка. 28. [Ца-
рят] на Вавилон и неговата войска, които бяха потеглили на помощ на миди-
еца, но не бяха дошли на време за битката, градът [....] 29. [Царят на Вавилон] 
и U[maki]štar се видяха един друг върху (развалините) на града и сключиха 
дружба и съюз помежду си. 30. [....Umakiš]tar и неговата войска, върна[ха] се в 
своята страна, царят на Вавилон се върна с войската си в своята страна.

31. [В 13-та година, през месец Aj]ar57, сухейците отпаднаха [от] царя 
на Вавилон и започнаха вражда. 32. [Царят на Вавилон] събра войската си и 
потегли към Sûh u. На четвърти Siman 33. той се опълчи против Raḥîlu, град 
посред Ефрат, и превзе в оня ден града. 34. Негов [....] построи той. Камъните 
по брега на Ефрат .... пред него.

35. [...срещу] града Anati58 се разположи той на стан, обсадна машина 
(ṣapitu) от западния бряг 36. [...] той. Обсадната машина той докара до стени-
те, водѝ битка срещу града, но не (?) превзе (?) града. 37. [... Царят] на Асирия 
с войската си слезе надолу, тогава царят на Вавилон се обърна със своята 
войска и [се завърна в страната си].

Обратна страна на клинописната табличка
38. [В 14-та година]59 царят на Вавилон събра войската си и [...] страната на 

царя на Ummanmanda насреща на царя на Вавилон [....]. 39. [....] те се видяха един 
друг. 40. Царят на Вавилон [....] и [Umakiš]tar [....] остави [....] да преминат, а 41. 
те потеглиха по течението на Тигър. [....] против Ni[nua] [....] 42. От месец Siman 
до месец Ab три битки [....], и 43. огромно сражение направиха те срещу гра-
да. На [....] Ab [градът бе превзет]. Съкрушителен [погром] бе извършен всред 
знатните (?) [люде]. 44. По онова време [....] Sinšariškun, царят на Ас[ирия...] 45. 
Голяма, неизмерима плячка заграбиха те в града, [превърнаха] града в [хълм от] 
развалини и от[ломки] [....] [Някои (?)] 46. от асирийците избягаха пред царя, а 
бойната сила (?) на царя на Вавилон [....] 47. На 20 Ulul Umakištar с войската си 
се завърна в своята страна. След това [...] царят на Ва[вилон....] 48. Те вървяха 
до Naṣibini. Плячката и пленниците (?) [....] 49. и на страната Ruṣapu занесоха ги 
пред царя на Вавилон в Ninua. През месец [....] се възкачи [Aššuruballiṭ] 50. на 

53 Araḫsamnu – осми месец (октомври-ноември).
5� Umakištar (срв. p. 29, 40), т.е. Киаксар, вожд на мидийците (sc. Ummanmanda – p. 38, 

59, 65).
55 = 614 г.
56 = Ниневия.
57 Има се предвид 613 г.
58 Anati – град в земята на сухейците.Anati – град в земята на сухейците. – град в земята на сухейците.
59 Има се предвид фаталната за Ниневия 612 г.
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трона в H arrân като цар на Асирия. До месец [....] 51. в Ninua [....] от 20-ия (ден) 
на месец [....] царят [....] 52. [....] на месец Tašrît в града [....]

53. В 15-та година, през месец Du[’uz...]60 царят на Вавилон [....] 54. по-
тегли към Асирия [....] победоносно [...вой]ската на страната H azzu (?) [....] 
55. завладя страната Šu [....] те ги ограбиха и [завзеха много (?)] плячка при 
тях. 56. През месец Arah samna, [....] нито един-единствен човек не [остана 
(?)] [....] (тогава) той се завърна в [своята страна].

58. В 16-та година61, през месец Ajar, царят на Вавилон събра войската си 
и потегли към Асирия. От [....] до месец Araḫsamna те напредваха 59. победо-
носно в страната Асирия. През месец Araḫsamna [....] дойдоха Ummanmanda 
[....] на помощ на царя на Вавилон, и те обединиха 60. заедно войските си и по-
теглиха към Ḫarrân (против) Aššur[uballiṭ]62, който беше се възкачил на трона 
в Асирия. 61. Aššuruballiṭ и войската на страната Gul [....] потеглиха (насам). 
62. Страх пред врага ги обзе, и те напу[снаха] града, те преминаха [....] 63. Ца-
рят на Вавилон дойде в Ḫarrân [....] Той превзе града, 64. голяма, неизмерима 
плячка заграби той в града. През месец Addar царят на Вавилон накара своите 
[....] обратно. 65. Той се завърна в своята страна; а Ummanmanda, които бяха 
дошли на помощ от царя на Вавилон, [от]стъпиха [....].

66. През месец Du’uz63 Aššuruballiṭ [си доведе (?)] голяма египетска войска 
[....] 67. премина реката и потегли против Ḫarrân, за да го превземе [.�.] 68. Гар-
низона, който царят на Вавилон беше поставил, те покориха (?) и го избиха. Той 
се разположи на лагер срещу Ḫarrân. 69. До месец Ulul той водѝ битки против 
града, обаче не [постигна] нищо [....] и не го превзе. 70. Царят на Вавилон потегли 
на помощ на своята войска и поведе сражение [....] [към] [I]zalla потегли той наго-
ре, и 71. много градове на страните [завладя той...], техните [....] изгори той с огън. 
72. Тогава [....] войската [....] до областта Uraštu64 73. [....] в страната [....] нейните 
[....] те плячкосаха. 74. Гарнизонът на ц[аря]... те [се страхува]ха (?) и потеглиха 
75. нагоре към града [....]. Царят на Вавилон се завърна в своята страна.

76. В [18-та (?)] го[дина65, през месец...] царят на Вавилон събра войската си.
77. Този, който обича Nabû и Marduk66, нека пази, да не изпуска из ръце 

(тази хроника).

2. Herodotus (Hist. I, 103, 104, 106)

От „бащата на историята“ Херодот (ок. 484-425 г. пр. Хр.) до нас ця-
лостно е достигнал трудът му `I�tor…h (изследване, издирване)67. Тук древният 
повествовател на два пъти пряко се докосва до темата за Ниневия, като свързва 

60 Du’uz – четвърти месец (юни–юли).Du’uz – четвърти месец (юни–юли).’uz – четвърти месец (юни–юли).uz – четвърти месец (юни–юли). – четвърти месец (юни–юли).
61 Т.е. 611 г.
62 Aššuruballiṭ – последен асирийски цар (611–609 г.).
63 Контекстът предполага следващата 610 г.
64 Uraštu = Армения.Uraštu = Армения.štu = Армения.tu = Армения. = Армения.
65 Има се предвид 609 г.
66 Nabû, Marduk – върховни вавилонски богове.Nabû, Marduk – върховни вавилонски богове.û, Marduk – върховни вавилонски богове.Marduk – върховни вавилонски богове. – върховни вавилонски богове.
67 Herodoti Historiae, recognovit Garolus Hude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorumrecognovit Garolus Hude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorum Garolus Hude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorumGarolus Hude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorum Hude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorumHude, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorum, editio tertia, t. prior (Scriptorum classicorumeditio tertia, t. prior (Scriptorum classicorum tertia, t. prior (Scriptorum classicorumtertia, t. prior (Scriptorum classicorum, t. prior (Scriptorum classicorumt. prior (Scriptorum classicorum. prior (Scriptorum classicorumprior (Scriptorum classicorum (Scriptorum classicorumScriptorum classicorum classicorumclassicorum 

bibliotheca oxoniensis), Oxonii, 1926. oxoniensis), Oxonii, 1926.oxoniensis), Oxonii, 1926.), Oxonii, 1926.Oxonii, 1926., 1926.



16

завладяването ѝ с името на Киаксар Мидийски. Достоверността на тази версия 
бе доказана едва през 1923 г. след публиуването на „Chron.-Gadd“.68

Lib. I, cap. 103
2. ...А [Киаксар, Kuax£rhj], след като събра всички подвластни нему 

войски, започна поход срещу Нин (Nqnoj)69, отмъщавайки за баща си70 и же-
лаейки да разруши този град.

3. Но след като в сражение победи асирийците, докато обсаждаше Нин, 
нахлу голяма войска от скити (SkÚqai); водеше ги царят на скитите Мадий 
(MadÚhj), син на Прототий (PrwtoqÚhj)....

Cap. 104
2. ...Там71 мидийците се сблъскаха с тези скити и след като претърпяха 

поражение в битката, властта им бе отнета и скитите завладяха Азия.

Cap. 106
... 2. А повечето от тях72 Киаксар (Kuax£rhj) и мидийците избиха, след 

като ги поканиха на пиршество и ги опиха; по такъв начин мидийците си 
възстановиха господството и овладяха онова, което имаха и преди. Те също 
завладяха Нин (а как го превзеха, ще разкажа в други повествования (�όγοι)73 
и покориха асирийците с изключение на Вавилонската област.

3. Xenophon (Anab. ГIV 10��12)

В 'An£ba�ij KÚrou74 – мемоарни записки на атинския историк Ксено-
фонт (ок. 430–354 г. пр. Хр.) за похода на „десетте хиляди“ – е намерила 
отражение своеобразната версия на гръцките предания от ІV в. относно па-
дането на Ниневия. По-важни в случая са личните впечатления на пълково-
деца-писател от нейните развалини, обозначени като M��pi�a.

Lib. III, cap. IV
10. Оттук75 (гърците) преминаха на един преход шест парасанги до голя-

ма запустяла стена, намираща се пред града. А името на града беше Меспила 
(M��pi�a); него го обитавали някога мидийци. Основата (на крепостта му) 

68 Срв. В. В. Струве, �тюды по истории Северного Причерномория, Кавказа и Средней 
Азии, Ленинград, 1968, с. 67.

69 Т.е. Ниневия.
70 Има се предвид Фраорт (675–653 г.), убит през време на война с асирийците.
71 ™nqa‡ta – южно от кавказките планини (Голям Кавказ – И. М. Дьяконов, пос. съч., 

с. 293), които скитите преминали, нахлувайки в мидийската земя.
72 Т.е. скитите.
73 За съжаление тези исторически �Ògoi за асирийската държава не са дошли до нас; 

възможно е Херодот изобщо да не е успял да ги напише.
74 �enophontis Expeditio Cyri (Anabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumExpeditio Cyri (Anabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorum Cyri (Anabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumCyri (Anabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorum (Anabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumAnabasis), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorum), edidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumedidit C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorum C. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumC. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorum. Hude (Bibliotheca scriptorum graecorumHude (Bibliotheca scriptorum graecorum (Bibliotheca scriptorum graecorumBibliotheca scriptorum graecorum scriptorum graecorumscriptorum graecorum graecorumgraecorum 

et romanorum teubneriana), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972. romanorum teubneriana), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972.romanorum teubneriana), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972. teubneriana), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972.teubneriana), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972.), Teubner Verlagsgesellschaft, 1972.Teubner Verlagsgesellschaft, 1972. Verlagsgesellschaft, 1972.Verlagsgesellschaft, 1972., 1972.
75 Т. е. от е. оте. от L£ri��a (= Калху).
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беше от обдялан мраморовиден камък с вкаменелости, на широчина – петде-
сет стъпки, и на височина – петдесет.

11. Върху тази (основа) била построена кирпичена стена, на широчина –  
петдесет стъпки, а на височина – сто; и обиколката на стената – шест пара-
санги. Казва се, че тук е избягала Мидия, жена на царя, когато мидийците 
загубили властта си от персите.

12. Обсаждайки този град, царят на персите не можал да (го) завладее 
нито с време, нито със сила; но Зевс поразил с мълния жителите му и по 
такъв начин той бил превзет.

4. Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 24��27)

По произход сицилианец от гр. Агирия, гръцкият историк Диодор (вто-
ра половина на І в. пр. Хр.) посветил 30 години на страстта си към пътешест-
вия и към изучаване на цялостния живот на народите от древния Изток и от 
Средиземноморския басейн. Натрупаният огромен материал му послужил да 
състави „световна история“, състояща се от 40 книги (Bib�ioq»kh). Разпола-
гайки с богат материал (въз основа на Ктезий)76, в книга втора77 той предлага 
нещо като повест от четири глави с основна тема – сразяването на Асирия 
и завладяването на Ниневия под ударите на коалиция от пет въстанически 
армии (мидийци, вавилонци, перси, араби и бактрийци).

Lib. II, cap. 24
1. Някой си Арбак ('Arb£khj), мидиец по рождение, отличаващ се както 

с храбростта си, така и с блясъка на душата си, предвождаше мидийците, ко-
ито бяха изпращани ежегодно в Нин (Nqnoj). По време на военната служба, 
като се запозна с военачалника на вавилонците, беше подтикнат от него да 
събори господството на асирийците.

2. Този последният пък се казваше Белесий (B��e�uj), най-забележи-
телният между свещениците, които вавилонците наричат халдеи. И тъй, 
имайки твърде голям опит както в астрологията, така и в гадателството, той 
безпогрешно предсказваше на мнозина онова, което ще се случи. И затова, 
поради тези неща беше спечелил уважение. Той предсказа на пълководеца 
на мидийците, своя приятел, че трябва непременно да се възцари над цялата 
област, която управлява Сарданапал (Sardan£pa�oj).

3. Арбак, след като похвали човека, обеща да му даде сатрапията на 
Вавилония, щом като делото успее. Въодушевен от глас уж на някакъв си 
бог, той се събираше с вождовете на другите народи и приемаше разкошно 
всички на пиршества и общи беседи, като установяваше дружба с всекиго.

76 Срв. И. М. Дьяконов, История Мидии от древнейших времен до конца ІV в. до н. э. 
(АН СССР), Москва-Ленинград, 1956, с. 308, заб. 2. Ктезий (Kth�…ajj) – гръцки писател от 
Книд (лекар на перс. Цар Артаксеркс ІІ – 404–359 г.), написал ок. 400 г. в 23 книги „Персийска 
история“ (Per�ik£).

77 Diodori Bibliotheca historica, recognovit Fr. Vogel, Vol. I, Lipsiae in aedibus B. G. Teudner,Diodori Bibliotheca historica, recognovit Fr. Vogel, Vol. I, Lipsiae in aedibus B. G. Teudner, 
1888.
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4. Той силно пожела да види лично и царя, и да изучи целия негов начин на 
живот. За тази цел той, след като даде на един от евнусите златен фиал, биде 
въведен при Сарданапал. И след като разбра ясно както неговата разпуснатост, 
така и женствената страст в нравите му, той презря царя като недостоен за нищо 
и много повече бе подбуден да се придържа към дадените от халдееца надежди.

5. Най-сетне той устрои съзаклятие с Белесий, щото сам той да въз-
бунтува78 мидийците и персите, а оня (sc. B��e�uj) да убеди вавилонците да 
участват в това дело и да спечели за нападението срещу всичко79 вожда на 
арабите, който му е приятел.

6. А щом като времето на едногодишната служба във войската изтече, като 
дойде другата смяна, предишните войски бяха според обичая разпуснати по род-
ните места. Тогава Арбак убеди мидийците да нападнат царството, а персите 
заради свободата си да станат съучастници във върховната власт. Също така 
Белесий убеди и вавилонците да се противопоставят заради свободата си и след 
като се отправи с мисия към Арабия, той подбуди вожда на местните жители, 
който беше негов приятел и му е бивал гост, да участва в нападението.

7. Когато годишното време премина, всички тия, събирайки голяма вой-
ска, пристигнаха целокупно пред Нин под предлог да доведат според обичая 
смяната, а всъщност – да свалят асирийската власт.

8. Прочее, като се събраха на едно място споменатите по-горе четири 
народа, общото им число възлезе на четиристотин хиляди; заедно събрани в 
един лагер, те се съвещаваха заедно по отношение на полезните тям неща.

Cap. 25
1. Сарданапал, след като научи за бунта80, веднага изведе срещу тях сили, 

събрани от други народи. И когато за пръв път в равнината се разрази сраже-
ние, извършилите измяната бяха разбити; и претърпели много загуби (в жива 
сила), те бяха прогонени до едно възвишение, отстоящо от Нин на 70 стадия.

2. А след всичко това, когато те отново слязоха в равнината и се готвеха 
за битка, Сарданапал, като построи за противодействие своята войска, из-
прати в стана на неприятелите вестители [които да известят], че Сарданапал 
ще даде на тези, които погубят мидиеца Арбак двеста златни таланта, а на 
тези, които го предадат жив, ще даде двойно повече злато и (един от тях) ще 
назначи за владетел на Мидия.

3. Също толкова дарове обеща да даде на ония, които погубят или пленят 
вавилонеца Белесий. Но тъй като никой не обърна внимание на съобщения-

78 Покрай другите си значения гл.Покрай другите си значения гл. ¢f…�thmi означава още: действам, за да се отдели 
някой, а оттук – бунтувам, подбуждам към бунт ( подбуждам към бунт (D�� Dhmhtr£kou� M�ga �exikÕn Ó�hj t\j 
™��hnik\j g����hj�� T�� ІІІ, 'Aq\nai, 1964,64,4, �. 1245, s. v.; M. A. Bailly, Dictionnaire grec-fran�ais, 1245, s. v.; M. A. Bailly, Dictionnaire grec-fran�ais,1245, s. v.; M. A. Bailly, Dictionnaire grec-fran�ais,-fran�ais,fran�ais, 
Paris, 1935, p. 328, s. v.).328, s. v.)., s. v.).).

79 ПодПод t¦ Ó�a следва да се разбира „върховната власт“ (в държавата).(в държавата).в държавата).)..
80 С оглед специфичното значение на гл. ¢f…�thmi (срв. с. 119, заб. 3), чрез същ. ¢pÒ�ta�ij 

се изразява идеята за отделяне от зависимост, от съюз – измяна, въстание, бунт, разбунтуване 
срещу установена власт (срв. Старогръцко-български речник, съст. Ал. Милев и др., С., 1939, 
с. 79, s. v.;s. v.;. v.;v.;.; D�� Dhmhtr£kou�������������T�� ІІ, �. 858, s. v.s. v.. v.v..



19

та, той (sc. Сарданапал) влезе в бой и изби много от отцепниците, а другото 
множество преследвà чак до лагера (им) сред възвишенията.

4. Приближените на Арбак, паднали духом поради поражението, свикаха 
на съвет приятелите си и поставиха на обсъждане какво трябва да правят.

5. Повечето казваха, че трябва да си отидат в родните страни и да заемат 
укрепени места и да извършат възможната подготовка на всичко полезно за 
войната. А вавилонецът Белесий, след като обяви, че боговете са им пред-
сказали, че трябва с мъки и страдания да изведат докрай желанието си и след 
като ги насърчи, доколкото беше възможно, с други увещания, той убеди 
всички тях да понасят опасностите.

6. Прочее, като стана трето сражение, царят отново победи и завладя 
лагера на бунтовниците и преследва̀ разгромените чак до възвишенията на 
Вавилония. И се случи, че след като показа блестящи бойни подвизи и погу-
би много от асирийците, самият Арбак беше ранен.

7. Понеже за отцепниците последователните неуспехи бяха станали тъй 
големи, ръководителите, след като загубиха надежда за победа, започнаха да 
се подготвят да се разделят – всички към родните места.

8. А Белесий, прекарал нощта под открито небе буден и с ревностно наблю-
даване на звездите, съобщи на отчаяните за видяното: че ако те изчакат пет дена –  
от само себе си ще дойде помощ и ще настъпи пълен обрат в противоположна 
посока на всичко и че той е разбрал чрез опита си по звездите, че боговете са 
им предвещали това. И той ги подкани, след като изчакат тези [пет] дена, да се 
уверят в неговото собствено изкуство и в благоволението на боговете.

Cap. 26
1. И тъй, когато всички те отново бяха повикани обратно и като очаква-

ха определеното време, дойде някой си човек, който извести, че бойна сила, 
изпратена на царя от Бактрия, се приближава, като върви бързо.

2. И така, приближените на Арбак решиха веднага да се срещнат с вое-
началниците, вземайки най-силните и най-добре въоръжените измежду вой-
ниците, та ако с думи не могат да убедят бактрийците да се присъединят към 
въстанието, с оръжие да ги принудят да участват в техните надежди.

3. В края на краищата, като се съгласиха радостно заради свободата 
най-напред вождовете, след това и цялата войска, всички се разположиха 
там на лагер.

4. Именно тогава се случи, че асирийският цар, без да знае за измяната 
на бактрийците, възгордян от постигнатите по-рано победи, отдаде се на 
разпуснатост и раздаде на войниците за пиршество както жертвено месо от 
добитък и вино в изобилие, така и други провизии. Докато цялата войска 
пируваше, приближените на Арбак, узнавайки от някои бегълци за безгри-
жието и пиянството в неприятелския лагер, неочаквано извършиха през 
нощта нападение.

5. Приведените в боен ред войски, като нападнаха неподредените, под-
готвените – неготовите, плениха лагера и избиха много от войниците, а пък 
другите преследваха чак до града.
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6. След всичко това царят, като назначи за пълководец Галаймен 
(Ga�aim�nhj), брат на жена му, сам пое грижата за града. Въстаниците пък, 
които се бяха подредили в равнината пред града, победиха асирийците в две 
битки и убиха Галаймен, а от ония, които се противопоставиха, едни изклаха 
по време на бягството им, други пък, на които беше затворен обратният път 
към града, и които бяха принудени да се хвърлят в река Ефрат – избиха ги 
всички, с изключение на малцина.

7. Толкова голямо беше множеството от убити, че течащата река се 
смеси с кръв и промени цвета си по едно доста дълго протежение. След това, 
когато царят беше обкръжен в обсада, много от народите въстанаха, като 
всеки един от тях се откъсваше заради свободата си.

8. А Сарданапал, като видя, че цялото царство е изпаднало в големи 
опасности, изпрати с много съкровища синовете си, които бяха трима, и 
двете си дъщери в Пафлагония при управителя Кота (KÒttaj), най-верния 
измежду подчинените му. И изпрати пратеници с писма до всички подчинени 
нему, повиквайки войски, и започна да се готви за обсадата.

9. Той имаше едно предсказание, предадено му от прадеди, че с военна 
сила никой няма да превземе Нин81, ако преди това реката не стане враг на 
града. Предполагайки, че това никога не може да стане, той се придържаше 
към своите надежди, възнамерявайки да издържи обсадата и да получи вой-
ски, изпратени от подчинените му.

Cap. 27
1. Въстаниците, поощрени от своите предимства, затегнаха обсадата, 

но поради здравината на крепостните стени не можаха да причинят никаква 
вреда на ония, които бяха в града; защото през ония времена още не бяха 
изнамерени каменомети или костенурки за зариване на ровове, или добре 
направени тарани за разрушаване на крепостни стени. При това тези, които 
бяха в града, имаха голямо изобилие от всякакви провизии, понеже царят 
беше предвидил тази участ. Поради това, докато продължаваше обсадата две 
години, те връхлитаха, извършвайки нападения срещу стените, и заградиха 
за намиращите се в града изхода към областта. А на третата година, тъй като 
непрекъснато валяха проливни дъждове, случи се, че Ефрат, станал голям, 
заля част от града и разруши крепостната стена на около двадесет стадия.

2. Тогава царят, след като повярва, че се е изпълнило предсказанието 
и че реката явно е станала враг на града, отчая се за спасение. А за да не 
попадне в ръцете на враговете си, той приготви огромна клада сред царските 
дворци, натрупа върху нея всичкото злато и сребро, върху това пък – цялото 
царско одеяние; след като затвори своите наложнички и евнуси в приготве-
ното посред кладата помещение, той изгори заедно с всички тях както себе 
си, така и дворците.

3. Въстаниците, узнали за гибелта на Сарданапал, завладяха града, на-
хлувайки през срутилата се част от крепостната стена. И след като облякоха 

81 ¹� N NNqnoj – Ниневия.
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Арбак в царското облекло, провъзгласиха го за цар и му предоставиха влас-
тта над всичко.82

5. Eusebius (Chron. lib. I, cap. V, IX)

В своята Cronograf…a83 „бащата на църковната история“ Евсевий, епис-
коп Кесарийски (ок. 260–340 г. сл. Хр.) накратко засяга, въз основа на древни 
източници, историята на асирийците, ползвайки 'Alšxandroj Polu�stwr84 и 
Abydenus85, които пък, от своя страна, възхождат86 към Bhrw�Òj87. Латин-
ският превод на недостигналата до нас в оригинал Chronica е издаден от J.-P. 
Migne в Patrologiae cursus completus (Series graeca, t. �I�), като в критичния 
апарат са приведени паралелни пасажи от 'Ek�og» cronograf…aj на компи-
лиращия Евсевия Ge�rgioj SÚgke��oj88.

a) Cap. V, 8–11 (Migne, PG, t. XIX, col. 119) – Alexander Polyhistor
Прочее след Самуг (Samuges) над халдейците в продължение на 21 

години владееше Сарданапал (Sardanapallus). Той изпрати пратениче-

82 t¾n t tt™n ��wn ™xou�…an ��wn ™xou�…an��wn ™xou�…an ™xou�…an™xou�…an – букв. „властта на всички неща“, т.е. правото на върховната 
власт.

83 Cronograf…a – първа част от съчинението Cronikoˆ� kanÒnej kaˆ� ™pitom¾ kanÒnej kaˆ� ™pitom¾kanÒnej kaˆ� ™pitom¾ kaˆ� ™pitom¾kaˆ� ™pitom¾ ™pitom¾™pitom¾  
pantodap\j ��tor…aj `E��»nwn te kaˆ� barb£rwn ��tor…aj `E��»nwn te kaˆ� barb£rwn��tor…aj `E��»nwn te kaˆ� barb£rwn `E��»nwn te kaˆ� barb£rwnE��»nwn te kaˆ� barb£rwn te kaˆ� barb£rwnte kaˆ� barb£rwn kaˆ� barb£rwnkaˆ� barb£rwn barb£rwnbarb£rwn, в което – въз основа на обозначении 
сторически източници, а преди всичко на Юлий Африкан (нач. ІІІ в. сл. Хр.) – накратко се про-
следява извънбиблейската история на отделни древни народи. Cf. O. Bardenhewer, GeschichteCf. O. Bardenhewer, Geschichte 
der altkirchlichen Literatur. Dritter Bd. Das vierte Jahrhundert mit Ausschluss der Schriftsteller der 
syrischer �unge. �weite Auflage, Freiburg im Breslau, 1923, S. 248 f.; E. Schwartz, Eusebios von 
Caesarea, P-�RE, Bd. VI, S. 1376; �ilhelm von Christs, Geschichte der griechischen Literatur, 
bearbeitet von �. Schmid, �weiter Teil, zweite Haelfte, Muenchen, 1913, S. 1140 f.; E. Preuschen, 
Eusebius von Caesarea, RPThK, Bd. V, S. 612 f.

84 Alexander Polyhistor – гръцки писател (р. 105 г. пр. Хр. в Милет), автор на многобройни – гръцки писател (р. 105 г. пр. Хр. в Милет), автор на многобройни 
съчинения с исторически и географски характер, измежду които е и Calda�k£ (въз основа на 
Bhrw�Òj). Cf.Cf.. W. �on Christ. �on Christ�on Christ ChristChrist, op. cit., S. 306.op. cit., S. 306.. cit., S. 306.cit., S. 306.., S. 306.S. 306.. 306. 

85 Abydenus – гръцки писател (ІІ в. сл. Хр.), написал пак въз основа на Bhrw�Òj „Халдейска 
история“ (Perˆ� 'A��ur…wn).). Cf. E. Schwartz, Abydenos, P-�RE, Bd. I, S. 129.

86 Срв. И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 37, 300 (заб. 1, 2); за положителната историческа дос-
товерност на свидетелствата на Alexander Polyhistor и Abydenus cf. Fr. P. Dhorme, Les sources de 
la Chronique d’Eusèbe, RB, 7, 1910, p. 233 sqq.

87 Bhrw�Òj – жрец-астролог на храма на Мардук във Вавилон (кр. на ІV – нач. на ІІІ в. пр. 
Хр.), написал въз основа на вавилонския храмов архив „Вавилонска история“ (Babu�wniak£) 
в 3 книги (изд. в: P. Schnabel, Berossos und die babylonisch-hellenistische Literatur, Leipzig-Berlin, 
1923). Cf. M. Lehmann-Haupt, Berossos, RLA, zweiter Bd., S. 1 ff.

88 Ge�rgioj SÚgke��oj – секретар (�Úgke��oj) на цариградския патриарх Тарасий (784–
806), написал 'Ek�og¾ cronograf…aj (световна хроника от Сътворението до 284 г. – встъ-
пването на имп. Диоклетиан на власт). Cf. Kl. �essel, Die Kultur von Byzanz, Akademische 
Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt am Main, 1970, S. 268; H. �. Haussig, Kulturgeschichte 
von Byzanz, Stuttgart, 1966, S. 282; K. Krum-bacher, Geschichte der byzantinischen Literatur, zweite 
Auflage, Muenchen, 1897, S. 339, 341; За този жанр византийски историографски „хроники“ и 
за тяхната взаимозависимост cf. G. Moravcsik, Einfuehrung in die Byzantologie, Akadémia Kiado, 
Budapest, 1976, S. 102 ff. Cf. Н. В. Пигулевская, Ближний Восток. Византия, Славяне, АН 
СССР, Ленинград, 1976, с. 152 сл.
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ство89 до Астиаг (Astyages), който беше владетел и сатрап на мидийския 
народ, за да сгоди за своя син Навуходоносор (Nabucodrossorus) Амухия 
(Amuhia), една от дъщерите на Астиаг.

b) Cap. IX, 5–8 (Migne, PG, t. XIX, col. 123–124) – Abydenus
След него90 владееше над асирийците Сарак (Saracus), който, щом узна, 

че събрани тълпи народ идват против него откъм морето, веднага изпрати във 
Вавилон военачалника Бузалусор (Busalussorus). Обаче той91, като намисли да 
поднови войната, сгоди своя син Навуходоносор (Nabuchodrossorus) за Амухия 
(Amuhia), дъщеря на мидийския цар Астиаг (Astyages), и наскоро бързо започ-
на нападение против град Нин (Ninus) или Ниневия (Ninive). Щом узна всичко 
това, цар Сарак се опита да подпали царския дворец Еворита (Evorita)92. Тогава 
Навуходоносор, като завзе върховната власт, обгради Вавилон със здрави сте-
ни. След като разказва за тия неща, Абиден (Abydenus) проследява останалите 
дела на Навуходоносор така, че съвсем не се различава от книгите на евреите.

ТЕКСТЪТ НА КНИГАТА НА СВ. ПРОРОК НАУМ 
В СВЕТЛИНАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 

(ПАРАЛЕЛИ)

При едно внимателно съпоставяне на пророческите текстове от книгата 
на св. пророк Наум93 с приведените извънбиблейски източници, имащи от-
ношение към залеза на Асирия (респ. падането на Ниневия), могат да бъдат 
установени редица паралели. Представени в сравнителен план, тези сходства 
и общи мотиви освидетелстват достатъчно добре историческия характер на 
пророческото писание на пророк Наум от Елкош.

1. Завладяване на асирийските градове

Пророкът вещае за Асирия (3:12) не само нападение на нашественик, но 
и неотвратимо, леко превземане на всички нейни укрепени градове94:

89 Тук Евсевий добавя: „Като 16-ти (поред) се възцари над халдейците за 21 години На-
бополасар (Nabopa�£��aroj), бащата на Навуходоносор (NaboucodonÒ�wr). Александър 
Полихистор (Polu�stwr 'Alšxandroj) го нарича Сарданапал (Sardan£pa�oj). Той изпратил 
(пратеничество) при мидийския сатрап Астиаг ('A�tu£ghj) и взел дъщеря му Амиита ('Amu…th) 
за жена на своя син Навуходоносор (NaboucodonÒ�wr). [Ex Syncello]“.

90 Има се предвид Sardanapallus.
91 Тук също стои добавката (срв. заб. 89): „Този военачалник, изпратен от халдейския 

цар Сарак (Sar£koj), се опълчи против самия Сарак в Нин (Ninoj). Уплашен от неговото 
нападение, Сарак изгори самия себе си заедно с царския дворец, а властта над халдейците и 
над Вавилон завзе споменатият Набополасар (Nabopa�£��aroj), бащата на Навуходоносор 
(NaboucodonÒ�wr) [Ex Syncello].“.

92 Според nota 8 от критичния апарат на Migne, PG (ad loc.) в арменския превод на 
Евсевиевата Хроника тук стои Evorida.

93 Срв. Сл. Вълчанов. Книгата на пророк Наум. Текстовокритично изследване. – ГДА, т. 
��I� (LV), 1979–1980, с. 16–39, 57–76.

94 Cf. M. Bič, Trois Prophètes dans un temps de ténèbres. Sophonie, Nahum, Habaquq (Lectio 
divina 48), Paris, 1968, p. 91. При тук предложения анализ е взет под внимание методът на �. 
Maier, Recent Archeological Light on Nahum, CThM, 7, 1936, pp. 693–698.
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MT 3:12
Всички твои крепости
– смоковници с ранноузрели смокини:
(Sept.: смоковници, които имат стражи)
бъдат ли разтърсени,
те ще паднат в устата на гладния.

Chron.-Gadd упоменава поименно 11 асирийски градове, превзети от 
обединените армии на Мидия и Вавилон през периода 616–609 г. Така в 
десетата година от възцаряването (= 616 г.) си Набополасар Вавилонски 
лично предвожда своята армия в нападателен поход на север по течение-
то на Ефрат. От покорените без съпротива арамейски племена сухейци и 
хинданейци (дотогава васални на Асирия – срв. р. 2) се узнало, че тъкмо в 
град Qablini били разположени главните сили на асирийските войски. В на-
чалото на август (12 Ab) вавилонците се насочили към указаната крепост и 
я превзели с голям погром и грабеж (р. 5). След това Набопаласар изпратил 
разузнавателен отряд още пò на север по течението на същата река до усти-
ето на притока ѝ Балиха и тук с лекота покорил асирийските градове Manê, 
Saḫiri и Baliḫu (р. 7). Следва превземането на областта Hindanu през месец 
Ulul (август-септември) същата година (р. 9). През пролетта на следващата 
година се състояло ново сражение в областта Arapḫu, при което бил завла-
дян град Madanu (р. 11–12). Благодарение на намесата на вожда на мидий-
ците Киаксар през месец Araḫsamnu (октомври-ноември с.г.) бил превзет 
град Arapḫu, разположен в едноименната област на източния бряг по сред-
ното течение на Тигър (р. 23). Малко по-късно паднала крепостта Tarbiṣu 
(р. 25), както и свещеният за асирийците град Assur (р. 27). Следващата го-
дина донася нова победа за Вавилония. При поредния поход на Набополасар 
през юли-август срещу разбунтувалите се сухейци бива превзет град Raḫîlu 
(р. 33), а след завладяването на Ниневия (м. Ab от 14-та г. на Набопаласар 
= юли–август 612 г.; срв. р. 43) Chron.-Gadd отбелязва за времето до 609 
г. имената още на три завладяни града: Naṣibini (р. 48), Rugguliti (р. 56–57) 
и Ḫarrân (р. 63), като упоменава още много други крепости, неназовани по 
име поради лапидарния стил на паметника, или пък незапазени в липсващи-
те части на клинописната хроника (срв. р. 25, 71).

Пословична е била храбростта и превъзходната военна тактика на аси-
рийските завоеватели95. Поради това през VІІІ в. Асирия бележи необикно-
вени бойни успехи, в резултат от които е завладяна огромна територия, об-
хващаща почти целия Близък Изток и част от Средния Изток (от Бактрия 
до Египет и от Кавказките планини до Персийския залив). Но дори и тази 
външна сплотеност не е била в състояние да предотврати Божието възмез-
дие за греховете на Асур. Затова пророк Наум отправя предупреждение към 

95 Йером. Платон, Древний Восток при свете Божественнаго Откровения, ТКДА, 1898, кн.Йером. Платон, Древний Восток при свете Божественнаго Откровения, ТКДА, 1898, кн. 
ХІ, с. 333 сл., 340–342; М. Масперо, Древняя история. Египет, Ассирия (Историческия чтения), 
пер. с фр., СПб, 1892, с. 260 сл.; М. Симашкевич, Пророчество о Ниневии, СПб, 1875, с. 51.
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асирийците за предстояща гибел (1:10), използвайки като символ на тяхната 
привидно несъкрушима военна мощ т. нар. �mi�ax (Sept.)96:

Sept. 1:10b-c

Като увит смилакс тя97 ще бъде погълната,
и като тръст, изпълнена със сухота.
МТ 1:10a, c, d

Даже да биха били) като увити тръни,
те ще бъдат погълнати
подобно на съвсем суха слама.

2. Продължителна обсада на ниневия

Ироничните призиви от пасажа 3:14 към ниневийските жители и защит-
ници са предсказание за продължителна обсада на гордата асирийска столи-
ца. Отправена е подкана за интензивна подготовка на достатъчно количество 
строителни материали (кирпичи, тухли, хоросан), необходими за дълга съ-
протива при обсадната война:

МТ 3:14
Начерпи за себе и с вода за през обсадата,
укрепи крепостите си!
Влез в глината,
тъпчи всред сместа;
заеми се с тухлите!
Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 27, 1) е съхранил предание за двегодишна 

обсада с непрекъснати атаки на сборните войски от пет въстанали племена (ми-
дийци, вавилонци, перси, араби и бактрийци). Едва през третата година градът 
е бил превзет. Chron.-Gadd свидетелства, че първите пристъпи на мидийците 
срещу отлично укрепената и защитена Ниневия (р. 24) са започнали още през 
12-та година от управлението на Набополасар (614 г. пр. Хр.) и са продължили 
до месец Ab 612 г. (р. 42). На трите сражения от Chron.-Gadd (р. 42), които се 
увенчават с погром над кървавия град, съответстват трите поражения, нанесени 
според Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 26, 4, 6) на асирийците. При така прото-
чилата се поради здравината на крепостните стени обсада, основната заслуга не 
била само на мидийците, както твърди едностранчиво, макар иначе правдиво, 
Herodotus (Hist. I, 106, 2: „мидийците завладяха Нин... и покориха асирийците“). 
Вавилонската хроника приписва победата над Асирия на военна коалиция от 
мидийци, вавилонци и Ummanmanda (скити, идентични с бактрийците на Diod. 
Sic.; срв. р. 38, 59). Според този извор обаче вавилонците са играели второсте-
пенна роля при превземането на Ниневия. Това може да се отсъди от обстоятел-

96 Smilax (Smilax ( (�mq�ax) – храст с катерливи полегнали стъбла (скрипка, тързулка); общо раз-
пространение: Мала Азия, Иран, Кавказ, Гърция и у нас – в заливните гори, лонгози. Срв. Флора 
на Н. Р. България, БАН, Ботанически институт, гл. ред. акад. Даки Йорданов, т. ІІ, С., 1964, с. 
314, 317; Illustrierte Flora von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Illustrierte Flora von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; Flora von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Flora von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;von Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Mittel-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;-Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Europa von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;von Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Gustav Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Hedi, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;, II Bd., Muenchen, 1906, S. 280;II Bd., Muenchen, 1906, S. 280; Bd., Muenchen, 1906, S. 280;Bd., Muenchen, 1906, S. 280;., Muenchen, 1906, S. 280;Muenchen, 1906, S. 280;uenchen, 1906, S. 280;nchen, 1906, S. 280;, 1906, S. 280;S. 280;. 280; D���� 
Dhmhtr£kou� M�ga �exicÕn Ó�hj t� M�ga �exicÕn Ó�hj tM�ga �exicÕn Ó�hj t �exicÕn Ó�hj t�exicÕn Ó�hj t Ó�hj tÓ�hj t tt\j ���hnik ���hnik���hnik\j g����hj�� g����hj��g����hj���� T�� �IIІ, 'Aq\nai, 1964, �. 6600, s. v.s. v.. v.v..

97 Т. е. Ниневия. е. Ниневия.е. Ниневия.
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ството, че във Вавилонската летопис фаталната за асирийската столица 612 го-
дина е описана сдържано, докато при събитията от предишните четири години 
(10-та и 13-та г. от управлението на Набопаласар, т.е. 616–613 г. пр. Хр.) главна 
тема на анонимния хронист е високомерното изброяване на непрекъснати побе-
ди срещу асирийците. Всъщност мидийците са тези, които са изнесли основната 
тежест на войната – техни са били непрекъснатите атаки срещу мощно укрепе-
ните и упорито защитавани стени на Ниневия. Тяхното по-нататъшно участие 
в развоя на събитията се свежда до едномесечен престой в поробения град, след 
което внезапно се оттеглят в земята си (р. 47). По-особен е случаят със скитите. 
При първата обсада на Ниневия от мидийците (614 г.) те нахлуват в Мидия под 
водачеството на Мадий, син Прототиев, и станали причина за катастрофалния 
провал на замислената операция срещу Асирия (Herod. Hist. I, 103, 2; 104, 2). 
Но две години по-късно настъпва коренен обрат в отношенията им към Ми-
дия, с която стават съюзници в грандиозния поход и битка срещу Ниневия98. От 
фрагментарно запазените редове 38 и 39 на Хрониката (Chron.-Gadd) може да 
се заключи, че непосредствено преди последната обсада на града Набопаласар 
и скитският цар са имали своята предварителна среща, на която са образували 
военен съюз. По-точно – касае се за присъединяване на скитите към сключения 
вече между Вавилония и Мидия (614 г.) договор за „дружба и съюз“ (р. 29), ди-
пломатическо потвърждение на който според Alex. Polyhistor и Abydenus стана-
ла женитбата на Набопаласаровия син Навуходоносор за дъщерята на Киаксар 
(Астиаг) Амухия (Euseb. Chron. lib. I, cap. V, I�).

3. разпуснатост сред асирийските войски

МТ 1:10b-d

И опиянени като своето питие,
те99 ще бъдат погълнати
подобно на съвсем суха слама.
Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 26, 4)
„Именно тогава се случи, че асирийският цар, без да знае за измяната на 

бактрийците, възгордян от постигнатите по-рано победи, отдаде се на разпус-
натост и раздаде на войниците за пиршество както жертвено месо от добитък и 
вино в изобилие, така и други провизии. Докато цялата войска пируваше, приб-
лижените на Арбак100, узнавайки от някои бегълци за безгрижието и пиянство-
то в неприятелския лагер, неочаквано извършиха през нощта нападение.“

Мотивът за пиянско пиршество, довело до гибелни последици по време 
на военна обстановка, е застъпен в своеобразна форма също и при Herodotus 
(Hist. I, 106, 2).

Разбира се, в това състояние на разложение асирийските бойци са не-
пригодни за самозащита. Понятно е вече сравнението на пророка:

98 Cf. C. J. Gadd, The fall of Nineveh. London, 1923, p. 14.Cf. C. J. Gadd, The fall of Nineveh. London, 1923, p. 14.
99 Имат се предвид асирийците.Имат се предвид асирийците.
100 Т.е. Киаксар Мидийски.Т.е. Киаксар Мидийски.



26

МТ 3:13a-b

Ето твоя народ
– жени сред тебе!

4. водна стихия

В книгата на св. пророк Наум предстоящата гибел на Ниневия е предста-
вена като пряка последица от рушителното действие на водна стихия101. Тези 
знаменателни пророчества гласят:

МТ 1:8a-b

Но чрез силно наводнение
ще причини Той изтребление на нейното място102.
Sept.
И чрез наводнение
ще  подготви Той свършека на пътя.
МТ 2:7 a-b

Градските порти при реките се отварят,
и дворецът бива разрушен.
(Или: и дворецът изпада в потреса.)
Sept.
Градските порти при реките се отвориха
и дворецът падна.
МТ 2:9 a-b

И Ниневия – като препълнен с вода водоем
са нейните води.
Sept.
И Ниневия, като езеро от вода
са нейните води.
Отражение на спомена за това необикновено природно бедствие се сре-

ща у Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 27, 1–2): „А на третата година, тъй като 
непрекъснато валяха дъждове, случи се, че Ефрат, станал голям, заля част от 
града и разруши крепостната стена на около двадесет стадия. Тогава царят, 
след като повярва, че се е изпълнило предсказанието и че реката явно е ста-
нала враг на града, отчая се за спасение“.

Според Chron.-Gadd превземането на Ниневия от мидовавилонските обеди-
нени армии е станало през месец Ab (р. 43) 612 г. пр. Хр. В тази връзка първоиз-
дателят на Вавилонската хроника C. Gadd бележи103, че най-големите валежи в 
този географски район настъпват обикновено през март104. Поради топенето на 

101 Cf. P. Kleinert, Nahum und der Fall Nineves, ThSK, 83, 1910, S. 520–521.
102 Под mПод mmeqōmāh следва да се разбира Ниневия. По-точно – храмът на покровителката наследва да се разбира Ниневия. По-точно – храмът на покровителката на 

града, богинята Ištar, с която асирийският цар (в ролята на Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37Ištar, с която асирийският цар (в ролята на Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37štar, с която асирийският цар (в ролята на Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37tar, с която асирийският цар (в ролята на Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37, с която асирийският цар (в ролята на Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37Tammuz – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37 – срв. Йез. 8:14; Дан. 11:37 
по МТ) е един вид в свещен брак. Cf. M. Bič, op. cit., p. 79–80; The Cambridge Ancient History.Cf. M. Bič, op. cit., p. 79–80; The Cambridge Ancient History. 
Edited by J. B. Bury etc., III. The Assirian empire, Cambridge, University Press, 1970, p. 206.

103 C. J. Gadd, op. cit., p. 18.
104 E. Ebeling, Flut, RLA, dritter Bd., 1959, S. 96.



27

снеговете по Арменските планини, Тигър е пълноводен105 най-много през април 
и май. Навярно тогава е станало природното бедствие в Ниневия, от което малко 
по-късно се възползвал Киаксар Мидийски за последен щурм в града през раз-
рушената стена. Смътен спомен за това силно наводнение е запазен у �enophon 
(Anab. Г ІV 12) чрез указанието за буря с гръмотевици, придружена естествено с 
проливни дъждове. Заслужава внимание и находчивият опит на И. М. Дьяконов –  
катастрофата да бъде обяснена като изкуствено наводнение, причинено от обса-
дителите чрез повреждане на иригационната система106. В случая източникът на 
бедствието не е от съществено значение, тъй като пророчествата на Наум в това 
отношение се отнасят до рушителна водна стихия изобщо.

5. бягството от завладяния град

Според пророческото видение на св. пророк Наум веднага след превзе-
мането на Ниневия ще последва поголовно бягство сред управниците, жите-
лите и защитниците ѝ.

МТ 2:9c-e

А те бягат!
„Спрете се, устоявайте!“
Но никой не се обръща.
Sept.
И те в бягството си не се спряха
2:9c-d

и нямаше свидетел.
Паниката е засегнала най-вече вождовете и аристокрацията на Асирия:
МТ 3:17
Твоите миннезарим са като скакалци,
и твоите тафсарим107 – облак скакалци,
които кацат по стените по време на студ.
Слънцето изгрява
и те отлитат,
и мястото им вече не може да се узнае
– къде са те?
Sept.
Твоят мелез108 подскочи като скакалец,
като акрида, възлязла върху ограда в мразовити дни;

105 E. Ebeling, Flut (system), ibid., S. 95.t (system), ibid., S. 95. (system), ibid., S. 95.
106 И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 308, заб. 1; срв. Н. Шиваров, Св. пророк Наум и паданетоИ. М. Дьяконов, пос. съч., с. 308, заб. 1; срв. Н. Шиваров, Св. пророк Наум и падането 

на Ниневия, ДК, г. 39, 1959, № 12, с. 14–15.
107 Понятията minnminnezārīm и taphsārīm са с акадски произход. Първата дума съответства и taphsārīm са с акадски произход. Първата дума съответстваtaphsārīm са с акадски произход. Първата дума съответства са с акадски произход. Първата дума съответства 

на massaru (защитник), а втората – на tupsarru (= писар; срв. Йер. 51:28). Следователно тук сеmassaru (защитник), а втората – на tupsarru (= писар; срв. Йер. 51:28). Следователно тук се (защитник), а втората – на tupsarru (= писар; срв. Йер. 51:28). Следователно тук сеtupsarru (= писар; срв. Йер. 51:28). Следователно тук се (= писар; срв. Йер. 51:28). Следователно тук се 
касае за военни и политически названия, респ. титли сред йерархията на асирийската аристо-
крация и търговското съсловие (Cf. Eb. Schrader, op. cit., S. 453, 424;Cf. Eb. Schrader, op. cit., S. 453, 424;. Eb. Schrader, op. cit., S. 453, 424;Eb. Schrader, op. cit., S. 453, 424;. Schrader, op. cit., S. 453, 424;Schrader, op. cit., S. 453, 424;, op. cit., S. 453, 424;op. cit., S. 453, 424;. cit., S. 453, 424;cit., S. 453, 424;., S. 453, 424;S. 453, 424;. 453, 424; B���aj��, op. cit., p. 56; И.op. cit., p. 56; И.. cit., p. 56; И.cit., p. 56; И.., p. 56; И.p. 56; И.. 56; И. 
М. Дьяконов, пос. съч., с. 297).

108 За �Úmmiktoj срв. Сл. Вълчанов. Книгата на пророк Наум. Текстовокритично изслед-
ване. – ГДА, т. ХХІХ (LV), 1979–1980, с. 75.LV), 1979–1980, с. 75.), 1979–1980, с. 75.
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слънцето изгря,
и тя отлетя,
и не позна мястото си:
горко им.
В потвърждение на тези пасажи могат да бъдат посочени:
а) свидетелството на Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 26, 8):
„А Сарданапал, като видя, че цялото царство е изпаднало в големи опас-

ности, изпрати с много съкровища синовете си, които бяха трима, и двете си 
дъщери в Пафлагония при управителя Кота, най-верният измежду подчине-
ните му“.109

b) краткото лапидарно указание на Chron.-Gadd (p. 46) за последиците 
от превземането на Ниневия: „Някои от асирийците избягаха пред царя“.

с) сродният мотив за подобно бягство, застъпен в �enophon (Г ІV 11) 
като смътна реминисценция на това историческо събитие.

6. възмездие чрез огън

На три пъти св. пророк Наум вещае неизбежността и на този вид нака-
зание за Ниневия, разбирано не просто като поетична метафора, а в буквален 
смисъл:

МТ 3:13е И огън ще погълне твоите ключалки. 110

МТ 3:15a Там огън ще те погълне.
МТ 2:14c И ще запаля всред дим твоите колесници.
Sept. И ще изгоря всред дим твоето множество.
При Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 27, 2) четем:
„А за да не попадне в ръцете на враговете си, той111 приготви огромна 

клада сред царските дворци112, натрупа върху нея всичкото злато и сребро, 
върху това пък – цялото царско одеяние; след като затвори своите налож-
нички и евнуси в приготвеното посред кладата помещение, той изгори заедно 
с всички тях както себе си, така и дворците“.

Потвърждение на това събитие намираме у Abydenus (Euseb. Chron. lib. 
I, cap. I�): „Щом узна всичко това113, Сарак се опита да подпали царския 
дворец Еворита“. 

Тук Chron.-Gadd не може да ни бъде полезна, освен ако се счете за от-
части показателно отбелязаното в р. 71: „много градове на страните... изгори 

109 За този пасаж C. Gadd (op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“C. Gadd (op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“. Gadd (op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“Gadd (op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“ (op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“op. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“. cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“cit., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“., p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“p. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“. 18, n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“n. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“. 7) бележи, че навярно тук се касае за „объркано ехо“ 
от факта на преместването на царския престол и семейство в Ḫarrân (Chron.-Gadd, p. 49–50, 60).arrân (Chron.-Gadd, p. 49–50, 60).ân (Chron.-Gadd, p. 49–50, 60).n (Chron.-Gadd, p. 49–50, 60). (Chron.-Gadd, p. 49–50, 60).Chron.-Gadd, p. 49–50, 60)..-Gadd, p. 49–50, 60).Gadd, p. 49–50, 60)., p. 49–50, 60).p. 49–50, 60).. 49–50, 60).

110 berīhīm – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре наīhīm – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре наhīm – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре наīm – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре наm – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре на – „напречни греди“, употребявани за залостване на градските врати отвътре на 
крепостта – синекдоха, обозначаваща цялостното опожаряване на укрепения град.

111 Т. е. асирийският цар Сарданапал.
112 ™n to totoqj ba�i�e…oij ba�i�e…oijba�i�e…oij – букв. „в двореца“. Под– букв. „в двореца“. Под t¦ ba�…�eia ba�…�eiaba�…�eia (pl. tant.) в древност сеpl. tant.) в древност се. tant.) в древност сеtant.) в древност се.) в древност се 

разбира цялостният сложен комплекс от царски, палати, особено характерни за блясъка на 
асирийската столица.

113 Тук се подразбира нападението на Астиаг (= Киаксар) Мидийски срещу Нин (= Ниневия).
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той114 с огън“. Но може би разрушената част от глинената табличка при р. 44 
да е съдържала указание, сходно с това на Diodorus115.

Буквалното сбъдване на това тежко пророческо слово на Наум за Ни-
невия и за нейния цар Sin-šar-iškun (ок. 623–612)116 е археологически засви-
детелствано още при първите разкопки на древния град, извършени от ан-
глийския пътешественик и археолог А. Layard. Той казва: „Дворецът е бил 
унищожен от огън. Алабастровите плочи са били сведени почти до вар и мно-
го от тях се разпаднаха на парчета веднага, щом като бяха разкрити. Местата, 
които други алабастрови плочи бяха заемали, можеха да бъдат проследени 
само чрез един тънък бял слой, подобно на пласт гипс, останал от исгорелия 
алабастър по построената от изсушени на слънце тухли стена“.117

7. Грабеж в пленената столица

В книгата на св. пророк Наум тази бъдеща участ на Ниневия, обичайна за по-
робения в древността град, е предсказана патетично и с подчертан драматизъм:

МТ 2:10–11а
„Разграбвайте сребро! Разграбвайте злато!“
Няма свършване на натрупания тежък куп
от всякакви скъпоценни неща.
Пустош, и опустошение, и разорение!
Sept.
Разграбваха среброто, разграбваха златото,
и нямаше свършване на нейните украшения;
нейните въжделени съдове бяха обременени повече от всички неща.
Отърсване, и разтърсване, и изхвърляне!
Chron.-Gadd (р. 45) бележи точно съвпадение с предложената пророче-

ска картина: „Голяма, неизмерима плячка заграбиха те в града“.118 Именно 
„неизмерима плячка“ (Er. Ebeling – unermeßliche Beute – срещу we’ēyn qēṣeh 
latekūnāh kābōd mikkōl kelī hemdāh („и няма свършване на натрупания тежък 
куп от всякакви скъпоценни неща“). През многовековното си съществува-
не Ниневия наистина е натрупала огромни богатства по търговски път119, а 
преди всичко – чрез военни набези и оплячкосвания. Затова неслучайно про-
рокът избира именно образа на лъва като кръвожадно животно120 за харак-

114 Т.е. Набополасар Вавилонски по време на завоевателните си походи.
115 За това предположение срв. И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 308, заб. 2.
116 В Наум 1:11c царският институт на Асирия символично е отъждествен с източника на 

злото за Юда belīaīaacal. Cf. Fr. Horst, Die �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.. Cf. Fr. Horst, Die �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.Cf. Fr. Horst, Die �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.. Fr. Horst, Die �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.Die �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O. �woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.�woelf Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O. Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.Kleinen Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O. Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O.Propheten (Handbuch zum AT, hrsg. von O. (Handbuch zum AT, hrsg. von O.Handbuch zum AT, hrsg. von O. zum AT, hrsg. von O.zum AT, hrsg. von O. AT, hrsg. von O.AT, hrsg. von O., hrsg. von O.hrsg. von O.. von O.von O. O.O.. 
Eissfeldt, erste Reihe, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;, erste Reihe, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;erste Reihe, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159; Reihe, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;Reihe, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;, 14), Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;Nahum, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;, 3. Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;Auflage, Tuebingen, 1964, S. 159;, Tuebingen, 1964, S. 159;Tuebingen, 1964, S. 159;, 1964, S. 159;S. 159;. 159; B���aj� B�� `Ermhneqa t\j 
Pa�aiAj Diaqhk\j�� N 4 – NaoÚm� 'Aq\nai� 1949� ��� 52.

117 A. Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London, 1853, p. 231.A. Layard, Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon, London, 1853, p. 231.
118 Подразбира се Ninua (= Ниневия).Подразбира се Ninua (= Ниневия).Ninua (= Ниневия).Ниневия).
119 Cf. P. Kleinert, op. cit., S. 513.Cf. P. Kleinert, op. cit., S. 513.
120 Cf. �. Rudolph, Micha-Nahum-Habakuk-�ephanja. Kommentar zum Alten TestamentCf. �. Rudolph, Micha-Nahum-Habakuk-�ephanja. Kommentar zum Alten TestamentMicha-Nahum-Habakuk-�ephanja. Kommentar zum Alten Testament 

�III, 1, Guetersloh, 1975, S. 173 („Der Loewe tritt in Nahum in seiner Funktion als beutegie-
riges Raubtier auf“).. 
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терно изобразяване хищническите асирийски нрави и произхода на ниневий-
ските съкровища. Всъщност лъвът – символ на могъщите асирийски царе 
и на бърлогата им Ниневия (срв. 2:12–13) – е основен мотив в цялостната 
асирийска култура и затова го намираме богато засвидетелстван в хроники, 
скулптури, релефи и т. н.121

Впрочем целият текст на Chron.-Gadd свидетелства за повсеместен пълен 
грабеж, на който вавилонските завоеватели предавали покорените области и 
градове на Асирия (р. 5, 8, 14, 27, 48, 55, 64). Военната плячка на нашествени-
ците включвала, разбира се, статуи и свещени изображения на боговете-покро-
вители в завладените градове (р. 9). Такава съдба постигнала и Ниневия с оглед 
разорението на централния храм на нейната закрилница – богинята Ištar122.

МТ 1:14а-b

От храма на боговете ти
Аз ще отстраня изваяните и изляти идоли.
Този грабеж неизбежно бил придружен с отвеждане на пленници (Chron.-

Gadd, p. 48), най-вече изсред асирийската аристокрация (р. 5, 6). Същата участ 
тайнозрителят Наум от Елкош отрежда както за Хуццав (huṣṣab – Ниневия)123, 
така и за нейните многобройни жречески, политически и търговски съсловия:

МТ 2:8
А Хуццав бива разголена, отведена
заедно с робините си, стенещи като гълъбици
и удрящи се по гърдите си.

8. клане в „кървавия град“

Според Diodorus Siculus (Bibl. hist. II, 26, 6–7) при обсадата на Ниневия 
е била пролята толкова много кръв на защитници, че водите на река Тигър124 
почервенели:

121 Н. Шиваров, пос. стат., с. 15; K. Oberhuber, Die Kultur des Alten Orients, Frankfurt amН. Шиваров, пос. стат., с. 15; K. Oberhuber, Die Kultur des Alten Orients, Frankfurt amK. Oberhuber, Die Kultur des Alten Orients, Frankfurt am 
Main, 1972, S. 269–273; Prof. Dr. G. Garbini, Alte Kulturen des Vorderen Orients (Architektur, 
�andmalerei, Plastik, Keramik, Metallarbeiten, Siegel), Guetersloh, 1968, S. 47, 69, 138; M. A. 
Beek, Bildatlas der assyrisch-babylonischen Kultur. Deutsche Ausgabe von �. Roelig, Guetersloh, 
1961, S. 39, 74, 88, 92, 97; Prof. Dr. H. Schmoekel, Ur, Assur und Babylon. Drei Jahrtausende im 
�weistromland, 5. Auflage, Stuttgart, 1955, S. 123, 286 f.; A. Parrot, op. cit., p. 53; O. Unbekannt, 
Hebraeisch-Deutsche Präparation zu den „Kleinen Propheten“ II (Micha dis Maleachi), hrg. von 
R.-F. Edel, Marburg, 1972, S. 36, No. 7; M. Strech, Assurbanipal und die letzten assyrische Könige,  
II. Teil: Texte, Leipzig, 1916, S. 213, 305, 307, 309, 311; E. Unger, Göttersymbol, RLV, IV Bd., 1926, 
S. 435; VIII Bd., 1927, Taf. I; Prof. Dr. H. Mode, Das Altertum in Bildern, Berlin, 1955, S. 76 f., 188; 
Idem, Fabeltiere und Dämonen. Die phantastische �elt der Mischwesen, Leipzig, 1973, S. 18.

122 The Cambridge Ancient History..., p. 206.
123 В библейската литература са налице доста на брой, но противоречиви опити за обяснениеВ библейската литература са налице доста на брой, но противоречиви опити за обяснение 

на huṣṣab от 2:8а (букв. „решено, определено е“ – part. ho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежиhuṣṣab от 2:8а (букв. „решено, определено е“ – part. ho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежиab от 2:8а (букв. „решено, определено е“ – part. ho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежиpart. ho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежи. ho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежиho. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежи. ex v. nṣb). Последният от тях принадлежиex v. nṣb). Последният от тях принадлежи v. nṣb). Последният от тях принадлежиv. nṣb). Последният от тях принадлежи. nṣb). Последният от тях принадлежиṣb). Последният от тях принадлежиb). Последният от тях принадлежи 
на H. Saggs (Nahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wH. Saggs (Nahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w. Saggs (Nahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wSaggs (Nahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w (Nahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wNahum and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w and the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wand the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w the fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wthe fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w fall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wfall of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w of Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wof Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w Nineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wNineveh, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w, JThS, NS 20, 1969, p. 220–222): wJThS, NS 20, 1969, p. 220–222): w, NS 20, 1969, p. 220–222): wNS 20, 1969, p. 220–222): w 20, 1969, p. 220–222): wp. 220–222): w. 220–222): wehuṣṣab gullṣṣab gullab gullgulletāh = него-āh = него-h = него- = него-
вата (sc. на двореца – б.а.) колонна основа се разпада (its column-base is dissolved). Всъщност тук сеsc. на двореца – б.а.) колонна основа се разпада (its column-base is dissolved). Всъщност тук се. на двореца – б.а.) колонна основа се разпада (its column-base is dissolved). Всъщност тук сеits column-base is dissolved). Всъщност тук се column-base is dissolved). Всъщност тук сеcolumn-base is dissolved). Всъщност тук се-base is dissolved). Всъщност тук сеbase is dissolved). Всъщност тук се is dissolved). Всъщност тук сеis dissolved). Всъщност тук се dissolved). Всъщност тук сеdissolved). Всъщност тук се). Всъщност тук се 
касае за типичен случай на символична персонификация на Ниневия. В пророческите книги често 
се срещат подобни символични наименования: rahab за Египет (Ис. 30:7; 51:9), šēšak за Вавилонrahab за Египет (Ис. 30:7; 51:9), šēšak за Вавилон за Египет (Ис. 30:7; 51:9), šēšak за Вавилонak за Вавилон за Вавилон 
(Йер. 25:26; 51:41), ’ărī’ēl и ’āhălībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.rī’ēl и ’āhălībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.ī’ēl и ’āhălībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.hălībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.ălībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.lībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.ībāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.bāh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.āh за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.h за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др. за Йерусалим (Ис. 29:1, 2; Йез. 23:4) и др.

124 В текста погрешно стои EÙfr£thj вм. T…grij.
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„Въстаниците, които се бяха подредили в равнината пред града125, побе-
диха асирийците в две битки и убиха Галаймен126, а от ония, които се противо-
поставиха, едни изклаха по време на бягството им, други пък, на които беше 
затворен обратният път към града, и които бяха принудени да се хвърлят в 
река Ефрат – избиха ги всички, с изключение на малцина. Толкова голямо 
беше множеството от убити, че течащата река се смеси с кръв и промени 
цвета си по едно доста дълго протежение“.

Десетилетия преди събитието св. пророк Наум вече е предрекъл това 
ужасно клане с поетичните слова:

МТ 3:3d-g И множество смъртно ранени,
 и купища трупове,
 и нямат край падналите
 – препъват се в труповете им!
В тази връзка е застъпена на два пъти (2:14d; 3:15b-c) изразителната ме-

тафора „меч“ като неизбежна, но заслужена угроза. Ще се лее кръв дори на 
малки деца (3:10c-d; срв. 3:11).

Историческото сбъдване на тези вещания е засвидетелствано и от 
Chron.-Gadd. Ред 27 според Er. Ebeling е предаден така: „Den vornehmen 
Leuten brachte er127 eine schlimme Niederlage bei“ („На знатните люде той 
нанесе тежък погром“, респ. „поражение“)128. Това жестоко клане, надлеж-
но отбелязано от иначе лаконичния вавилонски летописец, е станало тъкмо 
по бреговете на Тигър при превземането на свещения град Assur. На сеч са 
били подложени асирийските велможи и след погрома над Ниневия (р. 43). 
И. М. Дьяконов обобщава посочените пасажи така: „Уже „Хроника Гэдда“ 
указывает, что резне подвергались главным образом „великие“, т.е. знать“129. 
Впрочем поголовно клане вероятно е имало и след успешната битка за град 
Rugguliti, където „нито един-единствен човек не остана“ (р. 57). Някак стран-
но и несъгласувано прозвучава съобщението на Nicolaus Damascenus (fr. 
9)130, че асирийският цар паднал убит от ръката на Арбак Мидийски. Може 
би тук става смесване с убийството на Ga�aim�nhj (Diod. Sic. Bibl. hist. II, 
26, 6). Основното в случая е мотивът за кръвопролитната сеч, взела жертви 
най-вече изсред асирийската аристокрация.

9. асирия след разрушаването на столицата ѝ

Буди недоумение фактът, че след възвестяването на пророческата 
угроза за Ниневия св. пророк Наум отново призовава „Царя асирийски“ 
(melek ’aššūr):

125 Ниневия.
126 Ga�aim�nhj – пълководец на асирийската армия, брат на цар Sardan£pa�oj.
127 = Umakištar (Киаксар Мидийски).Umakištar (Киаксар Мидийски).štar (Киаксар Мидийски).tar (Киаксар Мидийски). (Киаксар Мидийски).
128 Летописецът навярно е имал предвид телесното поразяване с меч (т. е. клане) – срв. И. 

М. Дьяконов, пос. съч., с. 310.
129 Ibidem.Ibidem..
130 Fragmenta historicorum graecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravitFragmenta historicorum graecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit historicorum graecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravithistoricorum graecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit graecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravitgraecorum. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit. Collegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravitCollegit, disposuit, notis et prolegomenis illustravit 

Carolus Muellerus, Vol. III, Parisiis, 1849, p. 358 sq.
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МТ 3:18 Заспали са твоите пастири,
 Царю асирийски,
 спокойно почиват твоите благородници.
 Разпръснат е твоят народ по планините.
 няма кой да (го) събере.
Явно е, че според пророческото видение на св. пророк Наум краят на 

великия град не е непременно свързан с окончателния залез на асирийската 
държава. Макар и без столица, Асирия продължава още своята агония при 
управлението на привиден цар, към когото е адресиран ироничният погреба-
лен плач в двете заключителни строфи от книгата. Тягостна картина вещае 
пророкът за жалките останки от величието на бившата империя: формален 
цар, чиито велможи почиват в утробата на земята и чиито останали живи 
поданици безвъзвратно са разпръснати из планините.

Повествуванието на Chron.-Gadd потвърждава библейския ход на съ-
битията. Тук на два пъти се срещат указания за възцаряването на нов при-
емник на Aššuruballiṭ: „През месец [....] се възкачи [Assuruballiṭ] на трона в 
Ḫarrân като цар на Асирия“ (р. 49–50); „Те обединиха заедно войските си131 и 
потеглиха към Ḫarrân [против] Assur[uballiṭ], който се беше възкачил на тро-
на в Асирия“ (р. 59–60). Както бележи C. Gadd132, известен брой защитници 
на Ниневия са успели, изглежда, да пробият обсадата и да се укрият в Ḫarrân. 
От тук те продължавали отчаяната съпротива, надявайки се на съюзническа 
помощ отвън. Централна фигура тук е поелият тежкото наследство на коро-
ната Assuruballiṭ (612–609) – най-малкият брат на Assurbanipal (668–627) и 
чичо на самоизгорилия се цар Sin-šar-iškun (623–612), дотогава главен жрец 
на Sin в Ḫarrân133. Скоро тази втора северна столица е била превзета, въпреки 
египетската помощ на фараон Нехо. Така през 609 г. пр. Хр. безвъзвратно 
бил положен краят на многовековната асирийска монархия.134

10. руините на ниневия

Последната строфа от пророческата поема на св. пророк Наум звучи 
като заключителен акорд на цялостното предсказание за окончателната ги-
бел на Ниневия:

МТ 3:19a-b

И никакво изцерение не е възможно за раната ти,
(Sept.: разрухата ти)
смъртоносно е твоето нараняване!
Сам Яхве на войнствата „е подготвил края“ (1:9b), „гроба“ (1:14d) на Ни-

невия, поради което „не ще има никога вече потомство“ с нейното име (1:14b) 
„и никога не ще се чува вече гласът на вестителите“ ѝ (2:14f). Защото: „Оп-

131 Има се предвид съюзът между Ummanmanda (= скитите) и „царя на Вавилон“ (= На-Има се предвид съюзът между Ummanmanda (= скитите) и „царя на Вавилон“ (= На-Ummanmanda (= скитите) и „царя на Вавилон“ (= На-(= скитите) и „царя на Вавилон“ (= На-
бополасар).

132 C. J. Gadd, op. cit., p. 19.
133 Cf. The Cambridge Ancient History..., p. 127; �. �eißbach, Assyrien, RLA, erster Band,Cf. The Cambridge Ancient History..., p. 127; �. �eißbach, Assyrien, RLA, erster Band, 

1932, S. 303; И. М. Дьяконов, пос. съч., с. 314.
134 Cf. M. Noth, Geschichte Israels, 6. Auflage, Göttingen, 1966, S. 245.öttingen, 1966, S. 245.ttingen, 1966, S. 245.
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устошена е Ниневия“ (3:7c) и над нея ще владее вовеки „пустош, и опустоше-
ние, и разорение!“ (2:11a)135.

Анонимният летописец от Вавилонската хроника съвсем сбито, но 
изразително свидетелства, че след превземането на Ниневия завоевателите 
„превърнаха града в хълм от развалини и отломки“ (р. 45) – днешните хълмо-
ве Куюнджик и Неби Юнус (до гр. Мосул в Ирак), археологически разкопа-
вани и проучвани от 1842 г. насам.

Двеста години след разрушаването на асирийската столица Xenophon, 
бидейки на военен поход по бреговете на Тигър, не е могъл вече да разпознае 
руините на някогашния велик град. Затова той се задоволява само да опише 
пустоша на обрушените стени и местността произволно назовава Me�pi�a, 
като прави погрешни догадки за древните обитатели и за причините на няко-
гашния разгром (Anab. Г ІV 10–12).

Diodorus Siculus от своя страна съобщава, че победителите изтрили 
Ниневия от лицето на земята, а нейните богатства били отнесени в мидий-
ската столица Екбатана (Bibl. hist. II, 28).

Уникално и изумително явление в древната история – пълна разруха и 
забвение над Ниневия, безостатъчно изчезване на асирийския народ в мрака 
на вековете!136

Така се сбъднала с цялата си сила и точност тежката пророческа отсъ-
да, свише получена и възвестена от св. пророк Наум от Елкош за деспотич-
ната асирийска столица. „Защото Господ Бог нищо не прави, без да открие 
тайната Си на Своите раби – пророците“ (Ам. 3:7).

Това съдбоносно за древната история на Предния Ориент събитие по-
родило всеобща радост, отзвук от която е съхранен в кн. Товит: „Преди да 
умре137, той138 чу за гибелта на Ниневия, която плени Навуходоносор и Асу-
ир139, и пред смъртта си се възрадва поради Ниневия“ (Тов. 14:15). Впрочем 
това ликуване също е предречено от св. пророк Наум:

Sept. 3:19c Всички, които чуят вестта за тебе,
 ще пляскат ръце за тебе:
 защото – върху кого не е налитала
 непрестанно твоята злоба?

ИСАГОГИЧЕСКИ ИЗВОД

Въз основа както на текстовокритичния анализ върху пророческото 
писание на св. пророк Наум, така и на текстовите паралели спрямо привле-
чените исторически източници, се налага заключението, че разглежданата 
книга в никакъв случай не може да бъде vaticinia post eventum140. Повече от 

135 Цитатите на този абзац са по МТ.Цитатите на този абзац са по МТ.
136 The Cambridge Ancient History�, p. 130, 206.
137 „Преди да умре“ в Екбатана Мидийска.
138 Т.е. Товия, син на Товит.
139 Има се предвид Киаксар Мидийски.
140 Срв. началото на студията –А. Актуалност на проблема.
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явно е, че тук се касае за боговдъхновено произведение с ярко подчертан 
пророчески характер, исторически осъществен и доказан в края на бурното 
за близкоизточния древен свят VІІ столетие пр. Хр.

В опит положително да се разреши исагогическият проблем за времеп-
роизхода на книгата на св. пророк Наум би могло – с оглед предложения 
досега материал и резултати – да се направи обобщение в следната насока:

1) От нейното съдържание става явно, че преките предсказания за па-
дането на Ниневия (2:2, 4 – 3:17) представляват основното ядро от боговдъ-
хновената пророческа поема на св. пророк Наум. Тъкмо те непосредствено 
принадлежат на пророка-писател и времепроизходът им трябва да се търси 
веднага след разрушаването на египетския град Тива141 (nō’ ’amōn – Наум 3:8) 
от асирийския цар Assurbanipal (668–627) през 663 г. пр. Хр. Съдържащите 
се в пасажа 3:8–10 исторически указания и обстоятелства около катастро-
фата на Но-Амон говорят за свежо, неотшумяло още в паметта на людете от 
Предния Ориент събитие. Всъщност Тива като пример на неочаквана раз-
руха е станала и пряк повод за Божие предсказание спрямо Ниневия. А това 
време съвпада с царуването на Манасия (687–642) в Юдея. От библейската 
история се знае, че този цар, бидейки асирийски васал (2 Парал. 33:11), до-
пуснал и утвърждавал пагубното за яхвизма влияние на могъщата езическа 
Асирия – култ, нрави, култура и т. н. (4 Цар. 21:2–7). Затова съвсем понятна 
е всеобщата омраза, изпитвана сред юдейския народ срещу всичко асирий-
ско. Оттук именно извира страстната ненавист и стихийният гняв, с които са 
напоени предсказанията на пророк Наум срещу „кървавия град“ (3:1). Сле-
дователно, основната част от книгата на св. пророк Наум трябва да се отнесе 
около половин век142 преди гибелта на асирийската столица.

2) След сбъдването на Наумовото пророчество (т.е. след 612 г. пр. Хр. 
– разрушаването на Ниневия), към тези първоначални записки на пророка от 
Елкош са били прибавени от страна на анонимен пророчески ученик (в стила 
и традициите на св. пророк Наум):

– Увод към книгата, по-точно:
– надпис (1:1)143,
– алфавитен псалом (1:2–8)144 и
– встъпителни предсказания за Асур (1:9–12a-e, 14) и Юдея (1:12f-g, 13; 

12:1, 3)145;

141 Cf. Theben. Text: K. Michaowski, Aufnahmen: A. Dziewanowski (In der Reihe „Kunst und 
Kultur des Altertums“), Leipzig, 1974, S. 5–7, 19; The Cambridge Ancient History�, p. 285; Eb. 
Schrader, Der Kelinschriften und das Alte Testament. Mit Einem Beitrage von Dr. P. Haupt, zweite 
Auflage, Giessen, 1883, S. 451 f.

142 Срв. проф. Ив. С. Марковски, Пророк Наум. – В: Дванадесетте пророци, ГДА, т. V (ХХХІ),(ХХХІ), 
1955–1956, с. 261; Dr. J. Goettsberger, Einleitung in das Alte Testament, Freiburg im Br., 1928, S. 341.

143 За този възглед cf. A. �eiser, Einleitung in das Alte Testament, fünfte Auflage, Berlin,За този възглед cf. A. �eiser, Einleitung in das Alte Testament, fünfte Auflage, Berlin,cf. A. �eiser, Einleitung in das Alte Testament, fünfte Auflage, Berlin,ünfte Auflage, Berlin,nfte Auflage, Berlin, 
1963, S. 227.

144 Cf. A. Robert und A. Feuillet, Einleitung in die Heilige Schrift, Bd. I. Allgemeine Einlei-
tungsfragen und das Alte Testament, 2. Auflage, �ien-Freiburg-Basel, 1966, S. 514 f.; J. Moriarity, 
Nahum, NCE, vol. �, 1967, p. 198; O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament, 3. Auflage, Tü-
bingen, 1964, S. 561; A. �eiser, op. cit., S. 226.

145 Cf. A. �eiser, op. cit., S. 227.
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б) Погребална иронична песен в Епилога-елегия (3:18–19)146.
За мотив на тази редакторска обработка147 следва да се посочи желание-

то, щото пророческата книга на св. пророк Наум да бъде литургично приспо-
собена и богослужебно използвана в Йерусалимския храм148.

3) Градивен принос в старозаветната исагогика предлага онова крило от 
умерената библейска критика, което при разглеждане проблема за времепро-
изхода на книгата на пророк Наум изхожда от критериите: terminus a quo –  
663 г. пр. Хр., terminus ad quem – 612 г. пр. Хр. В най-ново време тази пози-
тивна схема се възприема, макар и във вариращ вид, от следните библеисти:

а) изобщо с оглед на периода 663–612 г. пр. Хр. – J. Haspecker, E. Osswald, 
A. Fenz, Fr. Horst149;

б) 20-30 години преди 612 г. пр. Хр. – О. Eissfeldt150;
в) между 628 г. пр. Хр. (смъртта на Assurbanipal) и 612 г. пр. Хр. – О. 

Kaiser и J. Moriarity151.
4) Тъкмо от позициите на тази исагогическа постановка и в духа на съ-

ображенията от настоящото изследване може аргументирано да се обоснове 
и възприеме пророческо-историческият характер на разглежданата книга. 
Тук следва да се подчертае обаче, че постепенният процес на съставител-
ство, редактиране и композиране преди и след 612 г.152 с нищо не накърнява 
достоверността и каноническото достойнство на пророчествата на св. про-
рок Наум, а само набелязва историческите им измерения. Следователно и 
чрез този исагогически метод се потвърждава веровата ни убеденост, че с 
мощното си поетично слово153 тайнозрителят от Елкош е изрекъл „истинско 
пророчество“154 десетилетия преди настъпването на ярко предсказания раз-
гром над Ниневия Асирийска. Така св. пророк Наум в пълнота е осъществил 
призванието си: да бъде „утешител“ (naḥūm) не само за сънародниците си 
чрез предсказание за предстоящ край на злото, но и за нашето съвремие с 
красотата на древното благовестие:

МТ 2:1a-b

Ето, по планините са нозете на вестител с радостна вест.
Той провъзгласява: „Мир!“
(Срв. Рим. 10:15)

146 Cf. O. Eissfeldt, op. cit., S. 559; A. �eiser, ibid.
147 Cf. J. Moriarity, op. cit., p. 198 sq.Cf. J. Moriarity, op. cit., p. 198 sq.
148 Тази правдоподобна теза, представена в известни нюанси, се застъпва от: E. Osswald,Тази правдоподобна теза, представена в известни нюанси, се застъпва от: E. Osswald,E. Osswald, 

Nahumbuch, RGG, vierter Bd., 1960, S. 1297; Fr. Horst, Die �wölf Kleinen Propheten, Nahum bisölf Kleinen Propheten, Nahum bislf Kleinen Propheten, Nahum bis 
Maleachi, 3. Auflage, Tuеbingen, 1964, S. 153; E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol., III, 1962, p. 498; J.uеbingen, 1964, S. 153; E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol., III, 1962, p. 498; J.bingen, 1964, S. 153; E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol., III, 1962, p. 498; J. 
Moriarity, op. cit., p. 198; Ed. Lipinski, Nahum, EJ, vol. �II, 1972, p. 794; O. Kaiser, Einleitung in�II, 1972, p. 794; O. Kaiser, Einleitung in 
das Alte Testament, Gütersloh, 1969, S. 180; A. �eiser, op. cit., S. 226.ütersloh, 1969, S. 180; A. �eiser, op. cit., S. 226.tersloh, 1969, S. 180; A. �eiser, op. cit., S. 226.

149 J. Haspecker, Nahum, LThK, VII Bd., 1962, S. 779; E. Osswald, op. cit., S. 1296; A. K. 
Fenz, Nahum (Buch), BL, 1968, S. 1213; Fr. Horst, op. cit., S. 154.

150 O. Eissfeldt, op. cit., S. 560.
151 O. Kaiser, Einleitung in das Alte Testament, Berlin, 1973, S. 185; J. Moriarity, op. cit., p. 

199.
152 Cf. J. de Vries, The acrostic of Nahum in the Jerusalem liturgy, VT, 16, 1966, p. 476–481.Cf. J. de Vries, The acrostic of Nahum in the Jerusalem liturgy, VT, 16, 1966, p. 476–481.
153 За поетичния гений на пророка cf. E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol. III, 1962, p. 499.За поетичния гений на пророка cf. E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol. III, 1962, p. 499.cf. E. A. Leslie, Nahum, IDB, vol. III, 1962, p. 499.
154 J. Haspecker, Nahum, LThK, VII Bd., 1962, S. 779.J. Haspecker, Nahum, LThK, VII Bd., 1962, S. 779.
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DAS BUCH DES PROPHETEN NAHUM

��EITER TEIL: ISAGOGISCHE FORSCHUNG 

SLAVČO VALČANOV 
�usammenfassung

Das nicht umfaengliche Buch des heiligen Propheten Nahum tut sich un-
ter den Dodekapropheton-Buechern durch die Fuelle verblueffend konkrete und 
genauer �eissagungen bezueglich schicksalhafter Ereignisse in Vorderorient im 
VII. Jahrhundert v. Chr., hervor. Um diese spezifische theologisch-historische 
Bedeutung des Nahumbuches zu begruenden, widmet der Verfasser den ersten 
Teil dieser Studie (Texkritische Forschung. – In: Annuaire de L’ Academie de 
theologie „St. Clement d’Ochrida“, t. ��I� (LV), 1979–1980) den textkritischen 
Problemen dieser prophetischen Schrift. Er verfolgt den �ustand des Textes im 
Textus Masoreticus (von einer bulgarischen Uebersetzung begleitet), es werden 
die Handschriften vom Toten Meer 4Q Nah und 5 Mur �IIN88 analysiert und 
die aeltesten griechischen Uebersetzungen – Septuaginta, Aquilas, Symmachus, 
Theodotion, Quinta, sowie perg 8 Hev�IIgr von Nahal Hever – zu Rat gezo-
gen. Auf dieser Basis eben, werden ferner die Grundmomente der Bewegung 
der handschriftlichen und Uebersetzungstradition des Nahumbuches und seine 
Textstruktur vermerkt.

Der zweite Teil des �erkes (Isagogische Forschung) ist auf die traditionelle 
kirchliche Auffassung der prophetischen und kanonischen Qualitaeten des Na-
humbuches als eine Antwort auf die unter den biblischen Rationalisten ueber-
wiegende Ansicht ueber den pseudoprophetischen Charakter der �eissagungen 
des Nahum von Elkosch, aufgebaut (vaticinia post eventum). Als Beweismaterial 
wurden zahlreiche nichtbiblische Denkmaeler in bulgarischer Uebersetzung an-
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gefuehrt, analysiert und mit dem Nahumbuch verglichen, welche die �erstoerung 
der assyrisch-babilonischen Hauptstadt Ninive im Jahr 612 v. Chr. betreffen (was 
das Hauptthema im Nahumbuch ist): The Babylonian Chronicle Br. M. Nr. 21901, 
Herodotus (Historiae, I, 103, 104, 106), �enophon (Anabasis, lib. III, cap. IV), 
Diodorus Siculus (Bibliotheca historica, II, 24-27), Alexander Polyhistor et Aby-
denus (In: Eusebii Chronica, lib. I, cap. V, I�).

Die isagogische Schlussfolgerung ist:
Aufgrund sowohl der textkritischen Analyse der prophetischen Schrift Na-

hums als auch der Textparallelen der herangezogenen historischen Quellen dra-
engt sich die Schlussfolgerung auf, dass es sich hier keinesfalls um vaticinia post 
eventum, sondern um ein von Gott inspiriertes �erk mit deutlich betontem pro-
phetischen Charakter handelt, das sich im Lauf der Geschichte verwirklicht und 
bewiesen am Ende des fuer die antike �elt des nahen Osten stuermischen VII. 
Janrhunderts v. Chr. wurde.

Aus dem Buch Nahum geht hervor, dass die direkten �eissagungen bezueg-
lich des Falls Ninives (2, 2.4. – 3, 17) den Grundkern dieses von Gott inspirierten 
prophetischen Poems ausmachen. Gerade sie gehoeren unmittelbar dem Prophe-
ten und Schriftsteller und ihre Herkunft in der �eit ist sofort nach der �erstoe-
rung der aegyptischen Stadt Theben (No Amon, – Nahum 3, 8) vom assyrischen 
Koenig Assurbanipal (668–627) im Jahr 663, d. h. ein halbes Jahrhundert vor der 
�erstoerung Ninives, zu suchen.

Nach der Erfuellung der Prophezeinung Nahums (d. h. nach 612 v. Chr.) zu 
diesen urspruenglichen Aufzeichnungen des Propheten von Elkosch wurden von 
einem anonymen Schueler desselben (im Stil und in den Traditionen Nahums) 
hinzugefuegt:

1. Einfuehrung in das Buch, genauer
a) Aufschrift (1, 1),
b) alphabetischer Psalm (1, 2–3),
c) einleitende �eissagungen fuer Assur (1, 9–12a-e, 14) und Judaea (1, 12f-g, 

13; 2, 1, 3),
2. Ironisches Begraebnislied im Epilog, der eine Elegie ist (3, 1-19).
Als Beweggrund fuer diese Redaktionsbearbeitung ist der �unsch auf zuzei-

gen, das prophetische Buch Nahums liturgisch anzupassen und beim Gottesdienst 
im Tempel von Jerusalem zu gebrauchen. Bei der Behandlung des Problems der 
Entstehungszeit des Nahumbuches muss man von den Kriterien terminus a quo 
– 663, und terminus ad quem – 612, ausgehen.

Der allmaehliche Verfassungs-, Redaktions- und Kompositionsprozess des 
Nahumbuches, vor und nach dem Jahr 612 v. Chr., verletzt in keinem Fall die 
�ahrheitstreue und den kanonischen �ert der Prophezeihungen Nahums, son-
dern umreisst nur ihre historischen Dimensionen. Somit, im Geist der herkoemm-
lichen kirchlichen Auffassung in der alttestamentlichen Theologie, wird unsere 
Glaubensueberzeugung bestaetigt, dass der Visionaer von Elkosch durch seine 
maechtige poetische Sprache wirklich die �erstoerung der Hauptstadt Nineve, 
vollendet von Kyaxares von Medien (625–585 v. Chr.) und Nabupolassar von 
Babylon (626–605 v. Chr.), vorausgesagt hatte.
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александр омарчевски. РЕЛИГИОЗНАЯ  ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА ЮСТИ-
НИАНА І (527–565)

Управление императора Юстиниана І является вершиной в политической, военной, а 
также в церковной и культурной истории Византии. Настоящее исследование ставит целью 
проследить углублëнно два аспекта этого управления – религиозную политику и церковному 
законодательству. Специальное внимание уделяется характерологическому анализу импера-
торской пары – Юстиниана и Феодоры, проблематике, касающейся Пятого вселенского собора 
в Константинополе (553), а также христианской миссии этого периода.

Aleksandar Omarchevski. ТНЕ RELIGIOUS POLICy OF EMPEROR JUSTINIAN I (527–565)

The rule of Emperor Justinian I marks one of the peaks in both political and military as 
well as church and cultural history of Byzantium. Generally speaking, the aim of the present 
study is to search into two aspects of this rule – the religious policy and the church legislation. 
Special attention has been given to the characterological analysis of the ruling couple – Justinian 
and Theodora, the issues of and around the Fifth Ecumenical Council in Constantinople (553), 
as well as the Christian mission during this period.
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ПОСВЕЩАВА СЕ НА 1450-АТА ГОДИШНИНА
ОТ ПЕТИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

И 80-АТА ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО
НА БОГОСЛОВСКИЯ ФАКУЛТЕТ

„има два велики дара, които бог, поради Своята любов към хората, е 
дал свише: свещенството и императорското достойнство. Първото слу-
жи (ὑπηρετουμένη) на божествените неща, докато второто насочва и уп-
равлява човешките дела; но и двете произхождат от един и същ източник 
и украсяват живота на хората. ето защо, нищо не трябва да бъде извор 
на грижа за императорите така, както достойнството на свещениците, 
тъй като за тяхното (императорското) благополучие те постоянно се 
молят на бога. Защото, ако свещенството е по всякакъв начин свобод-
но от вина и притежава достъп до бога и ако императорите управляват 
справедливо и благоразумно държавата, поверена на тяхната грижа, ре-
зултатът ще бъде обща хармония (συμφωνία τις ảγαθή) и, което е полез-
но, ще бъде дарено на човешкия род“.

Novella VI, Praefatio.
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ПРЕДГОВОР

Управлението на император Юстиниан І е една епоха с огромно значе-
ние за историята на Християнската църква. При император Юстин І (518–
527) се сложил край на първата официална схизма между църквите на Рим и 
Константинопол, с което завършил и първият етап от многоликата постхал-
кидонска полемика по христологическите въпроси. С идването на власт на 
неговия племенник Юстиниан І тази полемика навлязла в една нова, още по-
разнообразна с оглед отстояваните мнения и възгледи фаза, в която личност-
та на владетеля играела съществена роля. По общо мнение управлението на 
Юстиниан маркирало прехода между две епохи във всички аспекти на об-
ществения живот в Източната римска империя, която постепенно придобила 
облика на държавата, наричана Византия. В този смисъл личността и огро-
мната разностранна дейност на император Юстиниан ще бъдат естествения 
фокус на изложението в това изследване. Естествено е, с оглед на поставени-
те цели, акцентът да бъде поставен най-вече върху влиянието на неговото уп-
равление върху живота на Църквата, както и върху богословската дискусия 
през този период. Цел на този труд е и да се представят христологическите 
възгледи и спорове през тази епоха, да се проследи техният генезис, взаи-
мовръзки и сблъсъците помежду им. Специално внимание ще бъде отделе-
но и на нормативната среда, в която Църквата се развива след реформата и 
кодификацията на римското право, извършена по нареждане на Юстиниан. 
Изследването има за цел систематично да бъдат проследени и анализирани 
дефинираните в заглавието аспекти от управлението на императора-бого-
слов, за да може то да се превърне в едно полезно помагало за студентите по 
теология и всички, които се интересуват от разглежданата проблематика. С 
оглед на това при възможност използваните извори са цитирани по издания, 
които са по-лесно достъпни за тях. Умишлено е ограничен обемът на критич-
ния апарат, в който са включени предимно изворите. Научните изследвания 
с коментарен и интерпретаторски характер са включени в библиографията в 
края на труда, която освен ползваната, включва и препоръчителна литерату-
ра. В този си обем и с така дефинираните обекти за изследване този труд има 
амбицията да запълни една празнина в родната ни църковна историография. 
Недостатъчно осветлените или въобще неразгледаните детайли от зададения 
проблемен кръг ще бъдат предмет на по-нататъшни изследвания.

А. О.



46

СЪКРАЩЕНИЯ

a. anno (година).
AB Analecta Bollandiana, Bruxelles, 1882 ff.
ABA�.PH Abhaudlungen der Bayerischen Akademie der �issenschafen. Philosophisch – 

historische Abteilung. N. S. München, 1929 ff.
AbhGöttG�(NF) Abhandlungen der Gesellschaft der �issenschaften zu Göttingen (Neue Folge). 

Berlin, 1902 ff.
AbhMünchAk Abhandlungen der Bayerischen Akademie der �issenschaften zu München. 

Philosophisch-philologische und historische Klasse. München, 1833 ff.
ACO Acta conciliorum oecumenicorum, (ed. Eduard Schwartz, Johannes Straub, Rudolf 

Schieffer). Berlin – Leipzig, 1914/84.
AHC Annuarium Historiae Conciliorum. Amsterdam, 1969 ff.
Beck, Kirche Beck, H. G., Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich (Handbuch 

der Altertumswissenschaft �II, 2, 1). München, 1959.
B� Byzantinische �eitschrift. Leipzig, 1892 ff.
c. страница.
cap. caput, capitulum (глава, параграф).
CChr Corpus Christianorum. Turnhout, 1953 ff.
CCO Les canons des conciles oecumeniques, (ed. P-P. Jouannou). Grottaferrata, 

1962.
Chalkedon Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, (ed. A. Grillmeier – H. 

Bacht), Bd. 1–3. �ürzburg, 1951/54.
Cod. Codex Justinianus, (ed. P. Krueger), Berlin, 1954.
COD Conciliorum Oecumenicorum Decreta, (ed. G. Alberigo). Bologna, 1973.
CN Coleman-Norton, P. R., Roman State and Christian Church. A Collection of Legal 

Documents to A.D. 535, Vol. I-III, London, SPCK, 1966.
Cod. Encycl. Codex Encyclius (ed. Ed. Schwartz). – In: ACO II 5.
col., cols. columna, columnae (колона, колони).
Coll. Avell. Epistulae Imperatorum, Pontificum, aliorum inde ab anno 367 usque ad annum 553 

datae, Avellana quae dicitur collectio (ed. Otto Günther). CSEL t. ���V. Vienna, 
1895/98.

CSCO Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain, 1903 ff.
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vienna, 1866 ff.
CSHistByz Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Bonn, 1828/97.
CT Codex Theodosianus. Theodosiani Libri �VI cum Constitutionibus 

Sirmondianis et Leges novellae ad Theodosianum pertinentes. T. 1–2, Berlin, 
1954.

DHGE Dictionaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique. Paris, 1912 ff.
DOP Dumbarton Oaks Papers. �ashington, D.C., 1941 ff.
DThC Dictionnaire de theologie catholique. Paris, 1903/72.
ed. издал.
EO Echos d’Orient, Paris, 1897 ff.
Ep. Epistula (послание, писмо).
f., ff. следващия, следващите.
GSC Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig 

– Berlin, 1897.
GOThR Greek Orthodox Theological Review, Brookline, Mass. 1952 ff.
Grumel Grumel, V. Les regestes des actes du patriarchat de Constantinople, vol. I. Kadikoey 

– Istanbul, 21972.
HE Historia ecclesiastica (Църковна история).
hrsg. издал.



47

ibid. ibidem. (там, пак там, на същото място). 
In: в, във (съответното издание).
Jaffe P. Jaffe, Regesta pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post 

Christum natum MC�CVIII, 2 vols. Leipzig 1885–1888 (facsimile ed. Graz 
1956).

JThS Journal of Theological Studies. Oxford, 1899 ff.
KG Kirchengeschichte (Църковна история).
Kirch Kirch, C. Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae, ed. L. Ueding, 

Barcelona and Freiburg 1950.
KLL Kindlers Literatur-Lexicon. �ürich, 1964 ff.
lib. liber, libri (книга, книги).
LP Liber Pontificalis, (ed. L. Dichesne), New york, 1916.
Mansi Mansi, G. D., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, Florentia, 

1759/63.
MGH Monumenta Germaniae Historica ab a. 500 usque ad a. 1500. Hannover – Berlin, 

1877 ff.
Nov Justiniani Novellae, (ed. R. Schoell – G. Kroll). Berlin, 1954.
Op. cit. Opus citatum (посоченото съчинение).
OCA Orientalia Christiana Analecta, Roma, 1935 ff.
OCP Oriantalia Christiana Perodica, Roma, 1935 ff.
p. pagina, page (страница).
PG Patrologia cursus completus – series graeca (ed. J. P. Migne). Paris, 1857/66.
Pitra Pitra, J. B. Iuris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. 2 vols. Rome 

1864/68.
Photius. Bibl. Photius. Miriobiblion sive Bibliotheca. – In: PG. T. CIII/CIV, col. 1–356.
PL Patrologia cursus completus – series latina (ed. J. P. Migne), Paris, 1844/64.
PLS Patrologiae latinae supplementum. T. 1–5. Paris, 1958/70.
PO Patrologia Orientalis, (ed. R. Graffin – F. Nau), Paris, 1907 ff.
RAC Reallexikon für Antike und Christentum. Stuttgart, 1950 ff.
RevÉtAug Revue des Études Augustiniennes. Paris, 1955 ff.
RevScPhTh Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques. Kain, 1907 ff.
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart, ed. K. Galling, 7 vols. Tuebingen 

1957/65.
Rhalles-Potles Ñ������ ��� ��� �� ��� ������� �������� �™� ����� ���� ���™� ��������������� ��� ��� �� ��� ������� �������� �™� ����� ���� ���™� �������������� ��� ��� �� ��� ������� �������� �™� ����� ���� ���™� ��������� T. I–V, 

Athens, 1852/59.
Richards, Popes Richards. The Popes and the Papacy in the Early Middle Ages (476–750), London, 

1979.
ROC Revue de l’Orient Chrétien. Paris, 1896 ff.
RTK Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche. Bd. 1–24. Leipzig, 

31896/1913.
S. Seite (страница).
SBA� Sitzungs berichte der Bayerische Akademie der �issenschaften. Philosophisch 

– historische Abteilung. München, 1833 ff.
SBHeidelbAk Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der �issenschaften. Philosophisch-

historische Klasse. Heidelberg, 1910 ff.
SBMünchAk Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der �issenschaften zu München. 

Philosophisch-historische Klasse. München, 1860 ff.
SC Sources Chrétiennes, Paris, 1941 ff.
(sel.) година по селевкийското леточислене.
sq. sequens, sequentes (следващият, следващите).
SSP III Scriptores sacri et profani. Fasciculus III. Leipzig, 1899. 
SVThQ St. Vladimir’s Theological Quarterly, New york, 1951 ff.
t. tomus (том).
ThL� Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1876 ff.



48

tr. превел.
TRE Theologische Realenzyklopaedie. Berlin, 1977 ff.
TU Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Altchristlichen Literatur. Leipzig, 

1882 ff.
vol. volumen (книга, том).
�KG �eitschrift fur Kirchengeschichte. Gotha – Stuttgart, 1877 ff.
�savignySt �eitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. �eimar, 1911 ff.



49

УВОД

управлението на император юстин І
като въведение в епохата на юстиниан

През нощта на 8 срещу 9 юли 518 г. император Анастасий І склопил очи, 
без да се погрижи за свой приемник. Неговите трима племенници Ипатий, 
Помпей и Пров не били разглеждани като сериозни кандидати за трона, тъй 
като не разполагали с достатъчна подкрепа нито сред войската, нито сред 
народа. След като през 515 г. починала императрица Ариадна, нямало и нова 
августа, която би могла да повлияе при избора на нов василевс. На фона на 
ожесточената борба на православните с еретиците, която Анастасий насле-
дил при възшествието си и не само не потушил, а допринесъл за изострянето 
ѝ, изборът на новия император не можел да протече спокойно, при общо 
съгласие и съблюдаване на всички установени процедури. Това бил повратен 
момент, от който зависело положението на борещите се страни – дали те 
ще са в ролята на господстващи или на преследвани. Като се вземат предвид 
всички тези обстоятелства, логично стигаме до извода, че провъзгласяването 
на православен приемник на Анастасий не е действие на някаква малка прид-
ворна партия, а по-скоро е израз на народната воля и представлява резултат 
от общата победа на православните в борбите им с еретиците в източната 
половина на Римската империя по време на предишните царувания. То е ре-
зултат и от това, че ревнители за Халкидонското православие тайно или явно 
са били на служба във войската и при двора и са поддържали активни връзки 
с православните монаси, клир и народ.

Заемането на вакантния престол зависело от борбата между отделните 
фактори, които участвали в избора на император. За да се избегнат въл-
нения, породени от безвластието, този избор трябвало да бъде направен 
спешно. Силенциариите1 извикали в двореца магистъра на официите Келар 
и командира на гвардейски корпус на ескувитите Юстин, докато гвардейци-
те заемали своите позиции. На сутринта сенаторите, народът и войниците 
от града се събрали на хиподрома. При обсъждането на кандидатурите, из-
борът паднал върху Юстин, който явно не е бил само пасивен наблюдател 
на случващото се2. Войниците и народът го акламирали, след което веднага 
последвал изборът му от войската, който според древния обичай се изразя-
вал в издигане на избраника върху щит. После патриарх Йоан ІІ (518–520) 
извършил и официалната церемония по коронацията, с която се ознамену-
вала една невероятна кариера.

1 Придворни служители, които въдворявали тишина при преминаването на императора в 
различните церемонии.

2 Това личи от единодушните свидетелства на летописците, срв. евагрий Схоластик. Цер-
ковная история, кн. IV, гл. 2, с. 151; Theophanes, Chronographia, p. 255; Malalas, Chronographia, 
p. 410; Theodorus lector, Historia ecclesiastica, lib. II, cap. 37. PG t. 86, col. 203; Zonaras, Annales, 
I, �IV, c. 5.
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Известните факти за живота на Юстин преди възшествието му на 
трона не са много. Роден е ок. 450–452 г. в укрепеното градче Вередиана 
в провинция Дардания, диоцез Илирик3. Произхожда от бедно семейство. 
Юношеството си прекарал в родното си село като работел на полето или 
като свинар. Неговият тракийски или илирийски произход днес еднакво е 
защитаван както от изворите, така и от съвременните учени; теорията за сла-
вянския му произход вече не е актуална. Не трябва да се изпуска от внимание 
и фактът, че населението на Балканите тогава вече е било твърде смесено и 
така е възможно тракийският или илирийският елемент в рода на Юстин да е 
бил потиснат. Във всеки случай семействата на Юстин и на неговия племен-
ник Юстиниан спадали към илирийския културен кръг, откъдето идва и упо-
требата от тях на латинския като майчин език. Това не е било без значение за 
по-късната ориентация на политиката на императора. Липсата на вътрешна 
връзка с Изтока, каквато би могла да се очаква от един владетел от източен 
или азиатски произход, вероятно също е оказвала влияние, което не трябва 
да се подценява�.

Около 470 г., при управлението на император Лъв І (457–474), Юстин 
заедно с двама свои приятели Зимарх и Дитивист се преместили на юг. 
Поводът за това вероятно са икономическите притеснения, които им при-
чинявали варварските нападения в родната им провинция. Те успели да се 
запишат в императорската гвардия. Елитният корпус на ескувитите, в който 
служел Юстин, е бил основан сравнително скоро преди това от Лъв І, с цел 
да се балансира влиянието на германските военни в двора. Юстин бил храбър 
войник, участвал във войните срещу исаврите, срещу персите, а после и сре-
щу въстаническите войски на Виталиан. Последният му пост във войската 
бил комес (командир) на ескувитите. Въздигнат бил и в сенаторско достойн-
ство. Два пъти бил и в затвора по подозрение в организиране на държавен 
преврат, но бил освободен благодарение на пророчески видения на импера-
тор Анастасий и пълководеца Йоан Кирт5.

Аристократичната опозиция била недоволна от много неща в новия им-
ператор. Неговият нисш произход бил само един от поводите за подигравки. 
Съпругата му Лупикина, която като императрица приела името Евфимия6, 
също не изглеждала безукорно в очите им. Варварска робиня, конкубина 
и накрая законна съпруга на Юстин, тя взела участие в бързото издигане 
на своя съпруг. Затова и Юстин нямал повод да се раздели с нея. Като ав-

3 Известията на летописците за местопроизхода на Юстин не са единодушни. Прокопий, 
Тайната история, 33, го описва като илириец от Вередиана (среща се и като Ведериана). еваг-
рий Схоластик. Пос.съч., IV, 1, с. 151, и Zonaras, Annales, I, �IV, c. 5, го наричат тракиец. 
Malalas, Op. cit., p. 410, пише, че Юстин е тракиец от Вередиана. Theodorus lect., Op. cit., II,  
c. 37 и Theophanes, Op. cit., p. 253, го определят като илириец. Локализирането на топосите 
Вередиана, Тавризия и Улпиана, свързани с произхода на императорите Юстин и Юстиниан, 
все още предизвиква спорове между учените.

� Mazal. O. Justinian I und seine �eit, S. 30.
5 Прокопий. Пос. съч., c. 33; Cedrenus, Historiarum compendium, t. 1, p. 635; Zonaras, Op. 

cit., I, �IV, c. 4.
6 Прокопий. Пос. съч., c. 46
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густа Евфимия усърдно пазела мъдра сдържаност и се посветила на делата 
на християнското благочестие. Тя единствена твърдо се противопоставяла 
на заплануваната женитба на своя племенник Юстиниан с бившата актриса 
Теодора. Действително, тази женитба се осъществила едва след смъртта на 
Евфимия (+ 524 г.). Друг повод за подигравки била неграмотността и липсата 
на образование на Юстин7. За него се говорело, че уж използвал шаблон, за 
да се подписва под държавните документи и законите. Враговете му тук веро-
ятно малко са преувеличавали. Въпреки, че употребата на шаблони и другаде 
е засвидетелствана, трудно е да се повярва, че един военачалник с толкова 
висок ранг и изкусен дипломат като Юстин е останал без никакво образо-
вание. Разбира се, не може и да му се приписва високо общо образование, а 
талантите му трябва да се търсят най-вече във военното дело. Най-важната 
роля в правителството на Юстин била отредена на племенника му Юстиниан, 
поради което времето на управлението на Юстин може да се разглежда и 
като въведение към едноличното управление на Юстиниан.

След изненадващото си възкачване на престола Юстин трябвало да зак-
репи този успех. Покрай осигуряването на властта той трябвало да постави и 
основата на една нова религиозна политика, тъй като Юстин и Юстиниан били 
силно привързани към латинската културна общност и традиции, респектив-
но и към Православието. Една религиозно-политическа смяна на курса щяла 
да доведе до съпротива от страна на монофизитите и на консервативните ло-
ялни привърженици на стария режим. Докато Юстин стоял повече зад кули-
сите, Юстиниан активно участвал в интригите, демагогското манипулиране 
на общественото мнение и в решителните удари срещу всяка политическа и 
религиозна опозиция. Политическата опасност от дискредитираните племен-
ници на Анастасий І, които били лоялни към Юстин, била по-малка от тази 
на евнусите в двореца. Препозитът на кубикулариите Амантий се опитал 
да организира заговор срещу режима, но не успял. Когато народът проклел 
„еретика“ и „манихея“ Амантий се вижда ясно, колко тясно са обвързани по-
литическите и религиозните фактори. Амантий, неговото протеже Теокрит8 
и Андрей Лавсиак били незабавно екзекутирани, а кубикулариите Мисаил и 
Ардавур били заточени в Сердика. Предложеният за кандидат за император 
трибун Йоан бил принуден да приеме хиротония; в 520 г. той отново се поя-
вява на сцената като епископ на Ираклия в Тракия9. Така между 16 и 18 юли 
518 г. била елиминирана непосредствената заплаха от политическата опози-
ция. Друг факт от тези мерки било връщането на заточените от Анастасий 
І видни сановници. Богатият патриций Апион, сенаторите Диогениан и 
Филоксен, Йоан, еп. на Палтос, Севириан, еп. на Аретуза и Евсевий, еп. на 
Лариса били сред завърналите се10. Най-влиятелната от тези личности бил 

7 Прокопий. Пос. съч., c. 34; Malalas, Op. cit., p. 410; Theophanes, Op. cit., p. 253–254.
8 Срв. евагрий Схоластик. Пос.съч., IV, 2, с. 151; Прокопий. Пос. съч., c. 35; Theophanes, 

Op. cit., p. 255; Malalas, Op. cit., p. 410; Theodorus lector, Op. cit., II, c. 37; Zonaras, Annales, I, 
�IV, c. 5;

9 Victor Tunnunensis., Chronicon. PL t. 68, col. 952.
10 Malalas, Op. cit., p. 412.



52

Виталиан, който често воювал срещу Анастасий. Въпреки неуспеха на не-
говите начинания, той все още имал силно влияние на Балканите, така че 
новото правителство не искало да го пренебрегва. Ръководен от опита, че 
опасните хора се контролират по-лесно отблизо, Юстин го повикал обратно 
в Константинопол и го назначил за командващ на столичните войски. Той 
бил отличен и с консулата за 520 г.11 Посветил се енергично на провеждането 
на православна политика и възстановяване на добрите отношения с Римската 
църква. Но двете силни личности – Юстиниан и Виталиан не можели дълго 
да живеят заедно. През юли 520 г. Юстиниан нанесъл своя удар: Виталиан и 
двама от неговите офицери Келер и Павел били коварно убити на един бан-
кет. Веднага след това Юстиниан поел поста на главнокомандващ столичните 
войски12. На него било възложено дори управлението, макар и само почетно, 
на Африка и Италия. Нищо чудно планът за завоюването им да е започнал да 
зрее в главата му още тогава13.

За закрепването на новия режим послужили и други безчестни методи, 
които засегнали не само отделни влиятелни личности, но и цели слоеве от 
населението. Юстиниан се изявил като майстор на организирането на терор и 
полицейски режим. Изворите съобщават за задържания, конфискации на иму-
щества и принизяване на много членове на висшето общество. Възшествието 
на Юстин било приветствано от една част от аристокрацията, която изповяд-
вала православната халкидонска вяра и се надявала да има известно влияние 
при управлението на един неопитен парвеню. Победата на Юстин, обаче, оз-
начавала още и триумф за партията на сините. Хиподромът не бил в ника-
къв случай просто място за развлечение и разтоварване, а също и място за 
формиране на политическа воля и решения, като остатък от древногръцкия 
народен суверенитет. Партиите се грижели не само за конните надбягвания 
и дресурата на животни, но също така организирали градска милиция, имали 
отбранителни функции в града и образували един от факторите на властта, 
който никой император през тази епоха не можел да игнорира безнаказано. 
Според общия древен възглед двете големи партии на сините (венетите) и 
на зелените (прасините) били експоненти на определени обществени групи 
– сините на висшето общество, а зелените на нисшите слоеве. Новите изслед-
вания междувременно отчасти релативизираха тази схема. И в двете партии 
е бил представен простият народ; различието следва да се търси по-скоро в 
техните ръководства. Сините печелели привърженици сред консервативната 
земевладелска сенаторска аристокрация, докато зелените – сред ориентал-
ската аристокрация, бюрократите, занаятчиите и търговците.

Юстиниан бил привърженик през първите години на консервативна-

11 евагрий Схоластик. Пос. съч., IV, 3, с. 151–152; Malalas, Op. cit., p. 411–2; Theophanes, 
Op. cit., p. 254–6, Zonaras, Op. cit., I, �IV, c. 5. Почти всички хронисти са единодушни, че Вита-
лиан претърпял смърт заради онези бедствия, които причинил на империята по времето бунта 
си през управлението на Анастасий.

12 кирил Скитополски. Житие на св. Сава, c. 63.
13 Прокопий кесарийский. Война с персами. СПб., 2001, с. 29; Прокопий кесарийский. О 

постройках. М., 1996, с. 146.
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та партия на сините. Прокопий описва откъде идва тази негова ориента-
ция. През 519–520 г. сините с терор установили същинско господство в 
Константинопол и в други градове, най-вече в Антиохия. Младежки банди 
вършели тежки престъпления под закрилата на влиятелни личности с по-
литически абмиции. Зелените отговорили на предизвикателствата и с това 
партийните борби разтърсили цялата държава. Търсеният ефект бил по-
стигнат: населението и преди всичко висшето общество били трайно спла-
шени. Едва след като през 523 г. Юстиниан тежко заболял, Юстин заповядал 
на епарха Теодот Колокинт да въдвори ред. Възстановилият се от болестта 
Юстиниан подложил на преследване старателния чиновник, който едва из-
бягнал смъртта. Едва когато Юстиниан се почуствал сигурен във властта 
си – след като бил провъзгласен за нобилисимус в 526 г. и за съимператор 
на 1 април 527 г.. – той се погрижил за ред и спокойствие и ограничил сво-
еволията на партиите14.

Възшествието на трона на Юстин означавало преди всичко началото 
на победата на халкидонското Православие. Неговите предшественици на 
престола – Зинон, Василиск и Анастасий І – толерирали монофизитството. 
Издаването на Енотикона през 482 г., който прокарвал равенство между из-
точните монофизити и диофизитите в Константинопол и западната част от 
империята, било една от причините за прекъсването на общението между 
Рим и Константинопол. Тази т. нар. Акакиева схизма15 продължила да съ-
ществува и при Анастасий І. При това църковната ситуация се усложнила 
още повече от политическите обстоятелства. Бастион на монофизитството 
бил Египет; патриарсите на Александрия се възползвали от разногласията и 
за да разширяват своята власт. Тъй като религиозните различия се свързвали 
със стремежи към сепаратизъм, всяка мярка срещу Църквата там заплашва-
ла да насърчи центробежните сили. От друга страна, политическата ситуация 
на Запад се усложнявала заради съществуването на ариански ориентираната 
остготска държава на Теодорих в Италия.

Юстин бил убеден халкидонист, но заради възрастта си вече не бил спо-
собен за провеждането на решителна църковна политика. Затова от самото 
начало в този сектор на държавното управление конците дърпал Юстиниан 
(до 520 г. заедно с Виталиан). За периода 518–565 г. религиозната политика 
била изцяло негово дело. Тук също влияели както чисто религиозни, така 
и политически мотиви, които внимателно били противопоставяни едни на 
други. Ако например в Египет не е бил прилаган строгият закон срещу ере-
тиците, това е ставало с презумпцията да не бъде изгубена житницата на им-
перията. Когато Юстиниан се стремил към помиряване с Римската църква, 
зад това не стояли само чисто религиозни мотиви, но и мисълта, че рестав-
рационната политика на Запад, чиито контури вече зреели в съзнанието му, 
ще може да бъде осъществена по-добре на базата на едно вече установено му 
църковно единство.

14 Прокопий. Тайната история, с. 35–38.
15 Срв. омарчевски, ал. Акакиевата схизма (484–519). ГСУ Бф, т. V, С., 2005.
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Събитията още в първите дни от управлението на Юстин били много 
показателни в този посока. Още на 15 юли 518 г. се стигнало до вълнения в 
храма „Св. София“. Събраният народ ултимативно настоявал за анатемос-
ване на водача на монофизитите Севир Антиохийски и за повторно призна-
ване на решенията на Халкидонския събор. Патриарх Йоан ІІ (518–520) из-
паднал в затруднено положение; на 17 април 518 г., т.е. още при Анастасий 
І, той придобил катедрата, но все още не бил заявил ясно своята църковно-
политическа ориентация. Той бил приет от новото правителство тъй като 
при избора на Юстин изиграл една позитивна роля и сега клонял към стра-
ната на православните. Йоан ІІ се съгласил с искането на народа и осъдил 
Севир. На 16 юли в „Св. София“ отново станали безредици. Исканията на 
народа се разрастнали до проклинане на Амантий, до искане на съюз с Рим, 
до признаване на четирите вселенски събора и възстановяване паметта на 
православните патриарси Евфимий (490–496) и Македоний (496–511), как-
то и на папа Лъв І (440–461). Патриархът се съгласил и внесъл техните име-
на в диптихите. В набързо свикания поместен събор (у���д�т ��д���‡у���д���‡у��д���‡у�) 
на 20 юли около 40 събрали се под ръководството на Теофил Ираклийски 
епископи потвърдили наложените от народа решения на патриарха, за кое-
то влияние оказали и монасите от Константинопол. Съборите в Йерусалим 
от 6 август 518 г.16, в Тир от 16 септември 518 г.17 и малко по-късно във 
Втора Сирия18 се присъединили към решенията в столицата, при което ос-
вен Севир били осъждани и изявените по места монофизити19. Севир избя-
гал на 29 септември в Египет.

Сега пътят за преговори с Рим, блокиран толкова дълго от Акакиевата 
схизма, бил свободен. За папа Хормизд (514–523) тази промяна в религиоз-
ната политика на новото правителство била добре дошла. На 1 август 518 г. 
Юстин изпратил пратеници при папата със съобщение за възшествието си на 
престола20 и още на 7 септември започнало да се обсъжда възстановяването 
на общението21. Писмата на патриарха и на Юстиниан били в същия тон. За 
отбелязване е, че императорът и патриархът молели учтиво за пратениче-
ство от страна на папата, докато Юстиниан с господарски тон канел лично 
папата в Константинопол. Императорският пратеник Грат имал и задачата да 
установи добри връзки с остготския крал Теодорих (493–526). Разделението 
между Изтока и Запада по принцип било изгодно за кралството на остготите; 
но от друга страна за Теодорих не било изгодно да саботира прекратяването 
на схизмата. Затова той предпочел да се опита да извлече политически изго-
ди. Преговорите в двора в Равена на първо време се ограничили само с един 
успех: зетят на Теодорих, Евтарих, бил признат официално от Източната 

16 Срв. кирил Скитополски. Житие на св. Сава, c. 58; Zonaras, Op. cit., I, �IV, c. 5; 
Theophanes, p. 255–6.

17 Mansi. Sacrorum Concilliorum nova et amplissima Collectio, t. VIII, p. 1081E–1092E.
18 Mansi. Op.cit., t. VIII, p. 1093–1136.
19 Theophanes, Op. cit., p. 255; Cedrenus, Op. cit., 1, p. 637.
20 Epistola Justini Imperatoris ad Hormisdam. PL t. 63, col. 426D.
21 Epistola Justini Imperatoris ad Hormisdam. PL t. 63, col. 427D-428B.
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империя като престолонаследник на остготите, бил осиновен от Юстин и оп-
ределен за консул за 519 г.

След преговорите в Равена след 20 декември 518 г. Грат беседвал с па-
пата в Рим. Хормизд решил да изпрати свои легати в Константинопол, на 
които дал един издържан в непреклонен тон „libellus fidei“22 (писмено изло-
жение на вярата), от приемането на който щяло да зависи възстановяването 
на църковното общение. Основните пунктове в него били: заявлението, че 
Римската катедра през всички времена е съхранявала неповредена истина-
та на вярата, подчертавала се духовната супремация на Рим, осъждали се 
всички ереси, приемали се догматическите трудове на папа Лъв І, осъждали 
се всички еретици от Несторий до Акакий и се проклинали четиримата при-
емници на Акакий (столичните патриарси Фравита, Евфимий, Македоний и 
Тимотей). Папските пратеници отпътували от Рим през януари 519 г., мина-
ли през Бриндизи, Валона, Скампи, Лихнида и Тесалоники, като пристигнали 
на 25 март с.г. в Константинопол. Само в Тесалоники им било отказано при-
емането на либелуса. В столицата пратениците настоявали за ратифициране 
на папския документ без предварителна дискусия. Съпротивата на патриарх 
Йоан ІІ била сломена от волята на императора. На 28 март 519 г. последва-
ло тържественото подписване на либелуса; имената на Фравита, Евфимий, 
Македоний, Тимотей и на императорите Зинон и Анастасий били извадени 
от диптихите. С това официално била прекратена Акакиевата схизма, но ако 
папата смятал, че е придобил влияние върху Византия, той се заблуждавал. 
Пратениците останали в Константинопол до 10 юли 520 г. за да контролират 
прилагането на практика на условията за единение. Те трябвало да се убедят, 
че Юстин и Юстиниан по никакъв начин няма да изпуснат от ръцете си вър-
ховното господство над Църквата. В този смисъл докладите на легатите до 
папата често изразяват безпокойство и загриженост за бъдещето23.

Приемането на единението по места ставало не без съпротива. Томосът 
на папа Лъв и решенията на Халкидонския събор създавали най-малко затруд-
нения. За разлика от тях, изваждането от диптихите на имената на Евфимий 
и Македоний, както и на всички клирици, които били останали в общение с 
Акакий и неговите приемници не било приемано еднозначно. В Ефес избухнали 
вълнения, като дори Халкидонският символ бил хулен. Теосевий Ефески почи-
нал преди да успее да пътува до Константинопол, за да изрази своя протест. От 
източните провинции пристигали петиции с изложение на спорните богословски 
въпроси. Тесалоники бил разтърсен от бунт, подбуден от епископ Доротей, в 
който един от папските легати едва успял да спаси живота си. Възстановяването 
на прогонени преди православни епископи на предишните им катедри също не 
винаги минавало гладко, тъй като народът на места се застъпвал за новоназна-
чените епископи и една насилствена смяна можела да доведе до кръвопролития. 
Такъв бил случаят с делото на сиро-палестинските епископи Илия Кесарийски, 
Тома и Никострат. Те били свалени от катедрите си през управлението на импе-

22 Collectio Avellana. Ep. 159, p. 607–10.
23 Collectio Avellana. Еp. 167; 223; PL, t. 53, cols. 443–4; 447–8.
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ратор Анастасий заради отказ да приемат Енотикона. Междувременно еписко-
пите, назначени на тяхно място, успели да спечелят любовта на своите пасоми. 
Разбираемо е, че правителството не можело да възстанови тези епископи на тех-
ните катедри без да предизвика безредици.

От времето на управлението на Юстин са запазени 28 закона, които са 
включени в Codex Justinianus; към тях се прибавят още следи и индирект-
ни препратки към други едикти и закони. Сред тях е и издаденият още на 
20 юли 518 г. едикт, в който се заповядвало всички православни, заточени 
при Анастасий заради вярата, да бъдат свободни да се завърнат по местата 
си, като бъдат възстановени в предишните си достойнства и длъжности, а 
еретиците, поставени на техните места, се осъждали на заточение и други 
подобаващи наказания. Халкидонският събор бил внесен в диптихите на-
ред с другите три Вселенски събора, за да могат всички църкви да се радват 
на желания мир24. Скоро след обнародването на този първи едикт Юстин 
издал още един, който забранявал на севирианите да заемат обществени 
длъжности и да служат във войската. Император Юстин предприел стро-
ги мерки против еретиците. През 523 г. той издал едикт, с който манихе-
ите били осъждани или на изгнание извън пределите на империята, или 
на смърт, а останалите еретици, както и езичниците (елинисти), юдеите 
и самаряните, били лишени от правото да заемат обществени и държавни 
длъжности, с изключение само на редови войници в кохортите, но и това 
било под задължителното условие, че те няма да причиняват никакви вре-
ди на православните. В случай на неизпълнение на това условие, те били 
наказвани с парични глоби, съобразно степента на тяхното престъпление. 
В числото на еретиците били включени и арианите, което довело до криза 
в отношенията с краля на остготите Теодорих25.

Въпреки че не всички от законите на Юстин са с голямо значение, все пак 
някои от тях представляват интересни жалони в развитието на римското и хрис-
тиянското право. Повечето от тях следва да се разглеждат като част от посте-
пенното развитие на правото; само едиктите срещу еретиците са резултат от 
самостоятелната нова религиозна политика на императора. Фактът, че апогеят в 
законодателството на Юстин попада в края на неговото управление, ясно показ-
ва доколко много Юстиниан – от 1 април до 1 август 527 г. вече като съимпера-
тор – е държал лостовете на управлението в ръцете си. Идеята на Юстиниан за 
кодификация на римското право още тогава трябва вече да е била узряла.

Дванадесет от законите са свързани с практиката на съдилищата, с про-
цедирането на апелативните съдилища, със задачите и правата на адвокатите, 
с персонала и възнагражденията в съда, със свидетелите, с ускоряване на 
процедурите, с привилегиите на съда при префекта; два закона разглеждат 
въпроси на наследственото право. Други рескрипти разглеждат въпроси на 

24 кирил Скитополски. Пос. съч., c. 58.
25 Тази криза довела и до мъченическата смърт на папа Йоан І (523–526) в затвора в Ра-

вена, срв. Theophanes. Op. cit., p. 261, 263; Cedrenus., Op. cit, 1, p. 639; Malalas, Op. cit., p. 423 и 
до екзекутирането на консула и държавен канцлер Боеций, срв. Прокопий кесарийский. Война 
с готами. М., 1996, с. 22–23.
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управлението. Един закон от 527 г. въвежда един по-строг контрол при рек-
рутирането на гвардейския корпус на схолиите.

Двата най-важни закона били декретът „De nuptiis“ (520/524) и подобния 
на него „De haereticis“ (527). Основната цел на първия закон била да се обле-
кчи пътят към един почтен живот на жените, които водели безчестен начин на 
живот, като например актрисите. На онези жени, които се откажели от своя 
неморален начин на живот, се разрешавало да сключат валиден пред законите 
брак, при което за техни съпрузи се допускали мъже с всякакви социални по-
зиции, дори и сенатори. Децата от такъв брак се ползвали с пълните права на 
легитимни наследници. Този закон може да служи като жалон в историята на 
женската еманципация. Интерпретацията на Прокопий26, че единствено волята 
на Юстиниан да се ожени за Теодора е била причината за този закон, не е съв-
сем коректна, тъй като още преди издаването на закона Теодора е имала сан 
патриция и не попадала в неговото приложно поле. Така или иначе, трябва да 
се признае, че интересите на Юстиниан тук съвпадали с общата тенденция.

Последното дело от религиозната политика на Юстин бил едиктът срещу 
еретиците от 527 г.27 Той бил предшестван от заповедта всички византийски 
войници да изповядват Халкидонския символ. От сега нататък на еретиците 
се отнемали всички земни придобивки; един дълъг списък с рестрикции и на-
казания бил приложен към едикта. Предвиждали се ограничения при упраж-
няване на професия, били изключени от заемането на държавни длъжности 
и търпели гражданско-правни щети. Строгият контрол над инославните бил 
задължителен. Като еретици и атеисти били визирани най-вече манихеите, 
самаритяните, юдеите и езичниците, докато монтанистите, арианите, несто-
рианите и монофизитите при Юстин все още не били на дневен ред.

Времето на Юстин е белязано от активна строителна дейност. В 
Константинопол императорът реставрирал храма „Св. Богородица“ във 
Влахерна, построил храма „Св. апостоли Петър и Павел“ в близост до дво-
реца Хормизд и женския манастир наричан „Августа“. Още повече импера-
торът направил за възстановяването на засегнатите от природни бедствия 
градове в провинциите. През 526 г. Антиохия в Сирия била опустошена от 
земетресение; други трусове сполетели Дирахиум, Коринт, Помпеополис (в 
Мизия), Аназарва (във Втора Киликия) и самата столица. През 525 г. Едеса 
била изненадана от силно наводнение. Изворите съобщават за пожари, на-
шествия на скакалци и епидемии. Юстин се стараел да помага на засегнатите, 
доколкото възможностите на фиска позволявали това. Едно от следствията 
на халкидонистката религиозна политика на Юстин било изграждането на 
нови православни църкви и молитвени домове в монофизитските райони на 
Сирия с цел да се противостои на инославния култ. Като цяло финансовите 
потребности на империята били огромни. Строежите, реставрациите, войни-
те, плащаните на съседните държави трибути, игрите на хиподрома израз-
ходвали резервите и стопявали оставената от Анастасий І пълна хазна.

26 Прокопий. Тайната история. с. 46.
27 Codex Justinianus I, 5, 12 (ed. P. Krueger). Berlin, 1880, p. 53–55.
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Икономическото състояние на империята при Юстин не било най-добро-
то. Загубата на житниците в Сицилия, Сардиния и Северна Африка била теж-
ка. Балканският полуостров бил икономически съсипан от нападенията на вар-
варите и намаляването броя на населението. Конфликтите по източните грани-
ци с перси и араби също оказвали отрицателно влияние. Мощната персийска 
флота и етиопско-йеменската война повлияли за парализирането на южните 
търговски пътища. Търговски връзки имало с Персийска Армения, където 
най-важните обменни центрове били градовете Двин и Артаксата; трябва да се 
споменат още и градовете Низибия, Теодосиополис и Калиник. Египет, най-ва-
жната житница на империята, била пощадена, доколкото гонението срещу мо-
нофизитите спряло пред неговите граници. Александрия държала съществен 
дял от търговията с Юга. Без съмнение конкуренцията между византийските, 
персийските, етиопските и южноарабските търговци не винаги е била в пол-
за на първите. Тъй като източната търговия за Византия включвала основно 
внос, то много злато изтичало от страната в посока изток.

През деветте години управление на своя вуйчо Юстиниан израствал по-
степенно, но целенасочено в ролята на престолонаследник. Обкръжението на 
императора също наблюдавало това израстване. След убийството на Виталиан 
членовете на сената помолили Юстин формално да обяви Юстиниан за свой съ-
император, но той отклонил за момента тази молба под предлог, че Юстиниан 
е още млад. В резултат на тази молба сенатът успял да издейства поне тит-
лата нобилисим за Юстиниан. Старият император поощрявал своя осиновен 
племенник, чиято стремителна кариера наблюдавал към края наистина не без 
вътрешна съпротива. Когато Юстин през 527 г. сериозно заболял, след като 
стара рана от стрела в крака му се възпалила, за Юстиниан настъпил моментът 
за действие; той не искал да допусне да бъде лишен от плодовете на дългого-
дишните си старания. Сенатът отново помолил болния император формално да 
въздигне Юстиниан за съимператор; зад това стояло желанието на Юстиниан 
да избегне всякакви изненади от един евентуален избор след смъртта на чичо 
си. Юстин настоявал на своето право за еднолично упражняване на властта си, 
но от друга страна не искал да пропусне удобния случай да основе династия. 
На 1 април се провела церемонията по удостояването в големия триклиниум на 
императорския дворец. В присъствието на патриарх Епифаний и членовете на 
сената Юстин собственоръчно положил императорската корона на главата на 
Юстиниан и го провъзгласил за съимператор. След това била коронясана и съ-
пругата на Юстиниан, Теодора. Този път народът и войската били изключени 
от пряко участие в церемонията, но приветствали този избор.

Здравето на Юстин изглеждало че се подобрява, но дните му били пре-
броени. След 4 месеца съвместно управление с племенника си и след 9 години 
и 22 дни на трона Юстин починал на 1 август 527 г.28 Той бил погребан в сар-
кофага на своята съпруга Евфимия в манастира „Августа“.

28 евагрий Схоластик. Пос.съч., IV, 9, с. 157; Zonaras. Op. cit., �IV, 5; Malalas, Op. cit.,  
p. 422; Theophanes. Op. cit., p. 266; Chronica Paschalia., p. 616–7; Cedrenus, Op. cit., 1, p. 641–642; 
Прокопий. Тайната история, p. 46; кирил Скитополски. Пос. съч., c. 63.
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1. ЮСТИНИАН И ТЕОДОРА – БИОГРАФИЧНИ 
И ХАРАКТЕРОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

1.1. юстиниан

За ранното детство и юношеството на Флавий Петър Саватий Юстиниан 
няма почти никаква информация в изворовите свидетелства. Като място на 
неговото раждане се сочи селището Тавризия в провинция Дардания. То се 
намирало в близост до родното място на Юстин – Вередиана. Юстиниан е ро-
ден през 482 г. Впоследствие той се погрижил много за своята родина. След 
като през 518 г. силно земетресение засегнало провинцията, той заповядал 
да бъде възстановена Вередиана и в близост до град Улпиана да се изгради 
нов град на име Юстинополис. В родното си село Тавризия той наредил да бе 
изградена крепост с четири кули, която нарекъл Тетрапиргия. В близост бил 
изграден град на име Първа (Прима) Юстиниана, който станал архиепископ-
ско седалище. След това Улпиана била преустроена като Втора Юстиниана 
(Секунда). Имената на родните места на двамата императори продължават да 
живеят в имената на селата Вадер и Таор край Скопие; името Скопие пък се 
свързва с името на град Скупи в провинция Дардания. Точното локализиране 
на тези места още не е завършено за археологическите изследвания.

Майката на Юстиниан била сестра на Юстин; името ѝ не е известно; едва 
в по-късното, т.нар. житие на Теофил29, в което той е представен като славя-
нин по произход, тя е наречена Бегленица. Родом от Вередиана, тя се омъжва 
в Тавризия за мъж на име Саватий. В това име някои търсят връзка с тракий-
ския бог Сабазий. Късната легенда за сношението на майката на Юстиниан с 
невидим демон би могла да се обясни с придържане към култа на Сабазий, в 
който змията играела важна роля и се явява като змия-демон; орфическият 
мит за заченатия от Зевс в образа на змия и Персефона Дионис-Загрей е бил 
пренесен в Сабазиевите мистерии. Това напомня доста за легендата за чудес-
ното зачеване на Александър Велики.

Както Юстин, така също и Юстиниан бил с илирийски или тракийски 
произход. Първоначалното му име било Управда. Спорно е дали това е било 
собственото му име, защото „Юстиниан“ представлява неговият превод на 
латински език, или пък то е нарицателно име, прозвище и означава: „прав-
див“, „справедлив“. Името само по себе си не дава яснота за произхода му. 
През V в. смесването на населението на Балканите е било толкова голямо, 
че било трудно да се проследят чисти родови линии в дадена народностна 
група. Дали Юстиниан е говорил в родината си на местен илирийски диа-
лект, е трудно да се установи; едно чисто латинизиране в трако-илирийското 
пространство през VІ в. все още не е било налице. При всички положения 
родината на Юстиниан е била в доминираната от латинския език част от им-
перията, макар и в близост до границата на гръцкото езиково пространство. 

29 Писано е през ХVІ–ХVІІ в. Издадено е от Johann Peter von Ludewig: Vita Justiniani 
Magni atque Theodorae Augustorum. Halae Salicae, 1731. Срв. мутафчиев, П. Лекции по исто-
рия на Византия. Т. І, С., 1995, с. 161–162.
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Оттук и латинският език, като ежедневен език в илирийските провинции, е 
бил смятан от Юстиниан за негов майчин език. Произходът му от латинското 
културно пространство със сигурност е бил и един от мотивите – осъзнат 
или неосъзнат – за неговата западно ориентирана имперска политика.

Първоначалното име на Юстиниан, с което той се появява в столицата 
било Петър Саватий. Едва след като е удостоен с консулството за 521 г. той 
добавя отпред и името Флавий като белег че принадлежи към императорското 
семейство. Със сигурност Юстин е повикал своя племенник в Константинопол 
скоро след възшествието си на престола. Тъй като нямал собствен син, Юстин 
решил да се облегне на племенника си и го осиновил с името Юстиниан, като 
се постарал да му даде липсващото на самия него образование. Като цел той 
си бил поставил да му даде разностранна подготовка и да го подготви за воен-
на кариера. Юстиниан усърдно се образовал, което е видно от по-късната му 
управленска дейност. След като усвоил латинската граматика, риториката и 
гръцкия език под вещото ръководство на най-добрите за времето си препода-
ватели като Присциан, той поставил акцента в по-нататъшното си обучение 
върху усвояване на класическите правни науки и на богословските въпроси, 
като негов наставник бил игуменът Теофил, който успял да възпита в него лю-
бов и уважение към божественото. При това въпросите на християнската вяра 
представлявали за него началото, края и средоточието на всеки род знания. За 
тяхното изучаване той изразходвал дни и нощи и водел оживени беседи както с 
епископите, така и с другите духовни лица, с които постоянно се обкръжавал30. 
Безспорно тези устни беседи с най-знаменитите духовни лица на своето време, 
съпровождани понякога със спорове, имали много по-развиващо значение, от-
колкото самостоятелните книжовни търсения, като ги допълвали, изправяли и 
предпазвали Юстиниан от неизбежната в такива случаи едностранчивост, още 
повече, че освен с православни, нерядко той беседвал и спорел и с еретици. 
Детайлните му познания в управлението, дипломацията, архитектурата и воен-
ната тактика говорят за добро образование и в тези области. Със сигурност в 
тези години започват да зреят в съзнанието му идеите, които той ще реализира 
като владетел.

Юстиниан се появява на сцената когато неговият чичо Юстин вече е 
достигнал достатъчно значителни държавни длъжности. На възраст около 
20 или 21 години Юстиниан постъпил на военна служба. В началото той 
бил също така необразован като своя чичо. При смъртта на Анастасий І 
Юстиниан бил причислен към т.нар. кандидати в императорската гвардия. 
Неговите запознанства в този период се отразяват също и във факта, че още 
тогава за него се е мислело като за един от възможните следващи носители 
на короната. През управлението на вуйчо си Юстиниан прави бърза, макар 
и не лишена от напрежения кариера. Отношенията с чичо му в политиче-
ско отношение били извънредно плодотворни. Непосредствено след избора 
на Юстин той става комес на доместициите, т.е командир на един специа-

30 Прокопий. Тайната история, с. 74; срв. Прокопий кесарийский. Война с готами, с. 299 
и 312.
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лен корпус от императорската гвардия. Следващото стъпало било поста на 
магистър милитум, по-точно командващ конницата и пехотата в столицата, 
както и титлата патриций. През 521 г. става консул; известен е с разточител-
ните игри, които организира на хиподрома. Не без известна ревност Юстин 
гледа на зашеметителната кариера на своя племенник; въпреки тясната кръв-
на връзка между тях се появяват търкания. В тази връзка трябва да се раз-
глежда и отказът на една петиция от сената Юстиниан да бъде въздигнат за 
съимператор. Въпреки това, обаче, още през 525 г. той е въздигнат в ранг на 
нобилисимус (пръв сред благородниците). През 525 г. той получава и най-
висшата титла в йерархията – цезар. Спокойното предаване на властта след 
смъртта на Юстин е подсигурено чрез своевременното му въздигане в ранг 
на съимператор на 1 април 527 г., когато Юстин вече бил сериозно болен и 
чувствал приближаването на смъртта.

Запознанството на Юстиниан с Теодора също се отнася към времето 
на управлението на Юстин. Когато бившата танцьорка и актриса Теодора 
се завърнала в Константинопол след скитническия си живот на Изток и тук 
живеела по един скромен начин – което далеч не означава, че не е използвала 
своите познанства за собственото си издигане – през 522 г. тя се запознава 
с Юстиниан. Той страстно се влюбва в нея и успява да убеди чичо си да я 
въздигне в ранг патриция. Упоритата съпротива на императрица Евфимия 
попречила за сключването на брак между тях. Едва след нейната смърт и 
издадения от Юстин закон (De nuptiis), с който се вдигала забраната за брак 
между висши сановници и бивши актриси, това станало възможно. Сватбата 
им е през 525 г.

За физическия външен вид на Юстиниан има писмени, иконографски и 
нумизматични извори. Йоан Малала съобщава в своята Хроника за 548 г.31, 
че Юстиниан е имал набита фигура, широк гръден кош, светла кожа, красиво 
лице, масивен нос, чуплива коса, вече леко посивяла по това време, високо 
чело и бистър проницателен поглед. Прокопий Кесарийски32 също го описва 
като среден на ръст със сравнително атлетично, дори възпълно телосложе-
ние, кръгло и не грозно лице и светла кожа. Тези белези съответстват на 
балканския произход на Юстиниан. Образите от монетите от 30-те години на 
VІ в. също показват кръгло, със склонност към пълнота лице33. Безспорно 
общоизвестно е мозаечното изображение на императора в храма „San Vitale“ 
в Равена, направено през 545 г.. В две композиционни групи са изобразени 
императорът и императрица Теодора с техните свити; императорът принася 
дискос, а императрицата – потир; двата образа са откроени от останалите 
фигури с нимбове. Разбира се, тук ние трябва да се съобразим и с правилата 

31 Malalas, Op. cit., p. 425; срв. Chronica Paschalia, p. 616; Cedrenus, Op. cit., 1, p. 642.
32 Прокопий. Тайната история, с. 39–41. По-нататък, за да възбуди отвращение у читате-

ля, Прокопий приравнява Юстиниан с Домициан и прави по този повод дълго отклонение. То 
обаче не внася допълнителна светлина към физическия му портрет, а само разкрива личната 
му ненавист към Юстиниан.

33 Най-ясно това личи в отсечения през 534 г. златен медалион с изглед в три четвърти и 
римските монети от 536 г.
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на представяне на подобни сцени; широки одежди закриват фигурите, които 
вследствие на високата си значимост са издължени. Въпреки това не липсват 
индивидуални черти на лицето. Не могат да не се забележат проницателният 
поглед, строгото и недоверчиво лице, както и характерни детайли като изпъ-
кналото чело и бръчките на врата. Но тук не се забелязва нищо от неговия 
селски произход или от печата на възрастта. Правилният и фин овал на лице-
то контрастира очевидно с кръглите и възпълни лица от монетите. Тук е при-
бавен и средиземноморският идеал за красота. Очевидно самият Юстиниан е 
искал да се вижда така – като поборник за Църквата, като храмостроител, 
като мислител и дипломат.

Характерът на Юстиниан трябва да се анализира на базата на отзивите на 
неговите съвременници, които са доста противоречиви, както и от докумен-
тите, които ни е оставил самият император. Към интензивното образование 
на младия Юстиниан трябва да се добави, че той никога не е преставал да се 
обучава. По този начин може да се разбере фактът, че той сам пише закони, 
лично участва в богословската полемика, посвещава се на много детайли в 
управлението, управлява далечни страни от своята резиденция, надзирава до 
най-малки подробности проектирането и строежа на светски и сакрални по-
стройки, компетентно ръководи дълготрайни дебати и спорове. Чувството за 
интелектуално превъзходство намира своя израз и в претенциозната „ние“-
стилна форма на неговите закони; той се произнася поучително за околните 
по трудните богословски въпроси. С чувството за превъзходство е свързана 
и една безгранична суетност. 27 града носели името на Юстиниан; своето на 
моменти прекомерно прахосничество той правел подвластно на целите си; 
нравело му се да създава нови длъжности в администрацията. Негативните 
страни на характера му, обаче, не са по-малко: той не бил чужд и на свой-
ствената за много велики и дейни хора слабост – да се вслушва в ласкател-
ствата най-вече на чиновниците. Така например, Трибониан веднъж му казал 
с вид на пълна убеденост и несъмнена истинност на думите си, че той самият 
е силно загрижен, да не би Юстиниан някога, заради своето благочестие, да 
бъде взет жив на небето34. Страхливостта му пред опасността се проявила 
най-ярко през време на въстанието Ника (532 г.), когато бил готов да избяга 
и само решителното поведение на Теодора го разубедило да не оставя трона в 
ръцете на разбунтувалата се тълпа35. Непознаващата граници негова ревност, 
завистта и зложелателството му по отношение на всички изявени личности 
било на моменти дори опасно, особено когато чрез отзоваване на способни 
генерали или чрез забавяне създаването на ясна структура на военното ко-
мандване можело да се стигне до поражения или катастрофи.

Прокопий описва обсебващата страст към работа на императора, който 
често само вкусвал от храната, постел, малко спял и дори и нощем бродел 
из двореца, като го уподобява с демон36. Не може да не се забележи зад това 

34 Прокопий. Тайната история, с. 57.
35 Прокопий кесарийский. Война с персами, с. 67.
36 Прокопий. Тайната история, с. 54–56.
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идеологията за личността на императора: заблудата на всяко деспотично 
управление е, че всичко е лично дело на владетеля. Във въведенията към 
документите и законите тази фикция е въздигната до устойчива формула. 
Наистина Юстиниан се опитвал да допълни това пропагандно наследство с 
истинска радост от труда, широка активност и желязна дисциплина. Особено 
там, където тактически е било съдбоносно, императорът се намесвал дори и 
на големи разстояния със своите заповеди. Юстиниан се вписва в една дълга 
редица от императори като се започне с Аркадий (395–408), които лично не 
предвождали войските си в сражение, а от двореца са започвали, водели и за-
вършвали войни; едва в края на VІ в. и през VІІ в. силни фигури на владетели 
излизат напред и застават начело на своите войски на бойното поле.

Покрай вече описаните особености на характера на Юстиниан в извори-
те се говори и за неговите общителност и добродушие; укорявана е снизходи-
телността му към корумпираните чиновници и генерали. Тук, както и на дру-
ги места, се проявява липсата на последователност от императора; през сво-
ето управление в религиозната си политика той използва всички средства, за 
да преследва всички различни от Православието течения в християнството. 
С благо изражение на лицето той можел да заповядва убийството на хиляди 
хора. Едва в последните му години се съобщава за съмнително отслабване на 
прословутата му енергия и прояви на все по-голяма непоследователност.

Идеята за прекомерната роля на императора, от която е бил обзет 
Юстиниан, трябва специално да се подчертае. Тук се преплитали елементи от 
една многовековна традиция за божествената императорска власт, съответно 
императорската богоизбраност и богопомазаност, с индивидуалните черти 
на характера на Юстиниан. С упорито постоянство той преследвал идеал-
ът за възстановяване на империята (restauratio imperii), искал с помощта на 
войската да върне в състава на своята държава целокупната територия на 
предишната Западна империя, като в същото време наредил Италия да бъде 
обезкръвена и опустошена преди да бъде отнета от остготите. Доколко те-
орията и практиката се разминавали в неговото управление се вижда и от 
прекаленото смесване на политиката с религията. След прекратяването на 
Акакиевата схизма Юстиниан изглеждал като предопределен да продължи 
прохалкидонската политика на Юстин, според която авторитетът и първен-
ството на папството изглеждали признати. Но на практика Юстиниан нямал 
желание да признава това първенство; неговата епоха показва принизяването 
на папството до инструмент на императорската политика, което не било в 
интерес на Църквата. Неизпълнимата идея за църковно единство накарала 
императора да излезе срещу всички религиозни общности, като постоянно 
се люшкал между благостта и насилието. Изглежда влиянието на Теодора е 
обезсилвало много от неговите крайни мерки.

Естествено дейността на Юстиниан е немислима без подходящи и енер-
гични сътрудници, дори когато те е трябвало да остават в сянка заради им-
ператорската идея. Военните успехи трудно биха били мислими без спо-
собностите на Велизарий и Нарзес; не можем да си представим Corpus iuris 
civilis без дейността на Трибониан, а реформата в управлението без Йоан 
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Кападокиеца. Липсата на квалифицирани сътрудници е могла без друго да 
попречи или дори да прекрати последващото изпълнение на намеренията.

За отбелязване при оценката на дейността на Юстиниан е също и негови-
ят произход и възпитанието му в детството и юношеството му. Отбеляза се, 
колко определящ е бил неговият произход от Илирик – един регион, който спа-
дал към латинската езикова и културна сфера, но и към един оспорван диоцез 
на Западната църква. От друга страна, по политически съображения и вслед-
ствие трайното пренебрегване на балканския фронт и територии, императорът 
е сторил твърде малко за своя роден край. Въпреки това западното възпитание 
трябва да е било определящо в неговата ориентирана на Запад външна полити-
ка. При това за поколението на Юстиниан все още са били живи в съзнанието 
неспокойните времена на нашествията и преселенията на Балканите. Вероятно 
още за детето Юстиниан са били станали възпитателни представите за варвар-
ските безпокойства от страна на готите, които не били способни за никаква 
градивна дейност. Предполага се, че по тази причина, но също и заради гранич-
ното положение на Илирик между Запада и Изтока, у Юстиниан се утвърдила 
представата, че Илирия би била истински полезна за империята едва тогава, 
когато готска Италия бъде сразена и върната в състава на държавата.

Често променяната политика на Юстиниан не трябва да ни заблуждава, 
че императорът не е оставал последователен и твърд в своите основни кон-
цепции – идеята за християнското единство, императорската идея, римската 
идея; техните корени стигат в дълбочина до ирационалната сфера на негово-
то съзнание. Често пъти отстрани изглеждало, че като че ли с неумолимото 
и прекомерно сурово прокарване на тези идеи вече е бил постигнат траен 
успех. През VІ в. на Византия още веднъж се отдало да се издигне до господ-
стваща сила в средиземноморския регион; това довело до увеличаването на 
влиянието ѝ на Запад до степен, непозната след средата на V в. Това обаче 
била само една измамна сянка. Истинските проблеми на империята били на 
Изток и на Балканите и те оставали неразрешени. В историческите изследва-
ния Юстиниан често е обвиняван в пренебрегване на проблемите на тези те-
ритории. Трябва справедливо да се отбележи, че тези обвинения по времето 
на Юстиниан не са били непременно разбирани от него и съвременниците му, 
поне дотолкова, че по-късните инвазии на славяните на Балканите и появата 
на агресивния ислям надали са били предвидими. Противно на това, през този 
период продължило по-силното обвързване на Византия със Запада, което и 
за в бъдеще оставяло своите следи.

1.2. теодора

Образът на съпругата на Юстиниан е бил изопачен от омраза и поли-
тически страсти до степен, почти не срещана по отношение на някоя дру-
га жена във византийската история. В своята „Тайна история“ Прокопий 
използва всички средства, за да я очерни. Наистина малко е онова, което 
конкретно може да се научи за развитието на Теодора, а и тези факти трябва 
внимателно да се разглеждат. Въпреки това, на описанието на Прокопий не 
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липсва известна достоверност, ако се вземе предвид реализма на неговите 
наблюдения и психологическия му усет.

Акакий, бащата на Теодора, работел като главен мечкар на хиподрома. 
Според по-късни съобщения той се бил преселил в Константинопол от о-в 
Кипър, но по-вероятен е неговият сирийски произход. Във вените на Теодора 
е течала както сирийска, така и гръцка кръв. Майката на Теодора също се 
е появявала понякога на хиподрома. Борбите с мечки, тяхното преследване 
и изпълненията на акробатите, които раздразвали животните и след това се 
скривали на защитено място, присъствали в постоянния репертоар на пред-
ставленията там. С този свой поминък родителите на Теодора спадали към 
най-нисшия социален слой на обществото в столицата. Те имали три дъще-
ри – Комито, Теодора и Анастасия. Акакий, който отговарял за мечките на 
партията на зелените, починал при управлението на император Анастасий, 
когато най-голямата му дъщеря още не била навършила 7 години. Теодора се 
споменава за пръв път като 5-годишно момиче в столицата; вероятно е роде-
на около 496–497 г. Със сигурност още от ранна възраст тя била на сцената 
и взимала участие в танци, фарсове и живи картини. Скоро след смъртта на 
Акакий, неговата вдовица се оженила за колегата му по професия Петър, за 
да запази позициите и дохода си. Когато Петър помолил да бъде назначен за 
главен мечкар на мястото на починалия Акакий, отговорящият за развлече-
нията при зелените – Астерий, подкупен от Йоан Кападокиеца, дал службата 
на друг кандидат, а Петър бил уволнен. Недоволната майка се обърнала на 
следващото представление към събралата се тълпа с молба за справедливост. 
Тя окичила своите дъщери с цветя, дала им в ръцете венци и, седнала на 
земята в позата на търсеща закрила, крещяла към тълпата за съчувствие. 
Зелените обаче не се трогнали и застанали зад Астерий. Сините проявили 
снизхождение и дали на пастрока на Теодора освободилото се място на почи-
налия техен мечкар Домптевр. Така Теодора продължила да расте в атмос-
ферата на представленията и надбягванията. Юношеските ѝ години трябва да 
са оказали голямо влияние върху личното ѝ развитие; от рано сблъскала се с 
тълпите, тя се научила да забравя страха, придобила присъствие на духа, са-
моуверено държане и добра памет. Прокопий съобщава, че в тези юношески 
години е започнал безпътният живот на Теодора37. Прокопий я описва като 
истински перверзна; с безпощаден реализъм той иска да опише пропастта 
между представяния от официалната пропаганда образ на владетелката и ис-
тинския човешки облик на императрицата. Според него, животът на Теодора 
в този период представлява едно морално блато38. Тя пленявала с малкото си 
фино лице, големите си черни очи и кестенявите си коси, тъй като не била 
флейтистка, нито арфистка, нито пък обучена танцьорка. Прокопий описва 
Теодора като продажна, похотлива и безчестна, като най-долна развратница; 
представя я като дяволски демон, който разкъсва границите на природата. 
Той съобщава за много нейни бременности и аборти, както и за две извън-

37 Там, с. 42.
38 Там, с. 43–44.
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брачни деца. Така Теодора родила един син, след като повече не искала да 
прави аборти. Бащата спасил детето, кръстил го Йоан и го отвел в Арабия. 
На смъртното си легло той разкрил на сина си истината за неговото потекло. 
След това Йоан отишъл във Византия и се представил на Теодора; от страх 
пред Юстиниан тя наредила тайно да го убият39.

Разбираемо е, че Прокопий, като говорител на политическата опози-
ция, изпада в същинско разточителство с порнографските детайли. Въпреки 
това се появява въпросът: откъде той е черпил своята информация? За 
пръв път той е можел да трупа своите впечатления в столицата едва около 
531–532 г., т.е. във време, когато Теодора отдавна е била вече императрица. 
Младият стажант при Велизарий общувал с офицерите и слушал техните 
къде истински, къде измислени клюки и истории. По-късно вече Прокопий 
разполагал с достатъчно контакти в дворцовите среди; възможно е и някой 
престарял сенатор да е споделял своите спомени за леснодостъпната ак-
триса Теодора, които след десетилетия вероятно са били доста поукрасени. 
Най-вероятно Теодора наистина дошла от сцената. Прокопий, обаче, спес-
тява информацията, че малкото момиче, което израснало в гилдията на ак-
тьорите, едва ли е имало друг избор, освен да се захване със същия занаят. 
Тогава понятието актриса почти неизбежно се свързвало с понятието прос-
титутка. Онова, което са знаели или са смятали че знаят за Теодора, по тази 
причина било свързвано с кръга на актьорите и публичните домове. Това 
е един познат похват от античната и византийската полемична традиция – 
личностите да се идентифицират с всичко онова, което ставало или се пред-
полагало че става в техните среди. Така Прокопий я подозира в суеверие, 
когато говори за нейния „зъл поглед“; който я срещнел на улицата преди 
работа, се отбивал от пътя си, за да не бъде опозорен и виждал в нея лоша 
поличба за деня40. Добронамерените почитатели на Теодора сред монофи-
зитите по-късно се опитали да предадат на забрава много от нейния ранен 
живот; за тях тя дори била смятана за дъщеря на свещеник от гр. Маббуг 
(Йерапол) в Сирия41, с която Юстиниан се запознал при един поход срещу 
персите; бащата-монофизит уж първоначално дал съгласието си за женит-
бата им, след като Юстиниан се заклел никога да не принуждава Теодора да 
се отрича от монофизитската вяра42. Доколко това не отговаря на истината 
се вижда от фактите, че Юстиниан никога не е бил на война срещу персите, 
а и преди сватбата му не е имало война на източния фронт. Това, обаче, 
е съзнателно изграждане на легенди. От друга страна не би могло с лека 
ръка да се отхвърлят данните на Прокопий за ранния ѝ живот. Теодора със 
сигурност е имала „минало“. Би било много учудващо, ако едно момиче 
от света на сцената без възпитание, без познание за един по-добър свят, 

39 Там, с. 69.
40 Там, с. 44.
41 Harvey, Susan A. Theodora the „Believing Queen“: A Study in Syriac Historiographical 

Tradition. – Hugoye: Journal of Syriac Studies, 2/2001, http://www.syrcom.cua.edu/Hugoye/
Theodora the Believing Queen.htm

42 Chronique de Michel le Syrien, I�, 20 (Еd. and trans. J.-B. Chabot). Vol. 4, p. 277.
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без опит извън сценичния живот, да може да се опази без морални щети и 
унижения. Когато във фарсовете и в театралните представления страстите 
се нажежавали, било е много трудно в един безнравствен свят да се запази 
дистанция и да се отърве от похотта на тълпящите се мъже. Отсъдата на 
Прокопий е резултат от един двойствен морал, поощряван от висшите съ-
словия срещу „безчестните“ професии през всички времена.

Сценичният живот на Теодора приключил когато тя била взета от сце-
ната от някой си Хекебол43 от гр. Тир. За него нищо друго не се знае, освен 
това че бил назначен за управител на Пентапол и отвел Теодора от столицата 
със себе си. Връзката им явно не е продължила дълго време. За нейния край 
вина носела или Теодора, или пък лошото отношение на Хекебол към нея; 
съобщението на Прокопий по този въпрос е противоречиво. Сега Теодора 
била оставена сама на себе си; тя скитала от град в град в Ориента на път за 
Константинопол. Вероятно Теодора е търсила подслон при различни актьор-
ски трупи. Пребиваването на Теодора в Александрия става повод за много 
догадки: дали то не е станало причина за конфесионалните интереси на бъде-
щата императрица? Както ще стане ясно по-нататък, нейното благоразполо-
жение било до голяма степен на страната на монофизитите. Зад това е труд-
но да се постави някакво задълбочено познаване на догматическите детайли, 
а по-скоро личния опит и спомените. Оттогава до края на живота си Теодора 
сочи монофизитския патриарх Тимотей ІV (517–535) като свой „духовен 
баща“. Възможно е, когато е била в затруднено положение в Александрия, 
тя да се е обърнала към патриарха за помощ, който да ѝ е помогнал с пари 
и препоръки. Не трябва да се забравя, че Александрийските патриарси, ко-
ито заради тяхното богатство и политическа тежест били наричани „новите 
фараони“, никога не забравяли простия народ, чието голямо доверие за тях 
представлявало важна подкрепа за упражняване на собствената им власт.

Засвидетелствано също така е пребиваването на Теодора и в Сирийска 
Антиохия��. Вероятно тук Теодора се сближила и с монофизитския патриарх 
Севир; добрите ѝ познанства с църковните водачи вероятно датират още от 
тези години. Трудният ѝ скиталчески период допринесъл и за това, че впо-
следствие тя отказвала да предприема всякакви пътувания.

Около 520 г. Теодора се завърнала в Константинопол, но не на сцената. 
В това време дошло нейното решение да се откаже от досегашния си начин на 
живот. Не е известно в тези години от какво е живяла и с какво се е занимава-
ла тя. В по-късните легенди, които също така изхождат от кръговете на ней-
ните врагове, се говори за една къща, в която Теодора живеела и се издържа-
ла с предене на вълна. В съчинението си „За постройките“ Прокопий пише за 
женски манастир „Покаяние“ (Метаноя), чиито устроители били Юстиниан 
и Теодора и за превръщането на параклиса „Св. мчк. Пантелеймон“ във ве-
ликолепен храм, близо до къщата на Теодора�5. 

43 Прокопий. Тайната история, с. 44.
�� Там, с. 56.
�5 Прокопий кесарийский. Война с готами. О постройках. Т. ІІ, с. 170.
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При всички положения, най-късно след завръщането си от Сирия 
Теодора влязла в близки отношения с Юстиниан. Дали тя го е познавала 
преди това остава в сферата на спекулациите. Скоро Юстиниан се влюбил 
безрезервно в нея, което обяснява неговото настояване за незабавна женит-
ба, въпреки че ставало въпрос за брак с една „безчестна личност“, с каква-
то да се показва в обществото е било компрометиращо за един офицер с 
перспективи за блестяща кариера. Скоро Юстиниан станал и баща на една 
дъщеря, която обаче скоро починала. Любовта на Теодора към Юстиниан 
също била страстна, но и пресметлива. Не би могло да се говори за един 
дълбок душевен преврат, както често се твърди. Прокопий не подозирал по 
никакъв начин нравственото поведение на Теодора в последващия ѝ брак, 
но въпреки това описва двамата като опиянени един от друг. Теодора не 
може да бъде схващана нито като покаяла се светица, нито като непоправи-
ма проститутка; тя събрала своя богат житейски опит, била станала зряла и 
пресметлива и успяла да завладее Юстиниан, който бил около 40–годишен, 
когато я срещнал. Тя станала неговото второ „аз“ със своето повишено 
чувство за собствено достойнство, блестяща мисъл, талант за представяне 
в обществото, безстрашие и малко повърхностното си образование; с дъл-
боките си и искрени монофизитски убеждения тя била достоен събеседник 
и опонент на императора в богословските му търсения и при провеждането 
на религиозната му политика.

Въздигането на Теодора в ранг патриция разчистило пътя към запланува-
ната сватба. Най-накрая Теодора можела да се наслади на власт и почит. Тя по-
лучила поне един собствен дворец в Константинопол и имения в различни про-
винции на Мала Азия, за управлението на които бил учреден щат за собствен 
куратор (управител). С възшествието на Юстиниан на трона Теодора станала 
негов съимператор с титлите Августа и Домина. Забележително е, че сановни-
ците се заклевали в „sanctissimis nostris dominis Justiniano et Theodorae coniugi 
eius“. В надписите по постройките и мозайките в църквите винаги се спомена-
ват и двамата владетели. Теодора водела и своя собствена кореспонденция по 
държавните дела с перси, остготи, управители на провинции и арабски шейхо-
ве. Понякога императорът дори не бил информиран за това; Теодора, обаче, 
можела да бъде сигурна в изпълнението на нейните заповеди, защото държала 
всички в двора под око. Дори в миналото да имала горчив опит с мъжете, сега 
тя управлявала с твърда ръка мъжкия свят. Изворите съобщават за редица 
социални мерки по отношение на нещастни млади момичета. Те били насоче-
ни срещу сутеньорите, срещу продажбата на момичета, срещу насилствената 
проституция, изграждането на домът за жени „Покаяние“ на Босфора; така 
или иначе не всички проститутки, които били прибрани в манастира, били във 
възторг от тази промяна в начина им на живот; дори се споменават и отдел-
ни случаи на самоубийства. Нейното поведение по време на въстанието Ника 
(532 г.) спасило трона; тук тя се представя не като жена, която се чувства 
унизена, защото с помощта на императора е била спасена от блатото и сега е 
длъжна само да благодари за това, а напротив – като трезвомислеща, твърда 
жена, достойна за заемания от нея трон.
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В „Тайната история“ Прокопий не пропуска при всеки удобен случай да 
я представя в най-черни краски. Още неподходящата ѝ в социално отноше-
ние женитба предизвиква неговия гняв. Като мотив за този брак той съзира 
желанието на Юстиниан да има за партньорка тази безчестна жена, с която 
той най-добре би могъл да тласне народа към погибел. Той критикува преко-
мерните грижи на Теодора за тялото ѝ, продължаващите дълго време бани 
и обилните грижи за нейната красота, изтънчеността на храненето, дългия ѝ 
сън дори и през деня; в малкото си будни часове пък тя се осмелявала да уп-
равлява цялата Римска империя46. Нейните помощници трябвало да отгова-
рят на нейния характер. Докато Юстиниан бил лесно достъпен, то до Теодора 
се стигало трудно и след дълго чакане. Поклоните и целуването на краката 
унижавали молителите, които най-често изживявали в голям страх цялата 
визита. Според Прокопий нейната ревност и несправедливост не познавали 
граници. За императрицата работел отделен нейн собствен щаб от агенти. 
Извънредни съдилища изпълнявали волята на императрицата независимо от 
редовното съдопроизводство.

За потомците Теодора била белязана за всички времена заради изпълне-
ната с омраза скандална история на Прокопий. Наистина, тя не могла никога 
да се освободи от своите ранни години; наистина, когато дошла на власт, тя 
си отмъстила на света на мъжете и висшето общество; в упражняването на 
властта тя стигала и до произвол. Все пак тя оставала вярна на интересите на 
империята така, както тя ги разбирала; тя била вярна на съпруга си и взимала 
участие в неговите планове, макар и разногласията в оценките на съвремен-
ниците и потомците да поставят някои загадки. Могат, макар отчасти и не 
без основание, да се предполагат по-дълбоки политически сметки в предпри-
еманите от нея мерки. Дали защитата на монофизитите в източната част на 
империята не е трябвало да успокои духовете там, за да може императорът да 
действа спокойно на Запад? Доколкото може да се съди по изворите, Теодора 
била ръководена от обсебваща воля за власт, страсти, омраза и ревност, но и 
от хладна пресметливост в избора на средствата.

1.3. юстиниан и теодора като владетели

По отношение и на двамата владетели Прокопий е яростен заради 
липсващата опозиция сред народа, войската, клира и сената. Потискащ му 
се струва и фактът, че императорската двойка не правела нищо един без 
друг, дори когато външно давали вид че преследват противоположни цели. 
Както внушава Прокопий, зад това се криела една задкулисна и изтънчена 
игра на „разделяй и владей“ (divide et impera), тъй като императорската 
двойка правела всичко заедно47. Тук той съзира един добре обмислен план: 
поданиците трябвало да бъдат с разделено мнение, за да не могат да за-
мислят обща акция срещу владетелите. Алчност, кръвожадност и лъжли-
вост били, според Прокопий, общите качества на двамата, които в крайна 

46 Прокопий. Тайната история, с. 62.
47 Там, с. 48–52.
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сметка ги характеризират като „човекоядни демони“48. Предани, почтени 
и порядъчни хора били отстранявани от служба, затова и вероломството 
е причислено като характеристика на императорската двойка. Прокопий 
не се уморява да събира и привежда все нови и нови материали за своето 
критично описание.

Характерите на Юстиниан и Теодора били много различни; докато 
Теодора била обзета от голяма целеустременост, на Юстиниан често пъти му 
липсвала решителност. Те се допълвали именно на базата на тези различия, 
като и в най-тежките моменти се придържали към съпружеската вярност. 
Прокопий, който не може да утоли жаждата си с клюките и омразата, не 
споменава нито един случай на изневяра на Юстиниан; само веднъж говори 
за една изневяра на Теодора, на който обаче трудно може да се вярва, докол-
кото става дума за магьосничество. Прокопий, който говори за влюбеността 
на Юстиниан преди и в началото на брака му, след това прави само веднъж 
една интересна бележка за неговия любовен живот: „Как може този човек 
да не е един гибелен демон, който никога не пие, не яде и не спи до наси-
та, а посред нощ броди из двореца, въпреки че е особено жаден за любовни 
наслади?“ Очевидно в брака им Теодора е била по-силната страна. Нейната 
смърт през 548 г. силно засегнала Юстиниан; неговата енергия постоянно от-
слабвала след това събитие, въпреки че преживял още 17 години. Той оста-
нал емоционално свързан със съпругата си и след смъртта ѝ. С тържествена 
клетва за съпружеска вярност той се заклел на погребението на Теодора. 
Тленните ѝ останки били положени в още не докрай довършената църква 
„Свети Апостоли“, която Юстиниан наредил да бъде осветена през 550 г. в 
деня на нейната смърт – 28 юни.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В РЕЛИГИОЗНАТА ПОЛИТИКА 
НА ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН І

Двете главни водещи направления във времето на управлението на 
Юстиниан били възстановяването на териториалния интегритет на империята 
и вътрешното ѝ омиротворяване чрез установяване на единство във вярата. 
Религиозната политика на императорската двойка формирала един отделен 
проблемен кръг в рамките на цялостното държавно управление. При това им-
ператорът имал лично пристрастие към разискване на богословски проблеми, 
което той често правел с монаси и епископи, а и сам се изявявал като богослов. 
Въз основа на спора между Православието и монофизитството, дезинтеграци-
ята на империята вече представлявала една очевидна заплаха, без дотогаваш-
ната религиозна политика на императорите да е могла да доведе до прекратя-
ването на този процес. Предшествениците на Юстиниан също така напразно 
търсели разрешение на проблема с разединението в религиозната сфера; още 
от времето на Константин І Велики на императора била възлагана ролята на 

48 Там, с. 54.
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главен арбитър, при което естествено били отчитани политическите интереси. 
Държавно-политическата и църковната йерархии се обвързвали все повече и 
повече, което подхранвало самоволната и себелюбива политика на папите в 
Рим, патриарсите в Александрия, Антиохия, Йерусалим и Константинопол, 
както и на големите митрополии в империята. Напрежението в тези спорове 
водело до агресивни нападения от монашески тълпи, улични битки и разпал-
ване на страстите на народа; като експлозив служел религиозният конфликт 
в източните провинции, а зад фасадата на борбата за правата вяра се криели 
сепаратистки стремежи на базата на етнокултурни различия.

Изходен пункт, от който се развивала цялата държавно-църковна дей-
ност на Юстиниан и който дава характерна окраска на неговото царуване, 
било „правилното изповядване на истинската и пренепорочна християнска 
вяра, съставляваща първото и висше благо за всички хора“, основание за 
тяхното спасение. Юстиниан бил убеден, че никой „не бива увенчан, щом се 
не състезава по правилата“ (2 Тим. 2:5), т.е. според изискванията на истин-
ската и пренепорочна християнска вяра. „Да се боледува – казва той – е общо 
свойство на човешката природа и слабост, на което са подвластни всички, 
дори и най-могъщите духом; да лекува пък, да познава правата вяра и да оби-
ча единството и мира в Църквата е свойство на разума и любовта. Защото 
Бог е и се нарича Бог на мира, така че онези, които обичат благото на вярата 
и мира, са Божии и почти божествени“. Съблюдаването на истинската вяра 
Христова не само носи на хората вечното спасение, правейки ги богоподобни, 
но заедно с това служи за основа на благоденствието и силата на държавата, 
така че отхвърлящите изповядването на истинската вяра Христова са заедно 
с това и врагове на държавата, разрушители на нейните основи. Еретиците 
той нарича „врагове на истината и религията, които погубват душите на не-
винните“, а тяхното учение – „хулене“, „подобно на учението на езичниците“. 
Съгласно с този възглед за значението на православната християнска вяра, 
той „поставил като основа и начало на своето управление съединяването на 
разделилите се свещеници на светите Божии църкви от Изтока до Запада“. 
Поставяйки си тази цел, той не въвеждал нещо ново в установения още от 
преди него начин на управление, а напълно следвал примера на Константин І 
Велики, Теодосий І Велики, Маркиан и Лъв І. Подобно на тях и той приемал 
вярата Христова в нейния неизменен вид, както тя е определена от съборите 
и свято съблюдавана от отците и учителите на Църквата. Авторитетът на 
своята държавна власт, предназначена да лекува, изправя и се грижи за бла-
гото на своите поданици, той смятал да употреби само за това, да бъде оказ-
вано съдействие заради своето собствено спасение и вечното и временното 
благо на своите поданици при въвеждането и утвърждаването сред тях на 
Христовата истина в нейния неизменен вид. Това всъщност желаели всички 
епископи и свещеници, това желаел целият монашески чин, това желаел и 
народът, накрая – това изисквало и самото благо на държавата, което може-
ло да произтича единствено от признаването на истината49.

49 Corpus Iuris Civilis, t. III – Novellae 131; 132; Cod. Just. lib. I, tit. III, lex. 42; 43; tit. IV, 
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Освен различните течения в християнството са съществували още из-
вестни остатъци от езичество и от раннохристиянски хетеродоксални движе-
ния; юдейството също така не било религиозен фактор, който можел да бъде 
подценяван, а отделни групи местно население, като например самаритяните, 
също се грижели за поддържането на напрежение. Последователната в пре-
следване на поставените крайни цели религиозна политика на Юстиниан се 
провеждала с най-разнообразни методи. Дисидентските групи, които били 
достатъчно малки, за да се предприемат специални административни мерки 
спрямо тях, били преследвани до пълното им ликвидиране. Гражданските 
права пък на онези групи, които били твърде многобройни за да бъдат уни-
щожени или пък това не било желано от правителството, били силно огра-
ничавани. По отношение на дисидентските течения вътре в християнството 
Юстиниан използвал цялата палитра от мерки – от религиозни диспути до 
открити гонения. Юстиниан издал множество едикти за запазване и утвър-
ждаване на православната вяра. В първата година на своето царуване като 
самодържец той побързал да издаде едикт за Света Троица, включващ в себе 
си изложение на православното учение заедно със специално осъждане на 
ересите на Несторий, Евтихий и Аполинарий и с прибавката, че на придър-
жащите се към друго мнение няма да бъде оказано никакво снизхождение и 
че те, като явни еретици ще бъдат подложени на подобаващото наказание50.

Халкидонският събор (451 г.) предизвикал голям разрив на Изток, до-
колкото едни църковни провинции одобрили неговите решения, а други ги 
отхвърлили. Трагичността на съборите се състояла в това, че въз основа на 
съпротивата срещу обвързващите юридически цялата империя техни реше-
ния, цели поместни църкви и църковни провинции често пъти за дълго се 
отделяли от общение. Още Никейският събор (325 г.) не успял да задуши 
арианството; в отношението си към арианството Източната и Западната 
части на империята поели по свои пътища. Ефеският събор (431 г.) разде-
лил Александрийската и Антиохийската архиепископии и дал началото на 
собствено развитие на Несторианската църква. Решенията от Халкидон се 
сблъскали с ожесточена съпротива в по-голямата част от Изтока и особено 
в Египет; отделянето на древните източни църкви е въз основа отказа им да 
приемат този събор. Сблъскали се с твърда опозиция, императорите от вто-
рата половина на V в. като Зинон и Анастасий І решили да търсят самосто-
ятелно решение на проблема. Опитът им да прокарат мостове към монофи-
зитството не постигнал целта си. Авторитетът на императора по религиозни-
те въпроси не бил признаван a priori; всяка група се радвала, ако можела да 
разчита на евентуална императорска подкрепа, докато тези, които попадали 
в опозиция, били готови на упорита съпротива. Римската империя по тради-
ция клоняла към едно управлявано от правото общество. Юстиниан също не 
успял да стори нещо повече от това да пренесе компетенциите на правото в 

lex. 34 и др.; Justinianus imperator. Tractatus contra Monophysitas. PG t. 86, col. 104; 1124; 1141; 
1145; Nov. 42.

50 Cod. Just. I, 1, 5; срв. Chronica Paschalia ad anno 533. PG t. 92, col. 630–633.
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религиозната сфера. Това е разбираемо, като се вземе предвид, че християн-
ството в своята същност не било религия, основаваща се на авторитета на 
човешките закони, което водело до оказването на една постоянна най-малко-
то пасивна съпротива по въпросите на вярата. Ето защо Константинопол при 
Анастасий І останал православен, а Египет при Юстиниан – монофизитски. 
Императорската власт претендирала да бъде критерий за разрешаването на 
споровете във вероучението, но винаги стигала само до неговите граници 
поради липсата на едно морално или богословско задължение на христи-
яните да вярват, че императорът притежава правото да дефинира тяхната 
християнска вяра. Законите давали на императора достатъчно компетенции 
за намеса в управлението на църковните институции, но не и власт по от-
ношение съдържанието на вярата. Тук зеела една видима празнота между 
римското право и християнската вяра. Юстиниан установил този проблем, 
когато покрай своята законодателна дейност полагал грижи да тласне напред 
и развитието на богословието, като ангажирал за свой помощник авторитета 
на вселенския събор.

Проблемът, обаче, бил в това, че в мисленето на Юстиниан нямало за-
пазено никакво място за Църквата като някакво друго, особено общество. 
Неговият възглед за християнската икумена е добре изразен в 6-та Новела: 
Църквата и държавата, духовенството и императорската власт са двете опо-
ри на обществото, но духовенството е компетентно само в молитвата и ли-
тургията, докато църковното законодателство е задължение на императора. 
Така не би могло да има някаква хармония между двете равноправни власти, 
а само кохезия (сцепление) на едно-единствено човешко общество, за чието 
преуспяване е отговорен единствен императорът. Дори и самите решения на 
съборите могат да станат част от имперското право едва чрез одобрението 
им от императора.

В този аспект трябва да се разбира и отношението на Юстиниан към 
Рим и към папството. Признаването на папското първенство по чест тряб-
вало също да стане чрез обвързването му с императорския авторитет. При 
прекратяването на Акакиевата схизма през 519 г. Юстин и Юстиниан жерт-
вали достойнството на Константинополската патриаршия, за да спечелят по 
политически съображения разбирателство с папата. Оттук е разбираемо и 
високото честване на пристигналите в Константинопол папи Йоан І (525 г.) 
и Агапит І (536 г.), които дошли като пратеници на остготските крале. 
След като впоследствие папството било интегрирано в имперската система, 
Юстиниан нямал повече никакви скрупули да направи от него инструмент на 
своята политика. Нещастният образ на папа Вигилий е едно красноречиво 
свидетелство за това.

Един от характерните белези на имперската религиозна политика в този 
период били демонстрираните различни разбирания на Юстиниан и Теодора 
за нейното провеждане. При това трябва да се подчертае, че действията на 
Теодора били много праволинейни и последователни, докато Юстиниан след-
вал един лъкатушещ курс в методиката и в даване на преференции за отдел-
ните течения в християнството без да изпуска и за момент от очи крайната си 
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цел. Дисонансът в мненията на двамата владетели бил общоизвестен, което 
карало още съвременниците да изразяват съмнение в искреността на това 
външно демонстриране на различия в мненията, зад което те надушвали едно 
притворство в големи размери51.

2.1. борба с ересите

Когато Юстиниан дошъл на власт, той бил изправен пред факта на 
силната подкрепа за монофизитството сред народа на Изток и големия 
престиж, на който се радвали там богослови като Севир Антиохийски 
и Филоксен Йераполски; на този фон контрастирала слабостта на апо-
логетите на халкидонизма, които на практика били предоставили на 
монофизитите монопола върху православното учение на св. Кирил 
Александрийски. Политиката на компромиси с монофизитите по модела 
на водената от Зинон и Анастасий І била невъзможна както по богослов-
ски съображения, така и заради съпротивата на Рим. Тъй като Юстиниан 
възнамерявал да води агресивна политика спрямо Запада, той е трябвало 
да води и религиозна политика, която да е приемлива за православните 
западни християни. Погледнат в този ракурс, пътят към Петия вселенски 
събор (553 г.) е съвсем последователен. Въпреки всички усилия за ин-
терпретация на Халкидонския символ, обаче, за монофизитите съборът 
оставал като несториански и това довело до кървави сблъсъци. Частични 
успехи срещу монофизитите за пръв път успяла да донесе едва религиоз-
ната политика на император Ираклий (610–641). Юстиниан обаче тряб-
вало да преживее факта, че мечтата му за световна империя, основана 
на една единна вяра, е една илюзия. Именно старанията за обвързването 
на догматите със законите изострило още повече разделенията вътре в 
християнството. Отчаяният стремеж на Юстиниан за религиозно един-
ство естествено трябвало да доведе като логична последица и до гонения 
срещу нехристиянските изповедания. Религиозната нетолерантност била 
въздигната почти в ранг на държавна добродетел.

След Едикта срещу еретиците от 527 г. има още цяла редица конститу-
ции и други законови актове, повечето от които са издадени още в първите 
години от самостоятелното управление на Юстиниан, белязани с гонителска 
ревност. С методична последователност той започнал да преследва всички, 
които му се стрували извън правилния курс. От друга страна, той се съо-
бразявал и със изискванията на деня; когато ставало въпрос за хора, които 
смятал че ще му бъдат необходими и полезни, той си затварял очите, какъвто 
бил случаят с езичника квестор Трибониан, който бил натоварен с отговор-
ността за преработването на Corpus iuris civilis.

Юстиниан лишил езичниците, самаритяните и еретиците от правото да 
наследяват, да завещават или да даряват своето имущество на неправославни. 
Със закон императорът разпоредил всички езичници с целите им семейства, 

51 Прокопий. Тайната история, с. 48–49.
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под страх от конфискация на имуществото, да се катехизират и кръстят. При 
отпадането на християнин в езичество се предвиждало смъртно наказание. 
От гледна точка на това, че все още съществували съхранени цели слоеве 
от населението, които били езичници, този закон не бил само с теоретично 
значение. Той засегнал много образовани хора в столицата и в Атина; засег-
нал и много обикновени хора в провинциите, както и последните езически 
култови места по р. Нил, в оазисите или в Сирийската пустиня. Резултат 
от тази противоезическа политика било и затварянето на неоплатоническата 
Академия в Атина през 529 г. Философите от нея намерили убежище при 
персийския цар Хозрой, а през 532 г. им било разрешено да се завърнат в 
империята с мир. Обръщането на езичниците в Мала Азия било една от глав-
ните задачи на Йоан Ефески, чието монофизитство императорът са правел 
че не забелязва. Езическите граматици, софисти, медици и др. в столицата 
били покръстени насила или подложени на телесни наказания, а в отделни 
случаи дори екзекутирани. Изключения били допуснати само за много важни 
за управлението администратори като квестора Трибониан и преторианският 
префект Йоан Кападокиеца.

Атеистите и юдеите били лишени от правото да свидетелстват срещу 
православни в съда; забранявало им се също така да имат за роби православ-
ни. Манихеи, самаритяни, езичници и членове на секти получили забрана 
да съставят актове с юридическа сила и последствия. Един едикт от 537 г. 
обявявал юдеи, самаритяни и еретици за неспособни да заемат обществени 
длъжности, отнемали им се достойнството и привигелиите на куриали, но не 
и задълженията на такива.

От векове юдеите притежавали една позволена религия (religio 
licita), но в резултат на нарастващите интриги от тяхна страна, животът 
им ставал все по-труден. Освен вече споменатите забрани за свидетел-
стване в съда по дела с християни, за тях съществувала и забрана да ку-
пуват църковно имущество или земи, предназначени за стоеж на църкви. 
Императорът наредил при богослужението в синагогите четенето на Тора 
да става само на гръцки или латински език, като признавал само упо-
требата на Септуагинта или версията на Акила. Самаритяните, които по 
същността си били едно юдейско племе, били третирани като езичници. 
Едно тяхно въстание през 529 г. било потушено с много кръвопролития, 
като смъртта си намерили около 20 000 души. През 555 г. те отново въ-
станали, но отново без успех.

Предвиденото за манихеите смъртно наказание било приложено през 
529 г. към хора, които макар и кръстени, продължавали за участват в ези-
чески ритуали. На езичниците било забранено да разпространяват своята 
вяра, което било и едно от основанията за затварянето на неоплатоническата 
Академия в Атина.

Законите в религиозната сфера били прилагани с цялата строгост. През 
527 г. много манихеи, някои от висшето общество, били изгорени живи след 
безуспешни опити да бъдат обърнати в християнството. През есента на 529 г. 
се провели множество процеси срещу езичници, между които и срещу квес-
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тора Тома, експрефекта Асклепиодот и патриция Фока. Някои обвинени 
били осъдени на смърт. Асклепиодот се самоубил. Фока успял да се измъкне 
от този процес, но след подновеното следствие срещу него през 545–546 г. 
също се самоубил. Монофизитът Йоан Ефески бил едно от протежетата 
на императрица Теодора и затова можел да се надява на благосклонността 
и на императора. Предприетата от него мисия за кръщаване на езичниците 
в Анатолия завършила външно с огромен успех. В планинските райони на 
Лидия и Кария били кръстени около 70 000 души; новопокръстените дори 
доброволно се включвали в разрушаването на своите светилища, на чие-
то място били построени множество църкви. Култът към Изида на остров 
Филе бил ликвидиран, както и култът към Юпитер Амон в оазиса в Авгила 
в Киренайка. Малки групи от езичници още съществували до към края на 
VІ в., но политически потиснатото езичество постепенно губело своя елит и 
интелектуалното си значение.

Монтанистите също почувствали твърдостта на предприетите мерки. 
Постановените през 529 и 530 г. законови определения довели много мон-
танисти във Фригия до отчаяния жест да се самозапалят в собствените си 
църкви. Йоан Ефески сам опожарил около 550 монтанистки култови места, 
дори и тленните останки на основателя на това движение.

2.2. юстиниан и монофизитите

Една от задачите, които Юстиниан си поставил в областта на религиоз-
ната политика, било изграждането на мост към монофизитите, по-специално 
към севирианите, и примиряването на халкидонското Православие с ради-
кално ориентираното към св. Кирил Александрийски богословие. Към мо-
тивите на правителството, тази цел да бъде преследвана по-малко с насилие 
и повече с убеждаване и диалог, спадали, от една страна, големият брой на 
монофизитското население в империята, както и вярата на Теодора, от друга 
страна. Още при управлението на Юстин те били подложени на тежко гоне-
ние. Твърдите мерки изглеждало че ще продължат още дълго време и след 
смъртта му. Когато патриарх Ефрем Антиохийски (527–545) през 531 г. за-
силил тези мерки, се стигнало до въстание на народа, което било потушено с 
кръв. В столицата трябвало да разберат, че практически е било невъзможно 
срещу големи народни маси да се прилагат същите законови мерки, каквито 
и срещу малките движения и изповедания. Когато Юстиниан около 531 г. 
започнал да мисли за преразглеждане на религиозната политика на Юстин 
и смекчил гонението срещу монофизитите, това явно било и в резултат на 
оказваното от Теодора влияние. Симпатията на императрицата била твърдо 
на страната на монофизитите, което ѝ донесло антипатията и съпротивата на 
православните монаси и йерарси. Забележителен е един епизод от 530 г. със 
св. Сава и молитвата за син на Теодора. Той публично ѝ отказал да се помоли 
за неин наследник, за да не се появи нов император-монофизит52.

52 Срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 65.
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Теодора се застъпвала за интересите на монофизитите още като патри-
ция. Остава открит въпросът, до каква степен тя се е опитвала да оказва вли-
яние върху Юстиниан през следващите години, но е несъмнено, че отноше-
нието към монофизитите станало по-спокойно. Множество монофизитски 
монаси и висши клирици идвали в столицата, а през 534–535 г. това сторил 
дори и Севир Антиохийски. 

Междувременно Теодора организирала в двореца Хормизд едно убежище 
за монофизити, което гарантирало подслон за около 500 души. Толерирането 
им от нейна страна първоначално било осуетено от папа Агапит І, който 
успял да издейства свалянето на монофизита Антим (535–536) от патриар-
шеската катедра в Константинопол. Въпреки това, обаче, Антим намерил 
сигурно убежище в двореца на Теодора в продължение на 12 години, т.е. до 
самата ѝ смърт. Дори и личната забрана на императора да се дава убежище на 
Антим в този случай не била пречка. Срещу натиска на папството Теодора се 
изявявала като водач на религиозната опозиция и предоставила на монофи-
зитството цялата си политическа сила, власт и влияние. С една нечувана кон-
траатака срещу папството то било превърнато в играчка на византийската 
императорска политика. С голяма вероятност Теодора е имала решаващата 
роля за свалянето и изпращането на заточение на папа Силверий (536–537). 
Неговият приемник Вигилий (537–555) дължал своята катедра на най-уни-
зителни отстъпки пред императора и си остава една от най-критикуваните 
фигури на Римската катедра.

Изходната точка на Юстиниан в политиката към Запада съвсем не 
била лесна. Планираното завладяване на Италия изисквало съобразяване 
с папството, което все още спадало към гарантите за верността на Италия 
към империята. От друга страна, източните провинции заплашвали да се 
изплъзнат от контрола на държавното управление. Затова императорът 
търсел разговор с монофизитите. През 531–532 г. той разрешил на моно-
физитите в Сирия и на Изток да се завърнат от заточение. Завърнали се 
и множество монаси в своите манастири, особено тези в Амида и Едеса. 
Една група от тях дошла в Константинопол, където те впечатлявали със 
суровата си аскеза и спечелили благоволението на Теодора. Юстиниан 
поне засега не давал външен израз на недоволство.

3. РАЗВИТИЕ НА ХРИСТОЛОГИЯТА В ЕПОХАТА НА ЮСТИНИАН І

3.1. изходен пункт

Богословските спорове между православни и монофизити през VІ в. са 
били най-вече в областта на христологията. Халкидонският събор се поста-
рал да изработи една балансирана формула с включването в нея на позитив-
ните елементи както на Александрийската, така и на Антиохийската школа. 
Съборът говори за Христос „в две природи“ (�� д�� ��у�у��� д�� ��у�у��), докато Диоскор 
Александрийски и неговите привърженици били готови да приемат само по-
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меката формула „от две природи“ (�� д�� ��у���� д�� ��у���), която за тях означавала, 
че в Христос единението „от две природи“ се прелива в „една въплътена при-
рода на въплътения Бог Слово“. Халкидон пледирал за това, че двете природи 
преминават една в друга, като всяка от тях запазвала своите характерни беле-
зи. Въпреки това, съборът се постарал да се придържа към виждането на св. 
Кирил Александрийски за „единия Христос“; изразът „същият“ (} ����т���т��т) е 
подчертан на осем места. Когато говори за Иисус Христос, св. Кирил използ-
ва като синоними термините природа (��у�т), личност (‰��у��у�т��у��у�т) и лице 
(���у����), докато в Антиохия, единството на Христос било обозначавано 
предимно с термина лице (���у����). Теодор Мопсуестийски и Несторий го-
ворели за „личност на единението“, в което заедно съществували божествено-
то и човешкото в Христос. В Халкидонското вероопределение се прави един 
терминологичен прелом с разграничаването на лице от личност. Онова, обаче, 
което не се подчертава изрично в него, било – дали с едната ипостас на Христос 
се обозначавала тази на предсъществуващия Логос като една от Божествените 
ипостаси, съществуващи преди всички времена, или пък антиохийското „сме-
сено лице“ (���у���� ���у��т���у��т��у��т), т.е. историческия Иисус.

3.2. радикална диофизитска христология

Така Юстиниан се сблъскал с редица различни интерпретации на 
Халкидонското вероопределение в началото на своето управление. Крайните 
диофизити разглеждали Халкидон като положително санкциониране на ан-
тиохийската христология.

Най-видният представител на тази школа бил блаж. Теодорит 
Кирски, приятел на Несторий и основен опонент на монофизитите преди 
и след Халкидон. Съборът свалил отлъчването, наложено му от Диоскор 
Александрийски на т.нар „Разбойническия“ събор в Ефес (449 г.), като 
Теодорит преживял след Халкидон още около петнадесет години. Той бил 
принуден да анатемоса Несторий, но никога официално не оттеглил бого-
словската си критика срещу св. Кирил и не се разделил със своята антио-
хийска христология. Особено негативно той се изразявал срещу възгледа на 
св. Кирил, изразен в неговия 12–ти анатематизъм срещу Несторий: „Който 
не изповядва Бог Слово за пострадал по плът, за разпнат по плът, за вкусил 
смърт по плът и станал първороден от мъртвите, тъй като Той като Бог е 
живот и животворящ – да бъде анатема“. Теодорит споделял Платоновата 
концепция за затворената в тялото безсмъртна душа. Той смятал, че е въз-
кръснало тялото на Христос, а не Неговата душа или Божеството, тъй като 
и двете са безсмъртни. Смъртта на Христос на кръста била разделяне на ду-
шата от тялото, а възкресението – тяхното повторно съединяване със силата 
на Божеството, което било свързано и с двете. Оттук, според него, било не-
уместно да се говори за „смърт на Бога“. Блаж. Теодорит съзира в концеп-
цията за една ипостас в Христос отъждествяване с лицето (prÒ�wpon), както 
учил Теодор Мопсуестийски, а оттам и потвърждение в Халкидон на учени-
ето на Антиохийската школа. Съществуването на такива крайни диофизити 
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давало повод на монофизитите основание да мислят, че Халкидон в крайна 
сметка е бил несториански събор.

3.3. монофизитската христология

Монофизитите обвинявали Халкидонския събор в предателство към бо-
гословието на св. Кирил. Рационалният анализ на Боговъплъщението, върху 
който се изграждала тяхната съпротива срещу теопасхитството, им е бил 
чужд. За изходен пункт им служела много повече личната идентичност на 
предсъществуващия Логос с въплътилия се от Дева Мария и страдал на кръ-
ста Логос. Те настойчиво поставяли въпроса: защо съборът е реабилитирал 
Теодорит, след като самият събор не се отричал от учението на св. Кирил? 
Неразбираеми за тях трябва да са останали и оставените без възражения от 
страна на официалната Църква изявления на защитниците на събора срещу 
смисъла на 12-те анатематизми на св. Кирил. В очите на монофизитите мяс-
тото на събора изглеждало двусмислено. На това основание те смятали, че 
въпреки официалните твърдения на отците на събора за придържането им 
към учението на св. Кирил, реално на събора е извършена една реабилитация 
на Несторий. Монофизитското богословие, построено изцяло върху преси-
леното и крайно тълкуване на св. Кирил и приписваните на св. Атанасий 
текстове на Аполинарий Лаодикийски, било ръководено от стремежа да ус-
танови последователната идентичност на Логоса преди, по време на и след 
въплъщението. Така приписваната на св. Атанасий и затова възприета от св. 
Кирил формула на Аполинарий за „една въплътена природа на Бог Слово“ 
(��� ��у�т ��‡ ���‡ ������ у�у��������‡ ���‡ ������ у�у�������� ���‡ ������ у�у��������‡ ������ у�у�������� ������ у�у��������) формирала неговата основа. 
Всяка природа притежава своята ипостас; оттук термините природа (��у�т), 
личност (‰��у��у�т��у��у�т) и лице (���у����) са синоними. Едно нещо не би мог-
ло да бъде природа, без в същото време да бъде ипостас и лице. Ако Христос 
е имал собствена човешка природа, то тя трябва да е съществувала преди съ-
единението с Логоса. Севир Антиохийски, изтъкнатият богослов на монофи-
зитите, върви по стъпките на св. Кирил, когато употребява тези термини като 
синоними; самият св. Кирил също така никога не назовава човешката страна 
в Христос с термините ипостас или фисис. Изходен пункт в разсъжденията 
му е вечният Логос, Който от вечност притежава Своята природа, Своята 
същност, която е била една „безплътна природа“ (��у�т �у����т�у����ту����т). В рамки-
те на тази вечност въплъщението е като че ли само един епизод, една проява 
на икономѝя; тук е по-правилно да се изпозва категорията „възникване“ от-
колкото „съществуване“. Въплъщението, обаче, означава единение (W��у�т��у�т) 
и това единение обуславя в зависимост от участващите в него природи, че 
крайният продукт ще представлява нещо ново; в резултат на тези разсъжде-
ния те радикално отхвърлят всякаква множественост. Ако бъде постулирана 
множественост на природите, това би могло да бъде само една хлабава връз-
ка (у��������), едно поставяне на едната до другата (������у�т). На базата 
на тези разсъждения приемането на две природи в Христос след въплъщени-
ето е също едно противоречие. Единението може да се разглежда само като 
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ипостасно и по природа (W��у�т��у�т ‰��у��������у������, W��у�т��у�т ���у���). Ако човек 
иска да различи божественото от човешкото, трябва да насочи вниманието 
си върху особеностите на двете природи. Особеностите или своеобразности-
те (rд����тд����т), които принадлежат както на божественото, така и на човешко-
то, се състоят в специфичната същност на божественото и на човешкото, в 
особеното битие на всяка от природите (rд����т �т �� �������� ���у���д����т �т �� �������� ���у����т �� �������� ���у���т �� �������� ���у����� �������� ���у���� �������� ���у���). Те 
не трябва да се смесват със съществуването, защото човешкото в Христос 
не притежава свое собствено съществуване (existentia). Севир можел да 
възприеме единствено тези своеобразности в двойствено число. Свойствата 
(rд������д������) на човешкото и божественото повече не могат да бъдат мислими 
разделено; оттук е допустима широката употреба на communicatio idiomatum 
(обмен, общение на свойствата). Юстиниан и неговите съветници разбирали 
въз основа на тези дадености, че Халкидонското вероопределение не донесло 
крайното решение и че би било необходимо да се търсят нови интерпрета-
ции, за да се достигне до единение във вярата на всички поданици.

3.4. Христологията на ориген

Доста далече от Православието били христологическите интерпретации 
на Ориген, които дори три века след смъртта на плодовития църковен пи-
сател все още били в употреба. При тях Логосът не можел непосредствено 
да се свърже с плътта, но като посредник била необходима една сътворе-
на и от вечност съществуваща душа. Душата, според собствената си специ-
фика, можела да възприеме както божественото, така и материалното. Тя 
става един дух с Логоса, без от това да губи своето битие в Бога; тук вече 
communicatio idiomatum става напълно възможно; във всеки случай самият 
Ориген все още не борави с термина ���у���� (лице, личност), който се 
допуска в класическото communicatio idiomatum. Ориген учи, от една страна, 
за „неразделност“ на душата и Логоса и, от друга страна, за „неслитност“ 
на божественото с душата, подобно на това, което учи и Халкидон. Но още 
в разсъжденията на оригениста Евагрий Понтийски вече срещаме Христос 
като дух (��‡т‡тт), който е бил по същество съединен с Логоса.

3.5. неохалкидонизмът

В епохата на Юстиниан излиза на сцената една четвърта интерпрета-
ция на Халкидонския орос в лицето на неохалкидонизма. Самият Юстиниан 
бил най-изявеният богослов от това направление. Същността му се състои в 
стремежа да се хармонизират учението на св. Кирил с решеното в Халкидон 
и да се покаже, че те взаимно се допълват и в никакъв случай не се отри-
чат взаимно. Ясно е било, че Халкидонското вероопределение е използвало 
термини, чието философско и богословско значение още е било оспорвано. 
Докато монофизитите виждали в него несторианство, неохалкидонистите се 
стараели да го допълнят с формулировките на св. Кирил (от които той в 
433 г. отчасти се отказва при сключването на Антиохийската уния), за да го 
подсигурят срещу погрешни тълкувания в несториански дух.
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Според неохалкидонизма терминът „една ипостас“ от Халкидон не оз-
начавал същото като „съединено лице“ (���у���� �\т ���у��т���у��т��у��т) на Теодор 
Мопсуестийски и Несторий, а същото като „миа фисис“ (��� ��у�т) при 
св. Кирил. Според Юстиниан тази формула на св. Кирил трябва да се ин-
терпретира в противополжност на несторианството; добавката „въплътена“ 
(у�у��������) явно показва, че св. Кирил също приема една втора природа 
в Христос. Така императорът обяснява и идентичността на формулите „в две 
природи“ (�� д�� ��у�у��� д�� ��у�у��) от Халкидон и „от две природи“ (�� д�� ��у���� д�� ��у���) 
на монофизитите. Напротив, Юстиниан настоявал на това, че резултатът 
от единението в Христос не е някаква „съставна, сложна природа“ (��у�т 
у������т), а е една „съставна, сложна ипостас“ (‰��у��у�т��у��у�т у������т). 
Юстиниановите усилия се появили в резултат на възгледа, че нито една от 
съществуващите богословски системи не разкривала в пълнота тайната на 
въплъщението на Божествения Логос, но че комбинацията от ученията на св. 
Кирил и Халкидон биха могли да предотвратят едно погрешно тълкуване на 
този централен християнски догмат.

3.6. теопасхитската формула

Монофизитската христология имала голямото предимство за елемен-
тарно мислещите хора с това, че обединявала в едно личността на Иисус 
Христос с Второто Лице на св. Троица. Мисълта за това единство изисквала 
и подобаващ израз в литургичните формулировки. Трисагионът, който се из-
пълнявал на св. литургия, бил отдавна разширен с обозначителни термини за 
отделните Лица и бил в следния вид: „Светий Боже, Светий Крепкий, Светий 
Безсмертний, помилуй нас“ (E���т } ���т�� E���т rу�����т�� E���т �������т�����т } ���т�� E���т rу�����т�� E���т �������т��E���т rу�����т�� E���т �������т�����т rу�����т�� E���т �������т��rу�����т�� E���т �������т��у�����т�� E���т �������т��E���т �������т�����т �������т���������т��������т�� 
����у�� ���т���у�� ���т�тт). Антиохийският патриарх Петър Тепавичаря (471; 475–477; 
485–488) добавил около 470 г. след споменаването на Третото лице един нов 
призив към Бог Син: „Който за нас бе разпнат“ (} у��������qт д�< ���т�тт). 
По този начин, обаче, страданието се споменавало непосредствено в края на 
хвалебната песен за Св. Троица, затова Антиохийският патриарх Каландион 
(479–484) изяснил тази добавка с прибавянето на думите: „Господи Христе“ 
(×��у��� ��у���‡�� ��у���‡ ��у���‡‡), така че в крайна сметка текстът гласял: „Светий Боже, 
Светий Крепкий, Светий Безсмерний, Господи Христе, Който за нас бе раз-
пнат, помилуй нас!“

В тази си форма Трисагионът бил догматически коректен. Тогава скитски-
те монаси, наречени така защото живеели при делтата на р. Дунав, настояли за 
признаването на едно монофизитски звучащо тълкуване на Трисагиона: „Един 
от Св. Троица пострада по плът“ (W�� ��т ����т ����д�т ���������� у������ ��т ����т ����д�т ���������� у��������т ����д�т ���������� у�������т ����д�т ���������� у����). 
В течение на споровете с монофизитите в Константинопол били отхвърле-
ни всички промени. Скитските монаси се защитавали чрез своя представител 
Йоан Максенций срещу недоразумението, че уж учението им е монофизитско, 
а Юстиниан, който преди бил решителен помощник на чичо си Юстин в този 
спор, сега стигнал до убеждението, че в случая става въпрос за терминологи-
чен спор. Въпросът обаче не бил толкова елементарен. Максенций не искал да 
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приеме дори и предложението на Фулгенций, еп. на Руспе, да бъде формулира-
но, че само „едно от Лицата на Св. Троица“ (una persona ex trinitate) е страдало; 
очевидно и тук било търсено едно средно положение между Православието и 
монофизитството. Скитските монаси потърсили подкрепа при папата, но, въ-
преки ходатайството на могъщия водач на държавните дела Боеций, получили 
отказ. Те се завърнали в столицата и спорът затихнал, без да донесе някакви 
нововъведения нито в догматиката, нито в св. литургия.

Монасите-акимити в Константинопол започнали ожесточени протести 
срещу едикта на Юстиниан от 15 март 533 г. Екстремистката им на момен-
ти подкрепа за решенията от Халкидон ги приближавала опасно до несто-
рианството; те били склонни дори да се откажат от названието Богородица 
(�������т) за св. Дева Мария и да отхвърлят communicatio idiomatum. 
Юстиниан трябвало със съжаление да установи, че неговите усилия не праве-
ли особено впечатление на монофизитите. След прекратяването на гонения-
та срещу тях през 531 г. те засилили своята пропаганда и печелели нови при-
върженици, като се радвали и на пълната подкрепа на Теодора. През 533 г. в 
столицата станало силно, но без да нанесе големи щети земетресение, което 
дало повод за провеждането на голяма демонстрация срещу Халкидонската 
вяра. Целият град се събрал на форума на Константин и започнал да се моли 
с думите: „Св. Боже, Св. Крепкий, Св. Безсмертний, разпнийся за ны, поми-
луй ны“. През цялата нощ всички останали на площада и се молили. На раз-
съмване целият народ, който бил на площада, започнал да вика: „Щастието 
(����) на християните победи. Разпнатият спаси нас и нашия град. Юстиниан 
Август, ти победи. Унищожи, изгори определението, издадено от епис-
копите на Халкидонския събор“53. Осем дни по-късно Юстиниан обнарод-
вал в Константинопол Едикт за вярата5�, който след това изпратил в Рим, 
Йерусалим, Антиохия, Александрия, Тесалоники и Ефес. След преамбюла 
на едикта55 следва изложение на вярата с включване в него на формулата 
„Един от Св. Троица претърпял смърт по плът“ и анатема срещу еретиците: 
Несторий, Евтихий и Аполинарий, като неправилно разбиращи отношението 
на божествената природа към човешката в лицето на Иисус Христос56. Тъй 
като източните епископи вече се били произнесли в полза на православието 
на формулата „Един от Св. Троица претърпял смърт по плът“ и това ясно 
мнение било известно на правителството, Юстиниан, със съгласието на па-
триарх Епифаний (520–535), заповядал на епископите на споменатите източ-
ни градове да обнародват едикта в своите църкви, което било изпълнено57. 

53 От този текст се вижда, че на форума на Константин се били събрали предимно мо-
нофизити, които, сега преследвани и нееднократно измъчвани, намислили да се възползват от 
станалото безвредно земетресение за да поискат отмяната на халкидонските определения, като 
виждали в станалото Божие наказание за тяхното приемане и направили шумна демонстрация, 
но не и метеж. Срв. Chronica Paschalia, I, p. 629; Malalas, Op. cit., p. 478.

5� Cod. Just. I, 1, 6 (15 март 533 г.).
55 Вж. Приложение 1.
56 Срв. Chronica Paschalia, I, p. 630–633; underline Malalas, Op. cit., p. 478.
57 Срв. Malalas, Op. cit., p. 478.



83

Римският епископ, въпреки настояването на Юстиниан, все още не изказвал 
окончателно и категорично мнение по повдигнатия въпрос.

3.7. Фтартолатри и афтартодокети

В Александрия, след смъртта на Диоскор ІІ или Младши (516–517 г.), 
родственик на Тимотей Елур Александрийски (457–460; 475–477), патриар-
шеската катедра била овладяна от Тимотей ІV Астерий (517–535 г.), също 
такъв привърженик на монофизитската ерес, както и най-близките му пред-
шественици. Той спокойно приел църковното управление: след кървавите 
буйства, жертва на които станал св. Протерий (+ 457 г.), монофизитите в 
Александрия постепенно взели превес над православните. Такава била ситу-
ацията там, когато, след възцаряването на Юстин І (518 г.), в града пристиг-
нали Севир Антиохийски и Юлиан Халикарнаски. Тимотей ги приел извън-
редно радушно. В тяхно лице той виждал преследвани едноверци и смятал 
за дълг на съвестта си да им окаже гостоприемство, без да предполага как-
ви смутове те ще внесат в неговия умиротворен с много труд диоцез. Един 
монах запитал Севир дали тялото на Господ Иисус Христос следва да бъде 
определяно като тленно или нетленно. Севир му отговорил, че светите отци 
го наричали тленно. Някои от александрийците, чувайки за този отговор на 
Севир, се обърнали и към Юлиан Халикарнаски, който живеел в другата част 
на града и му задали същия въпрос. Юлиан казал, че светите отци говорят 
противното. Така монофизитите се разделили на две групи – „фтартолатри“ 
(„тленници“, �������, corrupticolae) и „афтартодокети“ („нетленници“ или 
„фантазиасти“, ���������������, phantasiastae). В така настъпилото разделение по-
зицията на патриарх Тимотей била доста двусмислена. Вследствие на това 
от учението за тленността на тялото на Спасителя се появила новата секта 
на агноитите или темистианите, водач на която станал Темистий, дякон на 
Тимотей, а в последствие и сектата на тритеитите. Всеки от опонентите се 
стараел да обосновава своето мнение писмено, с помощта на своего рода бро-
шури, които били разпространявани сред народа58. Появили се разделения, 
смутове и вълнения, които достигнали до слуха на императора. Юстиниан за-
повядал на Тимотей или да приеме Халкидонския събор, или да се откаже от 
патриаршеското достойнство, но Тимотей починал (февруари 535 г.) преди 
да му се наложи да направи този съдбовен избор.

3.8. йоан Филопон, тритеизъм

Сирийският философ Йоан Филопон имал доста силно влияние сред 
монофизитите в тези години. Той се стараел да защити учението на Севир 
срещу обвинението, че в Света Троица той различава усия и ипостас, а в 

58 Съобщенията в изворите по тези спорове са доста противоречиви най-вече в хроно-
логическо отношение, срв. Liberatus. Breviarium, cap. 19. PL, t. 68, col. 1033–1034; Leontius 
Byzantinus. De sectis, Actio V. PG, t. 86, col. 1229–1230; Victor Tunnunesis, Chronicon ad anno 538, 
539; Theophanes, Op. cit., p. 344–345; Cedrenus, Op. cit., I, p. 655.
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христологията – не. Изхождайки от Аристотеловото разбиране, че в дейст-
вителността няма усия, която същевременно да не е и ипостас, Филопон учел, 
че в Света Троица съществуват три индивидуални усии и ипостаси (���������� 
��у����у���у���). Филопон твърдо държал на единството на божествената природа, но 
заедно с това учел, че тази единствена природа реално не съществува за себе 
си, а за трите частични същности (усии). Поради това Филопон е обвиняван 
в тритеизъм; по принцип този тритеизъм е само вербален, защото ако беше 
реален, то би следвало усия и фисис да бъдат интерпретирани в абстрак-
тен смисъл. Този „тритеизъм“ на Филопон впоследствие преминава на заден 
план, когато този ерудиран учен е изведен на преден план като един от голе-
мите учители на сирийските монофизити, ползващ се сред тях с почти същия 
авторитет, както и самият Севир Антиохийски. Движението на тритеитите 
се разпространило сравнително бързо; един монах на име Атанасий, смятан 
за син на една истинска дъщеря на императрица Теодора, бил сред неговите 
най-изявени проповедници. Едва около 570–580 г. тритеизмът, подобно и на 
афтартодокетизмът, започнал да губи влиянието си.

3.9. монофизитски секти: актистити, агноити, ниобити

Сред монофизитите се стигнало и до други разделения. Като продължи-
тели на учението на Юлиан Халикарнаски, някои негови ученици учели, че в 
резултат на тясното единение на природите в Христос и неговите специфики 
(rд����тд����т) също и Неговото тяло трябва да е било несътворено (����у��т���у��т); 
оттук представителите на това движение започнали да се наричат актисти-
ти. На противоположния полюс стояло движението на агноитите, основано 
от ученика на Севир – Темистий, монофизитски дякон в Александрия. Той 
учел, че Христовото тяло е подложено на тление, а Неговата душа е прите-
жавала присъщите за човеците недостатъци; оттук Христос е бил подвлас-
тен на незнание подобно на обикновените хора, което се изразява най-вече в 
това, че Той не е знаел момента на настъпването на Страшния последен съд. 
Патриарх Теодосий І Александрийски (535–536) осъдил това учение, поради 
което агноитите се отделили от теодосианите. Последните се отклонили към 
противоположния полюс и заличавали различията между божествената и 
човешката природи до такава степен, че в крайна сметка не можело да става 
дума за никакви различия. Това течение се появило около 570 г. и било наре-
чено ниобитска секта по името на своя основател Стефан Ниоби.

3.10. оригенистките спорове през VІ в.

В тази много динамична от богословска гледна точка епоха се появява още 
една криза, свързана с богословието на църковния писател Ориген (185–254). 
Той вече бил осъден, но неговото влияние се усещало и след столетия преди 
всичко в областта на библейската екзегетика и аскетиката. Ориген изхождал от 
позицията за съществуването на три смисъла в текста на Свещеното Писание по 
аналогия с трихотомичната антропология на Платон: телесен или буквален сми-
съл, душевен или морален смисъл и духовен или мистичен смисъл. Моралният 
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смисъл той извличал от Библията чрез заповедите, предписанията и конкретни-
те наставления за поведението на християните. Мистичния смисъл Ориген пра-
ви достъпен чрез типологията на Стария Завет като пророчество за Христос, 
тълкува свидетелствата на вярата като история на спасението и така изяснява 
есхатологическите надежди на вярващите. Смисълът на духовното богословие, 
според Ориген, бил във въздигането на познаващите истината към Бога; раз-
криването на вътрешния смисъл осигурява на хората съзерцаването на Бога, а 
с това и богоуподобяването, което било затъмнено чрез грехопадението. Най-
големият камък за препъване станало систематическото богословие на Ориген, 
така както то изглежда изложено в книгата му „За началата“ (De principiis, ������� 
���™���™�™��). Авторът наистина се старае да остане в рамките на Православието, най-
вече в защита на църковното учение срещу ересите от неговото време. Срещу 
Маркион той подкрепя идентичността на Твореца с Отца на Иисус Христос, а 
оттук и взаимовръзката между Стария и Новия Завет. Срещу валентинианите-
гностици той подчертава свободната воля на човека и неговата отговорност за 
греховете. Срещу докетизма той защитава истинското въплъщение на Логоса 
като предпоставка за спасението. Накрая, срещу модалистите той отстоява са-
мостоятелното съществуване на трите Божествени лица, а срещу адопцианите 
– вечното раждане на Сина. Други негови теологумени, обаче, били причина за 
по-късните оригенистки спорове. Към тях спада преди всичко неговото учение 
за наличието на субординация сред лицата на Св. Троица: Синът се ражда веч-
но от Отца, а Светият Дух – от Сина; Синът и Св. Дух са подчинени на Отца. 
Ориген препоръчва с оглед на тези различия само Бог Отец да се изписва с оп-
ределителен член (} ���т), като Го нарича още и «изначален Бог» (�������т������т�����т); 
Синът (Логосът), следва, според него, да се изписва като бог с малка буква, тъй 
като Той е един „втори Бог“ (д������т ���т) или образ на Бога, докато Св. 
Дух е още по-малък от Сина – само „образ на благостта“ (�r��� ���������тr��� ���������т��� ���������т�� ���������т� ���������т���������т��������т)59. 
Въплътеният Логос за пръв път е обозначен като Богочовек (���������т). За 
отбелязване е и неговото учение за предсъществуване на душите, които били 
сътворени преди света и заточени в материалния свят заради греховно поведе-
ние60. Основавайки се на 1 Кор. 15:23–2661, Ориген учел за апокатастасис на 
всичко (�������у��у�т �™� ������������у��у�т �™� ������™� ������� ������), с настъпването на който чрез спасител-
ното дело на Сина всичко съществуващо, дори и самият Сатана, след дълго пре-
чистване ще се завърнат при Бога в блаженото си първобитно състояние, тъй 
като и адът не е вечен. Успоредно с това Ориген дава израз на едно циклично 
разбиране за света – всеки нов свят представлява един нов цикъл и в този смисъл 
апокатастасисът не слага край на света като такъв62.

59 Срв. Grillmeier, Alois. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Bd. I, S. 223.
60 Mazal, O. Op.cit., p. 212.
61 но всеки по своя ред: начатък е възкръсналият Христос; после, при неговото идва-

не, ще възкръснат ония, които са Христови; а след това ще бъде краят, когато той предаде 
царството богу и отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и сила. Защото той 
трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си. а най-последен враг, който 
ще бъде унищожен, е смъртта.

62 Mazal, O. Op. cit., p. 212.
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Личността и учението на Ориген упражнявали една дълготрайна прите-
гателна сила най-вече сред монашеските кръгове. През ІV в. неговите тру-
дове в областта на християнската мистика намерили своята класическа за 
византийската епоха реализация в лицето на Евагрий Понтийски (346–399). 
Един от централните пунктове тук е представата за движението (����у�т), 
което Божеството не познава, но духът или разумът (��‡т‡тт) го познава и за-
ради това е изпаднал от единението си с Бога; резултатът от това е разпадане 
на човека на трите му съставни части – дух, душа и тяло. Оттогава пред чо-
века стои задачата да се завърне към единството си с Бога. Това въздигане се 
извършва в три степени – �����т���т��т, ������ ���у��� и ��������. Праксисът е 
аскетичният стремеж към очистване на душата; теорѝята съдържа в себе си 
едно религиозно съзерцание на света, докато в теологѝята станалият напъл-
но празен откъм афекти дух достига до съзерцание на Бога и божествената 
светлина. Тази стръмна схема на въздигане по своето същество е останала 
действаща през цялата византийска епоха, макар и с някои модификации.

През първата половина на VІ в. в отново избухналите оригенистки споро-
ве отново се забелязва същия основен мотив: радикалното спиритуализиране 
на духовния живот, мистичното въздигане към Бога, когато при вглъбяването 
в Божественото угасва собствената идентичност, представата, че всичко пад-
нало при едно последно преображение отново ще намери себе си в Бога.

Около 500 г. един монах от Едеса, Стефан Бар Судаили63, развил една из-
градена върху Ориген пантеистична система, която обединявала неоплатони-
ческите и християнските възгледи. Подобно на Ориген и Маркел Анкирски, 
той също изхождал от текста в 1 Кор. 15:2864, според който в края Бог ще 
бъде всичко у всички и оттук учел за един абсолютен апокатастасис. Не само 
отделните творения ще възлязат при Христос, но и трите божествени лица 
ще се слеят в едно. Учението на Стефан срещнало решителен отпор в Едеса, 
затова той се оттеглил в Палестина, където сред монасите оригенизмът вече 
имал тайни последователи. Там той се сблъскал със съпротивата на Яков 
Саругски и Филоксен Йераполски, които написали послания срещу негово-
то учение. Междувременно, от втората половина на V в. броят на монасите 
в Палестина, както в киновиите, така и в анахоретските килии, отбелязва 
един сериозен ръст. Сред най-значителните манастири била Великата лав-
ра на св. Сава Освещени от Кападокия (+ 532 г.), основан през 483 г. Св. 
Сава бил блестящ духовен водач и ревностен защитник на Православието; 
през 494 г., като архимандрит на всички анахорети в Палестина, той станал 
представител на патриарха за този вид монаси. За оригенистки разсъждения 
в Лаврата нямало място. Така се стигнало до напускането на недоволните, 
които се събрали под ръководството на Нон около 507 г. в Новата лавра. 
Още известно време св. Сава успявал да наложи избирането на православни 

63 Подробности за него вж. у Grillmeier, Alois. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Bd. 
IІ/3, S. 80; . Mazal, O. Op.cit., p. 396.

64 когато пък му бъде подчинено всичко, тогава и Сам Синът ще се подчини на оного-
ва, който му бе всичко подчинил, за да бъде бог всичко у всички.
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игумени в Новата лавра. Един от тях – Агапит прогонил крайните оригенисти 
от лаврата, но след смъртта му (+ 519 г.) те се върнали и спокойно пропо-
вядвали своето учение без вече да могат да бъдат разкрити и притеснявани. 
Когато престарелият св. Сава през 531 г. заминал за столицата като прате-
ник на Йерусалимския патриарх Петър (524–552) за да моли за опрощаване 
на данъците, той взел в своята свита и един известен монах от Новата лавра 
– Леонтий от Константинопол, който бил убеден оригенист. Когато прис-
тигнал там Леонтий свободно разпространявал своето учение, поради което 
разгневеният св. Сава го прогонил и се завърнал в Палестина без него, къде-
то скоро след това починал. Леонтий намерил и други свои последователи в 
Палестина; две водещи личности сред тях били монасите Дометиан и Теодор 
Аскида, които през 536 г. били изпратени като представители на монасите на 
поместния събор на патриарх Мина в столицата. С помощта на презвитера 
и ковчежник (кимилиарх) на храма „Св. София“ папа65 Евсевий те намерили 
добър прием в двора и при императора. Юстиниан ги предложил за еписко-
пи: Теодор Аскида – за митрополит на Кесария Кападокийска, а Дометиан 
– за митрополит на Анкира. Теодор предпочитал през повечето време да стои 
близо до императора, в чието богословско обкръжение скоро бил зачислен, 
отколкото да стои в епархията си. С такава висша протекция оригенистката 
пропаганда процъфтявала, като проникнала дори и във Великата лавра на 
св. Сава в Палестина. Наистина, за точното догматическо учение на този 
вид оригенизъм от VІ в. се знае малко. То е било в по-голяма степен повли-
яно от мистиката, отколкото от спорните богословски въпроси на епохата. 
От Теодор Аскида е запазен един-единствен фрагмент66, който го разкрива 
като представител на изохристите (rу����у���у����у���). Според тяхното учение, при 
достигане състояние на духовно преображение повече не съществува никак-
во различие между Христос и човешките души. Дометиан Анкирски също 
написал едно послание (libellus) до папа Вигилий, в което се застъпвал за 
Ориген67. Въгледите на Леонтий Византийски са по-добре описани в новите 
изследвания; той няма нищо общо нито със скитския монах със същото име, 
нито с неохалкидониста Леонтий Йерусалимски, не е и авторът на съчинени-
ето „De sectis“. На него се приписват само три съчинения: „Три книги срещу 
несторианите и евтихианите“68 (ок. 543–544 г.), които давали аргументи на 
Теодор Аскида в борбата му срещу Теодор Мопсуестийски и афтартодокети-

65 В случая „папа“, „papas“ означава отец и е израз на дълбоко почитание. Така той е 
наречен от Кирил Скитополски в житието на св. Сава Освещени. Повече подробности вж. у 
Schwartz, Ed. Kyrillos von Skythopolis, S. 263. 

66 Срв. Evagrius, HE lib. IV, cap. 38. PG, t. 86bis, col. 2780: ““År �‡� �� ���у����� ���� �� 
��������т �������������‡у��� ���� �� �i ��у���f ���i ‰�������у���� �� �i �������у��у�� �r 
�[ tу�� �������� �© ×��у�©�� ���� �������у��у�т ����qт �у���” („Ако сега Апостолите и („Ако сега Апостолите и 
Мъчениците чудодействат и се радват на такава голяма почит, то, ако предположим, че при 
апокатастасиса те няма да бъдат равни на Христа, какъв ще бъде техният апокатастасис?“).

67 Clavis Patrum Graecorum, № 6990.
68 Leontius Byzantinus. Libri tres contra nestorianos et eutychianos. PG, t. 86, col. 1267–

1396.
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зма; „Епилисис“69 е своего рода добавка към първото съчинение и защита сре-
щу оскърбяването на неговите тези; „Tридесет глави срещу Севир“70, напи-
сани на базата и в защита на Халкидонския символ. Когато Леонтий в „Трите 
книги“ връща началата на несторианството до Теодор Мопсуестийски, явно 
това е бил изворът, от който са черпели Юстиниан и Теодор Аскида, когато 
в 543 г. императорът издава Едикта срещу „трите глави“.

Във Великата лавра след св. Сава игуменството поел авва Мелит; 
негов приемник станал енергичният Геласий, който много се потрудил за 
обръщането на другомислещите. Когато видял че няма да постигне успех, 
Геласий изгонил около 40 оригенисти от Лаврата. Прогонените мобили-
зирали своите поддръжници, въоръжили се и се върнали за да разрушат 
манастира, но били възпрепятствани от настъпилите изведнъж страшна 
буря и дълбок мрак71.

В същото това време в Газа се провеждал един събор срещу патриарх 
Павел Александрийски (538–540), който завършил със свалянето му от ка-
тедрата. Вниманието на участниците в събора по принуда било насочено и 
върху монашеските безредици в Палестина. Римският дякон Пелагий, папски 
апокрисиарий, взел присърце този проблем. Също и папа Евсевий (+ 543 г.) 
е търсел разрешение на проблема. Той предложил на Геласий две възмож-
ности: или да върне в Лаврата прогонените оригенисти, или да прогони ре-
шителните антиоригенисти от манастира. Геласий предпочел втората въз-
можност и отстранил шестима от последователите на св. Сава. Изгонените 
отишли в Антиохия, където убедили патриарх Ефрем (527–545) да осъди 
формално оригенизма. Привържениците на осъденото учение се опитали да 
вземат реванш в Палестина. Те притискали патриарх Петър Йерусалимски 
(524–552), осланяйки се и на подкрепата на Теодор Аскида, Дометиан и 
Леонтий, докато той не извадил името на Ефрем от диптихите. Петър на-
правил това против волята си; той разпоредил на Геласий и Софроний, игу-
мен на киновиите, да изготвят обвинителен акт и изпратил документите през 
541 г. заедно с един доклад за случващото се на императора72. Патриарх 
Мина Константинополски бил запознат със събитията от дякон Пелагий и 
поел инициативата. Изготвени били извлечения на компрометиращи места 
от съчинението „За началата“ на Ориген.

Борбата срещу оригенизма вече била пренесена в императорския 
двор; Пелагий и Мина застанали срещу Евсевий, Дометиан и Аскида. 
Императорът се вживял в ролята на съдия и се заел интензивно с изуча-
ване на материята. Теодор Аскида не можал да предотврати осъждането 
на оригенизма; малко по-късно той си отмъстил с разпалването на спора 
за „трите глави“.

69 Leontius Byzantinus. Solutio argumentorum a Severo objectorum. PG, t. 86bis, col. 1915–
1946.

70 Leontius Byzantinus. Capita triginta contra Severum. PG, t. 86bis, col. 1901–1915.
71 Срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 76.
72 Срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 76–77.
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3.11. едикт срещу оригенизма

В края на 542 г. или началото на 543 г. Юстиниан публикувал своя 
Едикт срещу Ориген (Edictum contra Origenem)73, който бил под формата 
на голям богословски трактат; към него били приложени извлечения от „За 
началата“ и десет анатематизми. Императорът искал да опровергае Ориген, 
но също така го и хулел и се надсмивал на неговото учение. Десетте ана-
тематизми трябвало просто да примирят богословите и епископите. В пър-
вия анатематизъм се осъждало учението за предсъществуване на душите и 
заключването им в тела заради изпадане в грях; във втория – учението за 
предсъществуване душата на Спасителя, която се била съединила с Логоса 
още преди раждането Му от Мария; в третия – твърдението, че тялото на 
Христос е оформено първо в утробата на Мария, а едва след това се е свър-
зало с Логоса и предсъществуващата душа; в четвъртия – приравняването 
на Логоса с всички небесни чинове в падението; в петия – сферичната фор-
ма на възкръсналите тела; в шестия – одушевяването на небесните тела; в 
седмия – постулираното разпятие на Христос за демоните в бъдещия свят; в 
осмия – допускането за ограничение на Божията власт; в деветия – учение-
то за апокатастасиса. Накрая Ориген и последователите му се предавали на 
анатема.Императорският едикт бил адресиран до петимата патриарси, които 
били задължени да го подпишат заедно със своите епископи и игумени. Така 
подчинението трябвало да бъде всеобщо. Папа Вигилий и неговите еписко-
пи подписали едикта; Теодор Аскида и Дометиан също подписали и така си 
спечелили благоразположението на императора. Само в Палестина имало 
съпротива и размирици. След смъртта на Нон, водач на оригенистите, двете 
оригенистки партии започнали спор помежду си, докато протоктистите74 се 
присъединили към антиоригенистите. През 542 г. Пелагий бил извикан об-
ратно в Рим, а дякон Стефан го заменил на поста апокрисиарий в столицата. 
Сега вече Аскида виждал открит пътя за по-нататъшната си подкрепа на мо-
нофизитството и за подготовка на отмъщението си срещу Пелагий.

3.12. Спорът за „трите глави“

След 536 г. Юстиниан се опитал да спечели монофизитите чрез бого-
словски отстъпки. Декретът срещу Ориген също би могъл да се разглеж-
да в такава светлина. Той обаче предизвикал остър конфликт в неговата 
свита, тъй като един от най-изявените противници на Ориген бил Теодор 
Мопсуестийски (ок. 350–428). В своята обща омраза срещу него се сблъска-
ли оригенисти и монофизити, според които този автор е бил един от бащите 
на несторианството. Теодор действително имал съществен дял в разработва-
нето на несторианското учение за двете природи. Едно от тежките обвине-

73 ACO III, p. 189–214.
74 Едно от двете спорещи направления сред оригенистите с водач Исидор. Другото на-

правление е това на изохристите, подкрепяни в двора от Теодор Аскида, срв. кирил Скитопол-
ски. Пос. съч., с. 81.
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ния на монофизитите било, че Халкидонският събор се изказал позитивно 
за Теодор и реабилитирал двама от водещите представители на антиохий-
ското богословие, именно Теодорит Кирски (393 – ок. 458) и Ива Едески 
(+ 28.10.457 г.). Монофизитите виждали в лицето на тези трима богослови 
основните идеолози на несторианството. Идеята да се прокара мост към мо-
нофизитите чрез осъждането на тези трима мъже започнала да става все по-
актуална. Практиката да се осъждат хора, починали в мир с Църквата, не 
била обичайна, макар че и Ориген бил осъден по същия начин. Сега Теодор 
Аскида успял да внуши на императора, че чрез осъждането на трудовете на 
тримата антиохийски богослови ще успее да си възвърне лоялността на моно-
физитите и че не трябва да се плаши и от предвидимата схизма със Западната 
църква. За Аскида било важно покрай всички богословски спорове да откло-
ни императора от по-нататъшни мерки срещу оригенистите, както и да си 
отмъсти на Пелагий и Рим. Юстиниан се поддал на внушенията и скоро се 
заел с изготвянето на богословския трактат срещу т. нар. „три глави“. Като 
такива били визирани: 1) личността и учението на Теодор Мопсуестийски; 
2) някои съчинения на блаж. Теодорит Кирски, насочени срещу анатематиз-
мите на св. Кирил Александрийски; 3) посланието на Ива Едески до Марий 
Персиеца75.

1) Теодор Мопсуестийски изхождал в своята христология – която по не-
гово време още далеч не била завършена – от традиционния тогава богослов-
ски възглед за „възприетия човек“; за него, както и за много други богослови, 
стоял за разрешаване въпросът: как са съединени в Христос божествената и 
човешката Му природи – без едната да поглъща другата, от една страна, или, 
от друга страна, съществуват разделено като две отделни природи? Срещу 
Аполинарий Лаодикийски Теодор подчертавал самостоятелната пълна чо-
вешка природа на Христос. Наистина, в нейното твърде силно подчертаване 
се криела опасността от едно учение за двама Синове Божии, в което и по-
късно авторът бил обвиняван; все пак Теодор не се огънал пред тази запла-
ха. През традиционната формула „Един и същ е и Бог Слово и човек“ той 
достигнал до дефинирането на идеята за едно Лице (���у����) в Христос. 
Тази формулировка при Теодор все още не носи съдържанието на дефини-
раната в Халкидон идея за една Личност (‰��у��у�т��у��у�т); той разсъждава върху 
формата, в която се появява една природа или ипостас, поради което намира 
за възможно да припише на всяка една от двете природи на Христос по едно 
Лице (���у����), както и едно общо Лице за съединените природи. Когато 
Теодор подчертава несмесеното единение на двете пълноценни природи на 
Христос ���@ у���������, той остава, съобразно с нивото на богословската 
полемика от своята епоха, православен богосолов в очите на съвременници-
те си. Въпреки това и тогава мнозина квалифицирали неговото богословие 

75 Марий от Бет Ардашир се запознава с Ива в Едеската школа. След това той става 
монах в акимитския манастир „Иринеон“ и завършва живота си като архимандрит и игумен на 
един друг, намиращ се наблизо манастир, срв. Esbroeck, M. van. �ho is Mari, the addressee of 
Ibas’ letter? JTS 38 (1987), p. 129–135.
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като несторианско и се стремели да бъдат осъдени както той, така и неговите 
произведения. Нито Ефеският (431 г.), нито Халкидонският (451 г.) събори, 
обаче, не намерили готовност в себе си да го сторят.

Блаж. Теодорит Кирски бил най-значимият богослов, на когото се осланял 
Йоан Антиохийски (429–441) в полемиката си със св. Кирил Александрийски. 
На събора в Ефес (431 г.) Теодорит бил в свитата на Йоан и отхвърлил осъж-
дането на Несторий, поради което бил осъден от събора на св. Кирил. Още 
преди събора (към нач. на 431 г.), по искане на Йоан Антиохийски той със-
тавил съчинението „Опровержение на дванадесетте анатематизми на Кирил“ 
(Impugnatio ХІІ anathematismorum Cyrilli)76 в 5 книги, в което ги осъдил като 
еретически, особено № 1, 2, 4 и 10. В този период той написал и други съ-
чинения с триадологическо и христологическо съдържание; смята се, че той 
е и авторът на текста на Антиохийската уния (433 г.); той самият, обаче, се 
присъединил към унията едва през 436 г., след като вече не се изисквало изрич-
ното признаване на осъждането на Несторий. Съчинението му „Събирателят 
(просещият) или многообразният“77 е насочено срещу монофизитството на 
Евтихий, поради което той е низвергнат от т. нар. Разбойнически събор в Ефес 
(449 г.). На Халкидонския събор е реабилитиран след като признал осъжда-
нето на Несторий. В съответствие с основните принципи на антиохийската 
христология Теодорит подчертавал както пълнотата, така и самостоятелнос-
тта на двете природи в Христос. Заради разбирането на св. Кирил за „единение 
по природа“ (W��у�т ���@ ��у����у�т ���@ ��у��) като равнозначно с „единение по ипостас“ 
(W��у�т ���< ‰��у��у����у�т ���< ‰��у��у��‰��у��у����у��у��) в смисъл на смесване на плътското с божествено-
то, той го обвинявал в аполинарианство. Във факта, че св. Кирил отхвърлял 
всякакво разделение в действията на Богочовека, Теодорит виждал доказател-
ството за ерес, подобна на арианството и евномианството. Теодорит използва 
термина „възприемане“ (�� �i у��������� �i у��������) на човешката природа (� �����qу�qу�у�) 
от божествената природа (� ����‡у�‡у�у�). В своя „Еранист“ авторът сравнява съ-
единението на двете природи в Христос с това между мъжа и жената. Един ос-
новополагащ цитат78 гласи: „Ние различаваме природите, ние наричаме приро-
дата на Бог Слово неразделна и Неговата личност безспорно съвършена, така 
че не следва да се твърди, че би могло да има една същност без нейната лич-
ност; и ние също така изповядваме една съвършена човешка природа с нейната 
личност; когато ние разглеждаме една от природите, само тогава сме в правото 
си да кажем: една природа“. След единението, според Теодорит, съществува 
само един действащ субект (���у����), именно Христос; природите, обаче, 
запазват всяка своите собствени особености. Заради своята опозиция срещу 
св. Кирил, Теодорит се превърнал в мишена за ожесточените монофизитски 
атаки. Тъй като в неговите съчинения не било трудно да се намерят места, ко-
ито съдържали учението за две личности, не било трудна задача да бъде убеден 
Юстиниан в необходимостта Теодорит да бъде осъден.

76 Clavis partum graecorum № 6214.
77 Theodoretus Cyrrensis. Eranistes seu Polymorphus. PG, t. 83, col. 27–336.
78 ACO IV, II, 130
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Посланието на Ива Едески от времето след Антиохийската уния (433 г.) 
пряко не защитава Несторий; авторът признава унията, но не е склонен да 
осъди Теодор Мопсуестийски. В него той излага подробно антиохийското 
богословие за Боговъплъщението с терминологията на Теодор, което, спо-
ред автора, е прието и от св. Кирил след унията от 433 г., който трябвало да 
признае, че не би могло да се говори за една единствена природа на божест-
веното и човешкото, както и че не би могло да се каже, че божествената 
природа е страдала. Ива превел съчиненията на Теодор на сирийски език; 
той също е бил свален от т.нар. Разбойнически събор (449 г.) и възстано-
вен от Халкидонския събор, след като осъдил Несторий. Неговото послание 
до Марий Персиеца било признато в Халкидон като изповедание на правата 
вяра79. Монофизитите, обаче, пазели спомена за неговите антиалександрий-
ски тенденции. Не отговаря на истината твърдението в течение на споровете, 
че посланието не е на Ива; в такъв случай излиза, че Халкидон е реабилити-
рал някой друг автор.

Атаката срещу „трите глави“ била в същността си атака срещу авто-
ритета на Халкидонския събор. Било, меко казано, странно, от една страна, 
официално да изповядваш халкидонизма и същевременно да нападаш „три-
те глави“ и с това, като резултат, да подкопаваш авторитета на същия този 
събор. В кръговете около Юстиниан на преден план стояла грижата да не 
изглеждат несториани в очите на монофизитите; ако се придържали твърдо 
към Халкидон без допълнителна интерпретация, би могло да се подпомогне 
една несторианска интерпретация на събора; ако твърдо се придържали към 
реабилитирането на споменатите представители на антиохийското богосло-
вие, това би могло да нанесе вреда на Православието. Все пак трябва още 
веднъж да се подчертае, че зад всичко това стояли и такива дребни мотиви 
като желанието за мъст на Теодор Аскида, който търсел реванш срещу Рим. 
Под предлог, че иска да изчисти авторитета на Халкидонския събор от тези 
нелицеприятни феномени, Аскида успял да засегне самия събор по същество 
и да замеси императора в едно противопоставяне, в което Юстиниан разчитал 
на богословските съвети на Аскида. Императрицата също се намесила при 
взимането на решението по сходни съображения.

3.13. едикт на юстиниан срещу „трите глави“ (543 г.)

Юстиниан тогава съставил един богословски трактат (който днес е из-
губен като текст) и го обнародвал през 544–545 г. като императорски Едикт 
върху религията80. В началото му той привеждал извадки от трудовете на 
тримата предложени за инкриминиране автори, при което използвал антоло-
гиите, съставени от монофизитите. След това императорът обявявал тяхното 

79 Срв. ACO II, 1, 3, p. 32–33.
80 В литературата е известен като In damnationem trium capitulorum. Clavis partum 

graecorum № 6881. Запазени са само фрагменти в съчинението на Факунд Хермиански, Pro 
defensione trium capitulorum. Corpus christianorum, series Latina, t. 90A, p. 3–398. В него се съ-
държат 19 сигурни и 1 несигурен фрагменти, срв. Grillmeier, A. Op. cit., Bd. II/2, S. 441.
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учение за еретическо и осъждал в 15 анатематизми личността и трудовете на 
Теодор Мопсуестийски, съчиненията на Теодорит Кирски срещу св. Кирил 
и посланието на Ива Едески до Марий Персиеца. Юстиниан се стараел да не 
поставя под въпрос авторитета на Халкидонския събор, въпреки че посоката 
на удара в документа била недвусмислена. Той очаквал всеобщо одобрение, 
но се оказал излъган. Монофизитите отхвърлили тази инициатива, тъй като 
Юстиниан продължил да се придържа към Халкидон; православните се съм-
нявали в съответствието на едикта с Халкидонската вяра и се дразнели от 
намерението решенията на събора да бъдат коригирани. Папата си припом-
нил за сближаването на Юстиниан с монофизитството, което папа Агапит 
успял да предотврати, и припомнил индиректната атака срещу папските ле-
гати през 451 г.

Римският апокрисиарий Стефан дал гласност на папските опасения. 
Патриарх Мина дълго се бавил с подписването на декрета. Най-накрая 
той се поддал на натиска на императора, който го уверил, че ще може 
да оттегли подписа си, ако папата отхвърли едикта. Мина подписал и 
бил незабавно отлъчен от Стефан. Едиктът бил изпратен и на другите 
патриарси; съпротивяващите се църковни водачи Зоил Александрийски, 
Ефрем Антиохийски и Петър Йерусалимски били принудени със сила и 
заплахи да подпишат. Така съгласието на източните патриарси, макар и 
само провизорно, станало факт; липсвало само потвърждението на па-
пата. Машинациите на Теодор Аскида междувременно постигнали ново 
засилване на оригенизма в Палестина.

4. ОПИТИ НА ЮСТИНИАН ЗА ПОСТИГАНЕ НА МИР В СТОЛИЦАТА

4.1. религиозният диспут между православни и монофизити
в императорския дворец в константинопол

(Collatio Constantinopolitana)

След кървавото потушаване на бунта Ника (532 г.) Юстиниан решил 
радикално да смени курса на политиката си срещу монофизитите. За раз-
бирателството между тях и православните, според него, трябвало да допри-
несе един религиозен диспут, проведен в Константинопол през 532 г. В този 
форум участвали по шест православни и монофизитски епископи, придру-
жени от свои клирици. От православна страна участвали Ипатий Ефески, 
Димитрий Филипийски (който се разболял и не присъствал), Йоан Визийски, 
Инокентий Маронийски (благодарение на когото е запазен един подробен 
доклад за събитието), Антим Трапезундски и Стефан Селевкийски. От стра-
на на монофизитите участие взели Сергий Кирски, Тома Германикийски, 
Филоксен Долихийски, Петър Теодосиополски (Решайна), Нон Киркесийски 
и Йоан Константинийски (Тела). Говорители на двете групи били съответно 
Ипатий Ефески и Йоан Константинийски. Преди началото на диспута импе-
раторът въвел в залата патриарха и членовете на сената и се обърнал към пра-
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вославните с реч. Той ги призовал да удовлетворят своите заблуждаващи се 
братя и да се отнасят към тях с цялата кротост и снизходителност. След това, 
за да не ограничава свободата на разсъжденията, Юстиниан напуснал залата 
и взел участие само в последното заседание; останалите били председателст-
вани от магистъра на официите Стратегий. Ипатий поискал да се гарантира 
авторитетът на Халкидонския събор и признал от съчиненията на св. Кирил 
само второто му послание до Несторий и Антиохийската уния като докумен-
ти за обсъждане на диспута. Севирианите представили три главни основания 
за своето упорство: а) че Халкидонският събор, с внасянето на учението за 
двете природи в личността на Иисус Христос след въплъщението, е изопа-
чил вярата на отците: св. Атанасий, св. Василий, св. Григорий Богослов, св. 
Кирил; б) че внесъл раздор в Църквата; и в) че изпаднал в несторианство, 
обявявайки за православни Теодорит и Ива, които хулели св. Кирил. На пър-
вото заседание се постигнало съгласие, че Евтихий е бил еретик и правилно е 
бил осъден през 448 г. от Флавиан в Константинопол; признато било и непра-
вомерното реабилитиране на Евтихий от Диоскор на т.нар. Разбойнически 
събор в Ефес (449 г.), а във връзка с това и необходимостта от провежда-
нето на Халкидонския събор. На втория ден дискусията била по-тежка, тъй 
като се обсъждал Халкидонският символ, който православните не искали 
въобще да поставят под въпрос. Възражението на монофизитите било насо-
чено срещу изповядването на Христос „в две природи“ и подлагало на кри-
тика отхвърлянето на Кириловата формула „Една въплътена природа на Бог 
Слово“. На забележката на Ипатий, че не всичко нововъведено трябва да се 
приема като вредно, монофизитите представили една редица от фалшифици-
рани цитати от св. Кирил, св. Атанасий, св. Григорий Чудотворец, Псевдо-
Дионисий Ареопагит и папите Юлий І и Феликс, които трябвало да докажат, 
че всички тези отци уж са приемали израза „една природа след единението“. 
Ипатий оспорил истинността на текстовете, като заявил, че в истинските 
светоотечески творения, особено в одобрените от вселенските събори, които 
единствено трябва да се следват по вероизповедните въпроси, няма никакви 
указания за една природа в личността на Иисус Христос след въплъщението, 
както и че разделения е предизвиквал всъщност всеки вселенски събор, но 
че от това не трябва в никакъв случай да се прави заключение, че вселен-
ските събори не трябва да се приемат и споменават в диптихите. Тук за пръв 
път в историята официално се споменават трудовете на Псевдо-Дионисий 
Ареопагит, като Ипатий смятал, че ако те са съществували от по-рано, то 
св. Атанасий и св. Кирил е трябвало да са ги познавали и използвали. Самите 
цитати от св. Кирил били разглеждани като интерполирани текстове, а на-
деждността на архива в Александрия била поставена под съмнение. Тогава 
севирианите посочили, че Халкидон не е използвал 12-те анатематизми на 
св. Кирил. Ипатий отрекъл да има опозиция срещу тези текстове и обяс-
нил пропускането им с използваната от времето на унията от 433 г. тактика 
между св. Кирил и антиохийците. В останалото, на православните им било 
достатъчно съдържащото се във второто му послание до Несторий и в текста 
на Антиохийската уния, в светлината на които трябвало да се интерпретират 
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и останалите съчинения на св. Кирил. В края на заседанието монофизитите 
повдигнали въпроса за поведението на Халкидонския събор по отношение на 
блаж. Теодорит Кирски и Ива Едески. Православните заявили, че съборът ги 
е реабилитирал едва тогава, когато те ескплицитно анатемосали Несторий и 
Евтихий и изповядали православната вяра. Според тях съборът би обявил за 
православни и Несторий и Евтихий, и всеки друг еретик, стига само те да се 
отрекат от своите ереси, и би постъпил правилно, без оглед нито на предиш-
ното, нито на последващото поведение на обявените от него за православни 
обърнали се еретици. Така се случило на Никейския събор по отношение на 
Евсевий Никомидийски, Теогнис Никейски и другите, които, макар и подпи-
сали се под деянията на събора, впоследствие преминали към партията на 
Арий и опустошили Божията църква. Въпреки това обаче Никейският съ-
бор не изгубил своето вселенско значение. По отношение на блаж. Теодорит 
Кирски било подчертано и това, че самият св. Кирил лично е бил в кореспон-
денция с него. На третото заседание лично императорът произнесъл дълга 
реч към монофизитите, в която с кротост и снизходителност, която учудила 
присъстващите, се опитал да ги убеди, че православното становище в ника-
къв случай не клони към несторианството. На обвиненията на монофизити-
те, че едва ли не православните не изповядват Бога, пострадал по плът, или 
че Той е един от св. Троица и че Той не е едно и също лице както в страдани-
ята, така и в чудесата, императорът попитал патриарх Епифаний и Ипатий 
Ефески, когато те дошли при него в двореца, дали действително не изповяд-
ват, че Господ Иисус Христос е едно и също лице както в страданията, така 
и в чудесата; че Пострадалият по плът е Бог, и че Той е един от св. Троица? 
За опровержение на клеветите Ипатий произнесъл православно изповедание 
на вярата. Въз основа на него Юстиниан заявил, че теопасхитската формула 
„Един от св. Троица постарада в плът“ ((W�� ��т ����т ����д�т ������������ ��т ����т ����д�т ��������������т ����д�т �������������т ����д�т ���������� 
у����) е приемлива. Преди разпускането на събранието императорът влязъл 
в дворцовия храм „Св. архангел Михаил“ и възнесъл гореща молитва към 
Бога да смекчи сърцата на упорстващите.

Резултатът от религиозния диспут бил далече от очаквания. Единствено 
Филоксен Долихийски и една голяма част от неговите клирици и монаси се 
оставили да бъдат убедени. Някои от обърналите се сирийски монаси и кли-
рици говорели, че те с измама били привлечени към еретиците, защото им 
казвали, че Св. Дух отстъпил от Църквата, от тяхното кръщение и общение; 
затова и те заблуждавали другите. Останалите монофизити се ожесточи-
ли още повече в своето враждебно отношение към Халкидон и заминали за 
епархиите си. Йоан Константинийски дори се амбицирал още по-активно да 
разпространява монофизитството в Персия81.

След този диспут Юстиниан публикувал два догматически трактата, съ-
ответно на 15 март и 26 март 533 г., адресирани до народа на Костантинопол 
и градовете в Мала Азия, както и до патриарх Епифаний Константинополски 

81 Относно изворите за диспута вж. Brock, S. The conversations with the Syrian Orthodox 
under Justinian (532). OCP 47 (1981), p. 87–121.
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(520–535) и неговия синод82. Изложението на вярата от 15 март не противоре-
чало на православното вероизложение, но също така не съдържало нищо от 
онова, което севирианите не искали да приемат. Решенията на Халкидонския 
събор били подминати; никакъв събор не бил споменат, а употребата на израза 
„две природи“ била избягната; теопасхитската формула била използвана, като 
акцентът се поставял върху единството в личността на Христос; разделящата 
христология на несторианството била осъдена, както и Евтихий и Аполинарий 
Лаодикийски, които отричали истинското въчовечаване на Логоса. Един от 
мотивите за този Юстинианов едикт е била със сигурност вижданата от моно-
физитите опасност от несторианско тълкуване на Халкидонския символ. По 
този начин монофизитите спечелили известно време за отдих.

4.2. монофизитите в столицата

В тези години в Константинопол живеели постоянно голямо множе-
ство монофизити от всички краища на империята и с различен обществен 
статус. Много от епископите, стичащи се тук отвсякъде, тайно или явно 
принадлежали към обществото на монофизитите, към което се числели и 
мнозинството от монасите от крайградските манастири, които изпълвали 
столицата с присъствието си. Към монофизитството се придържали и доста 
от ангажираните в управлението на държавата аристократични фамилии, ко-
ито считали за дълг на съвестта си да покровителстват своите единомишле-
ници сред епископите и монасите. Правителството разбирало, че само със 
строги мерки няма да постигне желаното примирение. Последните събития в 
Александрия били красноречиво доказателство за това. Юстиниан се стараел 
с всички мерки да постигне примиряване на монофизитите и другите еретици 
с православните. Той търпеливо изслушвал основанията за тяхното упорство 
и кротко се стараел да ги наставлява по пътя на истината и да ги примири с 
Църквата, но монофизитите употребили за зло гласуваното им от императо-
ра доверие. Като се престрували на ревнители за Халкидонския събор, както 
това изисквали последните едикти на правителството, най-ловките им вода-
чи прониквали в двореца, укрепвали позициите си и получавали епископски 
катедри, като в същото време тайно водели дейна пропаганда в полза на мо-
нофизитството: свиквали тайни събрания, във всяка подходяща за молитвен 
дом къща учредявали свои особени манастири, прониквали в православните 
манастири и привличали към своето учение по-неуките монаси, стараели се 
да спечелват доверието на велможите и ги правели свои последователи и по-
кровители – с две думи образували в Константинопол силен и здраво сплотен 
съюз, готов на дръзки противодържавни начинания. Така един от членовете 
на този съюз, персиец на име Исаак, дори си позволил в една от гостилниците 
да удря с лозова пръчка портрет на императора, рисуван с бои върху платно, 
а когато се уморил в своето настървение откъснал част от платното и го из-
горил. Скоро дошъл в Константинопол Петър Апамейси и застанал начело 

82 Cod. Just. I, 1, 6 и 7.
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на този вече добре организиран съюз83. Крайният план на монофизитите бил 
следният: да издигнат от своите среди такова лице, което външно да се пред-
ставя за напълно православен и дори ревнител на Православието, като по 
този начин спечели доверието на императора, след което да заеме столичната 
патриаршеска катедра, която, предвид здравословното състояние на нейния 
престоятел, се очаквало скоро да се оваканти. Изборът на монофизитите 
паднал върху Антим Трапезунтски.

4.3. Патриарх антим константинополски (535��536)

Патриарх Епифаний Константинополски (520–535) починал на 5 юни 
535 г., а малко преди това – на 8 май с.г. починал и папа Йоан ІІ (533–535). 
Монофизитите решили, че моментът за действие е настъпил. Теодора също 
смятала, че трябва да се погрижи някое от нейните протежета да заеме пат-
риаршеския престол в столицата. Епископ Антим Трапезундски (535–536) 
от дълго време бил напуснал своята катедра и живеел като аскет в двореца 
на Теодора. Строгостта на живота му го направила известен; той проникнал 
в двора и спечелил благосклонността на императорското семейство. Антим 
участвал в религиозния диспут през 532 г. на страната на православните. 
Външно той с нищо не показвал своята привързаност към ереста на монофи-
зитите, и само най-ревностните православни монаси, които имали възмож-
ност ежедневно да следят неговите действия, предчувствали, че в негово лице 
се крие най-зъл враг на Православието и Църквата. През дългия си престой 
в столицата той сменил последователно различни манастири и влизал в об-
щение не само с православни монаси и архиереи, но и с такива, за които се 
знаело, поне от монасите, които строго наблюдавали за запазване чистотата 
на Православието, че са привърженици на монофизитската ерес. Освен това, 
той посещавал и тайните събрания, които монофизитите устройвали в домо-
вете на покровителстващи ги велможи или в манастирите, подкрепящи ев-
тихианството84. Да се доведат до знанието на императора тези факти, обаче, 
било невъзможно, тъй като монасите, които били запознати със задкулис-
ния живот на Антим, били хора с ниско положение в църковната йерархия 
и можели да влязат в двореца само с препоръка от влиятелни в двора лица. 
Това съвсем не било лесно, тъй като тайните монофизити, придобили сила 
и влияние в двора, пречели на всеки, когото подозирали като свой враг, да 
получи аудиенция при императора85. Затова и на Юстиниан му било трудно 
да повярва, че Антим е привърженик на акефалите; многократно той бил 
слушал от него уверения за привързаността му към Халкидонския събор. 

83 Срв. Schwatz, Ed. Kyrill von Skythopolis, p. 392–393; Schieffer, R. Index Generalis ACO 
Tomorum I–IV, pars prima. Berolini, 1974, p. 385b–386a.

84 Православите монаси в своите молби до папа Агапит, патриарх Мина и Юстиниан оп-
исват тайните машинации на Антим в съюз с еретиците за придобиване на престола с големи 
подробности, срв. Relatio monachorum. ACO III, p. 134–136.

85 Как спечелилите влияние в двора еретици отстранявали от лична среща с императора 
лица, които не им били угодни, най-добре може да се види от описанието на действията на ста-
налия вече фаворит Теодор Аскида, срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 79.



98

С други думи, мнението на Юстиниан за православието на Антим и негови-
те високи нравствени качества било толкова твърдо, затова и той одобрил 
неговия избор след предложението на клира и сената. Източните патриар-
си приели без възражения неговите общителни грамоти86. Изповеданието на 
вярата, което Антим дал при посвещаването си, било обмислено много вни-
мателно; той признавал Енотикона, а Халкидонския символ – само с някои 
уговорки и ограничения; той приемал осъждането на Несторий и Евтихий, но 
не и богословието на диофизитите. Ефрем Антиохийски (527–545) побързал 
да уведоми папа Агапит І за случващото се87.

За да покаже по най-категоричен начин на Юстиниан, че приема вселен-
ските събори, той ги внесъл в диптихите, в това число и Халкидонския събор; 
внесъл също и посланието на папа Лъв І Велики, проповядвал тяхното праз-
нуване и сам отслужил техния празник в столицата. Освен това, той обещал 
на императора, че ще се грижи за запазването на мира и добрите отношения 
с Римската църква, което било част от програмата на Юстиниан. При тези 
видими признаци на своето православие, той обаче не прекратил общението 
си с еретиците, често беседвал с тях, одобрявал техни възгледи и мисли, явно 
започнал да ги покровителства, влязъл в преписка със Севир и най-вероятно 
станал един от основните виновници за неговото появяване в Константинопол, 
след което влязъл и в общение с него88. С избирането на Антим за столичен 
патриарх изглеждало, че монофизитите печелят втора важна за момента бит-
ка в тази война след избора на Теодосий І Александрийски.

Православните монаси, изхождайки от гледната точка, че защитата на 
божествените канони и правата вяра е дълг не само на архиереите, не само 
на духовниците, но и на всеки православен християнин, неведнъж искали от 
Антим особено изповедание на вярата съобразено с определенията на отците 
от Халкидонския събор, но всеки път получавали отказ; той продължавал 
да бъде в общение с еретиците89. След като достъпът им до императора бил 
всячески отказван, монасите изпратили делегация до папа Агапит І (535–536) 
с известие за надвисналата страшна опасност над Църквата Христова и с 
молба за помощ в тази голяма беда90 Техните пратеници с радост узнали, че 
папата се готви да посети Константинопол.

След като пристигнал в столицата, папа Агапит отказвал да влезе в об-
щение с патриарх Антим, докато не получи от него изповедание на вярата в 
духа на Халкидонските определения. Императорът сметнал това искане за 
справедливо, а монасите получили от него обещанието, че той ще се постарае 
да доведе до край всичко, което ще бъде решено по каноничен път. Сега вече 

86 Те не са и можели да протестират, тъй като Антим се афиширал като православен, но 
освен с тях Антим влязъл в общение и с монофизитския Александрийски патриарх Теодосий І, 
срв. евагрий Схоластик. Пос. съч., IV, 11, с. 158–159.

87 Срв. Zacharias Rhetor. Historia ecclesiastica (ed. Ahrens-Krueger), lib. I�, cap. 19,  
p. 208–209.

88 евагрий Схоластик. Пос. съч., IV, 11, с. 158–159.
89 ACO III, p. 134,27–135,6.
90 ACO III, p. 135,9–135,23.
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Антим, принуден от императора, нямало как да се измъкне. Севир го посъвет-
вал пред земната слава и първосвещеническата катедра да предпочете онези 
догмати, към които той вътрешно се придържа и да се откаже от катедрата. 
Антим го послушал и отказал да даде исканото от него изложение на вярата. 
Императрицата напразно се опитвала да го разубеди. Тогава владетелите сва-
лили доверието си и се отказали от него като вероломен лъжец, а папа Агапит 
го низвергнал през март 536 г. с тяхно съгласие от столичната катедра. Той за-
пазвал за момента Трапезундската катедра при условие, че ще даде православ-
но изповедание на вярата, като окончателната му съдба трябвало да се реши 
на събор. Антим отказал и незабавно бил скрит в едно от убежищата, които 
Теодора предоставяла на монофизитите, където преживял още 12 години. 

4.4. Севир в столицата

Севир в началото отказвал да дойде в Константинопол, но след като ус-
тановил, че, разделени от неговото учение за тленността на тялото Христово, 
не всички александрийци стоят на негова страна и положението му става 
несигурно, докато съюзът на монофизитите в Константинопол придобивал 
значителна сила и влияние, накрая решил да замине за столицата, където 
бил посрещнат с почести. В Константинопол той останал до март 536 г. 
Православните епископи в писмо до папа Агапит наричат Севир „начало, 
среда и край“ на цялото монофизитско движение. Трудно било да се разбере 
придържа ли се той все още към монофизитското учение или се е отрекъл от 
него и се е върнал в Православието: т. напр. той не приемал Енотикона и го 
наричал �������{� и д����������, а в същото време внесъл в диптихите име-
то на Петър Монг, който, както е известно е приел Енотикона; ненавиждал 
Петър Монг като еретик и подбуждал александрийците против него, а в съ-
щото време държал името му в диптихите. По същия начин той анатемосвал 
Халкидонския събор неведнъж; но заедно с това той като че ли го признавал, 
след като внесъл в своите диптихи епископи, присъствали на събора или та-
кива, които го приемали. Севир пристигнал в Константинопол с гаранция от 
Юстиниан, защото се престорил пред него че приема Халкидонския събор и 
изповядва Православието91. 

Всички православни, които преминавали към монофизитите, били 
прекръщавани от тях; особена ревност в това отношение, както и да създава 
смутове, проявявал един сирийски монах от Софанона и бивш стълпник на 
име Зоар – необразован, но фанатичен до крайност. Той се бил установил в 
крайния квартал Сикай (Сике, дн. Галата), където основал един манастир и 
една енория, които процъфтявали92.

91 евагрий Схоластик. Пос. съч., IV, 10–11, с. 158–159 твърди, че Севир е бил извикан в 
Константинопол от самия Юстиниан, който бил убеден от Теодора да стори това. Противно на 
това православните монаси в жалбата до патриарх Мина пишат, че Севир и Петър Апамейски, 
след като предизвикали страшни смутове в Александрийската църква, самоволно са пристиг-
нали в Константинопол.

92 Срв. Schieffer, R. Op.cit., p. 508a. Жалбите на константинополските, източните, сирий-
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4.5. Патриарх мина (536��552)

На мястото на Антим, след единодушен избор от клира на 
Константинополската църква, сената, най-знатните граждани, монасите и с 
общото решение на Юстиниан и Теодора, папа Агапит І лично на 13 март 
посветил за столичен патриарх Мина (536–552), началник и презвитер на 
странноприемницата Самсон, роден в Александрия и спечелил известност 
както с твърдостта на вярата и чистотата на живота си, така и с опитността 
си в душегрижието. Веднага след посвещението му, папа Агапит І известил 
със специално послание останалите патриарси за избора на Мина на мястото 
на еретика Антим, като им отправял несправедливия и надменен упрек за 
това, че не само не са го уведомили за това явно противно на определенията 
на отците дело, но дори са го утвърдили с достойно за порицание съгласие93. 
По-нататък папата представял като особено достойнство на Мина, което 
предвещавало гибел за враговете на Църквата, факта, че той е ръкоположен 
от ръцете на Римския епископ, което никога дотогава не се било случвало94. 
В заключение ги призовавал да споделят общата радост, да приемат неговата 
отсъда и да потвърдят това с подписите си95

Императорът и патриархът, от своя страна, подписали изложения на 
вярата96, съставени на базата на вероизложението на папа Хормизд (libellus 
Hormisdae), въз основа на което през 519 г. била прекратена Акакиевата 
схизма. В тях отчетливо се подчертавало признаването на учението за две 
природи в едната личност на Иисус Христос. Към този текст било добавено 
признаването на четирите вселенски събора, като при ІІ Вселенски събор 
не било споменато 3-то правило, с което се въздигала Константинополската 
катедра. Теопасхитската формула, макар и одобрена от папа Йоан ІІ, също 
била пропусната. Папа Агапит І я споменавал в писмото си, с което приема 
вероизложението на Юстиниан97. Агапит особено настоявал за свикването на 
събор, който да реши съдбата на Антим. Окуражени от постигнатия успех, 
монасите от 70 манастири в Константинопол и околностите, както и техни 
представители от Сирия и Палестина, умолявали папата да повлияе да бъ-

ските и палестинските монаси до папа Агапит (І заседание) и жалбите на същите тези монаси 
до патриарх Мина (V заседание), разгледани на Константинополския поместен събор (2 май –  
4 юни 536 г.), вж. в Relatio monachorum. ACO III, p. 134–136. Отнасящият се към разглежда-
ното време и описан от Кирил Скитополски случай на въздигане в епископско достойнство на 
тайните акефали Дометиан и Теодор Аскида и добиването от тях на силни позиции в импера-
торския двор, напълно се съгласуват с описаното в посочените съборни деяния за интригите 
на монофизитите в Константинопол; в основата на всичко стои лицемерието на еретиците и 
тяхната взаимна поддръжка, срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 74–75.

93 Текста на посланието до Петър Йерусалимски вж. в ACO III, p. 152–153.
94 ACO III, p. 153,16–21.
95 Ibid., срв. евагрий Схоластик. Пос. съч., IV, 11, с. 158–159; Malalas, Op. cit., p. 479; 

Theophdnes. Op. cit., p. 337; Cedrenus, Op.cit., 1, p. 651; Marcellinus. Chronicon ad anno 536, 
MGH AA, Bd. 11; Liberatus. Breviarium, cap. 21. PL, t. 68, col. 1039A-1039C.

96 Libellus Iustiniani (16 март 536 г.). Coll. Avell., ep. 89, p. 338–340. Menas 
Constantinopolitanus. Libellus fidei (13 март 536 г.). Coll. Avell., ep. 90, p. 340–342.

97 Agapetus papa. Ad Iustiniano Augusto (18 март 536 г.). Coll. Avell., ep. 91, p. 342–347.
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дат изгонени от столицата множеството монофизитски епископи и монаси. 
Преди Агапит да успее да занимае Юстиниан с този въпрос, бил застигнат 
от смъртта, в която монофизитите естествено видели намеса на Божието 
възмездие. Умоляван още и от епископите от Втора Сирия98 и от множество 
монаси99, Юстиниан  изпълнил предсмъртното желание на покойния папа да 
свика събор, който да доведе докрай случая на Антим и да набележи мер-
ки за преодоляване на вредното влияние на монофизитството. Императорът 
наредил на патриарх Мина, към когото монасите също се били обърнали с 
молба100, да свика на събор всички присъстващи в столицата епископи, вклю-
чително епископите и дяконите, които били изпратени тук още през 535 г. 
от папа Агапит, както и апокрисиариите на Антиохийския и Йерусалимския 
патриарси и на митрополитите на Кападокия І, Галатия І и Ахая101.

4.6. Поместният константинополски събор (536 г.)

Свиканият по този начин събор се провел под председателството на 
патриарх Мина от 2 май до 4 юни 536 г. в Константинопол в пет заседания 
(2, 6, 10, 21 май и 4 юни). Присъствали 5 италиански и 47 източни еписко-
пи, намиращи се случайно тогава в Константинопол; освен тях, в качество-
то на присъстващи (у�����������) и слушащи били: двама римски дякони 
– Теофан и Пелагий, двама нотарии, няколко иподякони и екдици и други 
римски клирици, които били пристигнали с папа Агапит, апокрисиарии-
те на Антиохийския и Йеруалимския патриарси, както и на епископите на 
Кесария, Анкира, и Коринт, а също и представители на столичния клир. 
Този събор, според броя на представените и разгледани от него документи, 
може да бъде наречен един от най-важните за разбиране на епохата на ев-
тихианското движение.

Работата на събора започнала с разглеждане на казуса на Антим. Според 
утвърдената практика той трябвало трикратно да бъде призован да се яви 
пред събора. Трима епископи, двама презвитери и двама дякони трикратно 
обиколили града за да го търсят и призоват, но той не бил открит. Всички 
негови приближени и познати заявявали под клетва, че не са го виждали и не 
знаят къде се е укрил102. В крайна сметка, на ІV заседание (21 май) съборът, 
чрез папските легати (от името на Запада)103, Ипатий Ефески (от името на 

98 ACO III, p. 30–32.
99 ACO III, p. 32–38.
100 ACO III, p. 38–52.
101 Съставът на този събор, според Шварц, далеч надхвърлял равнището на един у���д�т 

��д���‡у��д���‡у� и го издигал почти до нивото на Вселенски събор. Освен това, решенията му били 
разпратени до отсъстващите митрополити и епископи за утвърждаване, срв. Schwartz, Ed. �ur 
Kirchenpolitik Justinians. Gesammelte Schriften. Bd. IV, S. 287–288.

102 Благодарение на Теодора той бил получил убежище в двореца Хормизда, срв. Schwartz, 
Ed. Op. cit., S. 290; според Grillmeier, A. Op. cit. Bd. II/2, S. 368, Антим е бил търсен и в двореца 
Хормизда, но не бил намерен, тъй като се криел в двореца на Теодора.

103 ACO III, p. 178.
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Изтока)104 и лично патриарх Мина го анатемосали задочно за неподчинение 
(in contumaciam) и заради всички онези престъпления, които били посочени 
в приложените жалби на епископите и монасите105.

Когато съборът смятал да се разпусне като приключил своята работа, 
представители на палестинските манастири внесли писмено обвинение сре-
щу Севир, Петър Апамейски и Зоар. Те настоявали за специално решение 
на събора за тяхното анатемосване и разрушаване на техните манастири, 
най-вече този на Зоар106. Мина не приел документа, а го препратил на импе-
ратора за решение с мотива, че „нищо не следва да се върши в пресветата 
Църква против волята и заповедите на императора“107. С това била под-
готвена работата на V заседание (4 юни), на което Юстиниан представил 
на събора едно просторно обвинение от всички монашески групи, в което 
се настоявало за проклинането на тримата злодеи. Освен това бил прегле-
дан и обемист материал от 518 и 519 г., след което съборът потвърдил ос-
ъждането на Севир, Петър Апамейски и Зоар. С това работата на събора 
приключила. Със съжаление може да се заключи, че чисто богословският 
спор бил на доста по-ниско ниво от диспута през 532 г. Тук бил прегледан 
огромен по обем материал, но това били почти изцяло обвинения срещу 
противник, който отсъствал и не можел да опонира, които не били лишени 
и от много преувеличения и фалшификации. Такива били обвиненията в 
ересите на Несторий, Евтихий и Манес, при условие, че обвинените през 
цялото време и на думи и на дело се дистанцирали категорично от който и 
да било от тях. Като позитивен резултат може да се посочи фактът, че на 
този събор твърдо една до друга застанали църквите в Константинопол, 
Антиохия, Йерусалим и Рим, обединени около Халкидонския събор. Това 
дало и нов импулс на императора да провежда още по-твърдо и убедено 
предначертаната си религиозна политика.

На август 536 г. Юстиниан издал една конституция (42 Новела), адреси-
рана до патриарх Мина, с която забранявал присъствието на Антим, Севир и 
последователите им в столицата и разпореждал монофизитите да бъдат про-
гонени от всички големи градове на империята, потвърдени били и издадените 
преди това постановления за конфискация на имуществата на еретиците в пол-
за на Църквата, а съчиненията на Севир трябвало да се предадат на огъня108. 

Веднага след приключване на съборните заседания и издаване на по-
сочената новела на Юстиниан, намиращите се в Константинопол сирийски 
и палестински православни монаси получили от ръцете на патриарх Мина 
съборните деяния заедно с едикта на Юстиниан и побързали да се върнат в 
своите църкви: сирийските – в Антиохия, а палестинските – в Йерусалим. 

104 ACO III, p. 178–180.
105 Schwartz, Ed. Op. cit., S. 288.
106 ACO III, p. 181.
107 ACO III, p. 181–182.
108 Първата глава от тази Новела, насочена срещу Севир, вж. в Приложение 2. Theophanes. 

Op. cit., p. 337, пише, че на този събор освен Севир са били осъдени още и Юлиан Халикар-
наски и останалите теопасхити; срв. Cedrenus. Op.cit., 1, р. 651.
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Към съборните деяния109 и едикта на Юстиниан Мина добавил и свои грамо-
ти до Антиохийския патриарх Ефрем и до Йерусалимския патриарх Петър, 
в които ги известявал за станалото в Константинопол и ги молел да приемат 
съборното определение и да известят за него своите подчинени епископи. 
Двамата патриарси приели решението на Константинополския събор и на 
свиканите от тях по този повод събори110 потвърдили неговите решения за 
споменатите еретици. Както съборните деяния, така и едиктът на Юстиниан 
против Антим, Севир, Петър и Зоар били изпратени и до Александрийския 
патриарх Теодосий І (535–536), но за това как той ги е приел липсва всякаква 
информация.

Севир, на когото още през 534 г. бил обещан свободен достъп, успял 
с помощта на Теодора да се измъкне от ареста и да замине за Египет. Там 
той умрял на 8 февруари 538 г., почитан от монофизитите като голям све-
тец. Теодора била поставена в затруднено положение, но никога не забравила 
това си поражение от папството.

С осъждането на водачите на монофизитството, разглежданият 
Константинополски събор отново потвърдил вселенското значение на 
Халкидонския събор и повторно определил той да бъде прославян в цялата 
вселена наред със станалите преди това три вселенски събора. Заедно с това 
съборът разрешил отдавна занимаващия целия Изток въпрос за възстановя-
ването паметта на патриарсите Евфимий и Македоний Константинополски 
и Флавиан Антиохийски, като постановил техните имена да бъдат внесени 
в светите диптихи и те да бъдат споменавани при богослужение наравно с 
останалите починали православни йерарси на Църквата. С това решение 
най-накрая била възстановена правдата и бил окончателно унищожен един 
от поводите за смутовете на Изток111. След събора Юстиниан отново заси-
лил репресивните мерки срещу монофизитите. Пелагий, дяконът на папа 
Агапит І, бил оставен в Константинопол като папски апокрисиарий и изи-
грал важна роля като императорски съветник.

5. ИМПЕРАТОРСКАТА РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА 
СПРЯМО ЦЪРКВАТА НА ИЗТОК

5.1. Патриарх ефрем антиохийски (527��545)

В Сирия патриарх Ефрем Антиохийски се мъчел с всички средства 
да постигне формалното признаване на Халкидон от паството и да потегне 

109 ACO III, p. 110–119.
110 19 септември 536 г. в Йерусалим и 537–538 г. в Антиохия.
111 Срв. Nicephoros Callistus Xanthopulos. Historia ecclesiastica, lib. �VII, cap. 9. PG,  

t. 147, col. 242A–242B. Константинополският събор при патриарх Мина преразгледал всички 
документи, засягащи монофизитското движение от времето на смъртта на император Анаста-
сий + 518 г.), и приел онези от тях, които били съгласни с Халкидонския събор, като осъдил 
отхвърлящите събора еретици и всичко, което му противоречало.
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православната йерархия. Неговото управление на катедрата било съпрово-
дено с множество и различни по вид изпитания. Между 526 и 534 г. станали 
няколко разрушителни земетресения, които значително разстроили живо-
та в региона. През 540 г. Антиохия била завладяна от персите и благодаре-
ние на Ефрем главната църква в града била спасена от разрушаване. Заради 
преговорите си с тях той след това за кратко бил изпратен на заточение112. 
Освен това градът е бил свидетел на две въстания (през 529 и 531 г.)113 и 
сериозно засегнат от чумната епидемия (542 г.). Ефрем откупил и попадна-
лите в арабски плен през 529 г. антиохийски граждани114.

Патриарх Ефрем бил решителен защитник на Халкидонското пра-
вославие. Когато през 535 г. монофизитите, най-вече чрез тройния съюз 
в лицето на Антим, Севир и Теодосий Александрийски, заплашвали да 
станат водещия фактор в религиозните дела на империята и единствени 
той и Петър Йерусалимски от патриарсите на Изтока останали верни на 
Православието, Ефрем потърсил помощта на папа Агапит. Неговото посла-
ние до папата било занесено от лекаря Сергий от Решайна (Теодосиополис), 
първия преводач на сирийски език на съчиненията на Псевдо-Дионисий115. 
Промяната в курса на религиозната политика, настъпила вследствие на 
Константинополския събор (536 г.), до голяма степен се дължи и на него-
вата настойчивост.

След събора от 536 г. и едикта на императора от 6 август с.г. Ефрем се 
изявил като неумолим гонител на монофизитите дотолкова, че по-късно се 
появява като експонент на халкидонистите116. Показателно в това отношение 
е неговото пътуване, предприето през зимата на 536–537 г. в източните епар-
хии на неговата патриаршия. Той посетил Алепо (Верия), Кенешрин (Халкис), 
Маббуг (Йерапол), Саруг, Едеса, Шура, Калиник, Решайна (Теодосиополис), 
Амида и Тела (Константина) и навсякъде използвал обещания (за благоразпо-
ложението на императора), заплахи (за отнемане на имущество и лишаване от 
достойнства) и насилия, за да убеди пасомите си да приемат Православието. 
Тези от клириците и монасите, които му се противопоставяли, били интер-
нирани. Най-известната жертва на това преследване бил Йоан, еп. на Тела 
(Константина), който бил арестуван и интерниран в Антиохия, където ум-
рял една година по-късно. През 537–538 г. Ефрем свикал поместен събор в 

112 Срв. Downey, G. Ephraemius, Patriarch of Antioch. Church History 7 (1938), p. 364–370.
113 Malalas. Op. cit., �VIІІ. PG, t. 97, col. 681В-681C. Въстанието от 531 г. било реакция 

срещу твърдостта, с която Ефрем прилагал императорския едикт, който предписвал упоритите 
монофизити да бъдат изпращани на заточение. То било потушено с големи кръвопролития от 
comes Orientis. Скоро след това (532 г.) настъпва промяна в императорската политика и гоне-
нията са прекратени.

114 Срв. Malalas. Op. cit., �VI. PG, t. 97, col. 673A-673C.
115 Срв. Zacharias Rhetor. Op. cit., I�, 19, p. 208. Сергий е преводач и на философските и 

медицинските съчинения на Гален, Псевдо-Аристотел, За света, и Категориите на Аристотел. 
Върху Категориите той написал и обширно изследване в 7 книги, срв. Grillmeier, A. Op. cit. Bd. 
II/3, S. 358; www.bautz.de/bbkl/s/s2/sergios_v_r.shtml.

116 В анонимното житие на Яков Барадай (срв. PO, t. 19, p. 256) от VІІ в. се съобщава, че 
халкидонистите в Сирия твърдели, че изповядват вярата на Ефрем.
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Антиохия с участието на 132 епископи. На него били анатемосани Севир и 
всички, които „мислят като него и не приемат Халкидонския събор“117.

5.2. борбата между гаянити и теодосиани в александрия

След смъртта на патриарх Тимотей ІV Александрийски за катедрата 
му се разгоряла борба между двама кандидати: Теодосий, дякон и логограф 
(съставител на речите и проповедите) на покойния патриарх, привърженик 
на севирианите и радващ се на подкрепата на клира и висшето общество, 
бил номиниран от управителя на Египет Аристомах по заповед на импера-
трица Теодора, което довело до народно въстание и принудило Теодосий да 
избяга118. Негов съперник за катедрата бил архидяконът на Тимотей – Гаян, 
съмишленик на юлианистите, на чиято страна били симпатиите на народа и 
монасите. Той бил посветен за патриарх (535 г.) след бягството на Теодосий. 
Теодора не се примирила с този факт. Сановникът Нарзес бил изпратен от 
Юстиниан с войска в Александрия със заповед да утвърди за патриарх този, 
който има повече право. След пристигането си в града Нарзес се поинте-
ресувал кой от двамата съперници е бил избран първи за патриарх. Като 
разбрал, че това бил Теодосий, наредил той да бъде патриарх, но гаянитите 
оказали жестока съпротива. След страшното кръвопролитие, което продъл-
жило няколко дни, и след унищожаването на жилищата им с огън, накрая те 
били принудени да отстъпят. Теодосий бил утвърден за патриарх (535–536), 
а Гаян, след 130 дни управление, бил изпратен в заточение първо в Картаген, 
а после на о. Сардиния. Как е завършил живота си – за нас остава неизвест-
но. Теодосий І естествено не се ползвал с никаква популярност в Египет, а 
разколът се разраснал, като последователите на тленността започнали да се 
наричат теодосиани, а на нетленността – гаянити.

5.3. Патриарх теодосий І александрийски (535��536)

Египет също бил включен във вълната от репресии. Монофизитският 
патриарх на Александрия Теодосий І успял да се задържи на катедрата един-

117 Срв. Zacharias Rhetor. Op. cit., �, 5, p. 246. Според Захарий, завладяването на Антио-
хия през 540 г. е Божие наказание заради осъждането на Севир, ibid., p. 246–247.

118 Liberatus. Breviarium, cap. 20. PL, t. 68, col. 1036D-1037А представя един интересен 
разказ за събитията около този избор: „След смъртта на александрийския епископ Тимотей, 
със старанието и снизхождението на кубикулария Калотихий, от страна на августа Теодора, 
бил ръкоположен Теодосий... Съществува в Александрия някакъв обичай, че този, който на-
следява починалия [епископ], стои на стража при трупа му и полага неговата дясна ръка на 
главата си, и едва след като го погребе със своите ръце, полага на шията си омофора (pallium) 
на преблажения Марк, след което сяда [на престола] по законния ред. Докато Теодосий [подси-
гурил се предварително с решението на клира] през нощта се опитвал [да стори] това, народът 
и манастирите [стоящи зад Гаян] разбрали, какво със старанията на Калотихий и съдиите, т.е. 
вожда Аристомах и августалия Диоскор, е било направено вечерта в епископския дом; веднага 
те започнали да преследват Теодосий и го изгонили, за да не извърши погребението на Тимо-
тей. Интронизиран бил Гаян, който тогава бил архиепископ от партията на привържениците 
на нетленността“.
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ствено благодарение подкрепата на императорските войски. Уличните битки 
били потушени по заповед на Нарзес с цената на хиляди жертви и опусто-
шаване на града. Юстиниан се надявал, че зависимият от императорската 
власт Александрийски патриарх ще следва волята му. През есента на 536 г. 
той му изпратил разпореждане да признае Халкидонския символ, но явно 
бил подценил верските убеждения на патриарха. Теодосий І пристигнал в 
Константинопол, където цяла една година преминала в безплодни дискусии, 
докато императорът изгубил търпение и му отнел катедрата. Желанието 
на Юстиниан било най-накрая да бъде избран православен патриарх в 
Александрия. Теодосий бил свален като еретик и заточен в Деркос, близо 
до Черно море; заедно с него били заточени Петър Апамейски, Зоар и други 
клирици и монаси. Папа Вигилий потвърдил осъждането и низложението на 
Теодосий и на свой ред го анатемосал заедно със Севир, Петър Апамейски, 
Ксеная (Филоксен) и други119. По-късно Теодосий бил привлечен от Теодора 
в нейния монофизитски кръг, където необезпокояван повече написал мно-
жество трактати и се превърнал в обединителна фигура и опора не само за 
привържениците на своята партия, но и на гаянитите. Така той преживял до 
смъртта си (+ 566 г.), която попадала в управлението на император Юстин ІІ 
или Младши (565–578).

5.4. Патриарх Павел александрийски (538��540)

Монахът Павел Престор (Тавенисиот), игумен на един от манастирите 
в Тавена, който се намирал в Константинопол по свои лични дела и успял 
да привлече вниманието на Пелагий, апокрисиарият на папа Вигилий, бил 
посветен от патриарх Мина за нов Александрийски патриарх120. Снабден с 
извънредни пълномощия, сходни с тези на провинциален управител, Павел 
(538–540) бил изпратен в Египет, където бил поставен над цивилната и во-
енната администрация. Неговата задача била да наложи безкомпромисното 
признаване на Халкидонския символ. Мнозина външно се огънали пред разви-
хрилия се терор, но насилието на патриарха постепенно ставало непоносимо. 
Ако богословието на императора не било желано, в крайна сметка и полити-
ката на насилие нямало да постигне нищо. Павел затворил монофизитските 
църкви и задушил съпротивата. За по-малко от две години Александрия и 
множество коптски манастири официално се подчинили на православна-
та вероизповед, като коптският сепаратизъм претърпял сериозен неуспех. 
Павел бил заобиколен от интриги. Сред неговия клир имало тайни монофи-
зити, които заговорничели с администраторите и местната аристокрация. 
Убийството на дякон Псой, който бил вкаран в затвора за предателство по 
заповед на префекта на Египет (Praefectus Augustalis) Родон, било прехвър-
лено на сметката на патриарх Павел. Когато семейството на убития повди-
гнало обвинение пред императора, под влияние на Теодора Родон бил свален 

119 Liberatus. Breviarium, cap. 20. PL, t. 68, col. 1037A-1037B; Victor Tunnunensis. Chronicon 
ad anno 540. PL, t. 68, col. 956; Vigilius papa. Epistola 4; 5. PL t. 69, col. 21–26.

120 Liberatus. Breviarium, cap. 23. PL, t. 68, col. 1045A.
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и заменен с патриция Либерий. Един от подстрекателите на убийството на 
Псой – покръстеният самаритянин Арсений – бил екзекутиран. След процеса 
в столицата Родон също бил обезглавен. Патриарх Павел бил свален и зато-
чен в Газа, където един събор (540 г.) с участието на Ефрем Антиохийски, 
Петър Йерусалимски (524–552), Ипатий Ефески и римския апокрисиарий 
дякон Пелагий окончателно го лишил от сан, въпреки че съучастието му в 
убийството не могло да бъде доказано. Пелагий успял да прокара избора на 
православния палестински монах Зоил (540–551) за нов Александрийски па-
триарх121; той продължил църковната политика на своя предшественик, ма-
кар и не с такава бруталност.

5.5. александрийските патриарси Зоил (540��551) 
и аполинарий (551��570)

В периода на засилване на монофизитството в Египет се стигнало до 
нови безредици. Срещу патриарх Зоил (540–551) избухнал бунт, който го 
принудил да избяга в Константинопол в края на 546 г., откъдето той не мо-
жал повече да се завърне в Египет, тъй като опонирал на императорската ре-
лигиозна политика в спора за „трите глави“. Неговият предшественик Павел 
Тавенисиота (538–540) напразно се опитвал срещу голяма сума пари да си 
издейства от императора да го върне на катедрата в Александрия, но това му 
намерение било осуетено от папа Вигилий (537–555). Едва през юли 551 г. 
Юстиниан свалил непокорния патриарх Зоил, чийто приемник станал дуксът 
(управителят) на Египет Аполинарий (551–570). Встъпването му в длъжност 
било придружено с размирици и дори масови кланета. Постепенно той все пак 
успял да постигне едно поне външно приемане на Православието от паството 
си, но властта му не се простирала много далече; докато старият сановник 
твърдо бранел своята катедра, монофизитите, които се концентрирали око-
ло един от бившите манастири на св. Макарий Египетски в югоизточната 
част на делтата на р. Нил, спечелили мнозинството от местното население. 
От това време термините „коптски“ и „монофизитски“ станали почти като 
синоними, както и термините „православен“ или „халкидонистки“ се иденти-
фицирали с „гръцки“ и „императорски“ („мелхитски“).

5.6. Яков барадай

Едно неочаквано засилване на монофизитството в източните провин-
ции, което довело до същинското учредяване на една монофизитска църква, 
станало възможно чрез подтик отвън. Към началото на 40-те години органи-
зацията на монофизитската йерархия вече била доста отслабена. Заточеният 
патриарх Теодосий І Александрийски все още бил смятан за глава на моно-
физитската църква, но бил принуден да води един малко или повече нелега-
лен живот в двореца на императрицата. В неговото обкръжение имало все 
още някои действени и въодушевени личности; такъв бил монахът Йоан, до-

121 Liberatus. Breviarium, cap. 23. PL, t. 68, col. 1046A.
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шъл от Египет в Константинопол и ръкоположен от Теодосий за епископ на 
Хефестополис; той предприел една поредица от тайни мисионерски пътува-
ния в Мала Азия, Кипър и Палестина и навсякъде ръкополагал презвитери-
монофизити, но не посетил Антиохийската патриаршия. Тогава филархът122 
на гасанидските араби Харит (Арета) V, пламенен монофизит по вяра, изпра-
тил молба на Теодора да бъде ръкоположен един епископ за неговите араби 
и за монофизитските райони около него. Теодора наредила на Теодосий да 
ръкоположи двама монаси. На единия от тях – Теодор била дадена епископ-
ската катедра на гр. Хира (дн. Хила в Ирак), за да ръководи арабските моно-
физити, докато Яков Барадай, монах от Константина (Тела) в Месопотамия 
(+ 578 г.), получил мястото на епископ на гр. Едеса. Яков не оспорвал титла-
та на православния титулярен епископ в Едеса; снабден с извънредни пълно-
мощия, той с неутолима ревност работел за изграждането на една йерархия, 
чиито членове и паство и до днес се наричат „яковити“ в негова чест. Яков 
съединявал аскетичния си начин на живот с една невероятна способност да се 
измъква от преследванията на императорската полиция. Той обиколил Мала 
Азия, Сирия и Египет и посветил най-малкото 30 епископи (12 само в Египет) 
и хиляди презвитери и дякони. За свои помощници той избрал двама монаси, 
които вече като епископи – Конон на Тарс и Евгений на Селевкия – продъл-
жили ръкоположенията. В Александрия Яков тайно провел един събор с цел 
реорганизация на структурата на египетските монофизити. Избран бил дори 
и монофизитски патриарх. Като приемник на Севир през 557–558 г. бил но-
миниран Сергий, еп. на Тела (Константина), който починал след около три 
години (+ 561 г.); неговият приемник Павел, наричан „Черния“ (561–581), ос-
танал на поста дълго време, но допринесъл за раздорите сред монофизитите. 
Също и съратниците на Яков Барадай, епископите Конон Ефески и Евгений 
Селевкийски, се скарали с него около 559 г., след като възприели идеите на 
Йоан Филопон.

6. ПОЛИТИКАТА НА ЮСТИНИАН ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ЗАПАДНАТА ЦЪРКВА

6.1. Папа йоан ІІ (533��535)

Монасите-акимити в Константинопол, които отказвали да приемат тео-
пасхитската формула, се обърнали със своите обвинения към папата. Те из-
пратили двама свои пратеници – Кир и Евлогий123 – при папа Йоан ІІ (533–535) 
с цел да го убедят твърдо да стои зад решенията на своите предшественици и да 
не се поддава на никакъв враждебен натиск, за да не се прояви като изменник 
на своята църква по думите на апостола: защото, ако отново градя, що съм 
разрушил, сам себе си правя престъпник (Гал. 2:18).

122 Племенен вожд, при арабите = шейх.
123 Liberatus. Breviarium, cap. 20. PL, t. 68, col. 1036C.
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Юстиниан, от своя страна, надявайки се да постигне примирение с мо-
нофизитите на базата на теопасхитската формула „Един от света Троица по-
страдал по плът“, като разбрал за това пратеничество на акимитите, изпратил 
в Рим епископите Ипатий Ефески и Димитрий еп. на Кесария Филипова (в 
Палестина), за да накарат папата, представяйки му действителното състояние 
на нещата, да признае най-накрая разглежданата формула и с това да умирот-
вори Църквата. Епископите получили от императора писмо до папата124, което 
съдържало изповедание на вярата, идентично с това от едикта. Текстът на пис-
мото се различавал най-вече в предисловието125, което е написано с подчертано 
почтителен тон по отношение на Римската катедра126. После следва изложени-
ето на вярата с включена формулата „Един от света Троица претърпял смърт 
по плът“. В заключение императорът моли папата да приеме в общение всички, 
които следват това изповедание на вярата и да осъди онези, които дръзват да 
отхвърлят правата вяра. Заедно с посланието императорът изпратил на папата 
и специално послание на патриарх Епифаний. Текстът на това послание не е 
запазен; за неговото съществуване знаем само от това, че императорът спо-
менава за него в своето послание до папата. Пратениците носели със себе си 
и богати дарове за папа Йоан ІІ: един златен, украсен със скъпоценни камъни 
потир, два сребърни потира и четири комплекта златоткани одежди127.

След като Ипатий и Димитрий пристигнали в Рим, Йоан ІІ свикал събор 
и поставил на разглеждане спорния въпрос. Започнали разгорещени и про-
дължителни спорове. Сметнали за необходимо да се обърнат за мнение и към 
африканските богослови, сред които и известният картагенски дякон Феранд 
Фулгенций. В своя отговор на запитването на римския дякон Анатолий, 
Феранд написал трактат128, насочен срещу всякаква разделяща христология, 
в който оценявал теопасхитската формула като защитаваща православната 
вяра. Отговорът на останалите африкански богослови също бил в полза на 
скитските монаси: тезата, че Един от света Троица е пострадал по плът на 
кръста била приета от тях като напълно православна.

Папа Йоан ІІ свикал нов събор, който, след ново задълбочено разглеж-
дане, решил да утвърди (25 март 534 г.) разглежданата формула и писал на 
императора за това129. След едно въведение130, издържано в духа на римската 

124 Collectio Avellana. Ep. 84, 7–21, p. 322–325; cрв. PL, t. 66, col. 14C-17B.
125 Collectio Avellana. Ep. 84, 7–9, p. 322; cрв. PL, t. 66, col. 14C-15B. Вж. Приложение 3.
126 Мнозина римокатолически богослови сочат този текст като едва ли не признаващ 

върховенството на папата в Църквата. Тук по-скоро би следвало да се обърне внимание на 
църковно-политическия момент и на желанието на Юстиниан непременно да има папата на 
своя страна при започването на военната кампания в Италия.

127 Anastasius bibliothecarius. Historia de vitis pontificum Romanorum. Joannes II. PL, t. 128, 
col. 543–545.

128 Ferrandus Fulgentius. Ep. ad Anatolium diaconum urbis Romae. PL, t. 67, col. 889B-
908C.

129 Collectio Avellana. Ep. 84 (8 април 534 г.), p. 320–328; cрв. PL, t. 66, col. 17C-19С. Срв. 
Liberaus. Breviarium, cap. 20. PL, t. 68, col. 1036C.

130 Collectio Avellana. Ep. 84, 1–6, p. 320–322; cрв. PL, t. 66, col. 17C-18В. Вж. Прило-
жение 4.
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теория за първенството на папата в Църквата, Йоан ІІ пристъпва по съще-
ство към въпроса, като признава правоверността на теопасхитската формула 
и посочва, че „Един от света Троица“ следва да се разбира като „Едно от 
Лицата на света Троица“. Той утвърждава и всичко, написано от Юстиниан 
за запазване на вярата, осъжда еретиците и убеждава императора да ги върне 
в своето общение под страх, че ще си навлекат неговото негодувание, с което 
ще достави удоволствие и на самия него. Илирийският епископат, който имал 
резерви към теопасхитската формула, също бил склонил да я приеме. След 
като се завърнали в Константинопол, пратениците връчили на императора 
папските послания и му докладвали за водените с папа Йоан ІІ преговори, от 
чиито резултати Юстиниан останал много доволен.

Освен това послание до Юстиниан, папата изпратил друго такова до кон-
стантинополските сенатори, в което, като „одобрявал католическата вяра на 
императора“ по повдигнатия въпрос, ги увещавал да избягват всякакво обще-
ние с акимитите, като несториани, да не водят с тях дори обикновен разговор и 
въобще да нямат с тях нищо общо131. Това негово послание било включено и в 
един флорилегий заедно с Томоса на св. Прокъл Константинополски до арме-
нците и 12-те анатематизми на св. Кирил; тук за пръв път след повече от сто 
години анатематизмите на св. Кирил се появяват в римски документ. Някои 
римски монаси били недоволни от това решение на папата, затова прекратили 
общението си с него и се присъединили към легатите на акимитите132. 

6.2. Папа агапит І (535��536)

Папа Агапит І, който наследил починалия през април 535 г. папа Йоан 
ІІ, бил дотогава архидякон на Римската църква, отлично образован и вещ 
в църковните дела. Плановете за отвоюването на Италия вече били в ход, 
което възпирало императора от действия, които биха могли да навредят на 
установените след 519 г. добри отношения с папството. Агапит се възполз-
вал от тази ситуация, за да провали възхода на монофизитството поне във 
висшата йерархия на Изтока, както и провежданата от Теодора политика 
в религиозните дела. След като Юстиниан узнал за неговото възшествие на 
катедрата, решил на всяка цена да го привлече на своя страна от една страна, 
за да потуши окончателно движението на акимитите, които още не се били 
успокоили след осъждането им от папа Йоан ІІ, а от друга, за да има в негово 
лице един силен съюзник в Италия, с която току-що бил започнал война. Той 
му изпратил изповедание на вярата, буквално повтарящо онова, което преди 
това бил пратил на папа Йоан ІІ133. Агапит утвърдил това изповедание, като 
при това добавил, че го одобрява не защото допуска правото на миряните да 
проповядват, а поради факта, че то е напълно в съгласие с вярата и учението 
на светите отци на Църквата134.

131 PL, t. 66, col.20А-24А.
132 Liberatus. Breviarium, cap. 20. PL, t. 68,.col. 1036C.
133 Collectio Avellana. Ep. 91, 8–22, p. 344–347.
134 Ibid. Ep. 91, 3, p. 343.
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След началото на военната кампания в Италия, готският крал Теодат 
(Theodahadus, 534–536), узнавайки за загубата на Сицилия и за поражение-
то на готите в Далмация, заплашил с писмо папата и Римския сенат, че ще 
умъртви с меча си не само сенаторите, но и жените и децата им, ако не скло-
нят императора да изтегли командваните от Велизарий войски от Италия. На 
Агапит било заповядано лично да предаде на императора това негово искане. 
Тъй като папата нямал средства за пътуването, той се видял принуден да за-
ложи свещените църковни съсъди.

През декември 535 г. той отпътувал за Константинопол, където прис-
тигнал в началото на март 536 г.135 Императорът го приел с огромни поче-
сти. Доколко настойчиво Агапит е изложил искането на краля не е извест-
но, но очевидно не се е престарал твърде много, тъй като Юстиниан откло-
нил ходатайството му за прекратяването на войната с готите под предлог, 
че вече били извършени огромни разходи от държавната хазна за финан-
сирането на кампанията136. Много по-енергично папата се включил в цър-
ковните борби в Константинопол и постигнал пълен обрат в позицията на 
императора. Явно и Юстиниан смятал, че Теодора е отишла твърде далече с 
намесата си в религиозната политика и се опитал да натовари папата с кон-
траудара срещу монофизитите. След пристигането на Агапит в столицата 
монасите и много други православни християни побързали да го запознаят 
подробно със състоянието на местните църковни дела и усилено го молели 
в една писмена жалба137 да не приема Антим в общение, а предварително да 
поиска от него точно изложение на вярата, на базата на определенията на 
отците от Халкидонския събор и връщането му на Трапезундската катедра, 
която той оставил въпреки каноните. Ако откажел да стори това, те моле-
ли папата да го низвергне като еретик и нарушител на каноните, а на негово 
място да ръкоположи друг. Подобна жалба138 Агапит получил и от източ-
ните епископи, техните апокрисиарии и клирици, които го призовавали да 
съдейства за прекратяването на вредното за Църквата влияние на Антим, 
Севир, Зоар и Исаак Персиеца. Папата се вслушал във всички тези молби; 
когато след това започнал да приема различни държавни сановници, той 
влязъл с всички в общение и само пратениците на патриарха не пожелал 
нито да допусне при себе си, нито да влиза с тях в каквото и да било об-
щение като заявил, че гледа на Антим само като на епископ на Трапезунд, 
не приема неговото недопустимо от гледна точка на каноните премества-
не на друга катедра и затова не може да гледа на него като на легитимен 
епископ на Константинопол. Това впоследствие щяло да послужи и като 
основен аргумент за свалянето на Антим. Благодарение предупреждението 
на Ефрем Антиохийски и активните действия на православните столични 
монаси, папата изказал съмнения и в чистотата на вярата на столичния па-

135 Срв. Zacharias Rhetor. Op. cit., I�, 19, p. 209.
136 Liberatus. Breviarium, cap. 21; Marcellinus. Chronicon ad an. 535; Anastasius biblioth. De 

vitis Rom. Pont. Agapetus, Migne, t. 128, col. 551–554.
137 Libellus monachorum ad Agapetum. ACO III, p. 136–147.
138 ACO III, p. 147–152.
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триарх. Това поведение на Агапит по отношение на Антим скоро стигнало 
до знанието на императора и не можело да не му прозвучи крайно неприят-
но и оскърбително. Юстиниан поискал от папата обяснение за оскърблени-
ето на Антим, чиято православна вяра му била известна. Агапит отговорил, 
че ще го приеме в общение едва след като той му представи точно право-
славно изповедание на вярата на базата на определенията на Халкидонския 
събор и се завърне на своята предишна катедра в Трапезунд. Ако първото 
от исканията на папата би могло да бъде преглътнато от самолюбието на 
Юстиниан и дори било в съзвучие с неговата ревност по Православието, то 
второто искане като че ли умишлено било насочено към това да предизвика 
неговото самолюбие и да парализира всичките му благочестиви чувства. 
Наистина, каноните забраняват преместването на епископи от една катедра 
в друга; но същите тези канони позволяват такова преместване по някакви 
особено уважителни причини, предвид по-голямата полза за Църквата и по 
решение на много епископи139. От императора се искало да осъзнае своята 
собствена грешка и да се съгласи с известно унижаване на столичната пат-
риаршеска катедра (макар и в лицето само на настоящия патриарх). След 
отказа на Антим да даде православно изповедание на вярата, той бил низ-
вергнат от Агапит. Според замисъла на папата, окончателното му лишаване 
от сан трябвало да стане на събор в столицата под негово лично ръковод-
ство. Скоро обаче той се разболял тежко и починал на 22 април 536 г.140

6.3. Папа Силверий (536��537)

Междувременно назрявал моментът, когато папството само щяло да се 
принизи до инструмент на византийската политика. В този процес активно 
се включила и Теодора, която не можела да преглътне поражението си от 
папа Агапит І. Дякон Вигилий, когото още папа Бонифаций ІІ (530–532) 
искал през 531 г. да посочи за свой приемник, придружавал папа Агапит І 
в Константинопол, където успял да спечели доверието на Теодора. Според 
Либерат141, след смъртта на Агапит Теодора харесала Вигилий за прием-
ник на Римската катедра, след като взела от него обещанието да анулира 
Халкидонския събор. Вигилий получил съответните указания до Велизарий 
и една голяма сума пари. Когато Вигилий пристигнал в Рим, там вече бил 
избран нов папа. Силверий (536–537), син на папа Хормизд от законен брак, 

139 14–то Апостолско правило гласи: „Не е позволено на епископ да напуска епархията си 
и да преминава в друга, та макар и от мнозина да е бил убеждаван, освен ако има някоя изви-
нителна причина, която да го кара да прави това, като такъв, който може да принесе по-голяма 
полза на тамошния народ с благочестивото си слово. И това да върши не по собствен произвол, 
а по решение на много епископи и подир най-силно убеждаване“, срв. 15 прав. І Всел. събор; 
5 прав. ІV Всел. събор; 13, 16 и 21 прав. Ант. събор; 1, 2 и 3 прав. Сард. събор; 59 и 82 прав. 
Карт. събор.

140 Caspar, E. Geschichte des Papsttums. Bd. II, S. 226, изказва подозрението, че е възмож-
но Теодора да е искала да се отърве от неудобния за нея папа, но не може да приведе нито едно 
свидетелство от съвременник в подкрепа на тази теза.

141 Liberatus. Breviarium, cap. 22. PL, t. 68, col. 1039D-1040B.
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бил посветен на 8 юни 536 г. под натиска на крал Теодат, който държал на 
кандидат с проготска ориентация. 

Новият папа със сигурност получил деянията на събора от 536 г. заедно 
с едикта на Юстиниан, или поне са му били докладвани съборните решения. 
Силверий охотно се съгласил с новото осъждане на еретиците, отдавна вълну-
вали и вълнуващи Христовата църква, и изразил голяма радост от издаването 
на императорския едикт, осъждащ тези еретици на изгонване от всички големи 
градове на империята. Той обаче изразил несъгласие и съпротива от внасянето 
в диптихите на имената на Евфимий, Македоний и Флавиан: това би било не 
само оскърбление на паметта на баща му, но още и явна улика за непоследова-
телността на апостолския престол, традициите на когото не можел да не пази 
синът на папа Хормизд (514–523). Правителството, естествено, останало недо-
волно от отказа на папата. Неговото недоволство трябвало да нарасне още и 
от това, че Силверий оказал съпротива и по друг, не по-малко важен за прави-
телството въпрос – признаването независимостта на новосъздадената църква 
Прима Юстиниана. Издавайки предварително едикт за нейната независимост 
(11–та новела) и осигурявайки си съгласието за това на източните патриарси, 
императорът започнал преговори по този въпрос още с папа Агапит І, но полу-
чил уклончив отговор, че важността на въпроса изисква детайлно обсъждане 
и папата ще изпрати по този повод легати в Константинопол. Обстоятелствата 
принудили самия Агапит да дойде в столицата, но и там той продължил да ла-
вира. Неговите апокрисиарии Пелагий и Вигилий бързо се включили в числото 
на най-приближените съветници на императора, след като изразили съгласие с 
плановете му относно Италия. Няма съмнение, че те одобрили и независимост-
та на Прима Юстиниана. Отказът на папа Силверий да приеме разглежданите 
два въпроса бил и косвено осъждане на техните действия, което ги настроило 
срещу него. Велизарий получил заповед да окаже натиск върху папата, докол-
кото това било по силите му. Вигилий, който още от преди това сам желаел да 
стане папа, заминал за Рим с поръчение да склони Силверий да отстъпи пред 
правителството, но папата отказал. Тогава Вигилий пуснал в ход слуховете и 
интригите, за да го отстрани. Велизарий владеел Рим, но бил обсаден от новия 
готски крал Витигес (536–540). Когато положението се влошавало все повече, 
бил пуснат слух, че папа Силверий и група сенатори са решили да предадат 
града на готите. Велизарий внушавал на Силверий да стане съмишленик на 
Теодора, но той отказал. След двукратно призоваване Велизарий наредил да 
бъде отнет палиума (омофора) на Силверий. На 11 март 537 г. той бил низвер-
гнат. Силверий бил заточен в гр. Патара в Ликия. Местният епископ, обаче, 
заминал за Константинопол, за да протестира пред императора, че Силверий 
е свален несправедливо. Юстиниан заповядал Силверий да се върне в Рим и 
там да се яви пред един честен съдебен процес142. Междувременно, на 29 март 
537 г. Велизарий провел избора на Вигилий (537–555) за нов папа. Заповедта 
на императора гласяла, че ако Силверий бъде намерен за виновен, да получи 
някой друг диоцез; в случай че бъде обявен за невинен и оправдан, той тряб-

142 Ibid., col. 1040C-1040D.
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вало да бъде възстановен като Римски епископ. За Велизарий и Вигилий това 
вече било прекалено. Велизарий изпратил Силверий на Вигилий. Обвинението 
срещу Силверий издържало и той бил заточен на о-в Палмария, където на 2 
декември 537 г. починал в мизерия.

Под въпрос остава дали Теодора наистина е вярвала, че един папа би мо-
гъл да пренебрегне Халкидонския събор, подкрепен с авторитета на папа Лъв 
І Велики. След възкачването си на катедрата Вигилий също не се отрекъл 
от Халкидон, но не е известно Теодора да е реагирала по някакъв начин сре-
щу нарушеното от него обещание. Основната вина за свалянето на Силверий 
била приписана на Вигилий. Името на Теодора не било намесено в случая.

6.4. Папа вигилий (537��555)

Папа Вигилий очевидно не бил специално заинтересуван от темата за 
„трите глави“, а от друга страна имал интерес да бъде в добри отношения 
с императора. Затова той не се поколебал да признае Прима Юстиниана за 
автокефална (през 541 г.). Не бил повдиган повече и въпросът за възстано-
вяването на паметта на Евфимий, Македоний и Флавиан. Освен това утвър-
ждаването на Халкидонския събор на Запад вече било напреднало дотолкова, 
че не би могло да се мисли за някакво компрометиране на събора. Вигилий 
се намирал в трудно положение, тъй като за мнозина той бил виновникът 
за свалянето и смъртта на Силверий. В обществото циркулирало едно със-
тавено уж от Вигилий писмо до монофизитските патриарси Теодосий І 
Александрийски (535–536; + 566 г.), Антим Константинополски (535–536) и 
Севир Антиохийски (512–518; + 538 г.), в което авторът изразява съгласие 
с учението на монофизитите, отхвърля учението за двете природи и осъж-
да Павел Самосатски, Диодор Тарсийски, Теодор Мопсуестийски и блаж. 
Теодорит Кирски. Юстиниан също не бил заинтересуван от влошаване на от-
ношенията с папството заради критичната политическа ситуация – катастро-
фалното поражение на неговия пълководец Соломон в Африка и реоргани-
зацията на готската държава от крал Тотила (541–552). Естествено, той бил 
обезпокоен от информациите за съпротивата на Запада срещу неговия едикт 
за „трите глави“. По-голямата част от западните епископи били негативно 
настроени срещу него, като най-силно му се противопоставяли епископите в 
Африка, Италия и Галия. 

Тъй като междувременно предстояла обсадата на Рим от крал Тотила, 
императорът решил да доведе папата в Константинопол. Очевидно Теодора 
отново имала пръст в това. Отпътуването на Вигилий не било доброволно, 
макар че може би той не е бил недоволен, че ще избегне обсадата на Рим. На 
22 ноември 545 г. в Рим пристигнал един императорски сановник с охрана, 
задържал папата в една църква и го качил на кораб, който отплувал за о-в 
Сицилия143. Факунд Хермиански съобщава за една смесена реакция на рим-
ското население, когато папата отплувал надолу по р. Тибър. Едни хулели 

143 Срв. Schwartz, Ed. �ur Kirchenpolitik Justinians, S. 308.
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папата затова, че изоставя Рим, а други го заклевали да не признава осъжда-
нето на „трите глави“144. По не съвсем ясни съображения на Вигилий било 
разрешено да остане на о-в Сицилия до лятото на 546 г. Най-вероятно с това 
се целяло да се заличи връзката между отвличането му и актуалния църков-
нополитически спор.

В Катания Вигилий приел делегации от Африка и о-в Сардиния, ко-
ито го увещавали да не предприема нищо срещу „трите глави“. Епископ 
Даций Милански (след 537 г. вече извън своя диоцез), който бил пратен 
в Константинопол като представител на епископите от Северна Италия и 
Галия, се върнал оттам, за да информира папата за актуалната ситуация145. 
Патриарх Зоил Александрийски (540–551) лично изпратил по куриер пис-
мо на папата, в което се извинявал за своята слабост да подпише едикта под 
натиск.

В края на август 546 г. Вигилий продължил своето пътуване към 
Константинопол. Той пътувал през Илирик и Гърция, като спирал в 
Патрас и Тесалоники, където установил колко голямо е негодуванието 
срещу императорския едикт. На 25 януари 547 г. Вигилий пристигнал в 
Константинопол, където бил тържествено посрещнат от императора и на-
станен в двореца Плацидия. Впечатлен от съпротивата, папата отказал да 
влезе в общение с патриарх Мина; първите му опити да постигне оттегля-
не на едикта останали без успех. Пелагий и дякон Анатолий междувремен-
но се обърнали към известния богослов Феранд Фулгенций от Картаген с 
молба за становище по въпроса за „трите глави“. Феранд твърдо се обявил 
срещу едикта на императора и оспорил правото на императора да налага 
своето лично мнение на Църквата146. Пелагий, като пратеник на Тотила 
в Константинопол, със сигурност оказал подкрепа на папата в решени-
ето му да откаже да подкрепи едикта. След отпътуването на Пелагий, 
обаче, Вигилий, който междувременно бил отлъчил Мина и останалите 
поддръжници на едикта147, не можел много дълго да се противопоставя 
на натиска от страна на императорския двор. Заплахите и увещанията се 
сменяли едни след други. От една страна той бил тържествено уверяван 
във верността на Изтока към Халкидон, а от друга страна се стараели да 
представят антиохийците в еретическа светлина, както и да заклеймяват 
съпротивата на папата като еретическа. Не била подмината и химерата 
за помирение с монофизитите. В крайна сметка Вигилий склонил и на 29 
юни 547 г. се помирил с Мина с активната помощ и на Теодора148.

144 Срв. Facundus Hermianensis. Pro defensione trium capitulorum, lib. IV, cap. III, PL, t. 67, 
col. 624A.

145 Ibid., col. 623C; cрв. Facundus Hermianensis. Contra Mocianum. PL, t. 67, col. 862D.
146 Срв. Ferrandus Fulgentius. Ep. 6 ad Pelagium et Anatolium diaconos urbis Romae. PL, t. 

67, col. 922A-928B
147 Clavis Patrum Graecorum № 6881. Папският апокрисиарий Стефан бил прекъснал об-

щението си с патриарх Мина веднага след като той подписал едикта.
148 Срв. Theophanes. Op. cit. ad anno mundi 6039.
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6.5. Събор на западните епископи в столицата

Папата продължил да отказва да подпише едикта, но сключил с импера-
тора една спогодба. Той предал на Юстиниан и Теодора две тайни писма149, 
в които подчертавал своята православна вяра и защитавал правата на своята 
катедра, но проклинал „трите глави“. В тази спогодба с императора той се 
задължавал, в случай че има на разположение достатъчно време, да даде мак-
симума от себе си, за да се сдобие със съгласието на епископите на Запада 
за осъждането на „трите глави“. Около 70 епископи от съседните провинции 
вече били пристигнали в Константинопол, за да протестират срещу едикта. 
Вигилий получил разрешение да проведе едно допитване сред тях, като съз-
даде впечатление за една независима анкета. На свикания по този начин епис-
копски събор в две заседания били изследвани инкриминираните писания на 
тримата антиохийски богослови. Всичко протичало добре, докато на третото 
заседание не се изказал младият епископ от Африка Факунд Хермиански (+ 
ок. 571 г.), който преди това (ок. 546–548 г.) работил върху една обширна 
защита на „трите глави“ в Константинопол150; той защитил техните съчине-
ния и по-специално доказал, че посланието на Ива Едески наистина е било 
одобрено на Халкидонския събор; освен това разкрил и задкулисните мо-
тиви за целия този случай. Шокираният папа прекъснал събора и изискал 
от епископите писмени становища. През следващите дни епископите били 
обработвани поотделно от сановниците при двора, докато скоро всички се 
явили при папата с осъдителни присъди; единствено Факунд не се оставил да 
бъде убеден дори и след осемдневен срок за размисъл.

6.6. юдикатумът на вигилий

Междувременно Вигилий изготвял своето собствено становище. От 
една страна той можел да се позове на подготвените от императора бого-
словски документи и аргументи, а от друга страна той бил под натиска на 
макар и не доброволно даденото съгласие на епископите. Изпълнявайки да-
деното обещание пред императора, Вигилий връчил на 11 април 548 г. своя 
Judicatum151 на патриарх Мина, а чрез него и на обществеността. Както е 
видно от запазените фрагменти, той осъждал „трите глави“ но с възможно 
най-голямата предпазливост, за да не накърни авторитета на Халкидон152. 
Осъждането било така формулирано, че да не може да се разглежда като 
отхвърляне на Халкидон. За монофизитите тази отстъпка била крайно не-
достатъчна; освен това до нея се стигнало твърде късно. Източните отцеп-

149 Clavis Patrum Graecorum № 9336.
150 Facundus Hermianensis. Pro defensione trium capitulorum. PL, t. 67, col. 527A-852C.
151 Collectio Avellana. Ep. 83, p. 316–317; ACO IV, 1, p. 11,21–12,6.
152 По-късно Вигилий твърдял, че е бил принуден да издаде Юдикатума и не е бил дос-

татъчно осведомен за същността на спора. За реакцията на Запада срещу Юдикатума, вж. 
Schwartz, Ed. �ur Kirchenpolitik Justinians, S. 310–313. Най-яростният противник на папата ста-
нал неговият племенник дякон Рустик, който разгласил публично как се е стигнало до издава-
нето на Юдикатума.
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ници вече отдавна работели по реорганизацията на своите общини; така с 
помощта на Теодор Аскида се появила една нова, неконформистка йерар-
хия на монофизитите.

Помощта, която императрицата дотогава безрезервно им оказвала, била 
прекратена завинаги. На 28 юни 548 г. Теодора починала най-вероятно от 
рак. Според сведенията на източните църковни летописци тя приела смъртта 
„по благочестив начин“, т.е. в изповядване на православната вяра153.

6.7. Съпротивата на Запада срещу „трите глави“

Императорът останал измамен в надеждите си, че ще може да обедини 
Изтока и Запада по въпроса за „трите глави“. Латинският Запад този път 
се разбунтувал срещу папата. Новината за смъртта на Теодора им вдъхна-
ла допълнително кураж за съпротива. Почти из целия Запад, но най-вече 
в Африка, смятали Юдикатума като отказ на папата от Халкидон. Дори 
клириците от най-близкото обкръжение на папата, сред които и неговият 
племенник дякон Рустик, скъсали с него, поради което в началото на 550 г. 
папата го отлъчил заедно с друг негов съмишленик – дякон Себастиан. 
Съпротивата срещу него била толкова силна, че Вигилий се принудил да 
си поиска документа обратно и да го анулира154. Съчинението на Факунд в 
защита на „трите глави“ предизвиквало голямо вълнение. Вененат, митро-
полит на Първа Юстиниана в Дакия, бил свален от своите подчинени епис-
копи заради намерението си да подпише императорския едикт срещу „три-
те глави“. Юдикатумът станал повод за сблъсъци и в Далмация, Илирик, 
Африка и Галия. В провинция Скития опозицията се вдигнала бунт. Един 
поместен събор в Северна Африка (550 г.) под председателството на 
Репарат Картагенски отлъчил папата докато не оттегли своя Юдикатум и 
изпратил на императора меморандум в защита на „трите глави“. В Галия 
се разпространявал слухът, че папа Вигилий е отстъпил от Халкидонския 
събор. Викарият на папата, епископът на Арл Аврелиан, потърсил чрез 
своя пратеник Анастасий в Константинопол обяснение за поведението на 
Вигилий. Още докато Анастасий бил на път, на 28 октомври 549 г. в Орлеан 
бил свикан един галски поместен събор, който отново повторил анатемос-
ването на Евтихий и Несторий в съответствие с осъждането им на времето 
от Римската катедра. Междувременно Анастасий се забавил дълго време в 
Константинопол, където бил обработен по такъв начин, че накрая не само 
донесъл едно нищо не казващо писмо на папата, но и сам се превърнал в 
защитник на императорската религиозна политика в Галия155.

Юстиниан и Вигилий били озадачени от тази съпротива. Папата пле-
дирал за временно прекратяване на дискусията. Той сключил с импера-

153 Прокопий говори, че „обхваната от болест Теодора починала след 21 години и 3 месе-
ца царуване“ (Война с готами, с. 294). Малала отнася нейната смърт към 28 юни 10-ти индик-
тион (Op. cit., р. 484). Срв. Theophanes. Op. cit., p. 350; Cedrenus. Op. cit., 1, р. 658.

154 Срв. Collectio Avellana. Ep. 83, 297, p. 315.
155 Срв. MGH, Epistola, t. III, ep. Arelat. № 45 от 29 април 550 г.
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тора споразумение занапред да не се водят никакви дебати по въпроса за 
„трите глави“, а да се свика вселенски събор, който да разреши спора. На 
15 август 550 г. Юстиниан получил от папата трето писмено обещание 
и тържествена клетва156 пред кръста и св. Евангелие, че той ще направи 
всичко, което е в неговата власт и възможности, за да постигне осъждане 
на „трите глави“, ще информира за всички действия на противната партия 
и няма да предприема нищо без съгласието на императора. Свидетели на 
клетвата, която за папата била равносилна на саможертва, били Теодор 
Аскида и председателят на сената Цетег. За момента този документ оста-
вал абсолютно секретен. Така Юдикатумът бил обявен за нищожен, а на 
епископите били върнати грамотите, с които те удостоверявали осъжда-
нето от тях на „трите глави“. По това време Пелагий отново пристигнал 
за дълго време в Константинопол и възстановил силното си влияние вър-
ху Вигилий.

7. ПЕТИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

7.1. Подготовка на Петия вселенски събор

Императорът се заел усърдно с подготовката на събора и с подбора на 
аргументацията си в полза на посмъртното осъждане (damnatio post mortem) 
на Теодор Мопсеустийски. От свикания на 17 юли 550 г. поместен събор в 
Мопсуестия Юстиниан се надявал да установи кога там името на покойния 
епископ е било заличено в диптихите на бившата му катедра157. Резултатът 
от анкетата показал, че името на Теодор Мопсуестийски е било изличено 
от диптихите и осъдено посмъртно, т.е. налице бил прецедент за практика, 
срещу която Западът толкова силно се бунтувал. Във връзка с критиките на 
Африканската църква Юстиниан повикал в столицата Репарат Картагенски 
и трима други епископи и се опитал да ги спечели за своята религиозна по-
литика. След като отказали да направят отстъпки по въпроса за „трите гла-
ви“, те били заточени. Юстиниан се опитал да постави презвитер Примос 
(Primosus) на Картагенската катедра, с което предизвикал съпротивата на 
африканските епископи. Вече малцина от тях били склонни да пътуват в 
Константинопол за участие в събор. Ставало все по-ясно, че Западът е го-
тов за борба. Съвсем основателни били опасенията, че латинските епископи, 
които се били събрали около папата в столицата, по-скоро ще го подтикват 
към съпротива, отколкото към подчинение. Съветниците на Юстиниан ус-

156 Vigilius papa. Iuramentum. Clavis Patrum Graecorum № 9340; срв. ACO IV, 1,  
p. 198–199.

157 ACO IV, 1, p. 115–130. В писма до Юстиниан и Вигилий с малко ироничен тон се съоб-
щава, че в списъка на покойните мопсуестийски епископи няма такъв с име Теодор, а се среща 
името Кирил. Епископ с такова име обаче никога не е имало в Мопсуестия. Оттам смятали, че 
вместо името на еретика Теодор в диптихите било записано името на св. Кирил Александрий-
ски, срв. ACO IV, 1, p. 129–130, № 65.
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пели да го убедят, че с помощта на императорски едикт ще успее да накара 
епископите да дадат общо одобрението си на събор, а не поотделно, както 
се процедирало преди това. Императорът вече бил обещал на папата да не 
организира никакви обсъждания на въпроса за „трите глави“ до началото 
на събора, но нарушил това свое обещание и започнал с помощта на Теодор 
Аскида усърдни богословски изследвания. В резултат на това той съставил 
един догматически трактат „Изповедание на правата вяра“ ((>Ï������� ��т 
|���т ��у���т, Confessio de recta fide)158, който бил обнародван в началото 
на юли 551 г. под формата на императорски едикт и закачен на вратите на 
храмовете в Константинопол. Това бил последният голям документ по спора 
за „трите глави“, издаден преди откриването на Петия вселенски събор.

На 14 юли 551 г. Теодор Аскида отишъл при Вигилий в domus Placidiana, 
където бил настанен папата, с една група духовници уж за да говорят офи-
циално с него относно приемането на едикта. Реакцията, обаче, била доста 
неочаквана. Вигилий и живеещият при него Даций Милански приели посе-
тителите с голяма решителност. Папата помолил Аскида да внуши на импе-
ратора да оттегли едикта, което останало без успех. Тогава той съобщил на 
посетителите, че ще отлъчи всеки духовник, който посмее да го подпише. 
Даций също посочил несъответствието на едикта с Халкидонския събор. 
Според него, който си позволял да приеме едикта, прекъсвал общението си с 
епископите в Галия, Бургундия, Испания, Лигурия, Емилия и Венеция, чии-
то представител при двора на императора бил той самият. Слабо впечатлен, 
Аскида отишъл със своите спътници да служи св. литургия в „Св. София“. 
След като Зоил Александрийски бил свален заради колебливата си позиция 
по спора и заменен с Аполинарий (551–570), Аскида заличил и неговото име 
от столичните диптихи и споменавал това на новия патриарх.

Вигилий прекъснал църковното си общение с източния епископат. 
Тъй като се опасявал за сигурността си в двореца Плацидия, резиденция на 
апокрисиария, той, заедно с Даций и още 12 западни епископи, потърсил 
свещено убежище (азил) в храма „Св. Петър и Павел“ в близост до импера-
торския дворец Хормизд. Там Вигилий и придружаващите го съставили на 
14 август 551 г. текста на една грамота, с която отлъчвали Теодор Аскида, 
патриарх Мина и техните съмишленици. Папата не обнародвал веднага тази 
грамота, но Юстиниан узнал за нея и изпълнен с ярост заповядал папата 
да бъде извлечен със сила от храма и арестуван. Преторът на столицата 
нахлул с въоръжен отряд в храма; Вигилий бързо успял да подпише грамо-
тата и да я предаде на свой доверен човек. Папата и Даций се вкопчили за 
олтара, заобиколени от дякони и презвитери. Преследвачите изтеглили и 
задържали всички, а останалият последен Вигилий те искали да извлекат за 
краката и брадата, но той така силно се бил вкопчил в олтара, че колоните 
му се счупили и цялата група се строполила на земята; папата на косъм се 
разминал с тежко нараняване или дори със смъртта. Струпалата се тълпа 

158 Schwartz, Ed. Drei dogmatische Schriften Justinians. ABA�.PH 18. Muenchen, 1939, S. 
72–111; PG, t. 86, col. 993–1035.
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гръмко протестирала срещу това насилие, докато преторът и неговите вой-
ници се оттегляли с празни ръце.

Този инцидент, предизвикан от неумело проведената акция по задър-
жането на папата, поставил императора в затруднено положение, тъй като 
народът продължавал да се вълнува. Юстиниан изпратил една делегация, во-
дена от Велизарий и Цетег, които тържествено обещали, че ще се грижат 
за сигурността на папата и неговата свита, ако той се завърне да живее в 
двореца Плацидия. Вигилий приел предложението. Скоро обаче установил, 
че на практика е под домашен арест. Той бил подлаган на различни интриги; 
прислужниците му били сменени; бил постоянно шпиониран; папата и сви-
тата му били оклеветявани в Италия и дори един секретар бил подкупен, за 
да изготви фалшиви писма, писани уж на папата. Скоро Вигилий започнал да 
мисли за търсене на ново убежище, след като протестите му пред императора 
не давали резултат. С опасност за живота си папата успял в нощта на 23 сре-
щу 24 декември 551 г. да избяга от двореца Плацидия, да прекоси Босфора и 
да потърси азил в храма „Св. Евфимия“ в Халкидон – мястото, където преди 
100 години бил проведен Вселенският събор. Даций и още някои духовници 
от свитата му успели да го последват.

Бягството на Вигилий имало шумен отзвук в Константинопол. На 6 яну-
ари 552 г. при папата пристигнали патриарх Мина, Теодор Аскида и други 
епископи, за да го уговарят да се върне в столицата. След като мисията им 
се оказала неуспешна, на 28 януари Юстиниан изпратил шестима висши са-
новници, сред които Велизарий, Цетег и магистъра на официите Петър в 
Халкидон, за да убедят Вигилий да се върне, но папата, който виждал стой-
ността на даваните му обещания, отново отказал. Неуспешна се оказала и 
мисията на един референдарий, изпратен три дни по-късно. Заради заплахите 
на императора Вигилий написал на 5 февруари 552 г. едно окръжно послание 
„До целия Божи народ“159, в което описва недостойното отношение към него 
и страданията си, като накрая с едно изложение на вярата проклина всич-
ки ереси; наистина, той не споменава „трите глави“, но заявява че е готов, 
с помощта на Даций, за чиято сигурност трябва да се грижи, да преговаря 
по всички актуални проблеми. Императорът отново прибягнал към насилие, 
след като на 4 февруари преговорите били безуспешни. Един отряд войни на-
хлул в храма, за да отдели папата от неговата свита. Дванадесетте епископи 
били задържани, дяконите Пелагий и Тулиан насилствено отведени, а папа-
та бил бит; все пак папата успял да остане в убежището си. Сега по негова 
заповед издадената от него преди около шест месеца присъда срещу Аскида 
и Мина била окачена на вратите на главните храмове в Константинопол. За 
въздействието на този документ върху населението няма никаква информа-
ция. Преговорите трябва да са се проточили и през пролетта на 552 г., ко-
гато императорът изненадващо сменил курса. По негова заповед в края на 
юни 552 г. Теодор Аскида, Мина и другите отлъчени от Вигилий епископи 

159 Clavis Patrum Graecorum № 9346; срв. Schwartz, Ed. Vigiliusbriefe. SBA� 1940, 2. 
Muenchen, 1940, S. 4, 26 – 5, 1.
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пристигнали в Халкидон, за да декларират в храма на св. Евфимия своята по-
корност пред папата. Формално те заявили своя респект към Халкидонския 
събор и съгласието си, че всичко което е било написано относно „трите гла-
ви“ е невалидно, тъй като и папата и императорът предишната година били 
единни, този проблем повече да не се дискутира. Те отричали да имат вина в 
причинените на папата страдания и лишения, но въпреки това го помолили за 
прошка за упражненото над него насилие, както и за влизането си в общение 
с отлъчени от папата лица. Вигилий се почувствал удовлетворен и поискал да 
се увери в истинността на промяната в официалната позиция. Той отпътувал 
обратно в столицата, където на 26 юни бил посрещнат от императора с всич-
ки почести. Дякон Пелагий бил освободен и се присъединил към свитата на 
папата. Междувременно през март 552 г. починал Даций Медиолански, като 
предварително се съгласил с осъждането на „трите глави“, в нечестието на 
които той сам се убедил160. В негово лице папата загубил една от своите най-
важни опори. Най-накрая Вигилий се решил да признае свалянето на Зоил 
Александрийски и замяната му с Аполинарий, когото бил заклеймил като 
узурпатор, но сега не искал допълнително да изостря обстановката. През 
януари 553 г. папата вече бил в евхаристийно общение с Аполинарий, но не 
потвърдил отлъчването на починалия Зоил от Теодор Аскида.

7.2. Патриарх евтихий константинополски (552��565; 577��582)

Всички източни патриарси отдавна пребивавали в Константинопол във 
връзка с подготвяния събор. Сред другите поканени източни епископи бил и 
митрополитът на Амасия, който, обаче, поради разклатеното си здраве не мо-
жал лично да се яви на събора, а изпратил вместо себе си като апокрисиарий 
презвитера и игумен на един от амасийските манастири Евтихий. Изборът 
му бил сполучлив. Произхождащ от благородни и благочестиви родители, 
рожба на даден обет и още в утробата на майка си посветен от нея на Бога, 
Евтихий от ранните си години възпитавал в себе си дух на благочестие и рев-
ност по чистотата на вярата. Висок, красив и строен, той, по думите на своя 
ученик и житиеписец Евстратий, още повече сияел с духовната си красота: 
твърдостта на характера си той смесвал с мекота и приветливост, с непре-
одолимо с убедителността си дар-слово, отлично познавал словото Божие, 
светоотеческата литература и дори светските писатели. Той бил 40-годишен, 
когато получил назначението апокрисиарий и пристигнал в Константинопол. 
Измъчван от старостта, патриарх Мина видимо изживявал в това време 
последните си земни дни и се приближавал към гроба. Сред огорченията, 
каквито естествено му причинявала разпрата с Вигилий, той имал утехата 
да ръководи в последните си години две радостни за него събития – да ос-
вети с голяма тържественост първоначално великолепно построения храм 
„Св. Апостоли“ (през 549 г.), а след това (през 551 г.) храма „Св. Ирина“, 
в чието освещаване освен него участие взел и Александрийският патриарх 

160 Victor Tunnunensis. Op. cit. PL, t. 68, col. 960B.
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Аполинарий (551–570). Не можел да остане безразличен и към намирането 
на свой достоен приемник, тъй като обстоятелствата били доста сложни и 
Църквата се нуждаела от разумен и твърд предстоятел. В това отношение 
пристигането на Евтихий в Константинопол му доставило истинско облекче-
ние. Евтихий се установил в двореца на патриарха и още от първата им среща 
му направил доста добро впечатление. Патриархът го помолил за известно 
време да не се отделя от него; след това, при представянето му пред клира, 
казал в пророчески дух: „Този монах ще бъде моят приемник“, след което го 
изпратил да се представи пред императора в двореца. Тук се водели горещи 
спорове по въпроса, дали е редно да се анатемосват еретици след смъртта им. 
Евтихий застанал на страната на тези, които били за решаването на въпроса 
в положителен смисъл и отбелязал, че този въпрос дори и не трябва да се 
разглежда, тъй като в древност цар Йосия не само заклал живите жреци на 
идолите, но и разкопал гробовете и изгорил костите на онези, които преди 
това принасяли жертви на идолите и умрели без покаяние (4 Царств. 23:16, 
20). Същото, според него, трябвало да се прилага и към еретиците, и те след-
вало да бъдат анатемосвани дори и след смъртта им. Императорът и всички 
присъстващи се изумили и започнали да се отнасят към него с голяма почит 
и уважение. Личната му беседа с Юстиниан само засилила това впечатление: 
той получил свободен достъп в двореца и станал приближен на императора. 
Няколко дни след това починал патриарх Мина (+ 25 август 552 г.). Веднага 
след като се разнесла вестта за това, мнозина се надпреварвали да получат 
архиерейското достойнство, но императорът вече бил решил кого да пред-
ложи на мястото на покойния патриарх. Той веднага заповядал на един от 
референдариите да даде на Евтихий почетна стража. След това бил свикан 
събор за обсъждане на избора на нов патриарх. Императорът се застъпил 
пред столичния клир и сената да изберат на мястото на починалия Мина 
именно Евтихий; при това той разказал за свое видение, в което насън му се 
явил св. ап. Петър и му посочил Евтихий, който трябвало да стане епископ. 
„Императорът с много клетви потвърдил, че е видял именно това“. Съборът 
се съгласил с избирането на Евтихий и така той станал патриарх161.

7.3. нов етап в оригенисткия спор

Оригенисткият спор предизвикал още веднъж вълнения в Палестина. В 
края на 552 г. една делегация от монаси-антиоригенисти от Палестина прис-
тигнала в Константинопол, за да се оплаче от влошената ситуация там. След 
като едиктът срещу Ориген пристигнал в Палестина и през февруари 543 г. 
бил обнародван в Йерусалим, монасите-оригенисти от Новата Лавра около 
Нон отказали да се подчинят и напуснали манастира. Под натиска на Теодор 
Аскида, Йерусалимският патриарх Петър (524–552) трябвало да намери ня-
каква неясна формула, за да обезпечи завръщането на инакомислещите в ма-

161 Eustratius. Vita Eutychii. PG, t. 86bis, col. 2279; 2282; 2295–2306; 2363–2366; 2374–
2375; евагрий Схоластик. Пос. съч., с. 185–186; Theophanes. Op. cit., p. 352–354; Malalas. Op. 
cit., p. 486.
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настира. Когато едиктът за „трите глави“ бил публикуван, патриархът сам 
ръководел опозицията срещу него и затова бил извикан в Константинопол 
да даде обяснения. Аскида му дал на разположение двама синкели-оригенис-
ти, с което Нон и неговите последователи придобили още по-голямо влия-
ние и усложнили живота на своите събратя във Великата Лавра на св. Сава. 
Заради протекцията на Аскида за оригенистите, игуменът Геласий не можал 
да пристигне в Константинопол, за да се оплаче на императора; той починал 
през 545 г. по пътя. Негов приемник станал известният оригенист Георгий, 
след 7 месеца на поста го наследил Касиан, докато накрая игуменът Конон 
от Ликия успял да овладее ситуацията. След смъртта на Нон (547 г.) в Новата 
Лавра и другите манастири се стигнало до разделение сред оригенистите. 
Монасите от Новата Лавра били изохристи, които учели, че след края на 
света повече няма да има никакви различия между Христос и разумните тво-
рения. Партията на тетрадитите застъпвала по-умерени идеи, които поне по 
отношение на края на света били по-близо до православните. Изохристите 
се радвали на подкрепата на своя съмишленик Теодор Аскида и премина-
ли в настъпление. Умерените оригенисти и православните се споразумели 
и изпратили през 552 г. като свои представители в Константинопол игумена 
на Великата Лавра Конон и Исидор от Лаврата на Фирмин (Firminus). По 
това време изохристите вече били отишли доста напред. След като Петър 
Йерусалимски починал през есента на 552 г., те се опитали да поставят на 
катедрата един от своите – монахът Макарий ІІ (552–552; 563–574), което 
довело до сериозни вълнения. Юстиниан бил много ядосан, а Теодор Аскида, 
който държал да запази своето влияние, отстъпил и оставил своето протеже 
да падне. Игумен Конон (след като Исидор починал по пътя) информирал им-
ператора за реалното състояние на нещата в Палестина. Юстиниан анулирал 
избора на Макарий и го заменил с бившия ковчежник на Александрийската 
църква Евстохий (552–563), въпреки че бил заподозрян във фалшифициране 
на счетоводните книги в Александрия. Евстохий бил посветен на 22 декември 
с.г. Скоро след това той заминал за Йерусалим, а на свое място изпратил апо-
крисиарии162. С оглед критичната ситуация, Евстохий незабавно започнал да 
прилага с твърда ръка заповедта на императора за възстановяване на реда.

7.4. Свикване на Петия вселенски събор

Въпросът за „трите глави“ оставал открит. След като едиктите от 544 г., 
551 г. и Юдикатумът били оттеглени, Юстиниан не смятал да остави въпро-
са да се решава от само себе си, а и Аскида допринесъл за придвижването 
на нещата напред. Императорът настоявал за ускоряване свикването на все-
ленския събор. Мнозина епископи вече били пристигнали в столицата. На 6 
януари 553 г. Аполинарий Александрийски, Домн ІІІ Антиохийски (545–559) 
и останалите висши духовници отишли при папата, представили му едно из-
ложение на Халкидонската вяра и го помолили да председателства събора, 

162 Срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 81–82.
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за да може най-накрая проблемът с „трите глави“ да бъде решен. Вигилий 
отговорил на следващия ден с писмено съгласие163; но все още му предстояло 
да преговаря с императора относно състава и другите детайли около свиква-
нето на събора. Още преди това папата вече бил заявил желанието си Италия 
или о-в Сицилия да бъдат избрани като място за провеждане на предстоящия 
събор, но по разбираеми причини не успял да се наложи. Поканата на им-
ператора свиквала епископите в Константинопол164. Вигилий бил изправен 
пред трудно решение, след като Юстиниан го призовал да посочи имената 
на онези западни епископи, присъствието на които на събора смята за за-
дължително. Вигилий вече се бил ангажирал да работи за осъждането на 
„трите глави“ и за него било неизгодно да кани епископи от Африка, Галия и 
Илирик, известни с категоричната си позиция на несъгласие. От друга стра-
на, без участието на западни епископи вселенският характер на събора би 
бил оспорим. Така папата стоял пред една опасна алтернатива. Свикването 
на голям брой епископи, които се застъпвали за „трите глави“, би означавало 
нарушаване на дадената пред императора клетва да не привлича съзнателно 
противници на „трите глави“, докато противното би било предателство на 
позицията на мнозинството на Запад. Вигилий назовал имената на някои ита-
лиански епископи, които обаче на взели участие в събора, било то, защото 
поканата пристигнала твърде късно, било то, защото тя изобщо не била из-
пратена. В обкръжението на папата тогава били 14 епископи (10 от Италия, 
3 от Илирик, 1 от Африка). От Африка пристигнали само няколко епископи, 
които били подбрани от преторианския префект и били предани на правител-
ството. Накрая Вигилий предложил да се създаде комисия по подготовката 
на събора, в която трябвало да участва той самият, трима от западните епис-
копи и четиримата източни патриарси (за Евстохий Йерусалимски – посочен 
от него представител); тази работна група трябвало да изработи проект за 
разрешаване на проблема. Ако Вигилий се надявал по този начин донякъде 
да компенсира численото малцинство на Запада, то неговата преценка била 
погрешна. Императорът лично се намесил и поискал като цена за своето съ-
гласие за създаване на комисия всеки патриарх да участва в нея със същия 
брой свои епископи, колкото и папата, което означавало сериозно числено 
преимущество за Изтока. Ако папата настоявал за осемчленна комисия, то 
тогава императорските съдии трябвало да я председателстват и да следят за 
изпълнението на решенията ѝ. През април Юстиниан неколкократно насто-
явал папата да реши кой от вариантите ще подкрепи и дали ще председател-
ства събора. Вигилий отхвърлил всички предложения. Тогава императорът 
най-накрая разпоредил бързото откриване на събора.

7.5. осъждането на ориген

Още по време на преговорите с папата непосредствено преди събора, 
Юстиниан се занимал още веднъж с оригенистите, по-специално с изохри-

163 Epistola Vigilii papae ad Eutychium. ACO IV, 1, p. 16–18; 236–238.
164 Срв. ACO IV, 1, p. 8–14.
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стите. Той изпратил на събралите се епископи едно послание165, в което 
ставало дума за „някои монаси от Йерусалим“, които, следвайки Питагор, 
Платон и Ориген, изпаднали в заблуждения; тук било мястото да се вни-
мава тези заблуждения да не се разпространят. В посланието са описани 
тези заблуждения; към него били прибавени 15 анатематизми166, които за-
сягат конкретно монасите-оригенисти и възпроизвеждат христологията на 
Евагрий Понтийски. Тъй като тези текстове липсват в съборните деяния, то 
вероятно те са били предмет на разглеждане преди официалното откриване 
на събора. Понастоящем излиза на дневен ред въпросът: дали Ориген дейст-
вително е бил осъден от събора, или не? Според някои от запазените сбирки 
с деянията на събора, отците са се занимали с него, което личи от факта, че 
името му фигурира в края на описанието на ересите в 11 анатематизъм; в 
други подобни сбирки, обаче, неговото име липсва. Трудно е да се твърди със 
сигурност, че Ориген е осъден на събора като доказан еретик. Предявените 
срещу него обвинения в ерес не съдържали в този си вид неговите собствени 
оригинални мисли. Тъй като центърът на тежестта на интересите падал вър-
ху съвременните монаси-оригенисти, Ориген е посочен като извор на всичко 
онова, на което се позовавали монасите. Тъжен резултат от този процес било 
унищожаването трудовете на Ориген на оригиналния им език от страна на 
императорската цензура.

7.6. откриване и състав на Петия вселенски събор

Откриването на събора станало на 5 май 553 г. в една голяма зала в 
съдебната палата (secretario) на столичната патриаршия. Там се провели и 
останалите заседания на събора. Западът бил представен от 9 епископи от 
Африка, 1 от Дакия, нито един от Италия и латинските провинции в дио-
цез Тракия, а от 8-те епископи от диоцез Македония само 1 бил латински-
говорящ. Така източните епископи формирали едно впечатляващо мнозин-
ство167. Тъй като Вигилий отказал да участва в събора, председателствали 
заедно тримата източни патриарси – Евтихий Константинополски (552–565), 
Аполинарий Александрийски (551–570) и Домн ІІІ Антиохийски (545–559). 
Патриарх Евстохий Йерусалимски, чието присъствие в неговия диоцез било 
необходимо, бил представляван от трима свои епископи168. По време на про-
дължаващите преговори на папата било обяснено, че и на предишните вселен-
ски събори броят на участвалите западни епископи е бил малък и в повечето 

165 Epistula Iustiniani ad Synodum. Clavis Patrum Graecorum № 6886.
166 Ibid., срв. ACO IV, 1, p. 248–249.
167 Вж. Chrysos, E. Die Bischofslisten des V. Oekumenischen Konzils (553), S. 44–51. Об-

щият брой на присъстващите епископи бил 168, а анатемите на събора били подписани от 166 
души. От Египет участие взели само 10 епископи, всички водени от патриарх Аполинарий. За-
ради отказа си да участва в заседанията папа Вигилий бил разглеждан поне от императора като 
обвиняем, срв. Chrysos, E. Op. cit., S. 53. Участниците били съответно: от Константинополска-
та патриаршия – 94, от Антиохийската – 41, от Йерусалимската – 5. От страна на източните 
монофизити нямало представител.

168 Срв. ACO IV, 1, p. 221.
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случаи само папските легати са говорили от името на Запада. Въпреки това 
Вигилий трябвало да бъде питан, дали в този случай би било реалистично да 
се очаква признаването на събора от Запада. Именно неговата несигурност 
по този въпрос го накарала да се въздържи от участие в събора. Юстиниан 
можел все пак да разчита на покорството на участниците в събора, поради 
което си позволил външно да даде пълна свобода на разискванията. Затова 
нито той, нито негови представители взели участие в заседанията169.

7.7. І��VІ заседания на събора

Първото заседание170 било посветено на оповестяване на императорска-
та програма. След като била извършена т.нар. ������у�������у�� (тържественото 
внасяне и поставяне на св. Евангелие в залата), силенциарият Теодор пред-
ставил една грамота (Forma)171 на императора, която веднага била прочетена 
от нотария дякон Стефан. Като повтарял своите тези от 540 г., императорът 
представял своя дял в разглеждането религиозните проблеми в империята, 
без да пропуска и своите предшественици, които били свикали предишните 
четири вселенски събора. Следвало обвинение срещу несторианите, които 
продължавали да предизвикват вълнения в Църквата с учението си за две 
личности в Христос, като се позовавали на Теодор Мопсуестийски и на съ-
чиненията на блаж. Теодорит Кирски срещу Ефеския събор (431 г.) и св. Ки-
рил Александрийски. Императорът посочвал, че епископите вече са осъдили 
„трите глави“ и в съгласие с тях и той е можал да произнесе своята присъда. 
Продължаващата защита на безбожните съчинения от страна на нестори-
аните е поводът за сегашния събор. По-нататък императорът се оплаквал от 
колебливото поведение на „много богобоязливия папа на Стария Рим“, който 
още с пристигането си в Константинопол проклел „трите глави“, което при 
различни поводи дори било документирано, било чрез неговия Юдикатум от 
548 г., било чрез свалянето на дяконите Рустик и Себастиан, било чрез пос-
ланията му до епископите Валентиниан в Скития и Аврелиан в Арл. Въпреки 
постигнатия на 6 януари 553 г. консенс с източните патриарси, сега папата 
променил своето становище и отказвал своето сътрудничество. Естествено, 
императорът признавал решенията на предишните четири вселенски събора 
и изповядвал една и съща вяра с големите православни отци и учители на 
Църквата. Той настоявал за точно и детайлно изследване на трудовете на 
Теодор Мопсуестийски, както и на посланието на Ива, което изопачавало 
въплъщението на Словото и отхвърляло названието Богородица (�������т) 
за св. Дева Мария. Трябвало да се провери и дали наистина е валиден прин-
ципът, че не може да се осъждат и проклинат вече починали, а също да се 
изследва в деянията на Халкидонския събор, дали на него това послание 
на Ива е прието и дали трудовете на блаж. Теодорит са характеризирани 
като благонадеждни. След като били прочетени и разменените писма между 

169 Срв. Straub. J. Praefatio. ACO IV, 1, p. ���II–���IV. 
170 Деяния, т. V, с. 12–25.
171 ACO IV, 1, р. 8–14.
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Вигилий и тримата източни патриарси, при папата била изпратена делегация 
да го покани официално, според каноническия ред, но той се извинил с нераз-
положение. Изглежда Вигилий е изпратил на 4 или 5 май дякон Пелагий при 
императора с молба да не предприема нищо по отношение на „трите глави“, 
докато той сам не постанови своята окончателна присъда, за което са му 
необходими още 20 дни.

На второто заседание172 на събора от 8 май преговорите с Вигилий били 
в центъра на обсъждането. На съборните отци бил представен доклад за 
проведени междувременно два кръга преговори с Вигилй. Една делегация от 
епископи настоявала пред папата да спази своето обещание за участие в съ-
бора; аргументът за слабото представителство на Запада не бил състоятелен, 
тъй като и на предишните събори Западът бил слабо представен, но всичките 
отци оставали единни във вярата; преговорите за създаването на комисия по 
въпросите на вярата останали без успех. Вигилий сам прекратил дебатите, 
преди всичко заради напомнянето на епископите, че вече седем години се 
обсъжда тази тема и че тя по същество е вече изяснена. На 7 май императо-
рът изпратил при папата втора делегация начело с Велизарий, която също 
претърпяла неуспех. Тогава Аскида споделил, че императорът желае про-
дължаване на съборните заседания и настоява за внасяне в диптихите на пре-
дишните четири вселенски събора. Когато пребиваващите в Константинопол 
западни епископи от обкръжението на папата били призовани да вземат учас-
тие в събора, те също отказали.

На третото заседание173 от 9 май епископите оповестили един Символ, 
който наподобявал онзи символ, който императорът бил включил в своята 
грамота (Forma), издадена по повод откриването на събора; към това била 
прибавена една насочена срещу Вигилий анатема за онези, които биха се от-
делили от Църквата.

На четвъртото заседание174 от 12 май нотарият Калоним прочел 71 
места от трудовете на Теодор Мопсуестийски, които можели да се ин-
терпретират в несториански смисъл. Този флорилегий произхождал от 
скитските монаси и се бил появил заедно с императорския едикт от 551 г. 
Той съдържа най-вече такива места, в които авторът излага различията 
между Логоса и Иисус от Назарет, между храма и Пребиваващия в него. 
Те били преценени като несториански, а и един инкриминиран анонимен 
символ175 също бил приписан на Теодор. Епископите отговаряли понякога 
при четенето с апострофиране и викове, като настоявали за проклятие на 
Теодор, новия Юда, Сатаната, като автор на тези инкриминирани писания, 
и за дълголетие на Никейския символ. В края на заседанието, въз основа 
на споменатите богохулства на Теодор, в протокола било внесено неговото 
предварително проклинане.

172 Деяния, т. V, с. 25–30.
173 Деяния, т. V, с. 30–32.
174 Деяния, т. V, с. 32–58.
175 Деяния, т. V, с. 56–58.
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Петото заседание176 от 17 май било посветено на опровергаване на изгод-
ните за Теодор аргументи и на изследвания по казуса на Теодорит. Очевидно на 
отците е била позната „Защитата“ (Defensio) на Факунд Хермиански, вероят-
но допълнена и с някои елементи от становището на папата. Най-напред били 
прочетени трудовете, за които Теодор бил обвиняван; някои от тях, обаче, се 
оказали фалшифицирани. Една похвала на св. Кирил за Теодор била отмина-
та като обикновен израз на вежливост; приятелските писма на св. Григорий 
Назиански били приети като писани до Теодор Тиански. Редица от съборните 
отци потвърдили обичаят да се осъждат дори и мъртви, когато те са изобличе-
ни в прегрешение или лъжеучение. Една препоръка на Кирил да не се осъжда 
Теодор била разгледана като апокрифна или най-малкото връщаща се назад 
към извънредни обстоятелства, тъй като по-късно Кирил съвсем крайно се 
изказвал срещу съчиненията на Теодор. Други подобни цитати също били раз-
гледани като апокрифни и накрая било съобщено, че и в самата Мопсуестия 
Теодор бил смятан за еретик. След това били представени цитати от Теодорит 
и определени като еретически; така също и атаките му срещу св. Кирил били 
инкриминирани. Специално била осъдена разделящата христология на автора.

Шестото заседание177 от 19 май започнало с дискусия по въпроса за 
Посланието на Ива, което било определено като хетеродоксално, а ерети-
ческият му начин на живот бил оспорен. Реабилитирането в Халкидон било 
отдадено на осъждането от Ива на Несторий и неговата обща защита, като 
било решено, че Посланието до Марий въобще не е било споменавано; било 
преценено, че не е сигурно дали Ива въобще е негов автор. Дългото заседа-
ние преминало в изчитане на православни текстове, за да се открои противо-
речието между несторианството и Православието.

7.8. Първият конститутум на папа вигилий

Междувременно Вигилий завършил на 14 май работата си по своя 
Constitutum (І)178, но искал да го връчи на императора след изтичането на 
измоления от него срок. Обширният като текст Конститутум бил съставен 
в 60 глави под формата на меморандум, адресиран до императора, чиято 
ревност за мира и единството била похвалена. Папата подробно съобщава 
за намиращите се във връзка събития от откриването на събора, през въз-
становяването на общението с Мина и Аскида, до преговорите с Юстиниан. 
На базата на представената от императора документация Вигилий осъдил 
редица пасажи от трудовете на Теодор Мопсуестийски. Въпреки това той 
категорично отказвал, позовавайки се на някои авторитети, да осъди по-
койни отци, които били срещнали смъртта в общение с Църквата; тряб-
вало да бъдат оставени на мира. Тъй като Теодорит бил реабилитиран в 
Халкидон, то той не би могъл да бъде свързван с несторианството, дори и 
цялото приписвано му срамно учение да било достойно за осъждане. В до-

176 Деяния, т. V, с. 58–119.
177 Деяния, т. V, с. 119–166.
178 Vigilius papa. Constitutum de tribus capitulis. Collectio Avellana. Ep. 83, p. 230–320.
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кумента се потвърждавало осъждането на всички еретици. В 5 анатематиз-
ми папата формулирал своите основни тези по въпроса за въплъщението, 
за да документира своето правоверие; всяка разделяща христология тук е 
отхвърлена. Петте лъжеучения, споменати в анатематизмите, били: съеди-
няване на Логоса с един вече съществуващ човек; вселяването на Логоса в 
един човек; основаното на текстове от Библията разделяне на природите; 
незнанието на Христос; съвършенството на Христос само върху основата 
на добродетелта. Що се отнася до Посланието на Ива, то е било прочете-
но и прието в Халкидон; поради това Ива трябва да бъде реабилитиран. 
Папата забранява всяко действие против неговия Конститутум и анулира 
всички съборни деяния и цитати, които противоречат на неговата присъда. 
Очевидно Пелагий е имал значителен дял в изготвянето на Конститутума. 
Той бил подписан на 14 май от папата, от 16 епископи и дяконите Пелагий и 
Петър. На 25 май папата поканил една делегация, за да ѝ връчи документа. 
Теодор Аскида с още двама илирийски епископи, Велизарий, Цетег и импе-
раторският племенник Юстин пристигнали при папата, но отказали да при-
емат документа. Пропаднал и опитът на папата да изпрати Конститутума 
директно на императора179. Юстиниан го уведомил, че той вече няколко 
пъти е осъждал „трите глави“ и ако сега застава на противната позиция, 
то той се самоосъжда. Този път Юстиниан бил решен да не се церемони с 
папата. Политическите съображения, които карали императора да се отна-
ся меко и сдържано с Римския епископ, вече не били актуални, тъй като 
кралството на остготите било окончателно унищожено. Сега папата можел 
да бъде дискредитиран и унизен в очите на цялото общество, дори и като 
своеобразен реванш към паметта на покойната Теодора.

7.9. VІІ��VІІІ заседания на събора

На седмото заседание180 от 26 май Юстиниан изпратил на събора един 
сноп документи, сред които и тайните му писма до него и Теодора, в които 
Вигилий осъждал „трите глави“, както и протокола при полагането на клет-
вата от 550 г. Императорът заповядал името на Вигилий да бъде изличено от 
диптихите, понеже със защитата си за „трите глави“, той споделял заблуж-
денията на Несторий и Теодор Мопсуестийски; разбира се, той потвържда-
вал, че не къса с Римската катедра, а само с нейния сегашен предстоятел. 
Епископите одобрили предложението на императора и осъдили папата, до-
като не промени становището си181. Разграничаването между дадена катедра 
и нейният предстоятел не било нещо ново; папа Лъв І през 452 г. прокарал 
такова различие в своите отношения с Александрийската и Антиохийската 
патриаршии. По ирония на съдбата това разграничение сега се стоварило 
върху Римската катедра.

179 По тази причина, както изглежда, той никога не е бил публикуван, срв. Zettl, E. Die 
Bestaetigung des V. Oekumenischen Konzils durch Papst Vigilius, S. 13.

180 Деяния, т. V, с. 166–180.
181 ACO IV, 1, p. 201–202.
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Под ръководството на Теодор Аскида една работна група сега състави-
ла изложение на вярата и 14 анатематизми182, които трябвало да бъдат из-
раз на резултата от дейността на събора и били разглеждани на последното 
осмо заседание183 от 2 юни. Затова изложението на вярата представяло съ-
битията и дискусиите на събора в събран вид; то съдържало и един символ 
на православното учение за Боговъплъщението. Подробно били описани 
старанията да бъде склонен Вигилий, този „безкрайно благочестив човек“, 
да участва в събора, като към това били добавени и използваните писмени 
аргументи. Във всеки случай осъждането на папата на седмото заседание не 
било споменато. Вместо това бил подчертан авторитетът на Халкидонския 
символ и на папа Лъв І. Анатематизмите в края на вероизложението показ-
ват голямо сходство с едикта на Юстиниан от 551 г. Първите 10 анатема-
тизми скицират основните насоки на александрийската христология, за да 
бъде засегната несторианската разделяща христология. В първия анатема-
тизъм се подчертава единството по същност в Св. Троица в три ипостаси, 
във втория – двойното раждане на Логоса (от вечност от Отца, в послед-
ните дни от св. Дева Мария). След това, в третия се осъжда разделянето 
на Христос на творящ чудеса Логос и страдащ човек, по-нататък тезата за 
вселяването на Логоса в един човек или пък за съединяването на Логоса с 
един вече съществуващ човек. Четвъртият анатематизъм осъжда приема-
нето на две разделени личности в Христос, които стоят една спрямо друга 
просто в релацията на благодатта, на енергията или силата, както и тезата 
за единството на Христос и Логоса просто в лицето (prÒ�wpon) на почитта 
и поклонението; на това е противопоставена едната ипостас на Богочовека, 
както също така се подчертава и в петия анатематизъм ипостасното един-
ство и се отхвърля въвеждането на четвърта личност в Троицата. В шестия 
се заявява основателността на названието Богородица за св. Дева Мария, 
което не трябва да бъде принизявано в посока на несторианските определе-
ния Христородица или Човекородица. Според седмия анатематизъм се при-
знават двете природи на Христос, съединени без смесване, но в никакъв слу-
чай като две природи с две ипостаси. Осмият анатематизъм интерпретира 
Кириловата формула „една въплътена природа на Бог Слово“ в православен 
смисъл и отхвърля нейното монофизитско тълкуване. Деветият анатемати-
зъм подчертава единството в почитането на Христос, което не трябва да се 
разделя на почит към Логоса и почит към човека Иисус. В десетия анатема-
тизъм отново вниманието е насочено към теопасхитската формула „Един 
от Св. Троица е пострадал в плът“. Последните 4 анатематизми са насочени 
срещу редица еретици: единадесетият – срещу Арий, Евномий, Македоний, 
Аполинарий, Несторий, Евтихий и Ориген, дванадесетият – срещу Теодор 
Мопсуестийски, тринадесетият – срещу Теодорит Кирски, четиринадесе-
тият – срещу Посланието на Ива. Обширният дванадесети анатематизъм 
се опитва да резюмира и очерни учението на Теодор, преди да осъди ли-

182 ACO IV, 1, p. 215–220; 240–245; Деяния, с. 188–192. Вж. Приложение 5.
183 Деяния, т. V, с. 180–198.
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чността, трудовете и последователите му. Теодоритовите „безбожни писа-
ния срещу св. Кирил и неговите 12 анатематизми и в подкрепа на Теодор и 
Несторий“ са специално посочени и след това са осъдени заедно с техните 
привърженици. Последното осъждане засяга Посланието на Ива до Марий 
Персиеца и неговите привърженици, както и всички, които го оправдават 
като използват неправилно името и авторитета на Халкидонския събор184. 
По този начин „трите глави“ били официално осъдени от Вселенски събор 
и още веднъж били очертани рамките на богословските идеи и изходни точ-
ки, към които следвало да се придържат православните христологически 
формулировки. Съборът внесъл яснота относно пунктовете на разногла-
сие, които били разгледани и окончателно решени на него. Сега за всекиго 
оставала една от двете възможности – или задълбочено, с открити за въз-
приемане на истината ум и сърце, да вникне в същността на нещата и да се 
съгласи с правилността на съборното решение, или пък да се отнася към 
него предвзето и отрицателно, като в такъв случай рискува да бъде причис-
лен към разреда на упоритите схизматици.

7.10. Приемане решенията на събора на изток

Юстиниан разпратил решенията на събора във всички провинции на 
Изтока, като изисквал подписите на всички епископи и игумени в знак 
на одобрение на 14-те анатематизми. Това одобрение последвало почти 
единодушно. Патриарх Евстохий Йерусалимски свикал в края на 553 г. 
един поместен събор. Представените на него декрети срещу изохристите 
били подписани от епископите, като само Александър Авилски отказал и 
бил свален. Той починал малко по-късно в Константинопол като жертва 
на едно земетресение. Монасите в Новата Лавра оставали непримирими. 
Патриархът се опитал безуспешно да ги склони към отстъпки, след което 
наредил да бъдат прогонени с военна сила. На тяхно място през 554 г. 
били заселени 120 православни монаси от Великата Лавра на св. Сава и 
други манастири, сред които бил и агиографът на палестинското мона-
шество Кирил Скитополски185.

8. ОТКАЗ НА ЗАПАДНАТА ЦЪРКВА ДА ПРИЗНАЕ 
ПЕТИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

8.1. Съдбата на папа вигилий след събора

Компрометираният в очите на цялото общество папа, който бил смятан 
за свален от катедрата, издържал въпреки пристъпите на подагра и всички 
физически и психически заплахи още няколко месеца; постепенно, обаче, 

184 По-подробен анализ на анатематизмите вж. у Grillmeier, A. Op. cit. II/2, S. 467–475.
185 Срв. кирил Скитополски. Пос. съч., с. 82.
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страхът от изгнание и малтретиране го завладявал. Неговият антураж оре-
дявал. Докато се колебаел в позицията си по спора, Вигилий бил разделен 
от своя помощник и съветник Пелагий, който бил арестуван, а дяконите му 
Сарапат и Рустик (племенник на папата) били заточени в Египет. Вигилий 
също трябвало в крайна сметка да се завърне в Рим, който бил напуснал 
преди толкова дълго време. Така болният папа капитулирал. На 8 декември 
553 г. той изпратил едно писмо до патриарх Евтихий186, в което признавал, че 
е бил хвърлен от дявола в една ужасна заблуда, което довело до отделянето 
му от неговите събратя в епископското служение. Просветлен от Христос, 
той познал заблудата относно правоверието на „трите глави“. С подобна нас-
тойчивост, с каквато преди защитавал „трите глави“, сега Вигилий ги про-
клинал и анулирал своите предишни писания.

Писмото на папата до патриарх Евтихий било сметнато от императора 
и двора като недостатъчно. Въпреки това Вигилий бил възстановен като 
папа, но бил принуден да издаде един втори „Конститутум“. За тази важна 
задача Вигилий се заел с помощта на дяконите Тулий и Петър и с привли-
чане на предоставените от императора документи. Непълно запазеният му 
текст започва с една дискусия относно деянията от Халкидон. На преден 
план стои Посланието на Ива до Марий, чието признаване в Халкидон било 
един от главните аргументи на западните богослови срещу осъждането на 
„трите глави“. Вигилий сега бил убеден, че цитираното от папските лега-
ти и патриарх Анатолий като православно послание, не е било посоченият 
като „Посланието на Ива“ документ, а напротив, това било едно писмо на 
клира в Едеса в защита на Ива. Посланието, което вероятно е било припи-
сано на Ива, папата осъждал. Вигилий се съгласявал също и с възгледа на 
императора, че несторианите са принципните виновници за всички пробле-
ми, защото те разпространили своето учение чрез съчиненията на Теодор 
Мопсуестийски. След това Вигилий осъжда този „безбожен автор“ като 
личност, както и неговото творчество; той посочва също така, че Теодор 
още приживе е бил осъден, тъй като попадал под анатемата на папа Дамас 
(382–386), произнесена срещу еретиците от неговото време. Осъден от 
Вигилий бил също и Теодорит, комуто била вменена вината за нападките 
срещу св. Кирил и Православието, с които впоследствие той се е помирил 
чрез признаването на решенията от Халкидон. Този втори Конститутум 
бил подписан на 23 февруари 554 г., а на 13 август 554 г. папата получил от 
императора една „прагматическа санкция“, за която Вигилий официално го 
бил помолил (Novellae app. 7, § 4: ad petitionem Vigilii). Юстиниан искал по 
този начин да организира по нов начин управлението на Италия. Той разде-
лил компетенциите на гражданското управление от военното и предписал 
на сената на Рим свобода и привилегии. На епископите и аристократите 
било разрешено да избират наместниците на провинциите; град Рим отново 
придобивал върховния надзор над митниците, учителско съсловие, универ-

186 Деяния, т. V, с. 204–207. Това е т.нар. Epistula „Scandala“ на папа Вигилий. Срв. ACO 
IV, 1, p. 245–247; Grillmeier, A. Op. cit., II/2, S. 462. Вж. Приложение 6.
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ситетски преподаватели и средства за обществени нужди; предписани били 
и мерки срещу злоупотребата с длъжности.

След всичко това папата най-накрая вече бил свободен да се завърне в 
Рим. Заради влошеното си здраве, Вигилий едва отплувал през пролетта на 
555 г.; на 7 юни 555 г. той починал в Сиракуза без да стигне до Рим.

8.2. Папа Пелагий І (556��561)

След смъртта на Вигилий, изборът на Юстиниан за негов приемник 
се спрял, за учудване на мнозина, върху Пелагий І (556–561). Дяконът 
енергично се противопоставял срещу смяната на позицията на своя папа 
Вигилий. Още през 554 г. той се отделил от Вигилий и написал своето 
„Опровержение“ (Refutatorium), за да опровергае позицията на папата; ко-
пие от това съчинение явно е било изпратено от самия Пелагий на импе-
ратора по негово настояване, което имало като последица задържането и 
затварянето му в различни манастири. Там той работил върху обширното 
съчинение „В защита на трите глави“ (In defensione Trium Capitulorum), 
при което той използвал и „Defensio“ на Факунд Хермиански. Той обвиня-
вал Вигилий в „липса на разум и подкупност“, тъй като той признал събора 
и осъждането на „трите глави“, но не обвинявал императора. Едно трето 
негово съчинение било насочено директно срещу събора. Юстиниан обаче 
познавал Пелагий много добре; все пак дълго време той бил негов съветник 
и бил доказал способностите си като пратеник и управник докато Тотила 
управлявал Рим (546–547). Незабравимо оставало поведението на Пелагий 
по време на обсадата през 546 г. и неговите старания за спасяване на населе-
нието. Тъй като по това време Рим бил под контрола на Нарзес, Юстиниан 
можел да разчита, че изборът на Пелагий, предложен от него, ще бъде про-
каран. Не е известно какво е накарало Пелагий да промени възгледа си по 
спора и да приеме императорското предложение. Римляните междувремен-
но вече били харесали презвитер Марей (Mareas) за приемник на Вигилий; 
претендентът, обаче, починал един или два месеца след Вигилий, така че 
пътят пред императорския кандидат бил открит. В това време Пелагий 
също трябвало да установи, че с одобряването на съборните решения от 
страна на Вигилий се е появила една нова ситуация – вече избирането и ут-
върждаването на папите до голяма степен започнало да прилича на избира-
нето и утвърждаването на Константинополските патриарси: след избора на 
кандидата за папа, неговото посвещаване можело да се извърши едва след 
като се получи императорско утвърждаване от Константинопол. В Книгата 
на папите (Liber Pontificalis) се подчертава, че Юстиниан вече се бил сдобил 
в Константинопол с неохотно даденото съгласие на римския клир за избо-
ра на Пелагий. Затова не е учудващо, че след като Пелагий пристигнал в 
Рим в началото на 556 г. се натъкнал на враждебността на населението. В 
Книгата на папите се съобщава, че манастирите и множество богобоязливи 
и образовани хора и сановници прекратили общението си с него. Разнасяли 
се слухове, че Пелагий е замесен в смъртта на Вигилий; той бил прокълнат 
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заради предателството му спрямо „трите глави“. Самото му посвещаване 
също се натъкнало на трудности, тъй като никой епископ не искал да го 
извърши и се наложило то да се отлага чак до 16 април 556 г. Дори и тогава 
присъствали само Йоан, еп. на Перуджа, и Бон (Bonus), еп. на Ферентино, 
а епископът на Остия бил представляван от презвитер Андрей. В деня на 
церемонията Пелагий организирал с помощта на Нарзес една процесия от 
храма „Св. Панкратий“ до „Св. Петър“. От амвона новият папа произнесъл 
тържествена декларация пред св. Кръст и св. Евангелие, че не е причинил 
никакво страдание на Вигилий, след което получил епископското си посве-
щение. В своето „Послание до целия християнски народ“187 той изповядвал 
своята вярност към учението на св. отци и на четирите вселенски събори, 
особено на Халкидонския, като декларирал готовност да защитава учени-
ето на своите предшественици от Целестин І и Лъв І Велики до Йоан ІІ и 
Агапит І. В това изповедание той не споменава и дума за Вигилий, както и 
за различните по дух негови писания, за Петия вселенски събор, за „трите 
глави“ и за едиктите на Юстиниан, като явно се надявал, че западните епис-
копи не били запознати с детайлите и било достатъчно само да се подчертае 
важността на единството на Църквата.

Пелагий с усърдие се посветил на разрешаването на проблемите, които 
се появили в резултат от военните действия и дългото отсъствие на папата 
от Рим. Осланяйки се на Прагматическата санкция той се постарал да въз-
станови реда и правната система в Рим и Италия. Много активно той се заел 
с грижите за бедните, с предотвратяването на глада и на свободната търговия 
с военнопленници. С помощта на банкера Анастасий той прегледал папските 
финанси и реорганизирал папските владения в Италия, Галия, Далмация и 
Северна Африка. Постарал се да си възвърне загубените във военните дейст-
вия църковни скъпоценности; провел мерки и за подобряване на жизнения 
стандарт на монасите. Пелагий попълнил оределите редици на клира, като 
при това държал на спазването на високи морални критерии и се борил сре-
щу симонията. Чрез ефикасното си управление той успял да спечели отново 
на своя страна общественото мнение в Рим.

8.3. Съпротивата на Западната църква срещу Пелагий І

В останалите части на Западната църква, с изключение на Равена и 
околностите на Рим, имало големи спорове относно признаването на папския 
авторитет на Пелагий, които довели до множество разделения. Фанатизирани 
автори като Виктор Тунунски и Факунд Хермиански разпространявали обид-
ни епиграми срещу папата; Факунд дори го наричал предводител на „некро-
диоктите“ и „гонител на мъртвите“. Пелагий обаче не полагал никакви уси-
лия да прокарва осъждането на „трите глави“ на Запад; неговата концепция 
очевидно била да остави това като задача на Изтока, а на Запад – да се стреми 

187 Pelagius I papa. Ep. 6 ad universum populum Dei. De fide catholica. PL, t. 69, col. 399B-
400D.
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към постигане на мир в Църквата. Трудности се появили при епископите 
в Тусция (Tuscia Annonaria), които отказвали да внесат в диптихите името 
на папата. В едно послание Пелагий призовавал тези епископи да проявят 
смирение. Приложеният към него символ бил концентриран върху Халкидон 
и мълчал по въпроса за „трите глави“. Павел, еп. на Фосомброне, който ръ-
ководел съпротивата, бил насилствено принуден да се оттегли в манастир. 
Силата на държавата била приложена и срещу Секунд, еп. на Таормина.

Силна съпротива Пелагий срещнал в района северно от р. По, в Лигурия 
и Венеция-Истрия. Когато Миланската катедра се овакантила през 552 г., за 
неин епископ бил избран Виталий, който бил ръкоположен от митрополит 
Македоний Аквилейски. Когато Пелагий заел Римската катедра тези двама 
митрополити прекратили общението си с него. След смъртта на Македоний 
(+ 557 г.), негов приемник станал монахът Павел, който бил ръкоположен 
в Милано; Рим, естествено, трябвало да разглежда тази схизматична хиро-
тония като невалидна. За да накара схизматиците да се покорят, Пелагий 
дори настоял войските на генерал Нарзес да употребят насилие, като се 
аргументирал, че подобни действия са позволени от божествения Закон. 
Нарзес не посмял да използва сила, най-малкото защото не можело и да 
се мисли за някакво безцеремонно отношение към току-що спечеленото 
за империята население. Неговите помощник-командири Йоан и Валериан 
също проявили сдържаност. През 558 г. митрополит Павел Аквилейски 
дори сам си присвоил титлата патриарх. Патрицият Йоан, който се гри-
жел за възстановяването на единството с Рим, бил отлъчен от епископата 
и клира на Венеция и региона. Пелагий бил решен да се разправи с Павел 
Аквилейски, но нямал успех. Когато епископите заявили че е необходимо 
да се свика събор, на който да се обсъди отношението им към събора от 
553 г., разгневеният папа реагирал с едно послание до патриций Валериан; 
според него на епископите трябвало да се втълпи да се придържат към цър-
ковната традиция и по важните въпроси да се допитват до Рим. Освен това 
църковните канони не разрешавали поставянето под въпрос на решения на 
вселенски събор от страна на поместен такъв.

В Транспадания188, напротив, пуснали посланието на Пелагий срещу 
събора и срещу Вигилий да циркулира и не се побояли да използват дори 
и фалшификации. Папата се видял принуден да отговори и припомнил не-
благоприятните условия при неговия арест, също както и предполагаемата 
липса на подходящи доказателства; наистина, от негова страна било доста 
смело да се представя за жертва на еретиците, при условие че на място е 
следял развитието на въпроса. Все пак постепенно той трябвало да навлезе 
в детайлите. В едно писмо до мирянина Симеоний от Милия папата се за-
щитава срещу твърдението, че в един изпратен до Константинопол текст е 
предположил, че съборът е разрушил вярата от Халкидон; той открито зая-
вява, че никога не е оспорвал че е написал „Refutatorium“-а срещу Вигилий 
и „Защита за трите глави“. 

188 Териториите по северния бряг на долината на р. По.
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Епископите от Галия още от времето на Вигилий проявявали загри-
женост за ставащото в Константинопол, като Аврелиан, еп. на Арл, то-
гава искал обяснение от папата. Сега към Пелагий се обърнали галските 
епископи и крал Хилдеберт І (511–558), които, според свидетелството на 
„Посланието на миланските клирици до франкските пратеници“ от 552 г., 
били доста добре осведомени за събитията в Константинопол. Хилдеберт 
изпратил „vir magnificus“ Руфин при папата със запитването, дали няма 
някакво смекчаване на вярата на Лъв І, както и да настоява за един де-
тайлизиран Символ на вярата. В първото си писмо папата уверявал кра-
ля, че иска да прокълне всеки, който се отклони от вярата на Лъв І и от 
Халкидонския символ; той предполагал, че клевети срещу него излизат 
от страна на еретиците и че за съжаление и в Италия в тях се вслушвали 
наивни епископи. Докато императрица Теодора още била жива, се казва 
в писмото на папата, със сигурност вярата била в опасност. След нейната 
смърт споровете вече засягали само трудовете на отделни църковни писа-
тели, но не и съществени въпроси на вярата, за чиято защита императо-
рът показвал похвална решимост. Във второто си писмо до краля Пелагий 
включил едно дълго изложение на вярата, което не съдържало никакви 
намеци за скорошните оплаквания, а само указания за разпространители-
те на фалшиви сведения. Папските отговори били върнати, тъй като те 
били много мъгляви и не могли да отстранят недоверието. Бившият дякон 
Пелагий бил противопоставен на настоящия папа Пелагий и това негово 
двуличие било публично заклеймено. Папата отново бил в положението 
на оправдаващ се. Той писал на Сапавд, еп. на Арл, че като дякон, без да 
познава добре детайлите на проблема, със своите трудове неразумно се 
бил противопоставил на едно мнение, което сега приема като правилен 
възглед за нещата. Нататък Пелагий благодари на Бога за даденото му 
прозрение и упреква своите обвинители в непознаване на каноните и тра-
дициите на Църквата, според които заблудените следва да се поправят, а 
упорстващите – да се накажат. Той посочва св. Киприан Картагенски и 
блаж. Августин като примери за обръщане и промяна в начина на мисле-
не. Папата се оплаква, че дори трябвало да понася неприятности заради 
своята твърдост във вярата. Накрая той настоява и галските епископи да 
последват примера на мнозината други техни събратя, които се подчинили 
и приели събора. Галската църква останала в общение с папата, въпреки 
че галските и испанските епископи запазили добрите си отношения и със 
схизматиците от Северна Италия.

Схизмата в Горна Италия упорито продължавала. Византийските 
власти я толерирали повече или по-малко, поне и през понтификата на 
Йоан ІІІ (561–574). Нахлуването през 568 г. на лангобардите промени-
ло внезапно политическата ситуация на Апенините. Северна Италия била 
превърната в едно ново лангобардско кралство със столица гр. Павия и 
единствено крайбрежните градове около Венеция и градовете по тече-
нието на р. По оставали все още във владение на императора. Западната 
схизма продължила до 610 г. в пощадените от инвазията на лангобардите 
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територии, докато в завладените от тях региони тя продължила до края 
на VІІ в.

В Африка опозицията срещу събора от 553 г.била сломена с помощта 
на войската. Виктор Тунунски бил заловен и заточен на Балеарските ос-
трови, а после в Египет. В Египетска Тиваида били заточени и други непо-
корни епископи и монаси. Дякон Либерат и епископ Репарат Картагенски 
били заточени в гр. Евхайта в Хелеспонт; там Либерат написал своя извес-
тен „Бревиарий“ с резюме на събитията. Един от фаворитите на императора, 
Примос, успял единствено с военна сила да се задържи на катедрата в гр. 
Картаген, където бил поставен. Факунд Хермиански се укривал до 564 г. и 
написал своето „Послание за вярата“189 (568 г.); накрая и той бил доведен в 
Константинопол.

Църковната опозиция в Илирик не продължила твърде много. По вре-
ме на събора един от привържениците на „трите глави“ бил Фронтиниан, 
еп. на Салона, който бил свален и заточен. Епископатът в Далмация се 
покорил; въпреки това и през 600 г. се споменава за „фронтинианисти“ в 
Далмация. В диоцез Дакия още през 552 г. една случка предизвикала въл-
нения, като в гр. Улпиана се стигнало до намеса на войската. В Източен 
Илирик съпротивата срещу осъждането на „трите глави“ била прекратена 
чак през 557–558 г.

Както папа Пелагий І, така и неговите приемници, особено Пелагий ІІ190 
и Григорий Двоеслов191, вложили доста много старания за успокояване на 
Западната църква, развълнувана от определенията на Петия вселенски съ-
бор. В крайна сметка той бил признат и причислен към вселенските събори 
и от всички църкви на Запада. По този начин причината за разкола и самият 
разкол, който непременно заплашвал в това време Изтока и Запада, за мо-
мента били отстранени.

9. ПОСЛЕДНИТЕ БОГОСЛОВСКИ ИНИЦИАТИВИ НА ЮСТИНИАН

9.1. опит за привличане на персийските монофизити 
към Православието

Надеждата, внушена на императора от Теодор Аскида, че с осъж-
дането на „трите глави“ ще съумее да постигне възстановяване на цър-
ковното единство, претърпяла пълен неуспех. На Изток не се променило 
нищо, освен това, че монофизитите успели да укрепят своята йерархия, 
благодарение най-вече на Яков Барадай. На Запад една част от латин-
ската Църква изпаднала в схизма. Югът, най-вече Египет, продължавал 
да бъде доминиран от конкуриращите се севириани и юлианисти и не 

189 Facundus Hermianensis. Epistola fidei catholicae. PL, t. 67, 867C-878C.
190 Срв. Pelagius II papa. Epistola 5 ad Eliam et episcopos Istriae. PL, t. 72, col. 715B-738C.
191 Срв. Gregorius I papa. Epistola 51 ad universos episcopos. PL, t. 77, col. 592B-594B.



138

обърнал никакво внимание на решеното на събора. Най-засегнати, и то 
с пълно основание, се оказали тримата обвинени и осъдени покойници. 
Изцяло негативното им и недиференцирано осъждане довело до осеза-
телно влошаване на отношенията между Православната църква и персий-
ските християни192. Изграждането на тяхната догматическа и каноническа 
автономия било ускорено заради суровата присъда над смятания за техен 
собствен учител Теодор Мопсуестийски. Особено ги бил подразнил фа-
ктът, че в протоколите от V заседание на събора бил включен един об-
ширен пасаж от обвинителната грамота (libellus) срещу Теодор, написана 
с голяма омраза срещу него и връчена през 435 г. на столичния патри-
арх Прокъл (434–446) от неговия дякон Василий193. Всичко това довело 
дотам, че още при управлението на Юстиниан Низибийската школа, под 
ръководството на Авраам Бет Рабан (510 – ок. 569–570), се превърнала в 
мощен богословски център, в който се обучавала цялата висша персийска 
йерархия. Все пак, отношенията им с Византия и Запада не били прекъс-
нати съвсем. Един от техните католикоси – Аба І (540–552), обърнат от 
маздеизма, предприел преди въздигането си на катедрата едно дълго пъ-
тешествие до Палестина, Египет и Гърция, придружаван от своя учител 
по гръцки език Тома от Едеса. В Александрия той тълкувал Свещеното 
Писание с помощта на коментарите на Теодор Мопсуестийски. Там той се 
запознал и с Козма Индикоплевст, който скоро след 543 г., т.е. първото 
осъждане на „трите глави“, написал своята „Християнска топография“, 
в която споменава Мар Аба като свой учител194. Накрая Аба пристигнал 
в Константинопол, където, според неговия биограф195, проповядвал „ис-
тинската вяра“. Юстиниан чул за това и поискал да се срещне с него, но 
той и Тома напуснали столицата по най-бързия начин, вероятно от страх, 
че императорът ще ги принуди да осъдят несторианството. След като те 
отказали, императорът заповядал да бъдат заловени и изтезавани, но те 
успели да се изплъзнат. Този, а и други подобни случаи196 показват, че 
Юстиниан все повече и повече е бил завладяван от константиновата идея 
за религиозно обединение, която се опитвал да наложи и на християните 
в Персия.

9.2. религиозният диспут с персийските християни (561 г.)

Съществуват две свидетелства на църковни историци за един религи-
озен диспут между Юстиниан и представители на персийските християни, 
които разглеждат едно и също събитие, но се различават в датировката: 1) 

192 Срв. Guillaumont, A. Justinien et l’ Église de Perse, p. 39–66.
193 ACO IV, 1, p. 83–85; срв. Деяния, т. V, с. 68–70.
194 Срв. Cosmas Indicopleustes. Topographie chretienne. T. I. Sources chretiennes, t. 141 

(1968), p. 306–307.
195 Срв. Grillmeier, A. Op. cit., II/2, S.486.
196 Срв. Guillaumont, A. Op. cit., р. 46–48.
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съобщението на Бархадбешабба от Бет Арбая197 (кр. на VІ в.) и 2) хрониката 
от Сеерт198.

Според първото свидетелство императорът се опитвал да накара ръ-
ководителя на Низибийската школа Авраам от Бет Раббан да дойде в 
Константинопол, където пред императорския двор да защити своята вяра и 
да отговори на редица предварително зададени въпроси. Позовавайки се на 
напредналата си възраст и преподавателските си задължения, Авраам отказал 
да пътува, но изпратил едно писмено вероизложение и отговори на поставени-
те му въпроси. Той отказал да заличи от диптихите на своята община имената 
на осъдените от V Вселенски събор. Авраам изпратил епископ Павел с някол-
ко придружители да занесат неговите отговори в Константинопол. Когато се 
явили пред императора, те „защитили вярата, която изповядвали, и отците, за 
които проповядвали; след това те се завърнали оттам с голям триумф“199.

Второто свидетелство, написано от несторианин, допълва първото съ-
общение: „Съобщава се, че след като Юстиниан сключил мир с Хозрой, го 
помолил да му изпрати някои персийски мъдреци. Хозрой му изпратил Павел, 
митрополита на Низибия, Марий, епископа на Балад, Варсума, епископа на 
Карду, Ишай, един екзегет от Селевкия, Ишояхб от Арзун, бъдещия като-
ликос на Ориента, и Бабай, епископа на Шигар. Той [Юстиниан] посрещнал 
всички с почести. Диспутът, който ще бъде описан, продължил три дни. Те 
[персийците] съобщили православната вяра“. След като императорът раз-
питвал Бабай за цитати от Писанието и отците, при което останал впечатлен 
от отговорите му, съобщението продължава: „Те му дали да разбере, че нито 
природата би могла да съществува без ипостас, нито ипостаста без природа, 
поради което следователно двете природи не могат да бъдат една ипостас. 
Юстиниан ги изслушал и ги изпратил обратно отрупани с почести. Но като 
следствие той променил своя възглед, съгласно който той анатемосал Диодор 
и неговите събратя“200.

Заключителната част на съобщението в хрониката създава впечатле-
нието, че религиозният диспут с Павел и неговите придружители трябва да 
е бил проведен преди или по време на спора за „трите глави“. Има обаче со-
лидни доказателства в полза на това, че споменатият мирен договор не е бил 

197 Бархадбешабба (живял в края на VІ в.) е бил презвитер и преводач в Низибийската 
школа. От множеството сочени като негови съчинения до нас е достигнала само неговата „Ис-
тория“ (Historia sanctorum Patrum), която е от съществено значение за изследването на ранното 
несторианство. В изложението той се придържа към своите първоизточници – Сократ Схолас-
тик, блаж. Теодорит Кирски и „Книга на Ираклид от Дамаск“ на Несторий. Издадена е от F. 
Nau в оригинал и превод на френски език в PO, t. 9/23, p. 490–631/177–343.

198 Тази хроника е съставена скоро след 1036 г. на арабски език. Запазена е във фраг-
менти, вторият от които обхваща 484–650 г. Авторът ѝ, анонимен несторианин, е използвал 
древни, отчасти и сирийски извори. Проявява определен интерес към събитията от църковната 
история. Тази част е издадена от A. Scher в PO, t. 7, 2, p. 95–203.

199 Срв. Historia sanctorum Patrum. PO, t. 9, p. 628–630; цит. според Grillmeier, A. Op. cit., 
II/2, S.487.

200 Chronique de Se‘ert. PO, t. 7, p. 187–188; цит. според Grillmeier, A. Op. cit., II/2, 
S.487–488.
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сключен преди 532 г., а трябва да се датира през 561 г. По този начин персий-
ската делегация би могла да пристигне в столицата през 562 или 563 г.201 Тази 
датировка се съгласува и със свидетелството на Бархадбешабба, особено що 
се отнася до напредналата възраст на Авраам от Бет Раббан (+ 569 г.). Това 
означава още, че Юстиниан сам е помолил персийския шах Хозрой, както 
свидетелства и хрониката, да изпрати персийските богослови – една молба, 
която Хозрой изпълнил с делегацията от 562–563 г. Как е протекъл религи-
озният диспут е описано в един запазен фрагмент от една антинесторианско-
монофизитска сбирка202.

Протичането на тази среща с персийското богословие напомня пора-
зително на Collatio Constantinopolitana от 532 г. – двата диспута протекли в 
рамките на три дни; както севирианите, така и персийските несториани ос-
танали непреклонни в своите убеждения. Анатемите от 553 г. вероятно също 
са имали своя дял за този негативен резултат.

9.3. афтартодокетизмът на юстиниан

Въпреки приемането на съборните решения на Изток, Юстиниан за се-
тен път трябвало да установи, че неговите старания да прокара мост към мо-
нофизитите оставали безплодни. След смъртта на Теодора той поел грижите 
за резидиращите в нейния дворец в Константинопол монофизити. Когато за 
общо учудване през 548 г. от своето укритие се появил бившият столичен 
патриарх Антим, за когото никой не бил чувал нищо в последните 12 го-
дини, той и бившият патриарх Теодосий І Александрийски били приети от 
императора с почести. Проведеният след това религиозен диспут с около 400 
сирийски монаси отново не донесъл желания резултат. Около 557 г. и Яков 
Барадай с много монаси се появил в Константинопол. След смъртта на яко-
витския Антиохийски патриарх Сергий (557–560), в края на 560 г. в столи-
цата се стигнало до кървави сблъсъци между православни и яковити. Това 
за пореден път показвало на императора безуспешността на собствената му 
тридесетгодишна политика на помирение. Все още, обаче, той не бил готов 
да се откаже от нея и от верността си към халкидонизма. Преди това, през де-
кември 562 г. той издал един друг едикт203, в който той още веднъж потвърж-
давал учението за една ипостас в две природи, макар че вече у него навярно са 
зреели идеите за единение с юлианистите, тъй като севирианите въобще не 
се повлияли от неговите усилия да ги помири с православните. Юлианистите 
поне реагирали на едикта от 562 г., макар и с противопоставяне. Вместо за 
помирение, той им послужил като повод да си изберат нов патриарх-юли-
анист на име Елпидий204, когото императорът заповядал незабавно да доведат 
окован в столицата. Той обаче починал по пътя в гр. Сигрис.

201 Аргументация за това вж. у Guillaumont, A. Justinien et l’ Église de Perse, р. 51–52.
202 Публикуван е у Guillaumont, A. Op. cit., р. 52–53.
203 Един важен фрагмент от него е публикуван у Diekamp, F. Doctrina Patrum de Incarnatione 

Verbi. Muenster, p. 134.
204 Срв. Theophanes, Op. cit., р. 241.



141

Теодор Аскида починал през януари 558 г., но групата от оригенис-
ти около него успяла да запази влиянието си. Скоро след 560 г. в двора на 
Юстиниан се появил един останал за нас анонимен епископ на Йопия (Йопа, 
дн. Яфа) в Палестина, който също бил таен привърженик на Ориген205. Той 
влязъл в кръга на богословските съветници на императора и му внушавал, 
вместо да разпилява усилията си в безполезни опити да спечели северианите, 
по-добре да се насочи към другата влиятелна част от монофизитите – юли-
анистите, т.е. към учениците и привържениците на Юлиан Халикарнаски, 
идеолог на учението на афтартодокетите, според които тялото Христово е 
било нетленно. Със сигурност тук ставало въпрос за още по-радикално мо-
нофизитство, чието учение, обаче, не било официално осъдено от Църквата. 
Императорът очевидно бил съветван да хармонизира афтартодокетизма с 
халкидонската вяра и да я направи приемлива за юлианистите, които по това 
време имали голямо влияние в Египет. След обстойно разглеждане на учени-
ето на афтартодокетите (наричани били и фантазиасти), обкръжението на 
Юстиниан намерило този план за допустим с оглед интересите на империя-
та206. Против тази нова позиция на управляващите първи се обявил Евстохий 
Йерусалимски (552–563/564), чийто подчинен бил този епископ на Йопия207. 
Заради съпротивата си, той бил свален от императора, а на негово място за 
втори път бил поставен Макарий (552; 563/564–574).

Според така начертания план помиряването с юлианистите трябва-
ло да стане на базата на императорски едикт. Изворите подсказват, че в 
края на 564 г. Юстиниан е обнародвал такъв нормативен документ, чийто 
текст за съжаление не е запазен208. С него императорът обявявал тялото 
Христово за неподвластно на страданията и нетленно, с което открито 
прекрачил границите на халкидонската христология. Според Евстратий209, 
основната теза в едикта била следната: „Тялото на нашия Господ Иисус 
Христос е станало нетленно след единението (�������� �{ у™��������� �{ у™��™���� ... ��� 
����т ���у��т ������у������т ���у��т ������у�����т ���у��т ������у������у��т ������у�����у��т ������у���)“. Това учение, смята той, щяло да погуби 
цялата земя. Евстратий описва възгледа на императора като строг доке-
тизъм: „Фантазия, а не истина е въплъщаването и въчовечаването на Бог 
Слово“210. По подобен начин и Евагрий описва събитията около 565 г. 
Той пише, че Юстиниан „издал така наричания у римляните едикт, в кой-
то наричал тялото на Господа неподлежащо на тление и непричастно на 
естествените и невинни страсти и говорел, че Господ се е хранил преди 
страданията така, както се хранил след възкресението; сякаш Неговото 

205 Срв. Chronique de Michel Syrien, I�, 34. (Ed. tr. J. B. Chabot), Vol. II, p. 272.
206 За съвременното състояние на дискусията относно афтартодокетизма на Юстиниан, 

вж. Grillmeier, A. Op. cit., II/2, S. 492–495.
207 Срв. Stein, E. Histoire du Bas-Empire. Т. II, Bruxelles, 1949, р. 685–686.
208 Срв. евагрий Схоластик. Пос. съч., с. 188–189; Eustratius. Op. cit. PG, t. 86bis, col. 

2316–2368; Corpus Christianorum (series graeca), t. 25, p. 34–37; Chronique de Michel Syrien, I�, 
34. Op. cit., p. 272–281; Chronik de Jean, évêque de Nikiou. (Ed. et tr. H. �otenberg), p. 399

209 Eustratius. Op. cit. PG, t. 86bis, col. 2313B.
210 Ibid., col. 2313C.
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всесвято тяло не получавало никаква промяна нито в произволните, нито 
в естествените страсти, от образуването му в утробата и дори чак след 
възкресението“211.

Евагрий и Теофан Изповедник твърдят, че всички епископи в империята 
били задължени да се подпишат под този текст212.

9.4. Съпротивата срещу едикта от 564 г.

Резултатът от това действие на императора бил катастрофален. 
Юлианистите по никакъв начин не мислели да се помиряват с Православната 
църква, а по-скоро гледали да изграждат и укрепват своите властови позиции. 
Императорът разчитал, че неговият едикт ще се приеме без проблеми, но бил 
в огромно заблуждение. Патриарх Евтихий Константинополски (552–565; 
577–582), който ясно виждал еретическия характер на едикта, отказал свое-
то одобрение. На 22 януари 565 г. императорът заповядал той да бъде аресту-
ван, а на 31 януари, след като отказал да се яви и да бъде съден от един кон-
формистки у���д�т ��д���‡у���д���‡у��д���‡у�, бил свален на базата на смехотворни обви-
нения. Евтихий бил интерниран в своя предишен манастир в Амасия в Понт. 
През 577 г. той се завърнал на катедрата, за да смени своя приемник. На 19 
април 565 г. презвитер Йоан Схоластик от околностите на Антиохия, който 
от 6 години бил в столицата като апокрисиарий на Антиохийския патриарх, 
бил въздигнат за патриарх под името Йоан ІІІ (565–577). Той бил учен-юрист, 
чийто сборник с църковни канони (Номоканон) дълго време бил в употреба. 
Съмнително е, че той се преклонил пред волята на императора; по-вероятно 
изглежда, че е печелел време с искането си да се подпише под едикта едва то-
гава, когато другите патриарси сторят това. Останалите патриарси също от-
казвали своето одобрение. Патриарх Аполинарий Александрийски (551–570) 
и египетските епископи преминали в опозиция и били заплашени от импера-
тора със заточение. Същата съпротива се появила и в Йерусалим в лицето 
на патриарх Макарий (552; 564–574). Патриарх Анастасий І Антиохийски 
(559–570) свикал събор в Антиохия, на който императорския едикт бил от-
хвърлен като еретически; епископите декларирали, че предпочитат да бъдат 
свалени и заточени, отколкото да възприемат учението на фантазиастите. От 
името на събора Анастасий написал подробно писмо до императора, в което 
разяснявал своята гледна точка. С оглед на очакваните насилствени мерки 
той вече бил изготвил и своето прощално писмо до паството си, когато по-
лучил новината за смъртта на императора на 14 ноември 565 г. Неизвестно 
остава как папа Йоан ІІІ (561–574) е реагирал на едикта на императора в 
полза на афтартодокетите, ако въобще го е получавал. Най-вероятно той не 
предприемал нищо с цел да печели време. Нарзес очевидно също не е имал 
интерес този въпрос да се повдига.

Натъквайки се на такава съпротива, Юстиниан бил решен да се наложи 
с насилие, но смъртта му попречила да го стори. Новият император Юстин ІІ 

211 евагрий Схоластик. Пос. съч., с. 188–189
212 Ibid.; Theophanes, Op. cit., р. 240–241.
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(565–578) побързал да отмени тази последна религиозно-политическа иници-
атива на Юстиниан.

10. ЮСТИНИАН И ХРИСТИЯНСКАТА МИСИЯ

Във времето на Юстиниан мисията и политиката играели тясно обвър-
зана роля. Както политическите мотиви и цели, така и религиозните въпроси 
били еднакво доминиращи и определяли общата структура на мисионерската 
политика. Често пъти в практиката се появявали комбинации от различни, 
често противоположни елементи. От една страна императорската мисионер-
ска политика била рационално формирана; в рамките на една комплексна 
обща концепция съществували дългосрочни планове, организационно пове-
дение и обмислени посреднически стратегии; употребата на различни сред-
ства се простирала от дипломатически усилия до военни акции; полето на 
интересите на политиката и мисията често пъти изисквало диференцирано 
обмисляне на прилаганите средства. Покрай това императорът се ползвал 
също и от харизматични елементи, за които били характерни спонтанността, 
интуицията, креативността и ангажираността; независими харизматични ми-
сионери можели успешно да бъдат използвани в рамките на мисията.

Сред разпоредените от Юстиниан мисии на преден план се откроява 
дейността на Йоан Ефески. Йоан (наричан още и Йоан Азиатски или Йоан 
Амидски) бил роден около 507 г. в Ингила (в района на горното течение на 
р. Тигър) и започнал да води монашеско битие още от тригодишна възраст. 
През 529 г. изпратеният на заточение Йоан, еп. на гр. Константина (Тела),  
го ръкоположил за дякон. През следващите години Йоан многократно пъ-
тувал с цел да посещава анахорети и манастири. Преследванията на моно-
физитите от страна на патриарх Ефрем Антиохийски го принудили да се 
отдалечи в гр. Клаудия на р. Ефрат. След като престоял известно време в 
Константинопол, през 540 г. той обиколил Египет, Палестина, Месопотамия, 
Сирия и се завърнал в столицата. През 542 г. Юстиниан го натоварил, въпре-
ки че бил монофизит, с обръщането в християнството на езичниците в мало-
азийските провинции Асия, Кария, Лидия и Фригия. Това дело, продължило 
около 30 години, станало делото на живота на Йоан. Около 558 г. той бил 
ръкоположен от Яков Барадай за епископ на Ефес. След смъртта на зато-
чения Александрийски патриарх Теодосий І, през 566 г. той станал водач на 
монофизитите в Константинопол. Самият Йоан успявал да се радва на импе-
раторската благосклонност и след смъртта на Теодора и дори след смъртта 
на Юстиниан, докато през 571 г. започнали първите гонения и многократните 
арести и постоянните опити за увещания от страна на православните, които 
затруднявали живота му; той бил замесен и във вътрешните проблеми на 
монофизитите до смъртта му през 586 г., след като престоял известно време 
като затворник в Халкидон. Йоан е съставител на една частично запазена 
Църковна история и на една сбирка от 58 кратки биографии на изявените 
личности от своето време. Юстиниан обвързал задачата за обръщането на 
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езичниците с задължението те да бъдат въведени в халкидонската вяра. Йоан 
уж се съобразил с това, като смятал, че все пак е по-добре обръщането в 
халкидонизма, отколкото оставането в езичеството. Тази информация все 
пак е малко съмнителна, след като се знае доколко ревностен е бил Йоан в 
своите монофизитски убеждения. По негови данни, той обърнал между 70 и 
80 хиляди души. Освен това той изградил между 92 и 99 храма, 12 манастира 
и 4 хосписа, като обърнал и 7 синагоги в църкви. Юстиниан го подсигуря-
вал финансово в тези му старания, като заплащал и малка парична сума на 
всеки приел християнството езичник. Обърнатите езичници ставали толкова 
ревностни, че сами участвали в разрушаването на идолите и езическите хра-
мове и в изсичането на свещените дървета и дъбрави; те събрали пари и за 
постройката на 45 храма. Йоан, обаче, не се спирал и пред употребата на на-
силие. Инквизиционните мерки били насочени срещу езичниците-елинисти, 
сред които имало и сенатори, граматици, софисти, схоластици и лекари. През 
562–563 г. се съобщава за гонения срещу езичници и в Константинопол. Тези 
акции се придружавали с изгарянето на множество езически книги. През 
550 г. монтанистите във Фригия също станали жертва на гонение.

В тази си дейност Йоан Ефески бил подпомаган от множество верни 
и самопожертвувателни сътрудници. Най-дълго при него служил Девтерий, 
който работил с него в продължение на 35 години. Той станал епископ на мо-
нофизитите в провинция Кария, след това – глава на всички монофизитски 
църкви и манастири и починал около 582 г. в Константинопол. Йоан (Казис) 
Хиоски бил израсъл заедно с Йоан Ефески. Дълги години той живял на о-в 
Хиос, където Теодора била устроила едно убежище за монофизити. Яков 
Барадай го ръкоположил през 558 г. за епископ на Хиос. След това той под-
крепял своя приятел Йоан Ефески в мисията му сред езичниците.

Авраам от Софанена дошъл в напреднала възраст в Константинопол 
при прогонените от Амида монаси. Тук на аскетите било разрешено да но-
сят монашеско одеяние. Той също се посветил на мисията сред езичниците 
в провинция Асия. Със същата цел там се подвизавали и презвитер Аарон 
от Армения и Леонтий от Ингила, които били прочути със своята аскеза. 
В Асия делото на Йоан Ефески срещнало силна подкрепа и в лицето на 
дяконите Авраам, Мириак, Бархадбешабба и Сергий. Мисията по обръ-
щането на езичниците под ръководството от Йоан Ефески е било най-го-
лямото дългосрочно планирано и систематично провеждано мисионерско 
дело през епохата на Юстиниан. При това Йоан е единственият известен 
по име мисионер, изпратен директно от императора. Тук религиозните 
мотиви стояли на преден план, още повече че ставало въпрос за най-ва-
жните региони на империята. В противоположност на преследването на 
образованите езичници, последователи на гръцката религия, на манихеите 
и монтанистите, за необразованите политеисти в малоазийските планини 
била заповядана мисия. Можем да си поставим въпроса, дали за това общо-
християнските мотиви са били определящи, или пък личната приятелска 
връзка на императора с мисионера, или липсата на квалифицирани право-
славни мисионери.Във всеки случай Йоан и неговите сътрудници миси-
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онерствали, водени от убежденията и религиозната си ревност, като с това 
отбелязали забележителни успехи.

За разлика от тази мисия, в мисията при абазгите (абхазците) в Кавказкия 
регион политическите мотиви били водещите. Абазгите, които обитавали из-
точното крайбрежие на Черно море северно от Лазика, през VІ в. все още били 
езичници и се покланяли на свещени дървета и дъбрави. Техните старейшини 
практикували една оживена търговия с млади евнуси, в резултат на което мно-
зина от тези скопени момчета с абазгски произход попадали в Константинопол. 
При Юстиниан между 543 и 546 г. сред абазгите била проведена мисия и те 
били обърнати в християнството. С това било дадено началото на изгражда-
нето на църковна йерархия и строежа на храмове. Опитът, тяхната територия 
да бъде включена в рамките на империята, довел до съюзяването им с Персия. 
Последвалата наказателна акция под водачеството на Виза през 550 г. завър-
шила с разгрома на абазгите. Това още веднъж идва да покаже, че в случая 
политическите мотиви са били доминиращи над чисто религиозните.

Мисията сред цаните по югоизточнто крайбрежие на Черно море била 
тясно свързана с цивилизоването на това разбойническо племе, което посто-
янно спирало дъха на византийците около Трапезунд със своите опустоши-
телни набези. Военачалникът Сита, който ги победил, успял с разумното си 
отношение да ги спечели, така че цаните преминали в християнството под 
властта на Византия. С това започнало и усвояването и цивилизоването на 
една бедна страна, с което на цаните се осигурявали по-добри условия на 
живот. Изграждането на множество крепости отчетливо показва, че страна-
та също и във военен план била здраво обвързана и включена в състава на 
Кавказкия фронт. Когато византийското господство изглеждало доста про-
блематично, изведнъж се стигнало до неговото стабилизиране. През 558 г. 
дуксът Теодосий бил натоварен с потушаването на въстанието. Прокопий, 
който ни предава тези събития, пише, че мисията в Кавказ е била само едно 
от средствата за постигане на целта да се разшири сферата на влияние на 
Византия. Затова и мисията, усвояването на територията и разполагането в 
нея на военни части вървели ръка за ръка.

Кратките съобщения в съчинението на Прокопий „За постройките“ („De 
aedificiis“) хвърлят светлина върху императорските мисионерски усилия в 
Северна Африка. След завладяването ѝ Юстиниан се опитал да изкорени ос-
татъците от езичеството и да се пребори с арианите, донатистите и юдеите. 
През VІ в. все още съществувал в Либийската пустиня при гр. Авгила храм 
на Зевс Амон и Александър Велики, в чийто култ били включени жертво-
приношения и се правели прорицания. Юстиниан разпоредил местните езични-
ци да бъдат обърнати в християнството и да бъде изграден храм, посветен на 
Св. Богородица. В град Вореюм в Пентапол от години живеело значително по 
брой юдейско население със стар храм, който се смятало че е построен още 
от цар Соломон. Императорът разпоредил това население да бъде обърнато 
в християнството, а храмът – в църква. Това във всеки случай било по-скоро 
изключение, тъй като като цяло юдеите се ползвали с известни привилегии 
като „разрешена религия“ (religio licita). Очевидно тук е направена връзка със 
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закона от 535 г., според който се забранявало изповядването в Африка на ези-
чеството, арианството, донатизма и юдейството. Берберите от Кидам, южно 
от границите на завладените територии, и от Триполитания приели, според 
Прокопий, доброволно християнството и сключили като приятелска страна 
дългосрочен договор с Византия. Елинистите кадабитани в Лептис Магна били 
обърнати от езичеството в християнството. Юстиниан лично инициирал миси-
ята в Северна Африка, която била прилагана и като средство за политическо 
умиротворяване, но често се провеждала против волята на населението.

Една друга група мисии показва императора само като посредник в та-
кива начинания. При нубийците следи от християнството има още от преди 
времето на Юстиниан. Въпреки това култът към Изида на остров Филе през 
VІ в. все още запазвал своето значение и бил активно практикуван. Още през 
453 г. Флор, управителят на Горен Египет, трябвало да сключи договор с 
влемийците и нубийците, с който се разрешавали ежегодните поклонниче-
ски пътувания до храма на Изида на о-в Филе; дървената статуя на богинята 
била качвана на кораб и по р. Нил пренасяна до Нубия, там била стоварвана 
на сушата, били изпълнявани предписанията на култа ѝ и била разпитвана 
от оракул, след което отново била връщана обратно. Археологическите на-
ходки също свидетелстват за съществуването на християнско население в 
Нубия преди Юстиниановата епоха. В 535 г. Нарзес разрушил по заповед на 
Юстиниан езическите светилища на о-в Филе; за императора бил предизви-
кателен фактът, че в границите на империята един езически култ бил офи-
циално търпян. Мисията в Нубия започнала около 542 г. от Византия, т.е 
няколко години след експедицията на Нарзес. През VІ в. в Нубия съществу-
вали три независими една от друга държави: на север това била държавата 
на нобадите (Нобадия, на арабски Марис) със столица Балана; на юг от нея 
била държавата на макуритите (Макурия, на арабски Макура) с център Алт-
Донгола; още по на юг била държавата на алойците или алодийците (Алодия, 
на арабски Алуах) със столица Соба. Инициативата за тяхното обръщане 
била на презвитер Юлиан от обкръжението на заточения патриарх Теодосий 
І Александрийски, който вече бил мисионерствал сред нобадите. Юлиан 
предложил идеята на императрица Теодора, която я възприела с цялата си 
ревност и информирала за това и Юстиниан. Императорът, обаче, държал 
на православна, а не на монофизитска мисия, затова писал на православни-
те тиваидски епископи и дал на дукса на Тиваида разпореждане да осигури 
безпрепятственото преминаване на императорските православни мисионери 
през страната до Нубия. Теодора, обаче, не се предавала. Тя също изпратила 
едно писмо до управителя, с което му нареждала да задържи императорски-
те пратеници и да облагодетелства нейните собствени мисионери за тяхна 
сметка; в противен случай го грозяла смърт. Така дуксът на Тиваида бла-
горазумно предоставил определения за императорските мисионери керван с 
камили на закриляните от Теодора мисионери-монофизити и незабавно ги 
изпратил през границата. Измамения водач на мисионерите на Юстиниан той 
помолил да помисли, като му казал следното: „Страхът от императрицата 
ти познаваш по-добре и от мен“. Юлиан срещнал добър прием у владетеля 
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на нобадите Силко и с успех провел християнизацията на народа му; на тази 
задача той посветил две години. Нобадите били обърнати в монофизитско-
то изповедание и върнали назад пристигналите впоследствие мисионери на 
Юстиниан, които обявили монофизитите за еретици. Преди завръщането 
си в Константинопол Юлиан предал на епископа на Филе – Теодор – надзо-
ра над новообърнатите, който действал сред тях до около 551 г. Едва през 
565 г. патриарх Теодосий І Александрийски определил някой си Лонгин за 
епископ-мисионер за нобадите. Лонгин, обаче, бил арестуван от император 
Юстин ІІ (565–578) и успял да избяга едва след три години и да отиде да ра-
боти сред нобадите. В най-новите изследвания, обаче, съобщението на Йоан 
Ефески, на когото дължим тези сведения, е подложено на съмнение и обсъж-
дане, дали първоначално нобадите не са били мелхити (православни), както 
това предполага Евтихий Александрийски през Х в., и едва след това да са 
обърнати в монофизитството. Едно обстойно проучване на изворите, обаче, 
би могло да подкрепи предположението, че Евтихий, говорейки за „Нуба“, 
е имал предвид макуритите, които през VІ в. действително били обърнати 
от мелхитските мисионери; въпреки това, между 660 г. и 680 г. макуритите 
преминали в монофизитството.

Фактът, че мисията сред нубийските макурити е била извършена с по-
средничеството на Юстиниан, може да се докаже само с индиректни сви-
детелства. Йоан Ефески съобщава, че владетелят на макуритите искал да 
попречи на отиването на монофизитския мисионер Лонгин при алодийците, 
но без успех. Като основание за този опит се посочва, от една страна религи-
озното противопоставяне между все още езичниците-макурити и християни-
те-нобади, но така също и политическа враждебност. По-вероятно изглежда 
основанието за конфесионалното различие между току-що станалите мелхи-
ти-макурити и монофизитите-нобади. Бележката в Хрониката на абат Йоан 
Бикларски, продължителят на Виктор Тунунски, за 569 г.: „В онези времена 
макуритите приеха Христовата вяра“213 оставя отворен въпроса към коя кон-
фесия на християнството те са принадлежали. Възможно е, върнатите от но-
бадите Юстинианови православни мисионери да са отишли при макуритите, 
или пък тяхното обръщане да е протекло между 551 г. и 560 г., когато ноба-
дите, преди пристигането на Лонгин, още са нямали монофизитски епископ.

За мисията сред гарамантите, които като номади населявали територи-
ите от степите на Баюда до Фесан, има съвсем оскъдни сведения отново в 
Хрониката на абат Йоан Бикларски. В пасажа за 569 г.214 се съобщава, че 
гарамантите са приели християнството от пратеници на империята, като от-
ново не се посочва в коя конфесия те са били обърнати, но тъй като же-
ланието им е било изпълнено по заповед на император Юстин ІІ (565–578), 
може да се заключи, че мисията е била мелхитска. Ако, от друга страна, 
Козма Индикоплевст около 547 г. предполага, че поне част гарамантите вече 
са били християни още преди тази година, то може да се смята, че те са били 

213 Joannis Biclarensis. Chronica. MGH AA, t. �I, p. 212.
214 Ibidem.
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обърнати в християнството от прогонените от нобадите юстинианови право-
славни мисионери.

Византийската мисия в Нубия била по принцип успешна. Страната ни-
кога дотогава не била под византийска власт; към това трябва да се прибави и 
прекъсването на връзките на Нубия с Византия в средата на VІІ в. в резултат 
на арабските нашествия. Въпреки това страната съхранила независимо от на-
тиска на исляма до ХІV в. своята християнска вяра; чувствало се също така 
влиянието на Византия и в някои други сфери, особено в архитектурата.

При обръщането на трима чуждестранни князе в християнството импера-
торът играл само ролята на посредник. Изворите предават три еднакво звучащи 
съобщения, според които князете дошли в Константинопол и се покръстили.

Още при Юстин І станало покръстването на Цат, цар на Лазика215. Поради 
стратегическото си местоположение на източното крайбрежие на Черно 
море, тази територия била от значение както за Византия, така и за Персия. 
Първоначално лазите били подчинени на империята, но без някакви особе-
ни задължения към нея. От времето на император Лъв І (457–474) Византия 
не защитавала нейните права; царете на лазика се превърнали във васали на 
Персия. Когато персийският натиск и опитите да се въведе зороастризмът 
в Лазика станали твърде настойчиви, цар Цат потърсил в 522 г. убежище в 
Константинопол с молба да стане християнин и васал на империята. Император 
Юстин І изпълнил тази му молба и дори му дал за жена Валериана, дъщеря на 
патриция Ном. Тъй като християнството било разпространено сред лазите още 
от V в., историчността на това покръстване на Цат се поставя под съмнение 
в съвременните изследвания. Все пак отговорът на Юстин І на протестното 
писмо на персийския шах Кавад (488–497; 499–531) показва ясно, че преди 
покръстването си в Константинопол Цат е бил езичник. В Лазика също така се 
усещало индиректно византийското влияние над васалните държави в региона, 
като тези на мисиманерите, апсилийците, скимнийците и сванийците, които, 
обаче, вече били християни. Дори и независимите сагинци оставяли своите 
свещеници да бъдат назначавани от епископите в Лазика.

През 528 г. в Константинопол дошъл Греп, владетел на херулите, със сво-
ето семейство, сановници и с част от войската си и поискал да приеме христи-
янството. Юстиниан със задоволство откликнал на това желание; така Греп и 
придружаващите го били покръстени, като императорът станал техен кръст-
ник. След това херулите станали съюзници на империята; след продължилото 
християнизиране на народа им, те отчасти се отказали от своите диви нрави.

Изворите съобщават също и за обръщането на хунския водач Грод 
(Гордас), който при Боспор (дн. Керч) владеел Кримския полуостров. Този 
регион също бил от голяма стратегическа и търговско-политическа важност 
за Византия. Вероятно племето на Грод спадало към групата на оногурите. 
Самият Грод дошъл през 528 г. в Константинопол с войска, бил катехизиран 
и кръстен и с богати дарове се върнал в своята родина; в същото време визан-
тийска войска под ръководството на един трибун била изпратена да окупира 

215 Колхида, дн. Западна Грузия.
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и установи гарнизон във Боспор. Когато Грод се опитал прекалено прибърза-
но да разпространи новата вяра в своята родина, бил свален и убит от брат си 
Мугел; унищожени били и окупационните сили във Боспор. След това една 
наказателна експедиция на Юстиниан възстановила статуквото.

Когато се отбеляза, че тези трима владетели дошли в Константинопол 
по свои собствени подбуди, то не би трябвало да се изключва възможността 
византийската дипломация да е подработила почвата за тези техни решения. 
И тримата са от северните гранични райони на империята, където спечелване-
то на съюзници било от фундаментална важност. Византийските мотиви били 
също така с преимуществено политически характер; обръщането в христи-
янството било обвързвано с военен съюз и васалитет. Не се съобщава, обаче, 
дали мисионери са придружавали прибиращите се по родните си места владе-
тели. Методът на тези мисии бил „отгоре-надолу“. Мисионерската политика 
при лазите и херулите имала добър успех; при хуните, обаче, тя се провалила.

Както вече се спомена на друго място, посредническата роля на Теодора 
при новата организация на монофизитската йерархия от страна на Яков 
Барадай и Теодор от Арабия е била определяща. С метода на масови ръкопо-
ложения тези епископи постигнали това, че монофизитството успяло да ожи-
вее и трайно да изгради своя клир, което направило възможна индиректната 
мисия във византийско-сирийско-месопотамските гранични райони и преди 
всичко сред арабите. Тук ние виждаме до известна степен един по-особен вид 
мисия, който ни се представя като индиректна последица от масовите ръко-
положения. Юстиниановата търпимост спрямо монофизитската мисия при 
арабите от политико-военни съображения отговаряла на една съхранена по-
литическа практика. Инициатор за тази мисия бил арабският филарх Харит 
(Арета), посредник била Теодора, а движещата сила бил Яков Барадай.

Най-накрая трябва да се споменат и самостоятелните мисии през VІ в. 
За покръстването на Етиопия съществуват две взаимноизключващи се тра-
диции. Първата мисия се извършила през ІV в. от Фрументий, а втората от 
„Деветимата светци“ и/или Йоан Парамонарий към началото на VІ в. Franz 
Altheim и Ruth Stiehl216 застъпват възгледа, че Етиопия е християнизирана 
през средата на VІ в. „Деветимата светци“, които били изявени аскети, по 
времето на Ела Амидас към началото на VІ в. се преселили от различни ре-
гиони на империята в Етиопия и произхождали от влиятелни семейства. Тъй 
като те носели сирийски имена, може да се мисли по-скоро за сирийски, от-
колкото за египетски монаси. При това те вероятно са били монофизити, 
които по собствени подбуди били дошли в Етиопия, за да могат чрез енергич-
но мисионерство, превод на Библията и основаване на манастири да оглавят 
една нова епоха в християнизацията на страната. В грузинското житие на 
преп. Кириак от Кирил Скитополски се споменава един монах на име Тома, 
който около 480 г. бил ръкоположен от Александрийския патриарх Тимотей 
ІІ Салофакиола (460–475; 477–482) за епископ на Етиопия и построил там 
множество църкви. Тези данни, обаче, са твърде оскъдни. За мисията в 

216 Altheim, F., R. Stiehl. Christen am Roten Meer. Bd. l. Berlin 1971.
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Етиопия съобщават също и Йоан Ефески и Йоан Малала, макар и с различ-
но излагане на събитията и различни датировки във времето на Юстин І и 
Юстиниан. Изворите свързват легендарни и исторически тенденции, така че 
интерпретацията често пъти не е никак лесна. Като сигурно може да се посо-
чи следното: вероятната датировка на тази мисия около и след 500 г., нейни-
ят монофизитски характер и доминирането в нея на религиозните мотиви.

Отделен случай представлява дейността на Йоан, еп. на Константина 
(Тела) и Йоан, еп. на Хефестос (в Египет). От една страна те обръщали пра-
вославни християни в монофизитството, а от друга – масово ръкополага-
ли вярващи християни-монофизити, чрез което попълвали монофизитския 
клир, при което естествено отново имали на разположение достатъчно кли-
рици за мисионерски цели.

Към най-известните мисионери от първата половина на VІ в. се числи без-
спорно Симеон, митрополит на Бет Аршам, персиец по рождение. Той принад-
лежал към монофизитското малцинство, което враждувало с нехристиянското 
и несторианското си обкръжение. По тази причина Симеон се стараел да обърне 
в монофизитството колкото се може повече несториани. В земите на ламидите 
той успял да привлече множество араби към християнството. Отдаден на своята 
ревност по вярата, той много пътувал и извън пределите на Персия. Успял да при-
влече дори и магове. В Константинопол той успял да убеди император Анастасий 
І (491–518) да интервенира в подкрепа на преследваните християни в Персия. На 
базата на постигнатите успехи Симеон усилил своите дискусии с несторианите; 
заради това около 510 г. той бил ръкоположен за митрополит на Бет Аршам, 
близо до Селевкия. Омразата на несторианите му докарала арест в Персия, кой-
то бил прекратен едва след намесата на монофизитския владетел на Етиопия. 
Маговете го обвинили с документи за разпространяване на монофизитството, 
но след смъртта на шах Кавад (+ 531 г.) на случая не бил даден ход. Симеон мо-
лил и императрица Теодора в Константинопол да ходатайства пред персийска-
та владетелка в полза на монофизитите. Той починал в Константинопол около 
540 г. Бил активен както в мисиите сред езичниците, така и при обръщането 
на несторианите; православни, обаче, не се опитвал да обръща. Религиозните 
мотиви доминирали при този необвързан мисионер; единствено несторианите го 
обвинявали пред персите в държавна измяна.

Друг такъв самостоятелно действащ мисионер бил Симеон Планинеца. 
Този анахорет мисионерствал в насечените планини на Мелитина, източно 
от р. Ефрат, при диви племена, които само по име се наричали християни; 
новата катехизация и ограмотяването при него вървели ръка за ръка. След 
като покръстил и сина на шах Хозрой, Симеон бил арестуван през 573 г. и 
починал в затвора през 575 г.

Ахудеме бил първият монофизитски католикос на Изтока и обърнал 
множество араби в Месопотамия. Бархебреус217 съобщава, че той е бил 

217 Barhebraeus (= Gregorius Abu-l-Faradj), Chronicon ecclesiasticum, (ed. tr. J. B. Abbeloos 
– Th. Lamy), 2 vols., Lovanii, 1872/7. Описва най-важните събития в яковитската и несториан-
ската църкви до 1285/6 г.
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ръкоположен от Арменския католикос Христофор (538–539; 544–545) за 
епископ на Бет Арабайя, докато в житието му се споменава за хиротония 
през 559 г. от ръцете на Яков Барадай; тези данни, обаче, не са съвсем бла-
гонадеждни. Ахудеме бил във всеки случай отговарящ за териториите око-
ло Тела, Тагрит, Сингар, Низибия и Балад, като се занимавал с обръщането 
на варварите-езичници и на арабите; той поставил за всяко племе по един 
свещеник и един дякон, построил църкви, освещавал олтари и се отличавал 
с чудеса и знамения; съобщава се и за основани от него манастири. Той е 
бил един типичен номадски епископ, който изграждал сред номадите едно 
по църковен начин организирано християнство. Неговите мотиви били пре-
имуществено религиозни; той действал без официално възложение, както 
и без подкрепата на Византия. Харизматичната му личност успяла да пре-
одолее първоначалната враждебност на арабите и да ги убеди с дар слово и 
забележителни дела.

Псевдо-Захарий Ритор съобщава за обръщането на сабирските хуни от 
страна на Кардуст, Теоклет и Мак218. Кардуст, еп. на Аран в кавказка Албания, 
бил изпратен в следствие на съновидение при сабирските хуни. При тях жи-
веели и ромейски военнопленници, които им били продадени около 504 г. 
след войната между Анастасий І и Кавад. Около 527 г. Кардуст обърнал и 
обгрижвал както пленниците, така и известен брой хуни. Византийското пра-
теничество под ръководството на Пров219 попаднало на мисионерите и ги под-
крепило материално. С времето, целта на мисията на Кардуст се пренасочила 
върху обръщането на хуните. Едно многозначително културно постижение 
на тази мисия било запознаването им със Свещеното Писание и превеждане-
то на библейските книги на хунски език. С важно значение било и обучение-
то в селскостопанските дейности на хуните, което било продължено от една 
група мисионери под ръководството на арменския епископ Мак, който след 
14-годишна дейност заменил презвитерите-мисионери от Албания. Захарий 
съобщава: „Той [Мак] построил една църква от тухли, направил насаждения 
и засадил различни семена, направил личби и кръстил мнозина. Когато кня-
зете на тези езичници видели нещо ново, те се удивили, зарадвали се много 
на тези хора и ги почитали; един от тях ги повикал в своята област и при своя 
народ и ги призовал да станат негови учители“220. Мак надминал Ахудеме и 
се опитал да накара номадите да водят уседнал начин на живот чрез въвежда-
нето на земеделието в техния бит. Сабирите, обаче, дълго време не можели 
да привикнат към християнските и цивилизованите форми на живот. Освен 
това, те не искали да се отказват от носещата им преимущества позиция на 
посредници между великите тогава сили; те оставали многочислени и се сра-
жавали в бъдещите войни и на двете страни. Вероятно, обаче, сключеният от 
сабирската владетелка Боа съюз с Византия около 528 г. е бил последица от 
дейността на мисията.

218 Zacharias Scholasticus. Op. cit. �II, 7, S. 254–255.
219 Прокопий кесарийский. Война с персами, I, 12, p. 32.
220 Zacharias Scholasticus. Op.cit., S. 255.
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Завършек на византийската мисия в североизточна Африка било обръ-
щането на алодийците от Лонгин. Алодийците били жители на най-южната 
от трите нубийски държави, горе-долу населяващи териториите на днешен 
Судан. Техният владетел научил за обръщането на нобадите и помолил техния 
владетел да му изпрати Лонгин. Лонгин не можел веднага да пристигне тук, 
тъй като бил необходим в Александрия, където бил замесен в споровете около 
избора на патриарх през 575 г. Неговите противници се опитали да го окле-
ветят пред алодийците, но замислите им били разкрити; техните пратеници 
– двама епископи – били върнати обратно. В крайна сметка, след множество 
трудности и препятствия той отпътувал, преминал през земята на макуритите 
и обърнал алодийците във вярата; владетелят и голяма част от народа били 
покръстени (580 г.). В тази мисия на преден план стояли религиозните инте-
реси; но и сключеният съюз между нобади и алодийци е бил следствие от нея. 
Важно за Лонгин било и съображението да се наложи над конкурентните по 
конфесия юлианисти. Във всички случаи тук става въпрос за една независима 
от Византия мисия, инициирана от владетеля на покръствания народ.

В Южна Арабия след византийско-етиопската победа над гонителя на 
християните Ду-Нувас последвала една вълна на християнизация, която, оба-
че, не винаги протичала по мирен път. Сега пък нехристияните били преслед-
вани и били поставени кратки срокове за завръщане във вярата на обърна-
ли се към юдейството християни. Действително император Юстин І не взел 
участие в християнизирането на химяритите (омирити). Напротив, техният 
владетел Калеб настоятелно искал от монофизитския патриарх Тимотей ІV 
Александрийски (517–535) един епископ за химяритите и молбата му била 
изпълнена. Епископът, чието име не е споменато в Мартириума на Арета, 
кръщавал всички в името на Св. Троица, ръкополагал клирици, възстано-
вил разрушените църкви в Награн и построил нови такива. В едно леген-
дарно предание той е наречен с името Грегентий, като се казва, че е служил 
около 30 години като епископ, построил бил много църкви и мнозина юдеи 
бил обърнал във вярата. Това предание, обаче, е съмнително, още повече, че 
Йоан Ефески пише за кратка дейност на ръкоположения от Тимотей епископ 
за химяритите; във всички случаи този епископ е бил монофизит.

При независимите мисии от този тип религиозните мотиви стоят на пре-
ден план. Много често подбудители за тях са самите владетели, а изпълните-
лите на мисията – избраните от тях епископи. Независимите от императора 
мисии, освен това, били монофизитски. За монофизитите мисионерския дух 
бил сам по себе си един отличителен белег. Те трябвало да се самоутвържда-
ват както срещу Византия, така и срещу Персия, като мисията спадала към 
мерките в тази посока. Характерно е, че всички мисионери без изключение 
произхождали от източните провинции на империята, като най-голям е бил 
броят на сирийците. Заслужава да се отбележат и пионерските успехи в кул-
турната им дейност, при която християнството се обвързвало и с изграждане 
на житейски навици и модели на мислене и поведение на новообърнатите. 
Те били запознавани със Свещеното Писание, литературата и земеделието. 
Целта е била номадите да се приучат към уседнал начин на живот.
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11. ЦЪРКОВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
НА ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН І

11.1. общи насоки

Политиката на Юстиниан била белязана от една цел, преследвана с ця-
лата твърдост и сила на волята, която излизала извън рамките на чисто раци-
оналните сметки: възстановяването на империята (restitutio imperii) в нейния 
предишен блясък. В този аспект Юстиниан може да бъде разглеждан като 
един от най-великите реставратори в римската история. Към поставяните 
цели се включвало постигането на религиозно единство в империята и осъв-
ременяването на правото. Религиозната политика на императора била посве-
тена на борбата с хетеродоксалните течения в християнството, както и сре-
щу езичниците, манихеите, юдеите, самаритяните и монтанистите. Църквата, 
чието чисто православно учение империята, според Юстиниан, била длъжна 
да защитава, трябвало също да има на разположение и едно обширно и годно 
църковно законодателство, с което да може да регулира всички сфери на 
своята дейност: йерархията, клира, монашеството, обществения и стопан-
ския си живот, организацията на отношенията между нея и държавата.

На юстиниановото законодателство, преди всичко на светската и цър-
ковната кодификация, било съдено да се превърне в един от най-големите 
успехи на отиващата си Късна античност. Този успех оставил трайно своя 
отпечатък върху историята и развитието на правото през Средновековието и 
дори в Новото време в цяла Европа.

Юстиниан се проявявал не само като богослов, но се опитвал чрез сво-
ята религиозна политика да обезпечи религиозното единство на империята; 
той интензивно се интересувал и от външния облик на църковния живот. 
Затова с едно обширно законодателство той се намесил в църковния живот 
и регулирал множество важни за него въпроси. Погледнато от тази страна, 
император Юстиниан се числи сред най-големите организатори и законода-
тели за византийската Църква. По същество той не ѝ дал ново устройство; 
много повече той отчасти развил нататък съществуващите начала, отчасти 
поставил нови насоки, за да се преодолее занемаряването в църковния жи-
вот221. Това, че императорът не успял да постигне всички свои цели, вече 
беше отбелязано.

11.2. Права и задължения на епископата

Голям брой от определенията засягат положението, състоянието и зада-
чите на клира. Тук императорът изхожда от дълбокото си уважение към све-
щенството, което е разглеждано като дар от Бога и като гарант за благосъс-
тоянието на империята. Той акцентира върху успоредното полагане на грижи 
както за правата вяра, така и за доброто състояние на свещенослужителите. 

221 Списък със законодателните актове на Юстиниан вж. в Приложение 7.
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Когато той извежда прерогативите на светската и духовната власти от един 
и същ принцип, с това той не визира учение за две власти; императорът ос-
тава в крайна сметка на върха на светската и църковната йерархия, тъй като 
държава и Църква по най-тесен начин са обвързани в ромеохристиянското 
съзнание за спасението. Изгражданата от ранновизантийско време идеоло-
гия, че правата вяра, богослужението и съблюдаването на каноните също са 
от значение за благото на държавата, ясно личи и в текстовете на юстиниа-
новото законодателство.

Естествено било, че Юстиниан посветил голямо внимание на епископа-
та, тъй като епископите били не само духовните пастири на своите диоцези, 
но те играели важна роля и в политическата и юрисдикционната структура на 
държавата. Юстиниан винаги изисквал спазването на вече утвърдените цър-
ковни правила. Според старото църковно право изборът на епископ ставал 
от клира на неговата църква, народа и епископите от съответната провинция. 
Когато през ІV в. Лаодикийският поместен събор (13-то правило) изключил 
„простолюдието“ (тълпата, Ђ���т���т), то това трябвало да се отнася само за 
най-нисшите слоеве на населението, а не за миряните като цяло. В юстини-
ановото църковно законодателство получава силата на закон тенденцията, 
че освен клирът, и знатните – „архонтите“ (�������т������т) следва да участват в 
избора на епископа. Клирът и архонтите предлагали трима кандидати, които 
били безупречни във вярата и в начина си на живот и били добре образовани; 
те трябвало да бъдат целибатни или най-много вдовци след единствен брак с 
девойка; те не трябвало да имат нито деца, нито внуци, за да бъдат свободни за 
своите духовни задължения. Те, освен това, не трябвало да бъдат политиче-
ски лица или военни чинове; такива можело да бъдат допуснати едва след 15-
годишна монашеска аскеза. Самият Юстиниан не винаги спазвал тези пред-
писания. Така издигналият се до комит на Изтока имперски чиновник Ефрем 
от Амида станал Антиохийски патриарх (527–545), като усърдно и строго 
прокарвал религиозната политика на своя господар. Миряни също можели 
да бъдат издигани като кандидати в избори за епископ, но трябвало да оста-
нат след избора минимум три месеца в по-нисък сан в клира. Византийската 
църковна история познава не един случай на избор и посвещаване на миряни 
„per saltum“222 за епископи или патриарси. Долната възрастова граница за 
епископите била 35 години. Допускал се избор и при участието само на двама 
или дори на един кандидат, когато било невъзможно да се намерят трима дос-
тойни. Спорно е, дали Юстиниан е искал да изключи останалите епископи от 
една митрополия при избора на техен събрат. Прави впечатление например, 
че житието на преп. Теодор Сикеот описва представянето на кандидатите от 
архонтите и клира, както и наречението – от митрополита, но не споменава 
нищо за епископския събор. Дефинитивният избор измежду тримата канди-
дати се правил от митрополита. След успешния избор новопосвещаваният 
трябвало да състави писмено изложение на своята вяра (libellus), което про-
читал на богослужението при ръкополагането си. Освен това той трябвало 

222 Със скок; повишаване в длъжност с прескачане на междинните степени.
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да се закълне, че ще бъде чужд на симонията. При нарушаване на посочените 
условия за избор и хиротония предписанията заплашват със следните нака-
зания: ръкоположения – с лишаване от сан, а ръкополагащите го – с едного-
дишно отлъчване и отнемане на имуществото.

Изборът на митрополит в началото се извършвал по същите правила, 
както и за обикновените епископи. Решението се взимало от събора на мит-
рополията. За избора на патриарх бил отговорен de facto императорът. Дори 
и да имало предложения от страна на митрополитите, императорът можел да 
не се съобрази и да предпочете някой друг. 

Повдигнато обвинение срещу вече избран епископ водело до отлагане с 
три месеца на неговата хиротония и провеждането на следствие от страна на 
митрополита. Ако обвиненият кандидат бъдел намерен за виновен, той никога 
повече не можел да бъде ръкополаган; ако обвинението е било изфабрикува-
но, то обвинителят бил наказван със заточение. За симония се предписвало 
низвержение както на ръкоположения, така и на ръкополагащите и всички 
други съучастници. Конфискуваното имущество се предавало в полза на хра-
ма на ръкополагания. Миряните, които били действали като посредници, се 
наказвали с двойно по-големи имуществени глоби. С цел да се предотврати 
скрита симония Юстиниан определелил фиксирани такси за епископска хиро-
тония. Така патриарсите трябвало да внесат максимално 20 фунта (1 фунт = 
327,45 гр.) злато, докато таксите за митрополитите и обикновените епископи 
зависели от приходите на техните епархии. Степенуването било твърдо уста-
новено и започвало от 30 фунта злато приходи годишно надолу; при доходи 
от под 2 фунта злато годишно дори се предвиждало освобождаване от такса. 
Придружителите на ръкополагащия също имали право на част от таксата.

Имуществото на епископите трябвало да принадлежи на Църквата и 
след смъртта им да остане в Църквата. Затова дарения и продажби на тако-
ва имущество били забранени; единствено наследеното от родителите иму-
щество можело да се управлява свободно, но след смъртта на титуляра то 
също се предавало на Църквата. Прецедент представлявали откупуването на 
пленници и други подобни благотворителни инициативи, за които можело да 
се разходват средства от продажба на църковни имущества. Даряването на 
цялото имущество на епископа в полза на Църквата не се разглеждало като 
симония. На епископа се забранявало съжителство с жена или своеволно 
прилагане на телесни наказания.

Юстиниан издал строги предписания срещу напускането на диоцеза от 
страна на епископа без императорско, съответно патриаршеско или архие-
пископско разрешение. Само при наличието на съгласие е било възможно 
предприемането на едно пътуване в друга епархия; това особено важало за 
пътуванията до Константинопол. Според правилата, пратениците на епис-
копите в столицата трябвало да водят преговорите. Нарушаването на тези 
предписания се наказвало с една година лишаване от сан, което се постановя-
вало от поместен събор. Опитът за връщане на изгубената по тези причини 
катедра или напускането на мястото на заточение се наказвали със заточение 
на друго, по-отдалечено място.
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Правният статус на кандидата за епископ се променял с хиротонията 
му. Тя го освобождавала от властта на родителите, а при робите – от при-
надлежността към робското съсловие. Ръкоположените свещенослужители 
можели да бъдат сваляни, но не и връщани в социалното си положение от-
преди хиротонията. Посвещението носело на епископите и освобождаване 
от кураторски и застъпнически задължения. Призоваването на епископ като 
свидетел в съда било забранено; епископът можел единствено да дава показа-
ния посредством други лица. Без разрешение от императора, никой епископ 
не можел да бъде призован пред съда дори и при наличието на обвинение, 
като в противен случай обвинителите били застрашени със загуба на поста 
си, парична глоба, телесни наказания и заточение.

Юстиниановите предписания частично се покривали със старите кано-
ни, за чието съблюдаване императорът винаги настоявал. Той не се боял да 
премахва злоупотребите и да установява един здрав порядък в промените.

11.3. Църковно устройство

По отношение на йерархическия ред в Църквата императорът потвър-
дил съществуващото тогава състояние и разделянето на Църквата в импери-
ята на пет патриаршии по следния ред: Рим, Константинопол, Александрия, 
Антиохия и Йерусалим. Александрийската патриаршия в своите основни 
черти била призната още от около 300 г., когато Александрийският епис-
коп бил издигнат за върховен епископ на Египет. Той имал правото да ръ-
кополага всички епископи в Египет (Долен Египет, Тиваида, Долна Либия) 
и да свиква съборите; около 300 г. към тях се добавили още и Горна Либия 
(Пентапол и Киренайка). В Антиохия това развитие започнало малко по-къс-
но. В началото градът бил църковен център само на Сирия, но след средата 
на ІІІ в. са засвидетелствани Антиохийски събори, в които участвали епис-
копи от Киликия, Кападокия и Палестина; така например Антиохийският 
епископ председателствал Анкирския (314 г.) и Неокесарийския (между 315 
и 324 г.) поместни събори. Патриархът, обаче, нямал властта да избира и ръ-
кополага епископите на този голям църковен диоцез, а само ги утвърждавал. 
Към началото на ІV в. бил оповестен друг голям диоцез като обединение на 
митрополии, но той не успял да прерасне в патриаршия, тъй като междувре-
менно се появил Новият Рим – Константинопол. Понт, Асия (Мала Азия) и 
Тракия се обединили в митрополитски съюз и прекъснали дотогавашната си 
зависимост си от Антиохия. Азия Проконсуларис с център гр. Ефес развила 
свой собствен синодален живот. Към митрополита на Понт се присъединил 
епископът на Кесария Кападокийска, докато епископът на Ираклия получил 
ръководството в Тракия. С 4-то правило на Първия вселенски събор (325 г.) 
се потвърждавали основните черти на митрополитското устройство, особено 
надзора на митрополитите при избора на епископите; с 6-то правило екс-
плицитно се признати правата на митрополитите в Александрия и Антиохия, 
като тези привилегии са разширени и върху другите епархии, т.е. очевидно 
върху митрополитите на Асия, Понт и Тракия. За Йерусалим съборът пред-
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писва предимство по чест, без обаче да бъде засегната юрисдикцията на мит-
рополита в Кесария Кападокийска над Йерусалим (7-мо правило). На Втория 
вселенски събор (381 г.) за първи път на епископа на Константинопол е при-
знато предимство по чест (���у���� ��т ����т) непосредствено след епис-
копа на Рим; въпреки това тогава все още оставали признати митрополит-
ските права на Асия, Понт и Тракия. След тази промяна дошла и логичната 
последица, че Константинопол, седалището на императора, бил въздигнат до 
юрисдикционно първенство. С 28-мо правило на Халкидонския събор (451 г.) 
се определило, че епископът на Константинопол притежава правото да ръ-
кополага митрополитите на Тракия, Асия и Понт, както и във варварските 
мисионерски региони. С това Константинопол окончателно бил въздигнат 
до ранга на истинска патриаршия. В началото на V в. Йерусалим също успял 
да се въздигне по чест до същинско патриаршеско достойство. Преди всичко 
патриарх Ювенал успял да се пребори в тази посока; през 449 г., след т.нар. 
„Разбойнически“ събор, император Теодосий ІІ (408–450) потвърдил патри-
аршеската му титла и признал юрисдикцията на Йерусалим над трите палес-
тински провинции. В Халкидон тази юрисдикция над трите Палестини била 
повторно призната. Така установеното по същество през V в. деление било 
потвърдено от Юстиниан с неговата 123-та Новела (1 май 546 г.), в която 
Църквата в империята се разделяла на 5 патриаршии.

На първо място в тази йерархия стоял епископът на Стария Рим, което 
по никакъв начин не означава признаване на примата на Рим над източните 
патриаршии. Юстиниан посрещнал папата, или по-точно папството, с голямо 
уважение и се застъпвал за трайната междуцърковна връзка на Изтока със 
Запада. Естествено, формулировки от типа „глава на всички свещеници“ и 
„подчиняване на всички свещеници на папата“ не следва да се надценяват в 
смисъл на подчиняването на Изтока пред Запада. Още в 17-то правило от 
Халкидон, макар и индиректно, катедрата в Константинопол била въздиг-
ната като последна апелационна инстанция за Източната църква. Също по 
политически причини, от една страна, с оглед реставрирането на империята 
и провеждането на религиознополитическите мерки за единение в Църквата,  
за императора било важно доброто разбирателство с папството. От друга 
страна, папата бил само един имперски епископ и оттам de jure също бил 
подчинен на действащото в държавата право. Покрай признаването на него-
вия примат по линията „Петър е първи сред апостолите; папата е наследник 
на Петър и оттам е примас в Църквата“, правено единствено с политически 
цели, стои разпореждането с папството, което Юстиниан и Теодора употре-
бявали в преследване на своите държавно-политически и религиозно-поли-
тически цели.

Подобни разминавания между правната регламентация и живата реал-
ност се наблюдава и в статуса на Константинополския патриарх. От една 
страна той бил третиран с най-голямо благоговение от страна на императора 
и също както папата наричан първи сред всички свещеници. Привилегията, 
че никой външен епископ не можел да стигне до императора без да бъде 
представен от патриарха, трябвало естествено да включва и факта, че той се 
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ползвал с висок авторитет пред императора. От друга страна, императорът си 
позволявал да въздига и сваля патриарсите, следвайки имперските интереси.

По отношение на останалите патриарси в юстиниановите закони няма 
особени определения. Заемането на патриаршеска катедра естествено 
било съобразявано с църковнополитическите интереси на правителството. 
Лоялният поданик Ефрем от Амида трябвало, в този смисъл, като патриарх 
на Антиохия да провежда политиката на своя господар. Употребата на наси-
лие в Александрия при заемането на патриаршеската катедра доказва само 
още веднъж доминацията на политическата воля на правителството.

Юстиниан почел епископската катедра в своята родина чрез въздигането 
ѝ в архиепископия и митрополия. Според 11-та новела от 26 април 535 г. (De 
privilegiis Archiepiscopi primae Justinianae) и определенията на 131-ва новела 
епископът на Първа Юстиниана бил митрополит и архиепископ, който имал 
под своя юрисдикция провинциите Дакия Медитеранеа, Дакия Рипензис, 
Втора Мизия, Дардания, Превалитана Провинция, Втора Македония и част 
от Втора Панония. Така архиепископът на Първа Юстиниана бил юрисдик-
ционно разделен от архиепископа на Тесалоники. Неговите избор и посвеща-
ване били поставени в компетенциите на поместния събор, както и еписко-
пите на гореспоменатите провинции били избирани от своите събори. С това 
бил направен един паралел между положението на архиепископа на Първа 
Юстиниана и Римския епископ по отношение на тогавашното положение в 
собствените им митрополии.

Юстиниан потвърдил достойнството и на архиепископията в Картаген, 
както и на другите архиепископии, които били получили подобни привиле-
гии от страна на императорската власт, а игуменът на Синайския манастир 
„Св. Екатерина“ получил ранг на архиепископ и пълна независимост.

11.4. Съборно управление

В живота на Църквата съборите вече били станали даденост и традиция. 
Най-ниската степен в съборния живот формирали епископските събори в един 
отделен диоцез, които в древните времена били компетентни при избора на 
епископи и при регулирането на дисциплинарните въпроси. Във всеки случай, 
скоро след това те били заменени от митрополитските събори; такива про-
винциални събори са отбелязани в Кападокия още през ІІІ в. В 4-то правило 
на Първия вселенски събор е посочена компетентността на митрополитски-
те събори при избора на епископи и с него на митрополита се дава правото 
да утвърждава избора. 5-то правило на същия събор изисква свикването на 
митрополитския събор два пъти в годината с цел изясняването и решаването 
на дисциплинарни въпроси. Антиохийският поместен събор (341 г.) признава 
като легитимен само събор, свикан от митрополита (16-то правило). Още на 
Халкидонския събор се появява обвинението, че съборният ред частично бил 
изпаднал в упадък. Двукратното провеждане на митрополитския събор в го-
дината и свикването му до три месеца след овакантяването на катедра отново 
станало задължително (19-то и 25-то правила на Халкидонския събор).
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В законите на Юстиниан, които следвали каноните, се срещат определе-
ния за митрополитските и вселенските събори. За провинциалните събори се 
говори в 123–та новела (1 май 546 г.) и в 137–ма новела (26 март 564 г.). Тези 
събори са представени като установени от св. апостоли и св. отци и трябвало 
да бдят за реда в църковното устройство. Като срокове за двукратното през 
годината свикване на тези събори били посочени четвъртата седмица от св. 
Петдесетница и месец октомври; на друго място като срокове се споменават 
месеците юни и септември. Около патриарсите трябвало да се събират онези 
епископи, които не можели да ръкоположат друг епископ, а около митропо-
лита – ръкоположените от него клирици. Всичко, което се нуждаело от подо-
бряване, трябвало да бъде предмет на провинциалния събор, като това били 
най-вече въпроси на устройството, на вярата, спорове между клирици и др. С 
това била свързана и една съдебна функция. Съдебните процеси срещу кли-
рици били йерархично организирани. Ако обвиняемият бил от нисшия клир, 
то епископът разследвал неговия случай; разследването срещу епископ се 
поемало от митрополита, а срещу митрополит – от компетентния патриарх.

В 123-та новела се разглеждат също и проблемите, които в случай на 
липсващо единство можели да се появят на съборите. Раздорите между епис-
копи от един провинциален събор трябвало да се уреждат от митрополита и 
други двама епископи от същия събор; ако тяхното решение не бъде прието, 
патриархът бил последната апелационна инстанция.

Високият ранг и общата задължителност на вероопределенията и кано-
ническите правила на вселенските събори  ги превръщал в сърцевина на бо-
гословската и църковноправната литература. Юстиниан също се позовавал в 
своята религиозна политика и църковно законодателство на първите четири 
вселенски събора. Колко много, обаче, свикването на един вселенски събор 
задължавало императора, показва не на последно място организирането от 
Юстиниан на Петия вселенски събор (553 г.). Тук става въпрос не толкова за 
едно насила присвоено право, колкото за едно признато от Църквата и предос-
тавено от нея право, още повече, че според византийската имперска идеология 
на императора се отреждало първото място както в светската, така и в духов-
ната йерархия. Високият авторитет, с който се ползвали вселенските събори, 
се вижда и в равнопоставеността на приетите от тях догматически формули-
ровки и канонически правила с държавните закони. Въпреки че дискусиите по 
догматически и църковноправни въпроси, както и самите формулировки на 
решенията, са били дело изключително на епископите, членове на събора, под 
невидимото ръководство на Светия Дух, императорът също имал свои лостове 
за влияние върху изхода от обсъжданията. Важна роля играели много на пръв 
поглед странични фактори, които били прерогатив на императора – от избора 
на мястото на провеждане и подбора на участниците до включените за обсъж-
дане проблеми в дневния ред. Изкушеният от богословието Юстиниан имал 
многократно възможността чрез религиозните си едикти и богословски трак-
тати да определи посоката на дебатите. Конфликтът с папа Вигилий по време 
на събора показва ясно, че поне при Юстиниан нямало място за независимо от 
императора богословие и религиозна политика.
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11.5. Положението на клириците

В юстиниановите закони подробно се разглежда и положението на през-
витерите и дяконите, както и на числящите се към нисшия клир. От всички 
клирици императорът изисквал да имат подходящо образование. Забрана за 
ръкополагане имало за второбрачните и за съпрузите на жени, които преди 
брака не били девици. Православната вяра, добродетелния и безукорен начин 
на живот били безусловни предпоставки за приемане в клира. Минималната 
възраст за дяконите била 25, а за презвитерите – 30 години.

В случай на обвинение срещу определен за ръкополагане клирик важа-
ли същите предписания, както при епископите. Симонията била преследвана 
с тежки наказания, но съществували регламентирани такси за помощници-
те на епископа. Разрешено било и даряването на имуществото или част от 
него от клирик на неговия храм преди ръкополагането. Хиротонията осво-
бождавала роба от неговата зависимост, но напускането на клира го връ-
щало обратно в робство. Отказът от свещен сан водел до тежки санкции и 
принудителен труд. Забранено било също на клириците да сключват брак 
след хиротонията. Неженените свещеници и дякони не трябвало да живеят 
заедно с никаква друга жена, освен майка или сестра. Нарушителите били 
предупреждавани и в случай на упорство били низвергвани и предавани на 
наказание от светската власт. Тежко наказание се налагало и на клирици, 
които лъжесвидетелствали; присъдите варирали от временно или постоянно 
лишаване от сан до телесни наказания, като за целта те задължително били 
предавани на светските съдилища. На свещениците било разрешено свобод-
но да управляват своето имущество; те можели също да завещават своите 
собствени имоти, но не и тези, които са придобили по време на службата си 
като клирици.

На нисшите клирици223 също била отредена особена роля. СпоменаваСпоменава 
се за иподякони (‰��д�������), четци (�����™у���) и певци (������), 
като имало изисквания за определено образование. Същото се отнасяло и 
за останалите църковни служители, като: икономи (�r�������), църковни 
адвокати (�����у���д����), служители в заведения за бедни (�����������), 
сираци (|�����������), кърмачета (�����������). Нисшите клирици не 
били ръкополагани, а били приемани в клира чрез ръковъзлагане (��������� 
�������у��). В случай на обвинение и едните и другите били отстранявани В случай на обвинение и едните и другите били отстранявани 
от длъжност до изясняване на случая. Предписанията срещу симонията, осо-
бено за лицата на ръководни длъжности, били обвързани с голяма матери-
ална отговорност. Имало такси при избора, които не можели да надвишават 
определена сума. Даряването на имущество на Църквата или на благотво-
рителните учреждения било разрешено. Минималната възраст за четците 
била 18, а за иподяконите – 25 години. Епископите имали задължението да 
надзирават управлението и управителите на благотворителните учреждения. 

223 Под нисши клирици тук са разбира т.нар. свещен чин в по-широкия смисъл на поняти-
ето, така, както е било разбирано от Църквата в древност и през Средновековието. Към тях се 
числят – иподякони, четци, певци.
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По отношение на брака нисшите клирици стоели по-близо до миряните. Все 
пак и за тях имало специални предписания. Така един четец при сериозни 
основания можел да сключи втори брак, но трети – в никакъв случай; с това, 
естествено, му се забранявало издигането в по-висшия клир. Ако въпреки 
това бъдела извършена хиротония, това имало за последица отлъчването на 
кандидата от клира. На четците и иподяконите било забранено под страх от 
наказание да напускат клира. Придобитото от тях по време на службата им 
имущество оставало в полза на Църквата или благотворителното учрежде-
ние, в което те работели. Нисшите клирици, обаче, можели да бъдат попе-
чители на сираци и управители на домове за сираци, както и да управляват 
имущества и ги разходват в интерес на сираците.

Жени или девици можели, след навършване на 50-годишна възраст, да 
постъпват в клира като дякониси; във всички случаи по-младите жени тряб-
вало да пребивават в манастир (�у��������у��������). Второбрачни не били приема-
ни за дякониси. Изисквало се те занапред да нямат никакви близки и познати 
и да живеят само в дома на своите родители или най-близки роднини; и тук 
за нарушителите били предвидени наказания. Познаването на Свещеното 
Писание и воденето на непорочен начин на живот били задължителни; при 
сключване на нов брак или конкубинат ги очаквала конфискация на имуще-
ството и смъртно наказание. Същите наказания важали и за съблазнителя на 
дяконисата. Към задълженията на дяконисите, освен възпитанието на деца-
сираци и бездомни и грижите за болни и бедни, спадала и помощта им при 
свещенодействия, като например при кръщение или погребение; при послед-
ното те пеели определени за целта духовни песни.

11.6. мерки за издигане на църковния живот

Прогресивно налагащият се светски характер в поведението на клира 
накарало Юстиниан да издаде законови предписания за църковния живот, ма-
кар и не винаги да постигал желания от него резултат. От тези предписания 
можем да си съставим картина с какви недъзи на времето той е трябвало да 
се бори. Високата почит на която се радвал клирът довела до там, че и хора 
без вътрешно призвание се стремели към него; занижената дисциплина и ни-
ската нравственост често пъти давали лош пример. Един от първите призиви 
на императора бил епископите, митрополитите и патриарсите да обръщат 
внимание преди да ръкополагат лица за клирици на живота и подготовката 
им. Горните граници в броя им не трябвало да бъдат прекрачвани, още по-
вече, че заплащането на прекомерен брой клирици можело да доведе отдел-
ните църкви до финансови затруднения. Определянето на подходящия брой 
клирици за всеки храм се предоставяло на неговия основател или ктитор. 
Императорът изразява съжаление за обедняването на много храмове и за 
финансовите затруднения на клириците там, където църковното имущество 
вече не достигало за изплащане на техните възнаграждения. За „Голямата 
църква“ („Св. София“) в Константинопол той въвел един „numerus clausus“ 
(пределна норма) от 425 клирици: 60 презвитери, 100 дякони, 90 иподякони, 
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110 четци, 25 певци, 40 дякониси, към които се прибавяли и 100 клисари. 
За съкращаване на местата било предписано, за овакантените поради смърт 
да не бъдат посвещавани нови клирици, а първо да се привличат свободните 
такива, докато броят им достигне своя оптимум.

Естествено основателите на храмове имали задължението за необходимо-
то оборудване на своя храм и за съответното възнаграждение за клириците. Те 
имали правото да предлагат клирици за своите църкви, но кандидатът трябвало 
да бъде проверен дали е достоен от патриарха или съответния епископ.

11.7. Съдебни функции на епископата

По отношение на споровете между клириците местният митрополит се 
явявал първа и втора съдебна инстанция, а патриархът – първа, втора и тре-
та, т.е. първа и последна инстанция. Патриаршеското решение като цяло не 
подлежало на обжалване. Светските съдилища не можели да разглеждат дела 
срещу клирици и монаси; изключение представлявали престъпленията и про-
виненията, при които Църквата предавала разглеждането на държавния съд; 
така, при криминални случаи, при които епископът отсъждал, че клирикът е 
виновен, той го лишавал от духовния му сан и го предавал на държавния съд. 
Светският съдия трябвало да вземе под внимание и присъдата на епископа, с 
която клирикът се лишавал от сан.

11.8. богослужебен живот

Понеже очевидно и литургичните задължения на клира били занемаре-
ни, Юстиниан в един закон от 11 март 528 г. (Cod. І, 3, 41) заповядвал кли-
риците да изпълняват точно богослужебните си задължения и да пеят в хра-
мовете. Също така той задължавал клириците да взимат активно участие и 
в другите служби – вечерня, бдение, утреня и др. Надзорът по спазването на 
предписанията се възлагал на епископа, екзарха, протопрезвитера и защит-
ника (дефензора); виновните клирици трябвало да бъдат лишавани от сан. 
Ежедневното отслужване на св. литургия не било предвидено. За женените 
свещеници се смятяло за неподобаващо да служат св. литургия след като са 
изпълнявали съпружеските си задължения. За основаването на църква или 
манастир било предписано отслужването на необходимите богослужебни по-
следования преди строежът да бъде издигнат. Забранени били богослужения 
без участието на клирик, религиозни процесии само от миряни, отслужва-
нето на св. литургия в частни домове и частни молитвени домове. Тук преди 
всичко отражение давали опасенията от отслужване на еретически литургии, 
поради което императорът разпоредил да бъдат съборени частните молилни 
под страх от конфискация на имуществото. Понеже вземането на участие от 
страна на енориашите в богослужението било желателно, Юстиниан забра-
нил отслужването на т. нар. безгласна св. литургия.

Срещу светския живот, който водели мнозина клирици, били насоче-
ни предписанията, които забранявали непристойното поведение: играта на 
зарове, табла, участието в представленията и надбягванията на хиподрома, 
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залаганията, посещенията в театъра и др. Нарушителите първо трябвало да 
понесат каноническо наказание, а ако не се поправели били лишавани от сан 
и отлъчвани.

Ако клирик напуснел службата си без основателна причина, епископът 
трябвало да постави друг клирик на негово място, който вече не можел да 
бъде прогонен от сваления; завърналите се след това клирици не трябвало 
да бъдат допускани обратно в клира. Освобождаването на клириците от за-
коновите и данъчни тежести се отнасяло и до военната и държавната служ-
ба. Юстиниан предвидил наказание за преминаване от клира във войската 
дори и за отстранените клирици. Още 7-мо правило на Халкидонския събор 
заплашвало с анатема всички, които призоват клирици на военна служба. 
Ако клирици бъдат открити на такава служба, те трябвало да се отлъчат и 
накажат. Ако съобразно обвинението срещу клирик не можело да се изчака 
ежегодния провинциален събор, разрешавало се да се свика събрание ad hoc. 
За клеветниците, чиито обвинения се докажело че били фалшиви, също се 
предвиждали тежки наказания.

11.9. имуществени права на Църквата

Една редица от разпоредби се занимава с имущественоправните и ико-
номическите интереси на Църквата. Много нови църкви и благотворителни 
заведения били построени от ктитори, сред мотивите на които били както 
благочестието, така и обществения престиж. В тази връзка 3-та новела от 
18 март 545 г. определяла, че строежът или реставрацията на един храм не-
пременно трябва да бъде завършен; в случай че ктиторът умре, то задълже-
нието оставало за неговите наследници, при което епископът и чиновниците 
трябвало да надзирават неговото изпълнение. Също и изпълнението на за-
вещани дарения за църкви или благотворителни заведения от наследствата 
на благодетели трябвало внимателно да се проверяват, за което били пред-
писани и точни срокове. За да се избегне изпадането в нищета на един такъв 
недостатъчно обезпечен строеж, 67-ма новела от 1 май 538 г. определя, че за 
предпочитане е по-малките суми да се използват за възстановяване на стар 
храм, при което на дарителя също може се даде ктиторско достойнство.

Църквите и благотворителните учреждения били юридически лица. 
Те притежавали собствено имущество и самоуправление, можели да пода-
ват жалби в съда и да бъдат страна по дела. Даренията, пожертвуванията и 
завещанията били сред най-важните им приходоизточници. Даренията били 
поощрявани, дори и от клириците, които иначе трябвало да стоят настрана 
от всякакъв вид симония. Даренията над 500 солида трябвало да се деклари-
рат в съда. Тъй като завещанията често пъти били неясни по съдържание, 
Юстиниан се погрижил да въведе ред в това отношение. Ако само Иисус 
Христос бъдел посочен като наследник в завещание, без да се конкретизира 
храм-бенефициент, икономът на града, в който бил починал наследодателят, 
можел да предяви претенции към завещаното и да го използва за благотво-
рителност. Ако за наследник е бил посочен някой светец или архангел, то 
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най-напред право върху наследството имал този храм в града, който носел 
неговото име, а ако нямало такъв – някой едноименен параклис или благот-
ворително учреждение; при липса на такива всички храмове в града заедно си 
поделяли наследството. Ако пък имало няколко храма с това име, надаряван 
бил най-бедният от тях, при условие че не можело да се установи кой е бил 
любимият храм на починалия. За наследствата на ктиторите били предписа-
ни по-детайлизирани правила за изпълнението на техните завещания и били 
определени точни срокове.

Други предписания засягали защитата и привилегиите на църковните 
имущества. Забранено било продаването или замяната на църковна собстве-
ност, издръжката на войници с църковни средства, както и профанирането 
на свещени предмети (с изключение при откупване на пленници). Даренията 
за Църквата били освободени от данъци върху печалбата. За събирането на 
обещаните дарения бил определен срок от сто години. Раздадени или прода-
дени църковни имущества трябвало да бъдат върнати, при което и дарителят 
и получателят трябвало да заплатят глоба от 20 фунта злато. Размяната на 
църковна собственост между две църкви можела да стане само с разрешени-
ето на съответния митрополит.

Многобройни били и правилата за управление на църковните имуще-
ства, за които отговорни били икономите и нисшите клирици. Икономите на 
храмовете и благотворителните учреждения били под надзора на епископа, 
пред когото трябвало редовно да се отчитат. Нотариите и писарите (харту-
лари) трябвало да се грижат за договорите. Броят на хартуларите бил точно 
определен за отделните провинции и специализирани звена. Опитите да се из-
влече печалба от страна на икономите се наказвали строго. Забранено било 
дългосрочното отдаване под наем или аредна на църковна собственост, като 
най-дългият срок бил за две поколения (= 60 години). Само за едно поколение 
(= 30 години) можело да бъде отдавано правото на ползване на един църковен 
имот. Дълговете на храмовете и благотворителните заведения трябвало да се 
погасяват чрез публични търгове. Заплащането на висящи данъчни задъл-
жения можело евентуално да се извърши и с недвижим имот. Определени 
привилегии имало за храм „Св. Възкресение“ в Йерусалим, за „Св. София“ в 
Константинопол и за храмовете в Африка.

11.10. Социална дейност на Църквата

От законите на Юстиниан може да се вникне и в обширната по обхват 
социална дейност на Църквата. На нея са вменени задълженията за поддърж-
ката и управлението на домове за бедни, сираци, деца, старци, чужденци, 
болници, откупуване на пленници и роби. Доходите от църковното имуще-
ство трябвало да служат и за издръжката на клира и църковнослужителите. 
Подкрепата от страна на държавата се изразявала в освобождаването от да-
нъци на църковните производства. Дори и погребенията на бедните били за-
плащани от доходите от църковните имущества. Юстиниановите закони ис-
кали да дадат импулс на Църквата в областта на благотворителната дейност. 
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Грижата за подобряване на структурата на Църквата вървяла паралелно с 
императорските усилия за единство и чистота във вярата; настина, теорията 
и практиката често пъти много се разминавали, като се допускала и заблуда-
та, че всеки детайл от човешкия живот би могъл и би трябвало да се регулира 
със закони.

11.11. монашество

Един важен етап в църковната история представлява юстиниано-
вото законодателство по отношение на монашеството. За първи път 
на Халкидонския събор монашеството било принципно интегрирано в 
Църквата, а манастирите, според учредяването и начина им на живот, били 
подчинени на провинциалния епископ (4-то, 8-мо и 24-то правило). Така 
един манастир вече можел да бъде основан само със съгласието на местния 
епископ, а монасите били поставени под неговата юрисдикция. Те трябвало 
да останат на мястото, където са приели монашество (4-то правило). На 
тях им се забранявали всякакви светски занимания (3-то правило), както и 
постъпването във войската или заемането на държавна длъжност (6-то пра-
вило). Веднъж учреден, един манастир повече не можел да бъде преобразу-
ван в светско учреждение (24-то правило). Разбираемо е, че халкидонските 
правила можели да обхванат само една част от монашеския живот, най-вече 
организираното в манастирите монашество. Анахоретите не попадали и за-
напред в обсега на предписаните от събора строги организационни мерки. 
Това положение явно не се е харесвало на висшата йерархия и на големия 
организатор Юстиниан. По тази причина епохата на неговото управление 
бележи една важна следваща крачка в интегрирането на монашеството в 
църковния живот. Императорът повторил определенията от Халкидон, ко-
ито се отнасяли до регулирането на юрисдикцията на епископите. Новото 
при него е фактът, че киновията и лаврата са обявени за единствено при-
знатите типове манастири. Всички монаси трябвало да живеят, ядат и спят 
заедно. Отделни килии били разрешени – освен на старите и болните – само 
на исихастите и анахоретите, чийто брой трябвало да остане ограничен, а 
техните килии трябвало да се намират вътре в оградените със стени черти 
на манастира. На пръв поглед изглеждало, че свободното отшелничество е 
забранено. На практика и юстиниановото законодатество не успяло нито 
да премахне напълно свободното пустиножителство, нито пък да уеднакви 
до край лаврите и киновиите. През целия ранновизантийски период се сре-
щали древните форми на монашество. Гонението на монасите от страна на 
иконоборците по естествен път дало нов тласък за възраждане на отшелни-
чеството. Едва след размириците, породени от иконоборството, киновията 
могла отново да получи подем; все пак тази форма на монашески живот 
се оказала по-подходяща за църковнополитическите действия срещу ико-
ноборците, отколкото хлабавите обединения на лаврите и дори от самос-
тоятелната борба на анахоретите. Ярък пример в това отношение бил ре-
формираният от преп. Теодор Студит манастир Студий в Константинопол. 
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Неговото влияние по-късно отново изиграло решаваща роля при организи-
рането на Великата Лавра на преп. Атанасий в Атон през втората половина 
на Х в. Така започнал един период на поощряване на киновиите по въведен 
от Юстиниан модел, който продължил до ХІV в., когато движението на 
идиоритмията започнало да подкопава киновията отвътре.

Юстиниановото монашеско законодателство засягало най-вече основа-
ването на манастирите, тяхното устройство, имуществата им и монашеския 
живот. В 133-та новела от 16 март 539 г. се изразява висока почит пред мо-
нашеството, което е определено като свято, въздигащо душите към Бога и 
служещо на цялото християнство със своите чистота, пример и молитви. В 
5-та новела от 17 март 535 г. на основателя на един манастир се възлагало да 
постигне единомислие с местния епископ за необходимите мерки и средства, 
след което епископът трябвало да освети предназначеното за строежа място 
и да побие кръст в него.

Постъпването в манастир по принцип било достъпно за всеки. Все пак, 
като предпоставка се изисквали солидно познаване на Свещеното Писание и 
готовност за сурова аскеза. Роби също можели да постъпват в манастир, при 
което получавали свободата си; при провинения, обаче, или при независимо 
по какъв повод напускане на манастира, те отново били превръщани в роби. 
Хора, намиращи се в брачен съюз също можели и без развод да постъпват в 
манастир, като трябвало да гледат на своя брачен партньор като на починал. 
Такива хора можели да взимат и своето имущество в манастира, като то се 
зачислявало към манастирското имущество. Деца, които желаели да постъ-
пят в манастир, не можели заради това да бъдат обезнаследявани от своите 
родители, а имали право да претендират за една четвърт от тяхното имуще-
ство. Ако, обаче, някой напуснел манастира, то неговото имущество оста-
вало там. От друга страна децата, чиито родители постъпвали в манастир, 
имали правото по закон на една четвърт от тяхното имущество, за която 
те при нужда можели да заведат иск към манастира; по същия начин жена, 
чийто съпруг постъпвал в манастир, можела да претендира за зестрата си. 
Имуществото на съпрузи, които заедно встъпвали в монашество, трябвало да 
бъде поделено и предадено на двата манастира. Ако само единият от съпру-
зите постъпел в манастир, то другият, според юстиниановото право, можел 
отново да сключи брак.

След постъпването в манастира се предвиждал един период на послуш-
ничество (без пострижение и със светско облекло) в рамките на три години. 
След успешно утвърждаване през това време и съответния изпит от стра-
на на игумена, следвало същинското пострижение с полагането на обети 
(}��������� ��������������������������). Знаци за това били новото пострижение (������) и 
връчването на истинско монашеско одеяние (у����).

Ръководител на манастир, според правилата, бил игуменът ((��������т�� 
����т���т�тт), а в женските манастири – игуменката (���������). Като предпостав- Като предпостав-
ки за това достойнство Юстиниан посочва достоен за подражание начин на 
живот и дарования в областта на душегрижието и управлението. Игуменът 
не трябвало задължително да бъде презвитер, можел да бъде и обикновен мо-
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нах. По принцип длъжността се заемала до живот. След смъртта на игумена 
вторият ((д������т) можел да бъде избран, ако притежавал изискваните ка- можел да бъде избран, ако притежавал изискваните ка-
чества, а ако не – някой друг член на братството. Минималната възраст за из-
бор на игумен била 30 години. Епископът трябвало да провери правилността 
на проведения изпит и, ако всичко било съобразено с правилата, да утвърди 
избрания и го въдвори. Така надзорът над манастирите се предвал в ръцете 
на епископите. Освен това местният епископ имал и юрисдикцията над ма-
настирите, поради което монаси и монахини не можели да бъдат съдени от 
светски съдилища (79-та новела от 10 март 539 г.). Монасите били съдени 
на първа инстанция от игумена или неговия апокрисиарий, а в по-тежките 
случаи – от епископа. Светски съдии, които се намесвали в процеси срещу 
монаси, били наказвани с уволнение и парична глоба. Един игумен можел да 
ръководи само един манастир. Монархичното управление съответствало на 
византийската традиция. Игуменът бил задължен да надзирава начина на жи-
вот на монасите и при необходимост да го коригира. Той имал на разположе-
ние наместници, съответно пълномощници ((������у�����������у������), с чиято помощ с чиято помощ 
монасите можели да се грижат за своите частни дела. Женските манастири 
също имали свои апокрисиарии, по възможност евнуси.

Предписанията, засягащи църковните имущества, важали с необходи-
мите изменения и за манастирските имущества. Манастирите имали правото 
да притежават движими и недвижими имущества. Източниците на обогатя-
ване били от една страна – даренията, а от друга страна – частната собстве-
ност на постъпващите монаси и монахини и доходите от техния личен труд. 
Управлението на манастирските имущества се извършвало от иконома, кой-
то бил подчинен на игумена. Епископът също имал надзорни права в това 
отношение. Продажбата на манастирско имущество била забранена, както и 
използването му за други църковни цели. Изключения били допускани само в 
изключителни случаи или за създаването на благочестиво учреждение, как-
то и за възстановителни работи, които не можели да бъдат финансирани по 
никакъв друг начин. Със 111-та новела от 1 юни 541 г. били облагодетества-
ни църковните и манастирските имущества и били удължени сключените за 
такива имущества договори с 10 години.

Юстиниан се погрижил и за добрата организация на монашеския живот. 
Манастирът трябвало да бъде ограден със стена. Максимално разрешените 
две врати трябвало да бъдат пазени от по-старите монаси, които трябвало 
да предотвратяват излизането извън манастирските стени на монасите без 
разрешението на игумена, както и влизането на недостойни хора. Ако в ма-
настира нямало храм, то трябвало всички монаси заедно да излизат от мана-
стира за молитва и богослужение. Напускането на манастира се смятало и 
за морално престъпление; ако монах бъдел заварен в кръчма, той трябвало 
да бъде предаден от градския защитник (дефензор) на игумена, който го про-
пъждал. Монасите не можели да стават кръстници на миряни или да бъдат 
настойници и попечители.

Както вече се каза, императорът предписвал киновията като задължи-
телна форма на монашески живот, при която всички монаси трябвало заедно 
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да се хранят и спят, с което се постигал взаимен контрол. В по-многолюдните 
манастири не всички монаси спели едновременно, а някои стояли будни, кон-
тролирали спазването на реда и се молели. Изключение се правело само за 
начина на живот на анахоретите и исихастите, които получавали за упраж-
няване на своята аскеза една къщичка ((�r��������r����������������), както и за престарелите както и за престарелите 
и болните, които можели да получат своя собствена килия.

Заниманията на монасите трябвало, от една страна, да включват изуча-
ването на Свещеното Писание и трудовете на светите отци, а от друга страна 
– упражняването на занаяти. Клирици можели да бъдат само четири или пет 
от най-старите монаси, които се занимавали с душегрижието и богослуже-
нието. Светските клирици можели да бъдат женени. За да се изключат недо-
разумения, на монасите-клирици бил забранен бракът във всички клирични 
степени. Монаси, които сключели брак, били прогонвани от манастира и на-
казвани.

Влизането на жена в мъжки манастир и на мъж в женски било строго 
забранено. Също и апокрисиариите на женските манастири можели да об-
щуват само с игуменката или с вратарката. Юстиниан забранил всякакви 
срещи между монаси и монахини, особено ако са роднини. При погребе-
нието на една монахиня останалите трябвало да останат в манастира, тъй 
като работата трябвало да се извърши от мъже. За пръв път изрично било 
забранено монаси и монахини да живеят в един смесен манастир. Законът 
(Cod. І, 3, 43) от 18 януари 529 г. забранявал съществуването на подобни 
двойни манастири. Разделянето на такива манастири станало като онзи 
пол от обитаващите, който бил по-многоброен, оставал в манастира, а 
другият пол бил преместван в друг манастир. Презвитер или дякон, които 
упражнявали богослужебни функции в женски манастир, нямали право 
да живеят в него.

Който прелъстял монахиня, също както и неговите съучастници, бил 
наказван със смърт и конфискация на имуществото в полза на манастира 
на прелъстената. Тя самата трябвало да остане под арест при строг режим 
в манастира, за да се избягнат следващи подобни провинения. Санкциите 
срещу монаси и монахини варирали от предупреждение до прогонване от 
манастира.

11.12. Църква и държава

По-нататък, законовите предписания на Юстиниан засягали и отноше-
нията между Църква и държава. Авторитетът на епископите се разпростирал 
нашироко в държавните дела. С 8-ма Новела (14 април 535 г.) императорът 
разпореждал, че висшите чиновници, архонтите, след като получели декре-
тите за своите назначения, трябвало да положат подобаваща за длъжността 
им клетва пред съответния митрополит. С определението в Cod. I, 4, 21 (1 
юли 528 г.) епископите получавали разрешение при отсъствието на съдия да 
решават финансови спорове. Със законът Cod. I, 4, 31 (1 октомври 531 г.) 
на епископите се предоставяли и съдийски правомощия по държавни дела. 
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Затворите трябвало да бъдат под попечителството на епископите (Cod. I, 4, 
23 от 21 януари 529 г.); други затвори в селата и градовете били забранени. 
С 86-та Новела (16 април 529 г.) императорът заповядвал хората, които смя-
тали че делото им е решено несправедливо от компетентния префект ((�© 
��т �������т ��������������т �������������т ��������������������), да се обръщат към епископа със своите оплаквания. да се обръщат към епископа със своите оплаквания. 
Епископът трябвало да интервенира пред префекта по въпроса; ако префек-
тът се съпротивлявал, то епископът можел да го призове да даде обясне-
ние пред императора. Епископът имал също така възможността да решава 
в случаи на очевидна несправедливост между архонта и съдещите се стра-
ни, при което след това префектът под заплахата от санкции бил обвързан 
с отсъждането на епископа. Епископите също били заплашени с църковни 
наказания, ако проявявали пристрастност в своето съдопроизводство. Ако в 
един град нямало на разположение нито един архонт, то спорещите страни 
се задължавали да търсят правата си пред екдика (държавния адвокат) или 
пред епископа.

Църквата разполагала и с правото на убежище (азил); в тези случаи пре-
следваният бил третиран като гост на Църквата, която трябвало да го защи-
тава от несправедливо преследване. Още от ІV в., обаче, се забелязват тен-
денции за ограничаването на това право от страна на държавата. Император 
Теодосий ІІ (408–450) потвърдил това право и издал точни правила за него-
вото прилагане. На базата на натрупания опит в това отношение, Юстиниан 
изключил редица престъпления от ползването на азилното право.

Епископът можел да се намесва и в случаи на несправедливо зави-
шени данъчни вноски от страна на магистратите; първо се предвиждало 
оплакване пред архонтите, а ако то нямало ефект – оплакване пред импе-
ратора. Както вече се спомена, епископите не можели да бъдат призова-
вани като свидетели пред съда; напротив, помощните органи на съда тряб-
вало отидат при епископа, който трябвало да даде показания с ръка върху 
Свещеното Писание. Без императорско разрешение нито един епископ не 
можел да бъде призоваван в съда в случай на провинение; архонт, който 
нарушавал това предписание, бил заплашен с уволнение, парична глоба, 
телесни наказания и заточение.

От икономическо значение е било правото на надзор на епископите 
над държавните предприятия. Епископът и видните граждани трябвало 
да проверяват приходите и разходите на градовете, строежът на сгради, 
пристанища, мостове, улици, кладенци, водопроводи и др., да се грижат за 
ефективното им изграждане и за предотвратяване на извънредни разходи; 
в това отношение бил предвиден контрол на обектите веднъж годишно. 
Предприемачите дори можели да бъдат принудени да допускат и по-чест 
епископски надзор.

В рамките на седмично извършвания контрол на затворите епископът 
можел да разследва какви са основанията за наказанията на затворниците; 
недостатъчните доказателства и несправедливите наказания трябвало да се 
докладват на императора. Законът от 18 март 535 г. потвърждавал общия 
епископски надзор над държавната администрация.
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С различни законови определения било обвързано и епископското 
попечителство над социалното благопреуспяване на държавата. Покрай 
рамковите определения имало още и множество детайли, които правели 
възможна намесата на епископите по въпроси от обществен интерес. Така 
на клириците като цяло било предоставено настойничеството и попечител-
ството за бедни и сираци, като на епископите се възлагал вътрешния над-
зор над попечителите. Епископът трябвало да предлага и попечителите за 
душевноболни деца (срв. Cod. I, 4, 29 от 1 септември 530 г.). Попечителите 
на деца на душевноболни родители трябвало под епископски контрол да 
определят в случай на женитба зестрата на детето като дял от имуществото 
на родителите. В отглеждането и възпитанието на изоставените деца, освен 
светските власти и местният епископ имал правото на становище. Право 
на надзор епископите имали и по спазването на законите, засягащи земе-
владелците и земеделските работници (�����������т����������т). Закрилата на жените, 
принудени да проституират или да играят в театъра и на хиподрома, била 
предвидена в закон (Cod. I, 4, 33 от 1 ноември 534 г.), с който на епископа 
се давало правото на намеса в техен интерес.

Накрая трябва да се споменат и предписанията на императора за 
издигане на нравствеността на народа. Интересно е да се отбележи, че 
бракът не е поставен в никаква връзка с Църквата; сключването на брак 
също ставало без намесата на Църквата. Само там, където хората не 
сключвали брачен договор, но искали да имат валиден брак, можели в 
църква пред клириците да декларират своята воля за сключване на брака 
и да я потвърдят писмено. Определенията срещу търговията с момичета, 
сутеньорството, хомосексуализма, лекомислените клетви и проклятия 
се смятали като приноси към нравствеността. Респектът пред църковни-
те учреждения бил засилен, както и спазването на църковния ред (напр. 
при смъртта на един длъжник осигуряването на нормалното му погребе-
ние и защита на роднините му).

12. ДОКТРИНАТА ЗА ИМПЕРАТОРСКАТА ВЛАСТ 
И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Макар и без написана Конституция, през цялото съществуване на 
Византийската империя абсолютната власт на императора, т.нар. авток-
рация, лежи в основата на държавата. Независимо от политическите ре-
алности, според византийската държавно-политическа теория и идеология 
няма друга власт освен тази на императора. Всички жители на империята 
били само негови поданици или роби, а той – техен баща, благодетел, за-
конодател и съдия. Тази доктрина има своите корени в различни традиции, 
преди всичко в римската имперска идеология и в развилата се с времето от 
елинистическата мисловност представа за представителството на Бог чрез 
императора, за властта по Божия милост. На това се позовава и Юстиниан, 
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като цитира Улпиан224: „Което е угодно на принцепса, то има силата на 
закон“ (Quod principi placuit, legis habet vigorem – Inst. I, 2, 6; Dig. I, 4, 1). 
В служба на придаването на тайнственост и недостъпност на императора 
служел и прецизно изпипаният дворцов церемониал, в който в близък па-
ралел с църковната литургия се подчертава сакралното почитание на им-
ператора. Когато византийските императори започнали да се възприемат 
като наследници на римските цезари, то в разбирането на императорската 
власт се наблюдава едно продължително развитие. Апотеозът (обожествя-
ването) на починалия Октавиан Август, който сам се представял все още 
като принцепс, като пръв сред равни (primus inter pares), се развил в култа 
към императора, а оттам постепенно се преминало от принципат към до-
минат. Постепенно мисълта за божествеността се пренесла и върху живия 
император. В домината на Диоклециан императорът официално е признат 
за доминус, за господар и бог за своите поданици и е почитан като такъв. 
Покрай това още от рано съществувала и концепцията за една власт от бога 
(�� ���‡� ���‡‡), с помощта на която станало възможно да бъде прокаран мос-
тът към възприетата от християнството идея за власт по Божия милост. 
Когато вече самият император бил християнин, представата за императо-
ра-божество се смекчила до вярата в една особена святост, предадена по 
Божия воля на владетеля.

Възприемането на някои от езическите концепции в тази сфера се виж-
да и от употребата на епитети като sacratissimus, sanctissimus, divinus и съ-
ществителни като numen, divinitas. Всичко, което било в досег с императора, 
можело да бъде наречено „свещено“. „Sacer“ е било равнозначно с „импе-
раторски“. Латинската заемка у���� (от sacra) е била обичайното гръцко 
название за императорските конституции. Действително, тук-там оставали 
слаби спомени за прехвърлянето на властта от народа на императора. Това 
нямало особена практическа стойност, освен може би по въпроса за при-
емствеността, тъй като официално императорската власт никога не е била 
провъзгласявана за наследствена и на теория оставала във вида на изборна 
монархия. Зависимостта на императора от законите била респектирана от 
правната теория и очаквана от общественото мнение.

Покрай идеята за божествеността на императорската власт същест-
вувал и един етически компонент, който се отнасял до нравствените изис-
квания към индивида. Зад него стои като определящ мотив уподобяването с 
Бога (}����у�т ��©). Изповядването от императора на правата вяра е раз-
глеждано като предпоставка за особеното място на владетеля. Във византий-
ската имперска идеология е закрепена тясно връзката между Православието 
на императора и благополучието на държавата. Оттук застъпничеството за 
Православието, грижата за Църквата и за разпространяването на Евангелието 

224 Домиций Улпиан (ок. 170–223), родом от гр. Тир, ръководител на императорската 
канцелария, впоследствие преториански префект. Убит от метежници. Между 213 г. и 217 г. 
разгръща обширна литературна дейност, включваща около 220 книги, повечето от които са 
оцелели. Автор на множество юридически коментари, намерили място и в кодифицираното 
при Юстиниан римско право.
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спадали към задълженията на императора, който трябвало сам да се въз-
приема като приятел на Бога. Фактът, че това застъпничество в полза на 
Църквата породило и властови позиции на императора в нея, а той се домог-
вал да богословства и да развива учението на Църквата, е било едно логично 
следствие. Времеуправлението на Юстиниан е една от най-значителните епо-
хи по отношение на този феномен.

В личността на императора се концентрирал целият политически авто-
ритет. Той бил върховен военачалник на войската и вземал решенията за мир 
или война. Той бил единственият и неограничен законодател. Като такъв той 
надзиравал управлението, назначавал сановниците и офицерите и определял 
техните рангове и задачи. Императорът също така бил върховния съдия и 
тълкувател на законите. Така неговият дворец се превръщал в център на 
управлението. Всеки цивилен или военен чиновник притежавал съответния 
ранг с почетна титла, която тясно го обвързвала с императора. Тази систе-
ма правела разбираем фактът, че, според ориенталската и елинистическата 
традиция, на дворцовите чиновници, а така също дори и на евнусите можели 
да бъдат възлагани управленски задачи. По този начин в крайна сметка така 
и не съществувал твърдо установен стабилен ред в изпълнителните инсти-
туции с ясно разграничени компетенции. Според случая и външните обстоя-
телства чиновници от кубикулума или от периферното управление можели 
да поемат централната власт. И всеки път се стигало до ново преразпределе-
ние на длъжностите и преустройство на институциите. Въпреки това визан-
тийското управление съумявало, при всичките си недостатъци, да осигурява 
единството на империята. Бюрокрацията представлявала един важен фактор 
за асимилационната интеграция на иначе нито расово, нито езиково, нито 
религиозно единната империя.

Характеристиката на управителния апарат в ранновизантийско вре-
ме, който е бил изграден на базата на диоклециано-константиновите ре-
форми, е представлявал една пирамидална по форма конструкция. Някои 
влиятелни водещи чиновници ръководели различни управленски отрасли, 
чиито чиновници били поставени в йерархическа система и били подчи-
нени на ръководителите „според положението си“ (sub dispositione). С 
тези функции били обвързани и дворцовите санове и титли. Една друга 
съществена стъпка в реформите било разделянето на военната от цивил-
ната власт, чрез което заедно с църковната, се създала една тристранна 
йерархия.

Усилията на Юстиниан били насочени особено много към подобрява-
не на управлението на провинциите, където видимо имало множество неу-
редици. На встъпващия в длъжност управител се давали не само неговата 
заповед за назначение (codicillus), но и един съставен на латински и гръц-
ки мандат (liber mandatorum), в който били описвани всички негови общи 
и персонални задачи. Сред общите задачи (mandata principis) акцентът 
бил поставян върху неподкупността и безкористността, пълното и точно 
събиране на данъците, осигуряването на обществения ред и спокойствие и 
намеса срещу размирици, справедливостта в съда, осигуряване на работа 
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и препитание на поданиците, спазването на добрите нрави, мерки срещу 
криминалната престъпност, миграцията и използването на поданиците от 
страна на властимащите чрез системата на патроната и др. Забранявало 
се незаконното придобиване на длъжности срещу заплащане; но тъй като 
очевидно тази традиция не трябвало да бъде прекъсната радикално, били 
установени твърди, намалени тарифи за такси при назначаване на всички 
длъжности, които били публично оповестени. Юстиниан предписал на чи-
новниците и най-вече на провинциалните управители да публикуват свои-
те мандати във всички градове на своята провинция и да полагат предви-
дената за ранга им публична клетва, в която Теодора се споменавала като 
съимператрица. Текстът на тази клетва характеризира по забележителен 
начин намеренията и очакванията на императора. Той гласи: „Заклевам 
се пред Всемогъщия Бог и Неговия Единороден Син Иисус Христос, на-
шия Бог, пред Светия Дух и светата всеславна Богородица и Приснодева 
Мария, както и пред четирите Евангелия, които държа в ръцете си, и пред 
светите архангели Михаил и Гавриил, че ще запазя чиста съвестта и пре-
дана службата си спрямо моите свети господари Юстиниан и Теодора, 
другарката на империята, въз основа на удостояването ми с тази служба 
благодарение на тяхното благоволение. Аз ще поема повереното ми въз 
основа на техните заповеди управление с цялото си усърдие и старание, 
с благоговейното убеждение и без всякакво лукавство и измама. Аз съм 
член на светата вселенска и апостолска Църква и по никакъв начин и по 
никое време няма да действам срещу нея, нито пък ще търпя някой друг 
да върши това, доколкото имам възможност да го сторя. С тази клетва аз 
също така се кълна, че по повод удостояването ми с тази служба и влас-
тта, произтичаща от нея, на никого не съм давал и няма да дам нищо, нито 
пък съм обещал или декларирал, че ще изпратя нещо от провинцията, 
нито пък ще изпратя; въз основа на императорското назначение не съм 
извършил това нито по отношение на преславния префект, или на други-
те достохвални мъже от държавното управление, нито пък на хората от 
тяхното обкръжение или на който и да било друг. Аз получих службата 
без протекция и ще се държа непорочно спрямо поданиците на моите гос-
подари и повелители и ще задоволявам нуждите си само с определената 
ми от фиска заплата. Преди всичко аз ще употребя цялото си старание за 
да проверявам грижливо управлението на финансите и онези, които роп-
таят или се нуждаят от принуда, да вразумя с цялата си настойчивост. Аз 
няма да се поддам на изкушението, тъй като не очаквам печалба от своята 
дейност, да получа от някого заради партийни пристрастия или омраза по-
вече, отколкото е предписано, или пък да го предоставям на някого като 
наследство. С послушните ще се отнасям бащински и поданиците на моя 
благочестив император ще пазя невредими, доколкото имам власт за това. 
При всички процесии ще въздавам равностойна справедливост на двете 
партии, тъй като на нито една от двете партии ще правя услуга, но добро-
съвестно ще съблюдавам цялата възможна справедливост. Невиновните 
ще пазя повече от всичко невинни и невредими, на виновните обаче ще на-
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лагам определените от закона наказания. Във всички обществени и частни 
правни сделки ще се старая да цари справедливостта, дори когато от това 
фискът ще претърпи щета. Не само аз така ще действам, но ще заповядам 
и на моите съветници и подчинени да правят същото, за да не излиза, че 
уж аз съм безупречен, а те крадат и нарушават закона. Ако обаче такъв 
човек се намери в моето обкръжение, аз ще въведа ред в нещата и ще го 
уволня. Ако аз не спазя всичко това, то нека аз тук и в бъдещия живот да 
бъда предаден на Страшния съд на великия Бог, нашия Господ и Спасител 
Иисус Христос и да имам сходна участ с Юда, проказата на Гиезий (4 Цар. 
5:20–27) и страха на Каин; освен това да бъда подложен на всички нака-
зания, които предписва закона на Тяхно Благочестие“225.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следващите поколения високо ценили управленската дейност на 
Юстиниан. Исидор Севилски го включва сред най-знаменитите мъже в све-
та226. Папа Агатон (678–681) в своето синодално послание, скрепено с подпи-
сите на 120 епископи, до император Константин ІV Погонат и неговите съу-
правители Ираклий и Тиверий, нарича Юстиниан „по преимущество ревнител 
за истинската и апостолска вяра; неговото православие както било приятно 
на Бога със своята чистота, така способствало и за въздигането на държа-
вата. И досега от всички народи се смята за достойно почитането благочес-
тивата памет на този, чието православие, разпространено по цялата вселена 
чрез августейшите едикти, бива прославяно“227. По-нататък той приравнява 
Юстиниан с най-великите християнски императори (Константин Велики, 
Теодосий Велики, Маркиан): „Така, пише той, се прослави последният и най-
знаменитият от всички, великият Юстиниан, който със своето мъжество и 
благочестие приведе всичко отново в добър ред“228. На Изток почитали па-
метта на Юстиниан още повече. Тук рано започнали да го признават за светец 
и по места празнували неговата памет. Накрая, Константинополският патри-
арх Йоан ІХ (1111–1134), когото Никифор Калист нарича Халкидонеца, тър-
жествено го канонизирал и внесъл името му сред светците229. Византийските 
императори, приемници на Юстиниан, го смятали за мъдър владетел, достоен 
за подражание от всеки, който иска разумно да управлява поданиците си. 

225 Цит. според Mazal, O. Op. cit., p. 319–320.
226 Isidorus Hispalensis. De viris illustribus, cap. 31. PL, t. 83, col. 1099A.
227 Деяния, т. VІ, Казан, 31908, с. 48.
228 Деяния, т. VІ, с. 60. Това е друго писмо на Агатон и неговия събор и е трябвало да 

служи като инструкция на неговите легати, изпратени на VІ Вселенски събор. Евагрий, макар 
и православен, произнесъл над него, под непосредствените впечатления само от последните му 
действия, една доста по-сурова присъда: „По такъв начин, пише той, Юстиниан, предизвиквай-
ки навсякъде смутове и тревоги, получил в края на живота си достойно за тези дела възмездие 
и преминал в преизподнята на съдилището“, евагрий Схоластик. Пос. съч., с. 191.

229 Nicephorus Callistus Xanthopulus. Op. cit., lib. �VII, cap. 31. Църквата празнува паметта 
на Юстиниан на 14 ноември; в същия ден тя празнува и паметта на неговата съпруга Теодора.
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Така, Василий ІІ Македонец (976–1025), самият той един от най-успешните 
византийски императори, го нарича „знаменит между царете, който не само 
през цялото време на царуването си запазил за себе си титлата на разумен 
устроител на делата, но и в потомството оставил явно трайна, действително 
принадлежаща му слава“230. Разглеждан по отношение църковната политика 
на Византия, той, от една страна, може да бъде определен като довършител 
и пълен изразител на онези идеи, които били изказвани и практикувани от 
неговите предшественици, а от друга страна, като образец за следващите им-
ператори, негови приемници.

230 >ÑÜëëç, Ã. <Á., Ì. Ðïôë\. ���������� <�����у���� 1855, т. V, р. 266.
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Приложение 1

Immerator Caesar Flavius Iustinianus
Cum salvatorem et dominum

Praefatio231

“Почитайки във всичко Спасителя на всички и Господ Иисус Христос, 
истинният наш Бог, ние се стараем още, доколкото човешкият ум може да по-
бере това, да подражаваме на Неговото снизхождение. Защото, след като ние 
открихме, че някои, придържащи се към болестта и безумието на Несторий 
и Евтихий, врагове на Бога и светата вселенска и апостолска Църква, които 
отказват да наричат св. славна Приснодева Мария Богородица в собствен 
смисъл, ние наистина се постарахме да ги научим на правата християнска 
вяра. Но тъй като те, оставайки неизлечими и скривайки своето заблуждение, 
преминават, както ние узнахме, от място на място, и смущават и съблазняват 
душите на наивните, като им внушават противното на светата вселенска и 
апостолска Църква, ние сметнахме за необходимо както да разсеем пусто-
словието и лъжата на еретиците, така и да покажем ясно на всички, какво 
учи светата Божия вселенска и апостолска Църква и проповядват светейши-
те нейни йереи, които, следвани и от нас, ясно са установили в това, което 
се отнася до нашата вяра, да не се правят нововъведения, да не бъде!, но да 
се изобличава безумието на онези, които мислят тъждествено с нечестивите 
еретици. И това ние ясно го възвестихме на всички отдавна, в началото на 
нашето царуване“.

231 Цит. според Corpus Iuris Civilis. Vol. I – Codex Justinianus (ed. Krueger). Berlin, 1895, 
p. 7a.
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Приложение 2

Novella XLII

CONSTITUTIO SACRA IUSTINIANI IMPERATORIS
CONTRA ANTHIMUM, SEVERUM, PETRUM ET ZOARAM

In nomine domini Iesu Christi dei nostri Immerator Caesar Flavius Iustinianus 
Alemanicus Gotthicus Francicus Germanicus Anticus Alanicus Vandalicus 

Africanus pius felix gloriosus victoriosus triumphalis simper Augustus Menae 
sanctissimo et beatissimo universali episcopo et patriarchae

Praefatio232

“Ние стигнахме до този закон, след като извършихме необичайно за 
държавната власт дело. Защото колкото пъти решение на йереите е сваляло 
някои недостойни за свещенство от йерархическите тронове, като например 
Несторий, Евтихий, Арий, Македоний и Евномий, и някои други не по-малки 
от тях в непотребността си, толкова пъти държавната власт се съгласявала 
(у������т ������) с авторитета на йереите, така че божественото и чо-
вешкото еднакво достигали до едно общо мнение, за да се вземат правилните 
решения. Ние знаем, че по този начин наскоро е било отсъдено и по отно-
шение на Антим, първоначално свален от престола на този царствен град 
от първосвещеника на светата Църква на стария Рим, блажения и свят по 
памет Агапит, тъй като на него по никакъв начин не подобавало, въпреки 
светите канони, да се възкачи (����у��д�у�������у��д�у����) на трона, а след това осъ-
ден и низвергнат с общото мнение на този свят по памет мъж и станалия тук 
свети събор, защото отстъпил от правите догмати и от това, което преди 
изглеждало че обичал, от същото след това започнал чрез разни извъртания 
(���������т) да се отдалечава, преструвайки се, че следва четирите свети 
събора... Той не пожела нито да последва техните догмати, нито да приеме 
Нашето човеколюбие и снизхождение, което Ние [му] оказвахме заради не-
говото спасение, нито сам се отрече от виновниците за нечестивите догмати, 
отхвърлени от предишните свети събори, но мислеше, че по неговите стъп-
ки трябва да вървят наравно и осъдените и осъждащите. Защото, веднъж 
подчинил се на чужди на светата Църква мнения и отчуждил се от правите 
догмати, той естествено нямал сили да се върне към тяхната правота, дори 
след като беше напътстван и подбуждан от Нас, които вложихме цялото си 
старание за неговото спасение.

232 Corpus Iuris Civilis. Vol. III – Novellae (ed. R. Schoell – G. Kroll). Berlin, 1895, p. 263–
266.
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Caput I

И така, по причина на всичко това, Нашето царство дава сила на ре-
шението за неговото низвергване, която е постановено от светия събор 
във връзка с незаконното и неодобряемо от светите канони похищаване 
на светителския трон на този царствен град и заради отклонения от пра-
вите и истинни догмати, и пише относно това настоящия закон. Ние му 
забраняваме и да пребивава в този благоденстващ град и неговите окол-
ности, и във всеки друг значителен (���у������у����) град, като му заповядваме 
да пази спокойствие и се задоволи с това, на което той сам заслужено се 
подложи и да не поддържа връзки с когото и да било и никого да не скло-
нява във водещите към погибел забранени догмати. Също така, Ние не 
оставяме извън императорското потвърждение и справедливо постанове-
ното решение против Севир, взето, така да се каже, от всички архиерей-
ски и патриаршески тронове [в съгласие с монашеския чин] и налагащо 
анатема на него, който, овладявайки преди време, въпреки светите по-
становления, трона на светата Църква в Теополис [Антиохия-с.м.], така 
възмутил всички, предизвикал такива безпокойства, че разпалил между 
светите църкви една омерзителна междуособна война; и за това е било 
писано относно него вече и от билите преди нас скиптри, именно за това, 
че той пускал в обращение разнообразни и чужди на правотата догмати-
чески неясноти и хули, и за това, че той възмути всички и вмества в себе 
си всички заблуждения на омерзителните ересиарси и техните нечестиви 
догмати, говорим за Несторий и Евтихий, и тогава когато всеки от тези 
предводители се оказвал в някое отношение противоречащ на друг, той, 
желаейки да ги обедини, събрал характеризиращите ги основания в едно. 
Защото, в това време, когато съществуваха две взаимноизключващи се 
учения, от които всяко еднакво водеше към душевна гибел, т.е. ученията 
на Несторий и Евтихий, състоящи се от смесица от арианство и аполи-
нарианство, той самият, претърпявайки нещо странно, изпаднал наравно 
и в едното, и в другото, и в един случай предпочитайки едното, а в друг 
случай – другото, направи от самия себе си и своите разсъждения вмести-
лище на толкова заблуждения. И така, да бъде и той под изречената ана-
тема, която справедливо му e наложил целия патриаршески, архиерейски 
и монашески чин на републиката, така да се каже, и той, справедливо бил 
отстранен от църквата на Теополис, защото го низвергна нейният трон, 
защото управлението на този [трон] той поел неправилно, а приживе и 
при спомена във всички църкви на този, който имаше свещенството преди 
него и беше лишен от свещенство заради него, който го замести. Но дело-
то не спира дотук само; вече поставен под обща анатема от православната 
вселенска Църква, той напълни [поверената] ни република с много кни-
ги, хули и мерзости. Затова и Ние забраняваме на всички да притежават 
която и да било от тези книги. И подобно на това, както не е позволено 
да се преписват или съхраняват у себе си книгите на Несторий, както 
и нашите предшестващи императори сметнаха за нужно да постановят в 
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своите разпореждания подобно против това, което било казано или напи-
сано от Порфирий против християните, точно по същия начин да няма у 
никой от християните и нищо от казаното или написаното от Севир, но 
всичките му книги, които са нечисти и чужди на вселенската Църква, 
нека бъдат предадени на огъня от всички, които ги притежават, ако те 
самите не искат да бъдат подложени на наказание. И така, нека никой не 
[ги] преписва, нито калиграф, нито бързописец, като знае, че отсичане на 
ръката ще бъде наказанието за този, който преписва неговите съчинения. 
Защото Ние не искаме и за в бъдеще от тях да се извличат хули. В също-
то време и на него напълно забраняваме на пребивава в царствения град 
или в неговите околности и който и да е друг от значителните градове, но 
му [заповядваме] да пребивава в известно уединение и спокойствие, да не 
съблазнява другите и да не ги склонява към хули, и никога да не измисля 
каквото и да било ново против истинните догмати, посредством което би 
се изразило желание отново да смути [намиращите се] под Наше [попече-
ние] свети Църкви“.
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Приложение 3

EPISTOLA JUSTINIANI IMPERATORIS 
AD JOANNEM PAPAM

Quam Hypatius et Demetrius episcopi legatione 
imperatoria fungentes Romam attulerunt.

Victor Justinianus, pius, felix, inclytus, triumphator, 
semper Augustus, Joanni sanctissimo archiepiscopo 

almae urbis Romae et patriarchae
Praefatio233

„Въздавайки чест на апостолския престол и на Ваше Блаженство, което 
винаги е представлявало и представлява нашето желание, прилично почитай-
ки Ваше Блаженство като баща, ние побързахме да доведем до знанието на 
Ваше Светейшество за всичко, което се отнася до състоянието на Църквата; 
защото ние винаги полагаме голямо старание за съхраняване единството с 
Вашия апостолски престол и за състоянието на св. Божии църкви, което до-
сега остава ненарушимо, несмущавано от никакви противоречия. И така, ние 
побързахме да подчиним и приведем в единение с Вашия апостолски престол 
всички архиереи от цялата Източна империя. Затова ние сметнахме за необ-
ходимо да доведем до знанието на Ваше Светейшество и това, което става в 
днешно време, макар то да е явно и несъмнено и винаги е било съхранявано и 
проповядвано по учението на Вашия апостолски престол от всички архиереи. 
Защото ние не можем да си представим, че нещо, което засяга положение-
то на Църквата, може да се случва, без за това да бъде съобщено на Ваше 
Светейшество, който сте глава на всички свети църкви, макар ставащото да 
е ясно и несъмнено. Защото ние, както се каза, полагаме особено старание за 
увеличаването честта и авторитета на Вашия престол“.

233 Цит. според PL, t. 66, col. 14C-15B.
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Приложение 4

EPISTOLA JOANNIS PAPAE II AD JUSTINIANUM
Laudat catholici imperatoris egregiam pietatem 

debitumque ipsius religionis, quo sedem apostolicam, a qua requirebat 
evangelicam veritatem, prosequebatur. Rogat Augustum, 

ut quos a recto fidei catholicae itinere aberrare sciret, 
omni studio adhibito revocaret, et inter alios ipsos legatos 

a monachis Acaemetis Romam missos.
Gloriosissimo et clementissimo filio Justiniano Augusto,

Joannes episcopus urbis Romae salutem donat
Praefatio234

„Между блестящите похвали Вашата, на най-християнския от всич-
ки владетели, мъдрост и кротост с най-чиста светлина, като от някакво 
светило, сияе това, че Вие, обучен в църковната наука (disciplinis), както 
в любов към вярата, така и с прилежание в любовта, съхранявате почитта 
към Римския престол, и всички подчинявате на него и ги привеждате към 
единство с него, виновника за това, т.е. към първия от апостолите, според 
заповедта на Господа, Който говори: паси Моите овци (Иоан. 21:15–17). 
Бидейки този престол наистина глава на всички църкви, той възвестява и 
правилата на отците и постановленията на владетелите, и свидеделства за 
досточтимите рескрипти на Ваше Благочестие. И така, явно е, че за Вас ще 
се изпълнят думите от Писанието Чрез мене царе царуват, и заповедници 
правда узаконяват (Притч. 8:15). Защото нищо не сияе с по-ярка светлина 
от правата вяра във владетеля, няма нищо, което толкова да не би могло 
да подлежи на гибел, както истинската религия. Защото, когато те двете 
са устремени към Виновника за живота или светлината, тогава по спра-
ведливост и тъмнината отхвърят, и не знаят [какво означава] да подлежат 
на разрушение. Защото, Преславни сред владетелите, Божественото мо-
гъшество ще бъде умолявано с всички обещания да съхрани во веки Ваше 
Благочестие в същата гореща вяра, в същото благочестиво настроение на 
духа, в същото прилежание към чистата религия без да ѝ бъде [нанасяна] 
вреда. Защото ние вярваме, че това ще освободи от смутове светите църк-
ви. Защото, писано е: Който обича чисто сърце, нему на устата е приятно, 
нему царят е приятел (Притч. 22:11), и още: Сърцето на царя е в ръката на 
Господа, както потоците водни: Той го насочва, накъдето поиска (Притч. 
21:1). Защото ето това укрепва Вашата империя, това съхранява Вашето 
царство. Защото мирът в Църквата, единството в религията, подхранват 
виновника за постигнатия в най-висша степен успех , като му даруват 

234 Цит. според PL, t. 66, col. 17C-18В.
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тишина и спокойствие. Защото и най-малката промяна не му е разрешена 
от Божественото могъщество, посредством което Божията църква не се 
отделя с никакви чертици, не се разнообразява с никакви добавени пет-
на. Защото, писано е: Цар, който седи на съдийски престол, с очите си 
разпръсва всяко зло (Притч. 20:8). Защото ние с обична почит приех-
ме висшите изяви на почести (apices) на Ваша Светлост чрез Ипатий и 
Димитрий, свети мъже, братя и мои съепископи, от доклада на които ние 
узнахме още, че Вие, от любов към вярата и за отстраняване на намере-
нията на еретиците, според апостолското учение, с предварителното съ-
гласие на нашите братя и съепископи, сте предложили на вярващия народ 
едикт, който, тъй като е съгласен с апостолското учение, ние утвържда-
ваме с нашия авторитет“.
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Приложение 5

анатеми на Петия вселенски събор235

И така, като повтаряме всичко, което беше направено от нас, от-
ново изповядваме, че приемаме четирите свети събора, т.е. Никейския, 
Константинополския, Ефеския и Халкидонския, и това, което те определили 
за едната и съща вяра, това ние сме проповядвали и проповядваме. А оне-
зи, които не го приемат това, смятаме за чужди на католическата Църква. 
Осъждаме и анатемосваме, заедно с всички останали еретици, които са 
били осъдени и анатемосани от гореспоменатите свети четири събора и 
светата католическа и апостолска Църква, и Теодор, който бил епископ на 
Мопсуестия, и неговите нечестиви съчинения, и това, което нечестиво на-
писал Теодорит против правата вяра и против дванадесетте глави на свети 
Кирил и против първия ефески събор, и което е написано в защита на Теодор 
и Несторий. Освен това, анатемосваме и нечестивото послание, което, каз-
ват, е написал Ива до Марий Персиеца, отхвърлящо, че Бог Слово, въплътил 
се от Света Богородица и Приснодева Мария, е станал човек, и порицаващо 
светата памет на Кирил, който е учил православно, като еретик и като писал 
подобно на Аполинарий, и обвиняващо първия ефески събор в това, като че 
ли от него е низвергнат Несторий без съд и следствие, наричащо дванаде-
сетте глави на свети Кирил нечестиви и противни на православната вяра и 
защитаващо Теодор и Несторий и техните нечестиви учения и съчинения. И 
така, ние анатемосваме гореспоменатите три глави, т.е. нечестивия Теодор 
Мопсуестийски с неговите непотребни съчинения, и онова, което нечести-
ва написал Теодорит и нечестивото послание, което се приписва на Ива, и 
техните защитници, и онези, които са писали или пишат в тяхна защита, или 
дръзват да ги наричат православни, или въобще са защитавали или се ста-
раят да защитават своето нечестие с името на светите отци или на светия 
Халкидонски събор.

Устройвайки това по този начин с цялата точност, ще запазим в па-
метта обещанията за светата Църква, и на Онзи, Който е казал, че вратите 
адови, т.е. смъртоносните уста на еретиците, няма да ѝ надделеят (Мат. 
16:19); ще помним също и онова, което е предсказано за нея чрез Осия, кой-
то говори: „ще се сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа“ 
(Ос. 2:20). А необузданите езици на еретиците и техните нечестиви съчи-
нения, и самите еретици, които пребъдвали в своето нечестие до смъртта, 
причисляваме към бащата на лъжата дявола и ще им кажем: „всички вие, 
които палите огън, които сте въоръжени със запалени стрели, - идете в 
пламъка на вашия огън и на стрелите, които сте нажежили!“ (Ис. 50:11). 
Самите ние пък, имайки заповед да назидаваме народа в „здравото учение“ 
(Тит. 2:1) и да „говорим на Йерусалим, що му е по сърце“ (Ис. 40:2), т.е. на 
Църквата Божия, бързаме да сеем достойно в истина (Ос. 2:23), събирайки 

235 Цит. според Деяния, т. V, с. 187–192.
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плода на живота и разгаряйки в самите себе си светлината на знанието от 
Божественото Писание и учението на светите отци, намерихме за необ-
ходимо да изложим кратко по пунктове и проповядването на истината и 
осъждане на еретиците и тяхното нечестие.

1. Ако някой не изповядва едно естество или същество на Отца, Сина 
и Светия Дух, и една сила и власт, Троица единосъщна, едно божество, по-
кланяемо в три ипостаса или лица, на такъв да бъде анатема. Защото е Бог 
и Отец, от когото е всичко, и един е Господ Иисус Христос, чрез когото е 
всичко, и един е Дух Свети, в когото е всичко.

2. Ако някой не изповядва две рождества на Бог Слово, едното преди 
вековете от Отца, безвременно и безтелесно, а другото в последните дни, ко-
гато Той слязъл от небесата, и се въплътил от светата преславна Богородици 
и Приснодева Мария, и се родил от нея: на такъв да бъде анатема.

3. Ако някой говори, че един е Бог Слово, Който твори чудеса, а друг 
е Христос, Който е пострадал, или говорят, че Бог Слово е бил с Христос, 
родил Се от жена, или пък е бил в Него, както едно в друго, а не (говори, че) 
един и същият е Господ наш Иисус Христос, Словото Божие, въплътило Се, 
и на Него Самия са чудесата и страданията, които Той претърпял доброволно 
по плът: на такъв да бъде анатема.

4. Ако някой говори, че съединението на Бог Слово с човека се е 
извършило по благодат, или по въздействие, или по равночестие, или по 
достойнство, или власт, или пренасяне, или съотношение, или сила; или 
по благоволение, като че ли на Бог Слово е бил угоден човека затова, че 
Той благо и добро е изволил за него, както говори безумния Теодор; или 
по съименност, по която несторианите, наричайки Бог Слово Иисус и 
Христос, и отделно човека наричат Христос и син, и явно говорят че има 
две лица, притворно говорят, че и едно лице и един Христос, само по име, 
и чест, и достойнство, и поклонение; а не изповядва, че съединението на 
Бог Слово с плътта, одушевена със словесна и разумна душа, се извър-
шило по съчетание или по ипостас, която е Господ Иисус Христос, един 
от Света Троица: натакъв да бъде анатема. Защото при многообразното 
разбиране на съединението, последователите на нечестието Аполинарий 
и Евтихий, придържайки се към изчезването на това, което се е съедини-
ло, предпочитат съединение чрез сливане, а единомишлениците на Теодор 
и Несторий, увличайки се от разделението, въвеждат относителното съ-
единение. Светата Божия Църква, отхвърляйки нечестието на едната и 
другата ереси, изповядват съединението на Бог Слово с плътта по съче-
тание, т.е. по испостас. Защото съединението по съчетание в тайната (на 
въплъщението) на Христос не само съхранява несливането на това, което 
се е съединило, но не приема и разделението.

5. Ако някой разбира едната ипостас на Господа наш Иисус Христос 
така, като че ли тя включва в себе си много ипостаси, и с това се старае да 
въведе в тайната (на въплъщението) на Христа две ипостаси и две лица, и от 
двете въвеждани от тях лица говори за едно лице по достойнство и чест и по-
клонение, както са писали безумните Теодор и Несторий, и клеветили срещу 
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светия Халкидонски събор, за това, че е употребявал израза „една ипостас“ 
в този нечестив смисъл; а не изповядва, че Словото Божие Се е съединило 
с плътта ипостасно, и затова е единна ипостаста или едно лицето Му, и че 
така именно и светия Халкидонски събор изповядва една ипостас на Господа 
наш Иисус Христос: на такъв да бъде анатема. Защото Светата Троица не е 
приела прибавяне на лица или ипостаси от това, в което Се е въплътил един 
от Светата Троица - Бог Слово.

6. Ако някой нарича светата преславна Приснодева Мария Богородица в 
несобствен, а не в истински смисъл, или по пренасяне, като че ли се е родил 
обикновен човек, но не Бог Слово Се е въплътил и родил от нея, и рождение-
то на човека, по неговите думи, се пренася върху Бог Слово, като съприсъст-
ващ на раждащия се човек, и клевети срещу светия Халкидонски събор, като 
че ли наричал Девата Богородица по онова нечестиво, измислено от Теодор, 
разбиране; или ако някой я нарича човекородица, или христородица, като че 
ли Христос не е бил Бог; а не изповядва, че тя е Богородица действително и 
наистина, защото Бог Слово, роден от отца преди вековете, в последните дни 
Се въплътил от нея, и че така именно и светият Халкидонски събор благо-
честиво я изповядвал като Богородица: на такъв да бъде анатема.

7. Ако някой не изповядва, че в двете естества, в божеството и човечест-
вото, се познава единият Господ наш Иисус Христос, така че с това означа-
ва различие на естествата, от които неслитно се е извършило неизречимото 
съединение, така че нито Словото Се е претворило в плътско естество, нито 
плътта се е превърнала в естество на Словото (защото  едното и другото 
остава такова, каквото е по естество, и след като е станало съединението 
по ипостас), но приема този израз в тайната (на въплъщението) на Христос, 
с разделяне на части; или изповядвайки броят на естествата в единия и същ 
Господ наш Иисус Христос Бог Слово въплътил Се, не като представа само 
приема различието на тези (естества), от които Той Се състои, (различие) 
което не се унищожава чрез съединението, (защото от двете е един, и чрез 
единия са две), но употребява този брой така, като че ли естествата са разде-
лени и всяко има своя ипостас: на такъв да бъде анатема.

8. Ако някой, изповядвайки, че от двете естества, божественото и чо-
вешкото, е станало съединение, или говорейки, че Се е въплътило едно ес-
тество на Бог Слово, разбира това не така, както са учили светите отци, че 
от божественото и човешкото естества, чрез ипостасно съединение, е станал 
единият Христос; но на основание на такива изрази се старае да въведе едно 
естество или същество на божеството и плътта на Христа: на такъв да бъде 
анатема. Защото, признавайки, че единородното Слово Се е съединило (с 
плътта) ипостасно, ние не говорим, че е станало някакво сливане на естества-
та помежду им; напротив мислим, че Словото Се е съединило с плътта така, 
че и едното и другото (естества) си остават такива, каквито са. Затова и един 
е Христос, Бог и човек, Той самият единосъщен на Отца по Божество, и еди-
носъщен нам по човечество: защото Църквата Божия отхвърля и анатемосва 
наравно както разделящите на части или разсичащите, и сливащите тайната 
на божественото домостроителство за Христос.
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9. Ако някой говори, че трябва да се покланяме на Христа в две естест-
ва, от което се въвеждат две поклонения, отделно на Бог Слово и отделно на 
човека, или ако някой посредством унищожаването на плътта, или посред-
ством сливането на божеството и човечеството, или (по друг) странен начин 
въвежда едно естество или същество на това, което се е съединило, така се 
покланя на Христос; а не се покланя с едно поклонение на Бог Слово въп-
лътил Се заедно с Неговата собствена плът, както това е приела от начало 
Църквата Божия: на такъв да бъде анатема.

10. Ако някой не изповядва, че разпнатия по плът Господ наш Иисус 
Христос е истински Бог и Господ на славата, и един от Светата Троица: на 
такъв да бъде анатема.

11. Ако някой не анатемосва Арий, Евномий, Македоний, Аполинарий, 
Несторий, Евтихий и Ориген, с нечестивите им съчинения, и всички оста-
нали еретици, които са били осъдени и анатемосани от светата католиче-
ска (вселенска-с.м.) и апостолска Църква и от светите четири споменати 
събора, и онези, които мислели или мислят подобно на гореспоменатите 
еретици, и пребъднали в своето нечестие до смъртта: на такъв да бъде 
анатема.

12. Ако някой защитава нечестивия Теодор Мопсуестийски, който го-
вори, че различен е Бог Слово и различен е Христос, който е бил вълнуван 
от душевни страсти и плътски въжделения, и Се е отделял от по-лошото 
малко по малко, и по този начин преуспявайки в делата, Се е подобрил и 
станал непорочен по начина Си на живот, Който Се кръстил като обикно-
вен човек в името на Отца и Сина и Светия Дух и чрез кръщение е получил 
благодатта на Светия Дух, и Се е удостоил с осиновяване, и по подобие на 
царското изображение приема поклонение в лицето на Бог Слово, и след 
възкресението станал неизменяем в помислите Си и съвършено безгрешен, 
и още говори, че съединението на Бог Слово с Христос е станало такова, 
за каквото говори апостолът относно мъжа и жената: ще бъдат двамата 
една плът (Еф. 5:31), и свръх другите безчислени богохулства, дръзнал да 
каже, че когато Господ след възкресението духнал и казал на учениците: 
приемете Духа Светаго (Иоан. 20:22), то не им е дал Светия Дух, а духнал 
само образно, който също говори, че и изповеданието на Тома след като се 
допрял до ръцете и ребрата на Господа след възкресението: Господ мой и 
Бог мой (Иоан. 20:28), е казано от Тома не за Христос, а че поразеният от 
необичайността на възкресението Тома прославил Бога, съживил Христос, 
и, което е още по-лошо, в своето уж тълкувание на Деяния апостолски съ-
поставящо Христос с Платон, Манес, Епикур и Маркион, говори, че както 
всеки от тях, създавайки свое собствено учение, е дал на своите ученици 
имена платоници, манихеи, епикурейци и маркионити, когато Христос е 
създал Своето учение, от него са започнали да се наричат християни, и 
така, ако някой защитава гореказаното от нечестивия Теодор и нечести-
вите му съчинения, в които той излял както гореказаното, така и други 
неизчислими богохулства против великия Бог и Спасител Иисус Христос, 
а не анатемосва него и неговите нечестиви съчинения, и всички, които го 
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поддържат или защитават и говорят, че той е изложил това православно, и 
които писали в негова защита и мислели еднакво с него, или пишат в негова 
защита или на нечестивите му съчинения, и онези, които мислят или някога 
са мислили подобно на него, и до смъртта си останали в такова нечестие: 
на такъв да бъде анатема.

13. Ако някой защитава нечестивите съчинения на Теодорит, които 
той написал против истинната вяра и против Първия Ефески свят събор и 
свети Кирил и дванадесетте му глави, и всичко, което той написал в защи-
та на нечестивите Теодор и Несторий и в защита на други, които мислели 
еднакво с гореказаните Теодорит и Несторий, защитавайки тях и тяхното 
нечестие, и по тази причина наричат нечестивците учители на Църквата, 
които изповядват ипостасното съединение на Бог Слово (с плътта), а не 
анатемосват споменатите нечестиви съчинения и онези, които мислили или 
мислят подобно на тях, и всички които писали против правата вяра и свети 
Кирил и неговите дванадесет глави, и умрели в такова нечестие: на такъв 
да бъде анатема.

14. Ако някой защитава посланието, което, казват, е написал Ива до 
Марий Персиеца еретика, което отхвърля, че Бог Слово, въплътил Се от 
света Богородица и Приснодева Мария, е станал човек, а говори, че от нея 
се родил човек, когото наричаме храм, тъй като един е Бог Слово, а друг е 
човекът, и клевети срещу свети Кирил, проповядвал правата християнска 
вяра, като че ли той е еретик и е писал подобно на нечестивия Аполинарий, 
и обвинява Първия Ефески свят събор, като че ли той без съд и следствие 
е осъдил Несторий, и дванадесетте глави на свети Кирил нарича (същото 
това нечестивои послание) нечестиви и противни на правата вяра, и защитава 
Теодор и Несторий и нечестивите им учения и съчинения, и така, ако някой 
защитава споменатото нечестиво послание, а не анатемосва неговите защит-
ници, и онези, които говорят, че то е правилно, или части от него, и онези, 
които писали или пишат в защита на него или на нечестието, съдържащо се в 
него, и дръзват да защитават него или съдържащото се в него нечестие с име-
ната на светите отци или на светия Халкидонски събор, и в това пребивават 
до смъртта си: на такъв да бъде анатема.

И така, когато ние по този начин право изповядахме това, което ни е 
предадено от божественото писание и учението на светите отци, и опреде-
лено за едната и съща вяра от гореказаните четири свети събори, и когато 
от нас е произнесено осъждане против еретиците и тяхното нечестие, също 
против онези, които защитавали или защитават гореказаните три нечестиви 
глави, и оставали или остават в своето заблуждение; то ако някой реши въ-
преки това, което ние благочестиво изложихме, или да преподава, или да учи, 
или да пише, такъв, ако е епископ или клирик, да бъде лишен от епископство 
или клир, като извършващ чуждо за свещениците и църковното състояние, а 
ако е монах или мирянин, да бъде анатемосан.

Евтихий, по Божия милост епископ на Константинопол, новия Рим, 
определих това, което е гореизложено, и, изповядвайки така, както съ-
държат всички горенаписани пунктове и догмати, и приемайки четири-
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те свети събора, т.е. Никейския, Константинополския, Първия Ефески и 
Халкидонския, и онова, което е било определено от тях за едната и съща 
вяра, и пребивавайки във всичко това, както е написано по-горе, осъждам и 
анатемосвам, освен другите еретици и нечестивите им съчинения, нечести-
вия Теодор, който е бил епископ Мопсуестийски, заедно с нечестивите му 
съчинения, и всичко, което нечестиво написал Теодорит, както е казано по-
горе, и нечестивото послание, приписвано на Ива, и онези, които мислили 
или мислят подобно на тях, и подписвам.

По подобен начин подписали и другите епископи.
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Приложение 6

из Посланието на папа вигилий до патриарх евтихий
(8 декември 553 г.)236

„... Ние анатемосваме и осъждаме нечестивите „три глави“, т.е. нечес-
тивия Теодор Мопсуестийски заедно с нечестивите му съчинения, и всичко, 
което нечестиво написал Теодорит, и посланието, което казват било написа-
но от Ива, и в което се съдържат споменатите по-горе хули. И всекиго, който 
вярва, че гореспоменатите „три глави“ в което и да е време трябва да бъдат 
защитавани, или който се старае, някога да унищожи настоящото осъждане, 
до бъде по същия начин анатемосан. А по отношение на всички онези, ко-
ито съхранявайки правата вяра, проповядвана от гореспоменатите събори, 
са осъдили или също осъждат споменатите „три глави“, определяме, че те 
са братя и съйереи. Което е сторено или от мене, или от други в защита на 
гореспоменатите „три глави“, него ние обезсилваме с определението в тази 
наша грамота. Да бъде далече от Вселенската църква това, че който каже, че 
всичко гореприведено е богохулство, или мислещите подобно на него и след-
ващите го, са били приети от гореспоменатите четири събора, или от някой 
от тях. Защото съвършено известно е, че споменатите свети отци, и особено 
от светия Халкидонски събор, никой, за когото е имало каквото и да било 
подозрение, не е бил приет, ако не е отхвърлял горепосочените богохулства, 
или подобни на тях, или ерес, в която е бил заподозрян, или ако не се е отри-
чал и не е осъждал богохулството , в което той е бил подозиран...“

236 Цит. според Деяния, т. V, с. 206–207.
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Приложение 7

Списък на най-важните закони на юстиниан 
по въпросите на вярата и Църквата237

І. Религиозни едикти:
1. Cod. I, 1, 5 (527 г.): изложение на догмата за Св. Троица и за въплъ-

щението на Бог Слово, проклинане на всички еретици и поименно: Несторий, 
Евтихий и Аполинарий.

2. Cod. I, 1, 6 (15 март 533 г., до народа на Константинопол): едикт от-
носно теопасхитската формула, осъждане на еретиците.

3. Cod. I, 1, 7 (26 март 533 г., до патриарх Епифаний): съобщава за раз-
пространяването на ереси; разяснява теопасхитската формула.

4. Cod. I, 1, 8 (6 юни 533 г., до папа Йоан ІІ): за въплъщението на Бог 
Слово, теопасхитската формула, ипостасното единство, св. Дева Мария като 
Богородица, признаване на четирите вселенски събора.

5. Nov. 42 (6 август 536 г.): Конституция срещу Антим, Севир и 
Зоор.

6. Едикт срещу „трите глави“ (544 г., не е запазен, засвидетелстван у 
Факунд Хермиански).

7. Confessio rectae fidei adversus tria capitula (ок. 551–553 г., PL t. 86, col. 
993–1035; Mansi, t. I�, p. 537–582).

ІІ. Закони срещу еретици и нехристияни:
1. Cod. I, 4, 20 (528 г. ?): забрана за допускане до военна служба на не-

православни.
2. Cod. I, 5, 12 (527 г.): закон срещу еретиците на Юстин І и Юстиниан.
3. Cod. I, 5, 21 (28 юли 531 г.): забрана за еретици, юдеи и езичници да 

свидетелстват в съда.
4. Cod. I, 5, 14 (530 г.): забрана за еретиците да се събират заедно.
5. Cod. I, 5, 20 (18 ноември 530 г.): забрана на религиозните събрания на 

еретиците; определения срещу монтанистите.
6. Cod. I, 5, 16: смъртни наказания за повторно изпадналите в манихей-

ство; заповед за предаването им на властите и за изгарянето на манихейските 
книги; забрана на култа им.

7. Cod. I, 5, 15: След смъртта на манихеи само православните им на-
следници имат право да ги наследяват, а ако няма такива –наследството им 
преминава в полза на държавата.

8. Cod. I, 5, 19 (529 г.): регулира наследствените права след смъртта на 
еретиците и защитава правата на православните деца срещу претенции на 
еретиците.

9. Cod. I, 5, 13: регулира защитата на наследствените права на право-
славните деца от еретиците.

237 Цит. според. Mazal, O. Op. cit., p. 303–306.



194

10. Nov. 115 (1 февруари 542 г.): регулира отношенията между родите-
ли, деца и други роднини в делата на вярата; регулира и наследствени права.

11. Nov. 109 (23 април 541 г.): особени права за жените по отношение на 
тяхната зестра, имущества, ипотеки и др., валидни само за православните жени.

12. Nov. 146 (7 февруари 553 г.): закон за юдеите (De Hebraeis).
13. Cod. I, 5, 17: забрана за самаряни да притежават синагоги.
14. Nov. 129 (14 юни 551 г.): смекчаване на предписанията срещу сама-

ряните.
15. Cod. I, 11, 10: закон за езичниците.
16. Cod. I, 10, 2: забрана за притежаването на роби-християни от ерети-

ци, езичници и юдеи.

ІІІ. Закони за Църквата:
1. Cod. I, 2: De sacrosanctis ecclesiis et de rebus et privilegiis earum (едикти 

на Константин І, Грациан, Валентиниан, Теодосий І, Хонорий, Теодосий ІІ, 
Маркиан, Лъв І, Антемий, Зинон, Анастасий І и Юстиниан).

2. Cod. I, 3: De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephitrophis et 
xenodochis et asceteriis et monachis et privilegio eorum et castrensi peculio et 
de redimendis captivis et de nuptiis clericorum vetitis seu permissis (едикти на 
Константин І, Йовиан, Валент, Валентиниан, Теодосий І, Аркадий, Хонорий, 
Маркиан, Лъв І, Зинан, Юстин І и Юстиниан).

3. Cod. I, 4: De episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius 
curamque et reverentiam pontificalem pertinent (едикти на Валентиниан, 
Валент, Грациан, Теодосий І, Аркадий, Хонорий, Теодосий ІІ, Маркиан, Лъв 
І, Антемий, Юстиниан).

4. Cod. I, 6: Ne sanctum baptisma iteretur (едикти на Валент, Грациан, 
Валентиниан, Хонорий, Теодосий ІІ).

5. Cod. I, 7: De apostatis (Констанций, Грациан, Валентиниан, Теодосий 
І, Аркадий, Теодосий ІІ, Маркиан).

6. Cod. I, 8: Nemini licere signum salvatoris Christi vel in silice vel in 
marmore aut sculpere aut pingere (Теодосий ІІ и Валентиниан ІІІ, anno 427).

7. Cod. I, 10: Ne christianum mancipium haereticus vel paganus vel Judeaus 
habeat vel possidet vel circumcidat (Констанций, Юстиниан).

8. Cod. I, 12: De his qui ecclesias confugiunt vel ibi exclamant (Аркадий, 
Хонорий, Теодосий ІІ, Валентиниан ІІІ, Маркиан, Лъв І).

9. Cod. I, 13: De his qui in ecclesiis manumittuntur (Константин І).
10. Nov. 3 (1 април 535 г.): Ut determinatus sit numerus clericorum 

sanctissimae maioris ecclesiae et ceterarum sanctarum ecclesiarum 
Constantinopolis.

11. Nov. 5 (20 март 535 г.): De monachis.
12. Nov. 6 (16 март 535 г.): Quomodo oporteat episcopos et reliquos clericos 

ad ordinationem deduci, et de expensis ecclesiarum.
13. Nov. 7 (14 април 535 г.): De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis 

rebus immobilibus aut in specialem hypothecam dandis creditoribus, sed sufficere 
generales hypothecas.
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14. Nov. 9 (14 април 535 г.): Ut Ecclesia Romana centum annorum habeat 
praescriptionem.

15. Nov. 11 (14 април 535 г.): De privilegiis Archiepiscopi Primae Justinianae.
16. Nov. 16 (13 август 535 г.): De mensura ordinandorum clericorum.
17. Nov. 37 (1 август 535 г.): De Africana ecclesia.
18. Nov. 40 (18 май 536 г.): Ut ecclesia sanctae resurrectionis possit alienare 

habitacula in sua posita civitate.
19. Nov. 42 (6 август 536 г.): De depositione Anthimi, Severi, Petri et 

�oorae.
20. Nov. 43 (17 май 537 г.): De ergasteriis Constantinopolis, ut mille centum 

ergasteria maioris ecclesiae excusentur et reliqua omnia sollemniter functiones 
exsolvant, cuiuslibet domini sint.

21. Nov. 45 (1 септември 537 г.): Ut haeretici curiales et munia impleant 
et omnes functiones exhibeant, privilegiis autem non fruantur. Et de testibus 
haereticis et ut de curiali fortuna testimonium perhibeant.

22. Nov. 46 (18 август 536 г., съотв. 15 август 537 г.): De ecclesiasticarum 
immobilium rerum alienatione et solutione.

23. Nov. 54 (1 септември 537 г.): Constitutionem quae ex adscripticio et 
libera natos esse liberos vult non his qui ante costitutionem nati sunt, sed qui 
post costitutionem prodesse, et ut venerabiles domus commutationes faciant ad 
invicem immobilium rerum decreto interposito, excepta hac maiore ecclesia.

24. Nov. 55 (18 октомври 537 г.): Ut de cetero commutationes 
ecclesiasticarum rerum non fortuite fiant ad piissimum imperatorem et hoc modo 
ad alias personas transeant, sed haec tantummodo fiant ad imperialem domum; 
et ut liceat perpetuam emphyteusim agi ab oratoriis in oratoria decretovidelicet 
interposito, excepta hac maiore ecclesia, ne tamen in privatam personam transeat 
emphyteusis.

25. Nov. 56 (3 ноември 537 г.): Ut ea quae vocantur insinuativa super clericis 
in maiori quidem ecclesia dentur, in aliis autem ecclesiia penitus non dentur.

26. Nov. 57 (3 ноември 537 г.): Ut clerici qui recedunt aliis pro eis subrogatis 
praebere subrogatis emolumenta, recedentes autem remeare volentes non suspici. 
Et ut si quis aedificans ecclesiam aut aliter in eadem servientibus ministrans 
emolumenta voluerit aliquos clericos instituere, non fortuite eos sed probatione 
sanctissimi patriarchae suscipiat.

27. Nov. 58 (3 ноември 537 г.): Ut in privatis domibus sacra misteria non fiant.
28. Nov. 59 (3 ноември 537 г.): De expensis quae fiunt circa defunctorum 

exequias.
29. Nov. 65 (23 март 538 г.): De alienatione rerum ecclesiae Mysiae 

relictarum pro captivorum redemptione et pauperum alimentis.
30. Nov. 67 (1 май 538 г.): Ut nullus fabricet oratorii domum praeter 

voluntatem episcopi, et ut deputet prius quae circa diligentiam et statum fabricati 
oratorii sufficiant; et de alienatione ecclesiasticarum immobilium rerum.

31. Nov. 76 (15 октомври 538 г.): Haec constitutio interpretatur priorem 
constitutionem de his qui ingrediuntur in monasterium et de substantiis eorum, et 
ex quo tempore oporteat eam valere.
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32. Nov. 79 (15 март 539 г.): Apud quos oporteat causam dicere monachos 
et ascetrias.

33. Nov. 81 (23 март 539 г.): Constitutio quae dignitatibus et episcopatu 
liberat filium patria potestate.

34. Nov. 83 (18 май 539 г.): Ut clerici apud proprios episcopos primum 
conveniantur et post haec apud civiles iudices.

35. Nov. 86 (17 април 539 г.): Ut differentes iudices audire interpellantium 
allegationes cogantur ab episcopis hoc agere; et ut quando in suspicionem 
habuerint iudicem, pariter audiat causam et civitatis episcopus; et de cautela quam 
oportet omnino episcopum agere.

36. Nov. 111 (1 юни 541 г.): Haec constitutio innovat constitutionem quae 
praescriptionem centum annorum locis venerabilibus dederat.

37. Nov. 120 (9 май 544 г.): De alienatione et emphyteusi et locatione et 
hypothecis et aliis diversis contractibus in universis locis rerum sacrarum.

38. Nov. 123 (1 май 546 г.): De sanctissimis et Deo amabilibus et 
reverentissimis episcopis et clericis et monachis.

39. Nov. 131 (18 март 545 г.): De ecclesiasticis titulis.
40. Nov. 132 (4 април 544 г.): De interdictis collectis haereticorum.
41. Nov. 133 (16 март 539 г.): Quomodo oportet monachos vivere.
42. Nov. 137 (26 март 565 г.): De creatione episcoporum et clericorum.
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ТНЕ RELIGIOUS POLICy OF EMPEROR JUSTINIAN I (527–565)

ALEKSANDAR OMARCHEVSKI. 

Summary

The rule of Emperor Justinian I (527–565) marked an epoch of great 
importance in Christian Church history. Emperor Justin I (519–527) puts an 
end of the first official schism between Rome’s and Constantinople’s churches 
which completes the first stage of the various postchalcedonian debate on 
christological questions. �hen his nephew Justinian I assumed the power that 
discussion came into new, more many-sided phase with opinions and views 
strongly defended, where the Emperor’s personality has a considerable role.

It is naturally accepted that Justinian’s rule marks the transition between two 
epochs in all aspects of social life in Eastern Roman Empire, which gradually 
acquires aspects of the country known later as Byzantium. In that sense the 
personality and the huge versatile activity of Emperor Justinian will be directly 
focused on in this research exposition. It is only natural, having in mind the aims 
set, the accent to be mainly on his rule’s influence on the life of the Church as 
well as on the theological discussion at that period. The purpose of that research 
is to present the christological views and debates during that epoch and to trace 
their genesis, relations and clashes. A special attention will be paid to the standard 
medium of the Church after the reform and the Roman law codification, ordered 
by Justinian. The research systematically aims at tracing and analyzing the aspect 
defined in the heading – the rule of the Emperor-theologian, in order to offer 
the theology students and everybody interested in that matter an useful textbook. 
Considering this, when possible, the sources used are quoted by titles, easier to 
be found. On purpose the volume of critical issues is limited in which mainly 
the sources are included. Scientific researches with comment and interpretation 
character are included in the bibliography at the end of the book, which enlists 
the used and recommended literature. �ith that volume and with the so defined 
object for research, this book aims at filling a gap in our church historiography. 
The details of that problem matter, insufficiently lit up and generally unexplored, 
will be a subject of further research.
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БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
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Нова серия
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„ЕТИКАТА“ НА МОХАМЕД

КЛАРА СТАМАТОВА

клара Стаматова. „�ТИКА“ МАГОМЕТА

Своим зарождением и ранним развитием ислам воспринимает основные идеи и обрядность 
из иудаизма и християнства и сочетает их с арабскими верованиями и традициями. Развитие ис-
ламского учения продолжается несколько веков после проповеди его основателя Магомета Ибн 
Абдамах (ок. 570–632), а содержание и направление в доктринальном построении разнообразны 
и противоречивы. На следующих страницах я сосредоточу свое внимание на некоторых более 
важных сторонах исламской этики, а в случаях, где это будет возможно, проведу параллели с 
християнством, являющиеся хорошей основой для будущих рассуждений и исследований.

Clara Stamatova. THE ETHICS OF MOHAMMAD

In its arise and initial progress the Islam assumes some basic ideas and the ritualism of the Ju-
daism and Christianity and makes them compatible to Arabic believes and traditions. Following the 
initial sermon of its founder Mohammad Ibn Abdallah (approx. 570–632) it took the Islamic teaching 
some centuries to advance. And the content and directions of its doctrinaire formation imply variety 
and contradictions.

The present study includes the analysis of some of the basic issues of the Islamic ethics and 
draws as far as possible comparisons to the Christianity. �e believe that this will provide a good basis 
for future contemplation and study. This subject has not been studied in the context of the Bulgarian 
Orthodox theology so far which – as we believe – justifies the utility of the suggested study.

ПРЕДГОВОР

Значимите социално-икономически и политически промени през по-
следните десетилетия очертават параметрите на една глобална промяна. 
От друга страна, този грандиозен прогрес се обръща срещу човека, защо-
то в съвременното звучене на въпроса Да бъдеш или да не бъдеш човекът 
сякаш се превръща в залог на модерността. Все повече и все по-видими-
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те нечовешки последици от „модерния“ стремеж към „напълно човешки“ 
ред на земята напомнят за необходимостта научно-техническото развитие 
да бъде в хармония с духовния устрем към съзидание и запазване на ця-
лото човечество. 

Правилното осмисляне и творческото оделотворяване на подобна се-
риозна отговорност ни насочва към онези морални идеи и фактори, които 
не просто съпътстват, но и определят нашия исторически път. На етическа 
преоценка се подлагат и религиите, които са влияели и ще продължават да 
въздействат върху морала на човека, върху неговите възгледи и постъпки. 
И днес, в началото на ХХІ век, ние изграждаме своето отношение към нрав-
ствените ценности и определяме нравствените си убеждения предимно под 
въздейстивето на религиозните представи, които отстояваме.

В предложения текст правя опит за анализиране на някои от по-основ-
ните постановки от ислямската етика. Тази тема не е разработвана в българ-
ското православно богословие, което – надявам се – оправдава полезността 
на настоящото изследване. При работата върху изложението съм се ръко-
водела от убеждението, че моята християнска принадлежност не би трябва-
ло да се приема като пречка както за осмислянето на различна религиозна 
традиция и етика, така и относно подхождането към нея с научна и духовна 
непредубеденост.

УВОД

Със своето зараждане и начално развитие ислямът възприема основни 
идеи и обредност от юдаизма и християнството, които съвместява с араб-
ски вярвания и традиции. Развитието на ислямското учение продължава 
няколко века след проповедта на неговия основател Мохамед Ибн Абдалах 
(ок. 570–632), а съдържанието и насоките в доктриналното изграждане са 
разнообразни и противоречиви.

В следващите страници ще разгледаме „етиката“ на Мохамед, но без да 
имаме претенциите за всеобхватност или за изграждане на ислямска арето-
логия и пунирология. Ще насочим вниманието си към някои по-важни страни 
от ислямската етика, а където е възможно, ще направим и паралели с христи-
янството, които, макар и бегли, са полезна основа за бъдещи разсъждения и 
изследвания.

В предложения текст като алгоритъм сме се придържали към следните 
логически постройки, които са аргументирани в неговото изложение:

Подходът към религиозна традиция, която е с различна психология, 
стил на човекознание и житейски опит, предполага да започнем с някои въ-
ведителни сведения за исляма.

Във втората част ще потърсим отговор на въпроса, дали Мохамед е 
обществен или религиозен реформатор и дали за него мисията, която мю-
сюлманинът трябва да следва в земния си живот, се определя от религиозни 
или от обществени мотиви.
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По-нататък ще предложим и аргументираме нашите основания за оп-
ределянето на исляма като религия на общностната солидарност. За 
целта е необходимо да насочим вниманието си към предислямската епоха, в 
която чувството за чест и дълг към рода е тъждествено с племенната соли-
дарност. С идването си ислямът не я порицава, но я поставя след семейната 
солидарност, която пък, от своя страна, „отстъпва“ пред новото разбиране за 
основна солидарност – тази между мюсюлманите в уммата.

След като сме очертали прехода „преди��след исляма“ и свързаната с 
него промяна в ценностната система на човека, ще преминем към излагането 
на ислямската представа за праведност, която се свързва с отстоявания 
в Корана морал, изразяващ се в подчинение на словото, всезнанието и всемо-
гъществото на Аллах.

В петата част обект на размисъл е категорията „добротворство–гре-
ховност“, която ще бъде разгледана в две насоки: първа, в контекста на 
приемствеността на исляма от юдаизма и християнството, и втора – чрез 
осъществяването на сравнителен анализ между библейския Декалог и свое-
образния кораничен додекалог.

Какви са критериите за оценяване на поведението на мюсюлманина; 
каква е оценката на човешките действия: възмездие или висша награ-
да; кой и какво я определя – тези са основните въпроси, над които ще раз-
мисляме в шестата част.

Етическите категории би трябвало да се разглеждат и от своето начало –  
семейното общуване. 

Логично е и съпоставянето им с края на земния живот, което ще бъде 
направено в последващата, осма част. В нея се анализира ислямското есха-
тологично учение, чиято основна характеристика – страхът от мъченията 
в ада и обещаните предимно плътски наслади в рая – е дълбоко присъща за 
светогледа на мюсюлманите. 

И накрая, в деветата част, от една страна, ще изложим ислямското раз-
биране за „ближния“, а от друга, ще маркираме социално-етичните изме-
рения на съвременния християнско-ислямски диалог.

1. ВЪВЕДИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ИСЛЯМА

Ислямската религия съдържа три основни и взаимосвързани елемента: 
събитие, което обуславя нейната поява (животът и личността на Мохамед); 
свещен текст, който излага смисъла и съдържанието ѝ (Коранът), и общност 
(умма1), която утвърждава своята привързаност към този текст като основа 
на нейната религия.2

1 Умма – един от централните термини в исляма. Умма е универсалната общност на всички 
мюсюлмани и символ на тяхното единство. Те са обединени от религиозната връзка – общата 
вяра в Аллах и в мисията на неговия пророк Мохамед (Коран 2:137; 3:100–104; 21–92 и други). 
Цитатите са по превод на Корана на проф. Цв. теофанов. Първата цифра указва глава от Корана, 
а втората – съответния стих (вж. Превод на Свещения Коран. Тайба ал-Хайрия, 1997).

2 Пеев, й. Ислям – В: История на религиите. С., 1999, с. 243.
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Зараждането на исляма е пряко обвързано с живота и дейността на 
Мохамед Ибн Абдаллах3, който става изразител на лични настроения и оч-
аквания, породени от изискванията на времето, в което живее. Обществе-
ните сътресения, характерни за Арабския полуостров, се съпровождат с 
упадък на ценностите, разрушават се основите на родово-племенната соли-
дарност, настъпва идейно търсене, което е подпомагано и от проникващите 
там юдаизъм и християнство. В борбата си против ценностната система на 
джахилията� Мохамед предлага нов в някои отношения ценностен модел, 
в чиято основа е както различното разбиране за божествеността и отно-
шението между човека и Аллах, така и новото възприятие за моралното 
поведение на мюсюлманина. 

Свещената книга на мюсюлманите е Коранът5, който според тях съ-
държа словото-откровение на Аллах, предадено на Мохамед чрез архангел 
Джибрил. Според ислямската традиция Мохамед получил първото открове-
ние в 610 г. през месеца Рамадан6. Приема се, че оттогава до 613–614 г. той 
разпространява своето религиозно учение само сред малцина свои прибли-
жени, а след това преминава към публична проповед. Този момент се оказва 
особено важен за ранното развитие на исляма, защото ако дотогава Мохамед 
е приеман само за пророк (nabi), тоест човек, вдъхновен с послание свише, 
който учи и напътства своите последователи, то от началото на откритата 
проповед до края на живота си той изпълнява своята мисия като пратеник 
(rasūl) на Аллах. Дадено му е конкретно послание, насочено първоначално 
за неговото племе Корейш, по-късно до жителите на Арабия, а към края на 
живота му – до цялото човечество.7 

Съществен елемент от кораничното учение за пратеника на Аллах е оп-
ределянето му като „печат на пророците“ (хāтам ан-набийин): „мухаммад 
не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на аллах и последни-

3 Сред богатата литература, посветена на живота на Мохамед, следва да се посочат: Watt, 
W. M. Muhammad at Mecca. Oxford, 1953 и Watt, W. M. Muhammad at Medina. Oxford, 1956; Пе-
трушевский, и. П. Ислам в Иране в VІІ–ХV веках. Л., 1966, с. 5–29; большаков, о. Г. История 
халифата. Т. І. Ислам в Арабии 570–633. М., 1989. Сред издадените у нас книги е тази на П. 
ашар. Мохамед. С., 1999, която има повече художествена, отколкото научна стойност; Соло-
вьов, в. Мохамед. С., 2002; Сардар, З., З. малик. Представяме ви Мохамед. С., 2002 и други.

� Джахилия (ар. „невежество“, „неблагодарност“) – термин, обозначаващ състоянието на 
Арабия преди пророческата мисия на Мохамед, като по своя смисъл и аспекти се противопос-
тавя на термина „ислям“ (Коран 48:26; 6:55; 3:148 и други).

5 Освен с прецизния превод на Корана от арабския оригинал, направен от проф. Цв. те-
офанов, българският читател разполага и с: Коран. Перевод и коментарий и. ю. крачковско-
го. М. 1963; Коранът, т.е. Водителят и Разпознавачът. Габрово, б. г., който не е препоръчите-
лен предвид на неточностите, които съдържа.

6 „рамадан е месецът, през който беше низпослан коранът за напътствие на хората 
и с ясни знаци от напътствието и разграничението“ (Коран 2:185).

7 Повече за причините и последиците от прехода на Мохамед към открита проповед вж. 
у михайлов, Д. Преходът на Мохамед към открита проповед: причини и последици в предста-
вите на средновековните ислямски учени. – В: сб. Арабистика и ислямознание. Т. ІІ. Студии по 
случай 60-годишнината на доц. д.ф.н. Пенка Самсарева. С., 2003, с. 372–385.
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ят от пророците…“8. В представите на исляма свещената история е сходна 
с библейската, но разбирането ѝ е различно – в нея няма единен център, ка-
къвто в Свещеното Писание на Новия Завет е личността на Иисус Христос, а 
представлява повтаряща се мисия на Божието пратеничество за хората, въз-
обновявано за всеки народ и епоха. Ислямът е определян като пророческа ре-
лигия, а християнството се отличава от подобен тип религия, което изисква 
те да не бъдат приравнявани поради мнимото им сходство. Това уточнение е 
важно, защото според християнството „Божието откровение достига своя 
връх във въплъщението на Второто лице на Света Троица и се увенчава със 
слава чрез раждането на Богочовека Иисус Христос“9. 

Съдържанието на ислямската религия би могло да се изрази чрез т.нар. 
„корени на вярата“ (ар. „усул ад-дийн“), които всъщност са и нейните основни 
догмати. Те са: първо, представата за единобожието (таухиид); второ, вярата 
в божествената справедливост и правосъдие („адл); трето, признаване на про-
роческата мисия на Мохамед и неговите предшественици (нубуат); четвърто, 
вярата в отвъдния свят, съдния ден и възкресението на мъртвите (кияма), и 
пето – учението за предводителството и наместничеството (имамат��хали-
фат). Есенциално изразени, „корените“ могат да бъдат открити в сура „Жени-
те“: „о, вярващи, вярвайте в аллах и в неговия пратеник, и в книгата, която 
е низпослал на Своя пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! а 
който отрича вярата в аллах и в неговите ангели, и в неговите писания, и в 
неговите пратеници, и в сетния ден, той дълбоко се е заблудил“10. 

Свързани и вкоренени в доктрината, като нейно разяснение, утвър-
ждаване и прилагане, са т.нар. стълбове (аркан) на исляма. Тези конкретни 
предписания за религиозна обредност, които според В. Григориев съставят 
„мюсюлманската ортопраксия“11, са: засвидетелстване на вярата (Ко-
ран 7:158), молитва (Коран 2:110), пост (Коран 33:35), милостиня (Коран 
30:39) и поклонничество (Коран 3:97). 

Особено важни за настоящото изследване са засвидетелстването на вя-
рата (шахада) и предоставянето на милостиня (закят). Първото означава 
произнасяне от всеки мюсюлманин на сакралната фраза „няма друго бо-
жество освен Аллах и Мохамед е Неговият пророк“. Обединяването на двата 
основни елемента на догмата – изповядването на абсолютното единобожие 
и признаването на пророческата мисия на Мохамед в неразделно единство –  
изразява концентрирано идейната същност на исляма. Шахадата не подлежи 

8 Коран 33:40. В ориенталистиката отдавна се спори върху въпроса, дали главната идея, 
вложена в израза „печат на пророците“, е именно окончателността. Приживе самият проповед-
ник от Мека не се е смятал за нещо повече от предхождащите го пророци. Едва по-късно „тра-
дицията възвеличава Мохамед в особен ранг, приписвайки му дори извършването на чудеса. 
Това е свързано и с придаването на религиозна по тип легитимност на уммата, като от община 
на мюсюлманите прераства в държава, осветена от Свещения закон – шариат“. (евстатиев, С. 
Средновековните арабски историци за обществото и държавата. Дисертация за присъждане на 
научната и образователна степен „доктор“. С., 1999, с. 75–76).

9 киров, Д. Християнска етика (ив. Панчовски, Д. киров – автори). Т. І. С., 1993, с. 117.
10 Коран 4:136.
11 Григориев, в. Религиите по света. С., 1995, с. 198.
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на различни тълкувания, нейното произнасяне е задължително за всеки мю-
сюлманин и е показател за неговата принадлежност към исляма.

Предоставянето на милостиня – закят – освен като задължение към Ал-
лах, всъщност е и основата, върху която се надгражда социалната икономика 
на ислямското общество.12

Джихадът13 не е пряко включен към петте стълба на вярата, но на прак-
тика е съответен по значимост на всеки от тях. Изпълнението му се поставя 
като задължение не толкова пред отделната личност, колкото пред общност-
та на мюсюлманите като цяло (Коран 61:11).

Вторият по значимост след Корана източник на ислямското вероучение 
и право е сунната. Тя се основава на т.нар. хадиси (ар. „разказ“, „съобщение“), 
които са свързани с казаното от Мохамед или деянията му, както и с неговото 
красноречиво одобрение, равносилно на съгласие с извършваното от привър-
жениците му. Отношението на сунната към Корана изразява пълното ѝ съгла-
сие с него, тя се използва и за пояснение на неясен или „скрит“ текст в Корана. 
Ако се окаже, че се намира в противоречие с Книгата14, винаги отстъпва, тъй 
като се следва установеният от ислямските богослови принцип, според който 
текст от Корана може да бъде отменен само от Корана. Шариатът е мюсюл-
манският свещен закон, който се основава върху Божието слово и не може да 
се променя. Съдържанието му се изразява от Корана и сунната, но шариатът 
се определя едновременно и като тяхна еманация, като връзката между тях се 
осъществява пряко чрез заимстване и тълкуване. Като систематизиран свод на 
мюсюлманските постановки и принципи той урежда светския и религиозния 
живот на личността и уммата и има за цел да ги насочва към спасението. 

2. МОХАМЕД – ОБЩЕСТВЕН ИЛИ РЕЛИГИОЗЕН РЕФОРМАТОР?

Преди да пристъпим към разглеждане на „етиката“ на Мохамед, е необ-
ходимо да си отговорим на въпроса – дали той е обществен или религиозен 
реформатор и дали за него мисията, която мюсюлманинът трябва да следва в 
земния си живот, се обуславя от религиозни или от обществени мотиви. 

Известно е, че младостта на Мохамед протича в Мека15, където от една 
страна в съседство живеят представители на различни религии, а от друга 
– арабските езичници, които се покланят на множество божества и са дъл-
боко привързани към своите обреди. Вероятно това определя и факта, че 

12 чагръджъ, м. Въпросите за възпитанието, морала и развитието на обществото според 
исляма. – В: Размисли върху исляма. С., 1994, с. 47.

13 Това е един от най-оспорваните религиозно-политически термини. Тълкуването му 
например като „еманация на агресивната същност на исляма“ (срв. у мутафова, к. Правова 
регламентация на конфесионалните отношения между християни и мюсюлмани в българските 
земи през ХV–ХVІІІ в. – В: Религия и Църква в България. С., 1999, с. 313) е само едно от раз-
нообразните разбирания за неговото съдържание и значение.

14 Има се предвид Корана (3:7; 14:40).
15 Мека – град в Саудитска Арабия, пръв свещен и главен град на исляма. Роден град на 

Мохамед и място на първите му проповеди.
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учението на Мохамед не е прецизирано в периода на неговите размишления и 
видения. Постепенно той осъзнава, че утвърждаването на исляма изисква да 
бъдат премахнати всички езически остатъци. Като порицава джахилийското 
съзнание, което изцяло се основава на ценностната система на насъщния бит, 
Мохамед императивно утвърждава властта на своя бог над другите божества 
и над човешкото битие: Аллах „превисоко е над това, с което Го съдружа-
ват“ (Коран 16:3). Разбрал, че светското измерение на езическия светоглед е 
основната му слабост, Мохамед целенасочено премахва всички важни идоли 
в района на Хиджаз16. Не е случайно, че отношението на езичниците към него 
става отрицателно, именно когато той започва да критикува религиозните им 
вярвания. В първите си проповеди Мохамед е използвал не толкова подхода 
на доброволното приобщаване, а този на заплахата – за да избягнат мъчения-
та, очакващи ги в ада, езичниците трябва да приемат исляма. Несъмнено Мо-
хамед не е бил богослов, но това не означава, че не е имал дълбоко усещане 
за своя език и за въздействието на всяка изречена дума. Той продължавал да 
проповядва и след хиджра17, сам ръководел молитвата в джамията, по време 
на която се преповтаряли старите знамения, а чрез новите се утвърждавали и 
доразвивали задълженията на мюсюлманите. Едновременно с личната си ан-
гажираност към всеки един от тях Мохамед се е стремял да защити и укрепи 
интересите на цялата общност.

Повлияни от обществените настроения през 19. век, някои изследователи 
определят Мохамед само като обществен реформатор. Доводите, които изтък-
ват, са, че в голямата си част неговите последователи произлизат от средите на 
онеправданите и бедните. Това според тях логично обяснявало защо Мохамед е 
отдавал съществено значение на проблема за намаляване на бедността и отстра-
няване на неправдите. Съвременният научен подход обаче не е толкова опро-
стителски, защото ако под „обществен реформатор“ разбираме личност, която 
реализира обществени промени, то преди хиджра Мохамед никога целенасочено 
не се е стремял към това. За него религията е изходната точка на разсъждения 
и дейност. Разбира се, фактът, че при появата си ислямът не се е стремял към 
обществени промени, не означава, че те не са настъпили, или пък че Мохамед 
непременно е техният подбудител. Известно е, че той не променя структура-
та на племенната уредба в Мека, изграждането на ислямската общност не се е 
основавала на нея, но в процеса на нейното постепенно разрастване тя я подко-
пава. Макар в представите на първите си последователи ислямът да не е имал 
реформаторска насоченост, безспорно е, че той поражда обществени промени. 
Интерес представлява и позицията, според която дори и да приемем, че Мохаме-
довото учение е с безспорно религиозен характер, това не означава, че неговите 

16 Хиджаз – пустинна и полупустинна област в северозападната част на Арабския полуос-
тров. Главни градове Мека и Медина; почита се като „люлка на исляма“.

17 Хиджра (ар. „преселване“, „откъсване“) – преселването на Мохамед и привържени-
ците му от Мека през лятото на 622 г. и завършило според преданието на 24 септември с.г. с 
пристигането в Медина – вторият свещен град на исляма, с който е свързано формирането на 
обществото на уммата и на мюсюлманската държавност. По времето на халифа Омар ибн ал-
Хаттаб (634–644) тази дата е възприета за начало на мюсюлманското летоброене.
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последователи са го приемали само поради религиозни подбуди. С други думи, 
някои от религиозно-обредните и поведенческите предписания на исляма са били 
привлекателни за тези, които са се чувствали неудовлетворени от тогавашното 
обществено устройство. Дори в началото учението на Мохамед да не е било със 
социална насоченост, трябва да признаем, че за неговия успех е помогнало и зна-
чителното благоденствие, което то е носело на изповядващите го.

Делото на Мохамед, който е както религиозен, така и обществен ре-
форматор, включва два етапа. През първия, отнасящ се към времето преди 
хиджра, той е ангажиран предимно с установяването на ислямския монотеи-
зъм, а през втория, започнал след емиграцията в Медина, преобладават него-
вите обществено-политически начинания. Тогава той използва материалната 
власт, с която разполага, за да наложи господство чрез външно изпълнение 
на религията, която е основал през първия етап на делото си. В този смисъл 
се запитваме обаче, дали преселването от Мека в Медина, което се определя 
като „рождения ден“ на исляма, не се оказва всъщност неговото погубване 
като вяра и превръщането му в идеология и институция?

3. ИСЛЯМЪТ – РЕЛИГИЯ НА ОБЩНОСТНАТА СОЛИДАРНОСТ

В исляма практикуването на доброто е тъждествено с практикуването на 
религията, а мисията, която всеки мюсюлманин трябва да изпълнява в земния 
си живот, има в основата си обществен характер. Мохамедовата представа за 
това, кои добродетели следва да бъдат утвърдени и кои пороци – отхвърле-
ни, се обуславя от идеята за осигуряване на общностна солидарност. В сво-
ето практическо измерение моралността според Мохамед се надгражда върху 
солидарността. Макар в началото той да е издавал заповеди в категорична и 
неподлежаща на отхвърляне форма, по-късно осъзнава необходимостта от до-
пускането на някои отстъпки както за да се преодолеят проявите на недоверие 
и песимизъм у мюсюлманите, така и за да се привлекат нови последователи. И 
не на последно място – Мохамед е практикувал този начин на живот, който е 
изисквал от другите, следователно за мюсюлманите изпълняването на „етика-
та“ на Мохамед означава да се следва неговият личен пример. 

Разбираемо е, че при прехода „джахилия–ислям“ краят на „невежество-
то“ не настъпва веднага, а новата просветлена от исляма епоха, която се харак-
теризира със засилен интерес към духовността и религията, с изисквания за 
по-висока нравственост и умереност, не променя внезапно личностите, които, 
живеещи на границата между езичеството и исляма, се оказват по думите на 
проф. Цв. Теофанов „разсечени от двете епохи“18. През джахилийското време 
личността придобива значимост от една страна чрез връзките си с родното 
племе, а от друга – според степента на своето придържане към бедуинската 
нравственост. Следователно родовата принадлежност е основният критерий за 

18 теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т. 1. Контекст, текст, подтекст. С., 
2001, с. 84.
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самоопределяне, а главната етическа норма се изразява чрез т.нар. асабия19 –  
чувството за чест, достойнство и дълг пред рода. Това ни дава и основанието 
да търсим именно в арабската традиция корена на идеята за солидарността. 
Умелото съвместяване на призивите към единение и братство по вяра, от една 
страна, и чувството за чест, достойнство и дълг пред рода, от друга, довежда до 
утвърждаването и бързото разпространение на ранния ислям. 

Според историка П. Браун арабският племенен идеал е „абсолютно 
екстровертен“20, което означава, че задълженията към племето са най-ва-
жната повеля в живота на човека. Неговото поведение се мотивира от страха 
да не посрами рода си, от желанието да получи похвала от другите, от необ-
ходимостта да поддържа жив авторитета на своите предци, от готовността 
за незабавно отмъщение и други. От своя страна пък достойнството на рода 
се определя според неговите бойни подвизи и придържането му към общо-
приетия морален кодекс, наречен „муруа“. Този кодекс включва щедрост, 
смелост, взаимопомощ, покровителство над потърсилия опека, почит към 
госта и изпълнение на даденото обещание.21 Поведението на бедуините обаче 
нерядко се обуславя от суровия бит и нищетата, а оттук е и тяхната измен-
чивост в поведението, проявяваща се във вероломство и подозрителност към 
пришълците, в търсене на лични облаги и други. В тази връзка египетският 
историк Дж. Али констатира, че стремежът към благочестие през джахили-
ята „не произтича от определен възглед, философия или проникновение за 
живота, тя е само склонност у онези, които ги е сполетяла беда или им се е 
случило нещастие, или старци, сломени от възрастта“22.

Както посочихме, ценностната система на предислямските араби е из-
цяло положена в границите на земния живот и именно той е източникът на 
техните морални норми. В тази етично-неметафизична ценностна система, 
която е цялостно обвързана с моментното съществуване, няма място за не-
преходно ценното, вплетено в божествената вечност.23

След хиджра и постепенното развитие на ислямската общност новите 
политически и икономически обстоятелства застрашават братските взаи-
моотношения в уммата и Коранът трябва да напомня за това: „и се при-
вържете всички за въжето на аллах (т.е. към исляма – б.а.), и не се раз-
деляйте, и помнете благодатта на аллах към вас, когато бяхте врагове, 
а той помири сърцата ви и станахте братя чрез неговата благодат“ 
(Коран 3:103). В други по-късни стихове мюсюлманите се призовават да 
проявяват дружелюбност към тези, които не са се опълчили срещу вярата 

19 Асабия (ар. „привързаност“, „предпочитание“, „преданост към рода и племето“) – ха-
рактерна черта на арабското племенно общество, възхвалявана като символ на чест, достойн-
ство и изпълняване на родовия дълг.

20 браун, П. Светът на късната античност 150–750 сл. Р. Хр. С., 1990, с. 205.
21 массэ, а. Ислам. М, 1982, с. 23.
22 Цит. по теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т. 2. Любов, вино, мъдрост. 

С., 2002, с. 233.
23 Повече у Павлович, П. Космогонични и есхатологични представи в епохата на джахи-

лията. – В: сб. Арабистика и ислямознание. С., 2001, с. 32–33.
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им; откриваме и предупреждения за евентуална опасност от загуба на мю-
сюлманската солидарност. Напълно логично следва и призивът да се оказ-
ва помощ на вярващите при всякакви обстоятелства, а финалът на тази 
градация ясно поставя принципа на най-висшия авторитет на божия закон 
като залог за мир сред мюсюлманите. В периода на непрекъснати вътрешни 
войни джахилийското общество отстъпва пред мюсюлманската общност, в 
чиято среда вече не е възможно да съществуват партии: „и ако две групи 
от вярващите се сбият, помирете ги! но ако едната от тях престъпи 
спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, до-
като се върне към повелята на аллах! а щом се върне, помирете ги спра-
ведливо и постъпете безпристрастно! аллах обича безпристрастните. 
вярващите са братя, затова помирявайте своите братя, и бойте се от 
аллах, за да бъдете помилвани“24.

Приведените дотук разсъждения ни дават основания да определим исля-
ма повече като обществена, а не толкова като индивидуалистична религия. 
Чрез въвеждането на общата петъчна молитва и посредством празничните си 
обреди тя развива чувството за общност. Нещо повече, критериите за добро 
(маруф) и за зло (мункар) се изразяват чрез т.нар. съгласие (иджма)25, до 
което правоведите прибягват, когато в Корана и сунната не се съдържа пряк 
отговор за разрешаването на конкретен юридически казус. Стремежът да се 
достигне до общо становище, изразявано и в съответно заключение, изисква 
обръщането към т.нар. иджтихад26. Тъй като заключението е направено от 
видни правоведи и благочестиви мюсюлмани – представители на цялата ис-
лямска общност, то се определя като вярно. 

За арабина чувството за чест и дълг към рода в контекста на различни пре-
живявания е идентично с племенната солидарност. С установяването си ислямът 
не я отхвърля, но я поставя след семейната солидарност, която пък, от своя стра-
на, „отстъпва“ на новото разбиране за основна солидарност, а именно тази меж-
ду мюсюлманите. Приведеното дотук ясно подчертава главната характеристика 
на ислямската общност – стремежът към сплотеност и солидарност27.

24 Коран 49:9–10.
25 Иджма (ар. „съгласие“) – общото мнение на уммата, един от четирите източника на 

ислямското право и шариата (усул ал-фикх). Другите три са Коранът, сказанията за пророка 
(хадисите) и съпоставянето (кияс).

26 Иджтихад (ар. „усилие“) – един от основните термини в мюсюлманското богословие 
и особено в тясно свързаната с него юриспруденция. Отнася се до правата и прерогативите на 
богословите и дори на вярващите да търсят и изявяват собственото си мнение и заключение 
по даден богословски проблем или юридически казус. Безпогрешен е резултатът от идж-
тихада на уммата, който в известна степен е нейното общо мнение (иджма) и едновременно 
елемент и условие за неговото постигане.

27 Християнството също проповядва живот и общение в общност – това става в Църквата, 
която е основана от Иисус Христос на празника Петдесетница (Д 20:28). Тя може да се разглежда 
от две страни – като общество от вярващи и като богочовешки организъм. И наистина, в исто-
рически аспект Църквата е несъмнена реалност, тя е организация или общество от вярващи; 
съществува близо двадесет века и се ръководи от определени канони. Но това ли е специфич-
ното за нея? Не, защото онова, което я разграничава от всички останали човешки общества, е 
нейният богочовешки характер. В този смисъл от верова позиция ние, християните, не можем 
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4. ИСЛЯМСКОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРАВЕДНОСТТА

Ислямската представа за праведността, за доброто и за злото е тясно свър-
зана с прокламирания в Корана морал, изразяващ се в подчинение пред слово-
то, всезнанието и всемогъществото на мюсюлманския бог. Добро е това, което 
Аллах заповядва, а зло – онова, което забранява. Както посочихме, в исляма е 
невъзможно да открием категорично разграничение между религиозните и со-
циално-нравствените задължения. Смесвайки изискванията на вярата с прак-
тическите религиозни предписания, Коранът определя като „хора, обичани от 
бога“28 едновременно тези, които изпълняват непосредствените си задължения 
спрямо него, и онези, които усърдно се стремят към доброто, справедливост-
та, чистотата и търпението. Кораничната представа за праведността („бир“) 
е следната: „Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, 
праведността е у онзи, който вярва в аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в 
Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към 
него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника (в неволя), 
и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и 
раздава милостинята „закат“; и у изпълняващите своя обет, когато са 
обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. те 
са искрените и те са богобоязливите“29.

Коранът използва два характерни термина, чрез които определя кое е 
добро и кое – зло: „халал“ и „харам“. Ако „халал“ (ар. „разрешено“) изразява 

да я определяме като общество. Църквата е тяло Христово, чийто Глава е Сам Иисус Христос 
(Еф 4:15–16), тя е богочовешко единство (Йн 17:21–26). Именно това разбиране за Църквата, 
което има своето дълбоко основание в Евангелието, утвърждава истината, че тя трябва да бъде 
разглеждана и определяна като нещо единствено и неповторимо, като богочовешки организъм. 
И още нещо съществено – преди да бъде разбирана и определяна в исторически аспект, Църк-
вата трябва да бъде преживявана като божествена реалност, която е тъждествена на себе си и 
пребивава в себе си, което е резултат от Божия промисъл за света и хората. В известен смисъл 
Църквата съществува без оглед на своето историческо основаване – тя възниква, защото е съ-
ществувала в божествения отвъден план (Стаматова, к. Въведение в Православното догма-
тическо богословие. С., 2007, с. 270–271). Членовете на Църквата са съединени чрез една вяра, 
ръководени са от богоустановена йерархия и духовно израстват чрез Божията благодат, която 
получават и чрез светите тайнства. „В Църквата, пише проф. прот. Р. Бигович, няма разделение 
на грамотни и неграмотни, на богати и бедни, на стари и млади, а всички са едно, събрани около 
Христос и в Христос. Нейните членове споделят всичко помежду си, предимно хляба и сърцето. 
В тази общност всеки човек, всеки член е най-голямата светиня, икона Божия, а не неприятел. 
Тук човекът не се определя според националността, езика и цвета на кожата, а се разглежда 
като Божи образ... Със своята Истина, Църквата има за цел да ражда и създава цялостни хора, 
истински личности, чрез които Бог преобразява света и междучовешките отношения“ (бигович, 
р. Църква и Общество. С., 2003, с. 102). Според християнската антропология човешката лич-
ност притежава вътрешна духовна свобода, т.е. независимост от външните природни и социални 
обстоятелства. Християнството се обръща към душата на вярващия, но то е не само религия на 
индивидуалното спасение, защото предполага и усъвършенстване на социалните учреждения с 
оглед на съответствието им с християнските ценности. Характерът на тези учреждения е свързан 
със зачитането на индивидуалната духовна свобода и с установяването на справедливи междучо-
вешки отношения. Ето защо християнството подтиква и към активна социална дейност.

28 Коран 2:195.
29 Пак там, 2:177.
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помислите и деянията, разрешени от шариата, то „харам“ (ар. „запретен“)30 е 
забраненото и греховното. В Корана се посочва: „и нека сред вас има общ-
ност, която зове към благото и повелява одобряваното, и възбранява по-
рицаваното! тези са сполучилите“31. 

От този цитиран стих се извежда и основната за исляма постановка, 
формулирана като „повеляване на одобряваното и възбраняване на пори-
цаваното“, която в превод на европейски езици звучи приблизително така: 
„подкрепа на вършенето на добри дела и отстраняване на лошите“. Този ос-
новен ислямски принцип се поставя като задължение пред цялата умма.

Ислямският морал има в по-голяма степен пасивен, отколкото акти-
вен характер, защото наистина Аллах предпазва от злото, но и не внушава 
идеала за добро. 

За сравнение според християнските нравствени ценности, които обгръ-
щат цялата антропология, смисълът на човешкия живот е богоуподобява-
нето: „И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ 
(Мт 5:48). Християнският морал се изразява чрез евангелското златно пра-
вило на нравствеността: „Както искате да постъпват с вас човеците, така и 
вие постъпвайте с тях“ (Лк 6:31). Спасителят ни призовава да правим добро 
на хората, защото чрез доброто, което е най-верният път към човешкото 
разбирателство, ние обезсилваме злото.32

За християните най-високият критерий за добро, добродетелност и 
нравствено съвършенство е любовта, която заедно с вярата и надеждата оп-
ределя пътя на човека към Бога, осмисля човешкия живот и хуманизира от-
ношенията между хората. Християните са призвани да живеят в любов и мир, 
да се усъвършенстват в доброто и да се богоуподобяват. Защото нещастен е 
този човек, който изгражда своята самоувереност и бъдеще само върху себе 
си, върху своето богатство, знание или добродетели. Ако той няма в себе си 
любов и Божия Дух, всичко това губи смисъл� „защото с Божията любов 
можем онова, което иначе не можем�, чрез нея небето слиза на земята, а 
земята се въздига на небето“33. Следователно за християните учението на Бо-
гочовека Иисус Христос разкрива същността на доброто и злото, а Неговият 
живот и дейност са неповторим пример за въплътено нравствено добро.

Известно е, че със своето възникване и начално развитие ислямът въз-
приема основни идеи и обредност от юдаизма34 и християнството, които 
съвместява с арабски вярвания и традиции. В своята книга „Коранични из-

30 Терминът е с разнообразно съдържание и значение: от една страна, „харам“ е забране-
ното, греховното - обратно на разрешеното (халал), а от друга, „запретеното“, свещеното, като 
например названието на Мека и Медина, превеждано като „две светини“ (харамайни), което е 
двойнственото число от „харам“.

31 Коран 3:104.
32 Повече у киров, Д. Християнството е вяра. В преддверието на християнската нравстве-

ност. С., 2004, с. 65–67.
33 бигович, р. Пос. съч., с. 22–23.
34 Вж. повече у Стаматова, к. Ислямът и неговият изначален юдейски избор. Сп. “Ду-

ховна култура”, 12/2003, с. 7–17.
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следвания: извори и методи за интерпретация на Писанието“ британският 
ориенталист Дж. Уенсброу изследва езика на Корана и на Свещеното Пи-
сание на Стария Завет и като установява прилики, заключава, че „произ-
ходът на Корана отвежда към юдео-християнската традиция“35. Несъмнено 
като вероизповедна система в общ план юдаизмът и ислямът не са в проти-
воречие, тъй като и двете се основават на постановката за единосъщието 
и трансцендентността на Бога като Творец и Законодател. Могат да бъ-
дат приведени много примери, които потвърждават, че ислямът заимства 
от юдаизма: характерът на отношението Бог–общност; ритуалът на поста 
(Коран 2:183); смъртното наказание за прелюбодеяние (Лв 20:10 – Коран 
24:2); разводът (Вз 21:14 – Коран 2:229); жертвоприношенията (Лв 1:3 – 
Коран 5:2) и други. Мохамедовата религия е съпричастна и към основните 
ценности, които се съдържат в Декалога, и макар да ги предава чрез свой 
специфичен изказ, то моралните категории и светогледът остават сходни. 
Това проличава от отправените към мюсюлманина изисквания за лично 
добротворство, изложени в един своеобразен додекалог (Коран 17:22–39), 
в който по думите на М. Хамидуллах са „изброени дванайсетте заповеди, 
предписания за правоверно поведение“36. Тъй като този пасаж наброява по-
вече от 16 стиха, тук ще приведем най-същественото:

1. „и не взимай друг за бог заедно с аллах...“ (Коран 17:22).
2. „... и към родителите �� добрина“ (Коран 17:23).
3. „и отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на път-

ника...“ (Коран 17:26).
4. „Прахосниците са братя на Сатаната... и не сторвай ръката ти 

да е прикована към шията (в скъперничество) ...“ (Коран 17:27, 29).
5. „и не убивайте децата си поради страх от бедност...“ (Коран 17:31).
6. „и не пристъпвайте към прелюбодеянието...“ (Коран 17:32).
7. „и не убивайте човек �� аллах е възбранил това, освен по право! а 

който бъде убит с гнет, ние даваме власт на неговия наследник, но да не 
прекалява в убиването!“ (Коран 17:33).

8. „и не пристъпвайте към имота на сирака...“ (Коран 17:34).
9. „изпълнявайте обета! За обета се носи отговорност“ (Коран 

17:34).
10. „и изпълнявайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни 

везни...“ (Коран 17:35).
11. „и не следвай онова, което не знаеш...“ (Коран 17:36).
12. и не върви по земята с надменност...“ (Коран 17:37).
От цитирания кораничен текст интерес предизвикват първа, пета, шеста 

и седма (която ще бъде разгледана по-нататък) заповеди. Ако първата, раз-
криваща същността на мюсюлманския бог, е основополагаща за цялостното 
морално поведение на мюсюлманите, то останалите три са особени от една 

35 Wansbrough, S. Quranic Studies: Sourses and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford, 
1977, p. 119.

36 Цит. по Григориев, в. Пос. съч, с. 200.
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страна поради наказанията, предвидени при тяхното престъпване, а от друга –  
поради противоречието им с християнските нравствени ценности.

Първата заповед „ и не взимай друг за бог заедно с аллах...“ е свързана 
с основния ислямски догмат за божията единност и единство, наречен тау-
хиид (ар. „единение“, „единност“). Представата за единия, несътворен Бог, 
който няма нищо подобно на себе си, е формулирана в глава „Пречистване-
то“: „кажи [о, мухаммад]: той е аллах, единствения, аллах �� Целта [на 
всички въжделения]! нито е раждал, нито е роден, и няма равен нему“37. 
Засвидетелстването на вярата, че „няма друго божество освен Аллах и Мо-
хамед е неговият пророк“ е формула, която съдържа в себе си „отрицание и 
утвърждаване“38. Отрицанието подчертава невъзможността от съществува-
не на каквото и да било, ако то не е свързано и подчинено на единствената 
обожествена свръхестествена първопричина. Последващото утвърждаване 
във формулата е категорично, неговата настойчивост се отличава със силен 
емоционален патос и изисква безусловно подчинение. Свързано непосред-
ствено с Аллах, то узаконява пророческата мисия на Мохамед и задължава 
мюсюлманина да следва излаганото чрез неговата проповед и дела божест-
вено слово. Ислямските богослови тълкуват шахадата не само като вярност 
към единобожието, но и като безпрекословно подчинение на божествената 
воля. По този начин според тях се осъществява връзката между „вярата“ и 
„отдаването“ – тоест актът на „отдаване“ на Аллах всъщност е и показател 
за безпределната вяра в него.39 Допускането на други богове и тяхното „съ-
дружаване“ (ширк) с Аллах се определя като най-сериозният грях в исляма. 

Втората заповед, която привлича вниманието ни, е „и не убивайте де-
цата си поради страх от бедност“. Чрез тази коранична строфа се отменя 
разпространеното в предислямската епоха на Арабския полуостров явление 
„уад“ – заравяне в земята на живородени момиченца, които са възприемани 
като бреме за семейството: „и щом известят някого от тях за женска ро-
жба, лицето му помрачнява и спотайва той печал. Скрива се от хората 
заради лошото, което са му съобщили �� дали да я пощади за унижение, 
или (жива) да я зарови в пръстта“.40 Независимо че с идването на исляма се 
премахва този жесток староарабски обичай41, децата не са равнопоставени. 
Желанието на мюсюлманското семейство за дете винаги съдържа предпочи-
танието то да бъде син, обществото също изразява по-голямо уважение към 
майките, които са родили момчета. Арабският народопсихолог ал-Джухай-
ман посочва, че „...когато започнат родилните болки, майката си мечтае и си 
представя, че ще роди момче. Защото според хорския обичай и положение 
момчето се цени повече, отколкото момичето. Проблемите му са по-малко 

37 Коран 112:1–4.
38 абдулхамид, а. Основите на исляма. Прев. Цв. теофанов. Истанбул, 1997, с. 16.
39 Повече у Пеев, й. История и философия на една религия. С., 1985, с. 70.
40 Коран 16:58–59.
41 Впрочем, този жесток обичай не е само староарабски, той е характерен и за други 

древни общности, например за южните славяни (срв. Стойнев, н. Българските славяни. Мито-
логия и религия. С., 1988, с. 124).
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от проблемите на момичето и освен това то е силното в семейството, може 
да я защити и тя да ходи с вдигната глава. И после, ситуацията в обществото 
закриля него повече, отколкото момичето“42.

Шестата заповед от своеобразния додекалог – „и не пристъпвайте 
към прелюбодеянието“ – изразява ислямската представа за сексуалността, 
която до голяма степен е формирана в противовес на сексуалните традиции 
през „епохата на невежеството“. С идването си Мохамедовата вяра налага 
строги морални норми – предислямската освободеност в отношенията меж-
ду мъжа и жената е обявена за „зина“ (ар. „прелюбодеяние“). Сравнението 
между проявите на сексуалността през джахилийската епоха и след уста-
новяването на Мохамедовата религия показва, по думите на В. Соловьов, 
че „Коранът принципно ограничава чувствеността вместо предишното ѝ 
обожествяване“43. 

В Корана обаче могат да се намерят и съвети, които не са с особено 
възвишено съдържание. Наистина той повелява да се избягва злото, но пре-
поръчва и друго – да не се разгласява за извършителите му, за да не се увели-
чава моралното развращение. От друга страна, в „Книгата на Аллах“ се под-
чертава и значението на доброто възпитание, учтивостта и уважението към 
възрастните. Поздравът „в името на мира“ (би ас саллам), който е въведен на 
мястото на джахилийските формули, най-вероятно е с ислямски произход. 
Препоръките да не посещаваш някого без предупреждение, както и умението 
да си тръгнеш навреме несъмнено не са от най-значимите, но и те говорят 
за стремежа винаги и навсякъде в мюсюлманската общност да се осигурява 
разбирателство и хармония.

Изразено накратко, Аллах обича тези, които вършат добро, справедли-
вите, чистите, набожните; тези, които живеят със страх; които са търпеливи 
и които вървят по неговите пътеки. Грешници са горделивците, неверниците, 
злите и несправедливите, свадливите, неуслужливите, високомерните, разто-
чителните, скъперниците и убийците. Мюсюлманинът трябва да бъде душа 
(нафс)��, осветена от Аллах.�5

42 Цит. по Ценова, м. Майката в арабските пословици. – В: сб. Арабистика и... Т. 2., с. 230.
43 Соловьов, в. Пос. съч., с. 115.
�� Нафс, рух (ар. „душа“) – вдъхнатият в Адам от Аллах дух, съживяващ неговото тяло, но 

също и в Мариам за зачеване на Иса (Иисус) (Коран 15:29; 21:91). Много често се свързва с по-
велята (амр) на Аллах в значение на познание, вяра, предупреждение, отправяни към хората чрез 
ангелите, пророците и Мохамед. Мухиедин Газали (1058–1111) утвърждава нетленния характер 
на нафс, определяйки човека като „духовна същност“, която не се ограничава в тялото.

�5 За християните Декалогът има задължителен характер, защото съдържа същия нрав-
ствен закон, който е написан в сърцата на всички хора (Рм 2:15). Сам Спасителят призовава вяр-
ващите да го разбират и следват по-съвършено, отколкото до Неговото идване. Новозаветният 
закон, разкрит от Иисус Христос (Мт 5–7; Лк 6:17–49), който е по-възвишен от Моисеевия, се 
нарича още и слово на благодатта (Дн 14:3, 20:32) (Православен катехизис и послание на източ-
ните патриарси за православната вяра. Първо фототипно издание от проф. к.б. тотю коев. С., 
1991, с. 158.), защото дава на хората благодатни сили да го изпълняват. Човекът е добродетелен, 
когато свободно следва заповедите, всяка от които предписва определено поведение. Синтези-
рано изразено – нравствените задължения на християните се съдържат в думите на Спасителя: 
„Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: 



224

5. ИСЛЯМСКОТО РАЗБИРАНЕ ЗА ДОБРОДЕТЕЛНОСТТА И ГРЕХА

Като установява разделителна линия между варварство и цивилизо-
ваност, ислямът наред с новите ценности – мъдрост и умереност – възпри-
ема и традиционни добродетели, като смелост, щедрост и взаимопомощ, 
но ги обогатява и отстранява техните отрицателни мотиви и последствия 
(например разпалване на племенни вражди, гнет, насилствено отнемане на 
частната собственост и други). При сравняването на периодите преди–след 
исляма се очертава преходът от страха пред дахр (неумолимата съдба)46 и 
окончателната смърт – към вярата в Аллах и спасението във вечността; от 
буйството – към благоразумието; от хаоса – към строгия ред; от неудържи-
мите страсти – към тяхното овладяване.

За мюсюлманите добротата и благородството са плодове на соли-
дарността, които изискват взаимно забравяне на оскърбленията, както и въз-
държание от обиди и употребата на прякори. 

Щедрост и милостиня. Според исляма материалните блага не са бо-
гатство, нещо повече, увеличаването на благосъстоянието на общността 
невинаги се оценява положително, защото пресищането може да доведе до 
развращаване на мюсюлманите и до възникване на безредици. Човекът има 
право да се радва на всички блага, но те трябва да се употребяват за действи-
телна полза. Мохамед често напомня, че Аллах увеличава благосъстоянието 
на тези, на които иска и че „онези, които не вярват, с нищо не ще ги изба-
вят от аллах �� нито имотите, нито децата им“47; „Знайте, че земният 
живот е само игра и забави, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на 
имотите и децата, подобно на растения след дъжд �� възхищават сеячите, 
после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. а в от-
въдния живот има сурово мъчение или опрощение от аллах и благоволение. 
а земният живот е само измамна наслада“.48

Коранът отрича егоизма, дори нещо повече – той е недвусмислено 
свързван с безбожието. Идеята за задължителната милостиня се съдържа 
в следните коранични стихове: „на раздаващите милостиня мъже и жени, 
които дават хубав заем на аллах, ще им бъде умножено и ще има за тях 
добра награда“49. Още по-утвърждаващи са и други аяти: „аллах не обича 
горделивите, самохвалните, които се скъпят и повеляват на хората скъ-

тази е най-първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней е: възлюби ближния си като себе си; 
на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците“ (Мт 22:37–40).

46 През втори и трети век по хиджра в резултат на догматически спорове предислямският 
възглед за дахр окончателно е неутрализиран, а съдържанието му (в смисъл на древен фата-
лизъм) постепенно е изместено към ислямското разбиране на божественото предопределение 
(повече у Павлович, П. Съдбата в представите на джахилията и исляма. – В: История и култура 
на древна Арабия. С., 2001, с. 83–113; евстатиев, С. Средновековните арабски историци за 
обществото и�, с. 51–55; Стаматова, к. Свободата на човешката воля и могъществото на 
предопределението в исляма. Сп. “Духовна култура”, 7/2003, с. 7–9).

47 Срв. Коран 3:10.
48 Пак там, 57:20.
49 Пак там, 57:18.
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перничество“; „богобоязливите ще бъдат сред градини и извори... в тех-
ните имоти имаше дял за просяка и нуждаещия се“50. Често се привежда 
и кораничният стих, според който Мохамед „се намръщил и обърнал гръб, 
защото при него дошъл слепец“51. Според ислямската традиция обаче въ-
просният слепец произхождал от богато семейство, което означава, че част 
от богатството му принадлежи на бедните: „и отдай на роднината правото 
му, и на нуждаещия се, и на пътника (в неволя). това е най-доброто за 
онези, които искат да видят аллах. те са сполучилите. аллах не ще ви 
обогати за онова, което давате с лихва, за да се обогатите от имотите 
на хората, а за онова, което давате като милостиня закат, искайки да 
видите аллах. на тези ще се умножи.“52. 

Необходимо е да уточним обаче, че Коранът порицава прекалената и 
показна щедрост. Мюсюлманинът, който користно демонстрира разточи-
телност, за да го прославят, или за да бъде възнаграден, не се оценява като 
добродетелен: „не бъди щедър, за да се възгордяваш от това“… „и не 
сторвай ръката ти да е прикована към шията [в скъперничество], и не я 
разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван, безпомощен“53. С подобно 
съдържание е и следният медински стих: „и раздавайте по пътя на аллах, и 
не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и благоденствайте. 
аллах обича благодетелните“54. 

Между другите добродетели, основаващи се на ислямската солидар-
ност, две са особено подчертани в Корана – искреността и честността, а 
втората е основно качество в общността на търговците. Ислямът изобличава 
и заклеймява тези, които лъжат, но едновременно с това се допускат някои 
хитрини, стига сърцето на мюсюлманина да остане вярно и непоколебимо.55

Кораничната забрана за убийство се разбира от само себе си, като изклю-
чение правят случаите на правораздаване и джихад. Човешкият живот е свят, 
защото е даден от Аллах, следователно не само убийството, но и самоубийство-

50 Пак там, 57:23–24; 51:15, 19.
51 Пак там, 80:1–2.
52 Пак там, 30:39–40.
53 Пак там, 17:29.
5� Пак там, 2:195. Християнството също се стреми към приблизително имотно изравнява-

не. Във второто си послание до коринтяни св. ап. Павел препоръчва: „Ако някой има усърдие, 
той е угоден по това, каквото има, а не по това, каквото няма. Не че искам да бъде на другите 
леко, а вам тежко, но за изравнение: сегашният ваш излишък да допълня техния недостиг, та да 
има равенство, както е писано: „Който е събрал много, не е имал излишък, и който – малко, не 
е имал недостиг“ (2 К 8:12–15). Иисус Христос порицава злоупотребата с богатството и непра-
вилното разпореждане с него. Като осъжда алчността на повечето богати хора и привързанос-
тта им към земните блага, Спасителят посочва колко трудно ще спаси душата си този, който 
обича богатството повече от Бога. Разбира се, християнството не осъжда заможността, ако 
богатият я използва за добри цели, макар че без нея този човек по-лесно ще бъде приет в цар-
ството Божие (повече у киров, Д. Богословие на обществения живот. С., 2002, с 142–148).

55 Ислямът категорично забранява лихварството, но днес е невъзможно да има банкер-
ство без лихва. Ислямските банки лесно „заобикалят“ старата забрана, като официално не взе-
мат лихва, когато дават заем, но получават част от печалбата (минков, м. Защо сме различни? 
Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса. С., 2002, с. 283).
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то подлежат на наказание. Важно е да се отбележи и забраната за врачуването, 
играта майсир56, както и заповедта за предпазване от лекомислени клетви – праз-
нодумни или безцелни, освен ако те не се правят в името на Аллах. 

Според исляма добротворството може да бъде показано по различни начи-
ни. Едно от имената-достойнства на Аллах – хакк (ар. истина), изразява негова-
та същност като абсолютна реалност: „аллах е истината“57. Тъй като според 
Корана всеки пророк, вкл. и Мохамед, е носител на „хакк“ в смисъл на божията 
воля, то първоначалното му значение е на „нерушим закон“, тоест това, което 
е достойно за уважение, което е истинно и справедливо. Едновременно с прила-
гането на доброто и избягването на злото, всеки мюсюлманин по силата на този 
нерушим закон има и религиозни задължения, които следва да изпълнява.

Като цяло ислямският религиозен живот има договорен характер и е 
закономерно моралът, който поражда, да е от същия тип. Ако в християн-
ството нравствеността е не само обективна мярка за оценяване на характера 
и поведението, но и динамичен отговор на човешката свобода, на екзистенци-
алната същност на човека58, то в исляма моралът е ориентиран не към идеята 
за спасението, а към обредните задължения на мюсюлманина. К. Браун ос-
нователно посочва, че „ислямът и юдаизмът поставят по-силен акцент върху 
подчиняването на правилата, а християнството – на мотива, лежащ в основа-
та на действието, на вярата. Дори се изказват мнения, че отличителна харак-
теристика на исляма е акцентът не толкова върху ортодоксията (правилното 
разсъждаване), отколкото върху ортопраксиса (правилното поведение).59

56 Майсир е широко разпространена игра сред арабите, при която се разигравали парчета 
месо от камила или други животни. Често мъжете ѝ се отдавали с такава страст, че забравяли 
молитвата и други задължения. В Корана редом с виното тази игра се смята за средство, с 
което сатаната сее вражда и ненавист сред мюсюлманите, стремейки се да ги отклони от спо-
менаването на Божието име (Коран 2:216; 5:93).

57 Пак там, 22:6.
58 Повече у Янарас, Хр. Свободата на нравствеността и етосът на човека. – В: Изтокът и 

Западът за личността и обществото. Богословски перспективи. В. Т., 2001, с. 103 сл.
59 браун, к. Ислямът, юдаизмът и християнството в сравнителна перспектива. – В: Хрис-

тиянството и нехристиянските религии. Съст. и прев. И. Мерджанова. Силистра, 2003, с. 168. В 
християнството крайният предел на нравственото падение е смъртният грях, наречен в Еванге-
лието хула против Светия Дух: „Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против 
Духа няма да се прости на човеците“ (Мт 12:31–32). Библейското разбиране за същността на 
греха, за неговите свойства и последици най-изразително е разкрито от св. ап. и ев. Йоан Бого-
слов (1 Ин 3:4–11; 5:17) чрез подчертаването на следните негови главни характеристики: „по-
тъпкване на Божията чест“, „беззаконие“, „неправда“, „лъжа и мрак“ и „безредие в любовта“. 
В Божественото Откровение се посочват редица грехове, които принадлежат към смъртните и 
които лишават от царството Божие: убийството (Бт 4:10), содомията (Бт 18:20), нанасянето на 
побой над родителите (Изх 21:15), ограбването на работниците от страна на работодателите. Св. 
ап. Павел изброява много категории грешници, които поради извършените от тях тежки грехове 
няма да наследят Божието царство. Такива са: неразкаялите се и непоправили се неправедници, 
блудници, идолослужители, прелюбодейци, мъжеложци, крадци, користолюбци, пияници, хули-
тели, грабители (1 К 6:9–10). Св. Йоан Богослов поставя между смъртните грехове и човеконе-
навистничеството: „Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всеки, който мрази брата си, е 
човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него“ (1 Ин 
3:14–15).
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6. ОЦЕНКАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЙСТВИЯ – 
ВЪЗМЕЗДИЕ ИЛИ ВИСША НАГРАДА

Ислямската представа за установяване на действително съгласие в уммата 
е свързана както с разграничаването на моралните и обществените задълже-
ния на мюсюлманите, така и със спазване на изискванията за справедливост.

Според исляма човекът е най-съвършеното творение на Аллах, пред ко-
ето небесните ангели, създадени от светлина, се покланят.60 Именно тук са 
положени двете крайности в човешкото поведение: да бъде благодарен и при-
знателен за даденото му върховенство от Аллах сред божиите творения, или 
да бъде високомерен и горделив, отхвърляйки даруваното му от Създателя. 
Съответна на така очертаните модели на поведение е и реакцията на Аллах 
спрямо хората – възмездие или висша награда: „ние сътворихме човека с 
превъзходен облик. После го отхвърляме най-унизен от унизените, освен 
онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна на-
града (в рая)“.61 Чрез Адам Коранът определя за човека статут на наместник 
на Бога на земята. Аллах предава на Адам всички сътворени неща и в този 
смисъл сключва с хората своя завет62. Отговорността за делата на човека е 
строго индивидуална: „Днес ще се въздаде на всяка душа за онова, което е 
придобила. няма днес угнетяване. аллах бързо прави равносметка“63.

Източникът на оценката на човешките прояви изхожда пряко от Моха-
мед и се съдържа в неговите думи и дела: „Пратеникът на аллах е прекра-
сен образец за вас �� за всеки, който се надява на аллах и на Сетния ден, и 
често споменава аллах“64. Пренебрегването на божествените предписания е 
провинение, което намира разгърнат израз в оформената скáла на ценности-
те. В нея се включва и получава санкция всяко деяние, намерение или дори 
помисъл на мюсюлманина. На двата полюса са категорично задължителното 
– фард, и абсолютно забраненото – харам. Извършването или въздържането 
от включените в тях деяния води до награда или наказание на този свят и 
в Съдния ден. Между „полюсите“ се намират препоръчителното – мандуб, 
и порицаемото – макрух, за които мюсюлманинът получава съответна на 
постъпката положителна или отрицателна оценка, без тя непременно да се 
съпътства от съдебна санкция. В центъра на скáлата е разрешеното – мубах – 
„неутрално“ действие, което, извършено или не, не води до положителна или 
отрицателна морална оценка.65

В древна Арабия арбитърът, който разрешавал безапелационно неуреде-
ните от обичайното право спорове, се наричал „хакам“. При установяването на 

60 Коран 20:116: „и когато рекоха на ангелите: „Поклонете се на адам!“, те се покло-
ниха, освен иблис. той отказа.“

61 Пак там, 95:4–6.
62 Пак там, 20:115.
63 Пак там, 40:17.
64 Пак там, 33:21.
65 Повече у Пеев, й. Съвременният ислям. С., 1999, с. 29–30; рутвен, м. Ислямът. С., 

2003, с. 150–153.
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исляма в случаите, когато възниквала разпра между семейни, се избирал един 
хакам от семейството на мъжа, и един – от това на жената: „а ако ви е страх от 
раздор между двамата, пратете съдник от нейното семейство. ако искат 
одобряване, аллах ще ги помири“66. За мюсюлманската общност хакам е Мо-
хамед, тъй като той обличал със съответни санкции новите житейски правила, 
които давал и които всъщност са наченките на мединското наказателно право. 

Мохамедовата вяра направлява не само делата, но и чувствата и мислите 
на мюсюлманите. Ислямските правоведи например са единствените, които 
разработват система от юридически правила, целящи да отразяват взаимо-
действието между шариата и личността. Правното определяне на човешките 
действия – като „красиви“ и „грозни“, е характерна ислямска черта, която в 
известна степен е близка със съдържанието на съвременните понятия „пра-
вомерни“ и „неправомерни“. Причината, която обуславя различието, е съ-
ществената степен на морализация, съдържаща се в шариата. Деяние, което 
не съответства на ислямския свещен закон, е не толкова правонарушение в 
смисъл на противообществена проява, а е преди всичко грях, тоест провине-
ние срещу вярата. Едно действие се определя като красиво, ако се ползва с 
общо одобрение в света на живите и осигурява блаженството на извършите-
ля му в отвъдното. За разлика от вярата, която според исляма е постоянно 
„красиво“ действие, то молитвата е относително „красиво“, защото е въз-
можно тя да бъде опорочена чрез нарушаване на молитвения ритуал. 

Като „грозни“ се посочват тези човешки действия, които пораждат общо 
неодобрение на този свят и водят до страдания в света на мъртвите. Ислямско-
то разбиране за юридическа „красота“ и юридическа „грозота“ на човешките 
постъпки се обуславя от претенциите на шариата да бъде всеобхватен закон, 
който се разпростира не само над живота на обществото, но и над смъртта. 

Интересен пример е този със свещената война, на която ще отделим 
специално внимание. От „само себе си“ тя е юридически грозно действие, 
тъй като нейните последствия са смърт и разрушения, но предвид на факта, 
че се води с цел защита на ислямската вяра или за разпространението ѝ, то тя 
се определя като „красива“67.

Първоначалното нежелание за борба у мюсюлманите, посочено в редица 
откровения68, постепенно е преодоляно чрез налагането на тезата за божестве-
ното разрешение („изн“), което дава на вярващите право да се бият срещу сво-
ите противници. Заповедта за борба срещу неверниците вече е ясно изведена и 
формулирана, а крайната ѝ цел същевременно е и мотив – „и се сражавайте 
с тях, докогато не ще има заблуда и религията ще е на аллах! а престанат 
ли �� аллах е зрящ за техните дела“69. В Корана мюсюлманите лаконично са 

66 Коран 4:35.
67 Повече у чуков, вл. , в. Георгиев. Философия и теория на ислямското право. С., 1997, 

с. 275–280.
68 „Предписана ви е битка, а тя е омразна за вас. но може да мразите нещо, а то да 

е добро за вас, и може да обичате нещо, а то да е зло за вас. аллах знае, вие не знаете“ 
(Коран 2:216).

69 Пак там, 8:39.
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разделени на две категории: муджахидини, тоест бойци за триумфа на младата 
религия, и седящи (каидун) – тези, които остават в домовете си и не желаят да 
воюват за ислямската кауза: „не са равностойни онези от вярващите, които 
си седят вкъщи, без да им се навреди, и онези, които се борят по пътя на 
аллах чрез своите имоти и души. аллах отреди на борещите се чрез своите 
имоти и души да са с едно стъпало над седящите. на всеки аллах обеща 
най-прекрасното, но аллах отличи борещите се пред седящите �� с огромна 
награда“70. По този начин постепенно, но същевременно твърдо и безкомпро-
мисно у мюсюлманите се затвърждава възгледът, че техният религиозен дълг 
обема не само вярата в Аллах и произтичащите от нея юридически и етиче-
ски норми, но и повелята да възцарят Мохамедовата религия на земята без 
оглед на усилията, несгодите и материалните жертви. Готовността за отдаване 
на живота в името на Мохамедовата вяра се превръща едновременно в мотив 
(загиналият в джихад попада в рая)71 и в цел (разпространяване на исляма и 
разширяване на „дома му“)72 за всеки мюсюлманин. В Корана ясно са посо-
чени случаите, при които се обявява джихад: самозащита (в съответствие с 
кораничната строфа: „а който се брани, след като го угнетят, за такива 
няма вина“73); защита на исляма; отмъщение на този, който наруши договора 
с мюсюлманин; потушаване на бунтове и размирици в ислямската държава; 
разширяване на територията на ислямската държава; отстояване с оръжие на 
дадена позиция, която мюсюлманите считат за правилна в случай на граждан-
ска война74. С течение на времето, чрез богословски и юридически тълкувания 
значението на въоръжената борба на религиозна основа претърпява развитие, 
особено в областта на ислямското право.75

Законът за възмездието. В Корана съществува позволение за отнема-
не на човешки живот „по право“ (Коран 17:33), което е кодифицирано чрез 
седмата заповед на додекалога: „и не убивайте човек �� аллах е възбранил 
това, освен по право! а който бъде убит с гнет, ние даваме власт на него-
вия наследник, но да не прекалява в убиването! на него се дава подкрепа“ 
(Коран 17:33). През времето на джахилията е съществувал законът на кръв-
ното отмъщение, което обаче не се упражнява в момент на внезапен порив, а 
се подчинява на множество правила и условия и има за цел възстановяване на 
щети.76 Коранът само заменя термина за наказателна мярка „тьар“ (кръвно 
отмъщение) с „кисас“ (ар. „разплата“) – наказание, налагано на престъпника, 

70 Пак там, 4:95.
71 „а на онези, които бъдат убити по пътя на аллах, той не ще провали делата им. и 

ще ги въведе в рая, за който ги е известил“ (пак там, 47:4,6).
72 „той е, който изпрати Своя пратеник с напътствието и с правата религия, за да я 

издигне над всички религии, дори езичниците да възненавиждат това“ (пак там, 61:9).
73 Пак там, 42:41.
74 Повече у чуков, вл. Зараждането на ислямската държавност. С., 1994, с. 358–373.
75 Според хадиси Мохамед е различавал „малък“ джихад – свещената война, и „голям джи-

хад“, който се изразява в постоянна борба на мюсюлманите „със самите себе си“ по пътя на тях-
ното духовно усъвършенстване чрез по-точното следване на исляма (Вж. повече у Стаматова, к. 
Джихад. Между меча и върховното усилие на сърцето. Сп. „Духовна култура“, 4/2003, с. 13–21).

76 Повече у есад, б. Мохамед. Биография. С., 1999, с. 12–24.
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когато пострадалият или неговите близки държат да отмъстят, тоест гово-
рим за кръвно отмъщение в случай на убийство. Обществената група, която 
е солидарна с жертвата, е имала право вместо да си отмъщава, да приеме 
определено възнаграждение – отплата. То се нарича „дия“ (ар. „откуп“) и е 
едно от четирите наказания за убийство, раняване и членовредителство. За-
плаща се от осъдения и неговото семейство, ако пострадалият или близките 
му се откажат от разплатата. Съществува подробна система за размера на 
дия при различните казуси. При преднамерено убийство например се изпла-
ща веднага, а при непреднамереното – отсрочката е за три години. „Пълната“ 
дия възлиза на 100 камили на шестгодишна възраст, или на 200 бика, или на 
2000 овни, равняващи се на 1000 динара или 12 000 дирхама. Тя се изплаща 
при убийството на мъж мюсюлманин, но при убийство на жена възлиза на 
половината от стойността ѝ. При извършването на престъпление от психич-
но болни или признати за невменяеми дия се заплаща от хазната.77

Разбираме, че Мохамед не отменя арабския закон за възмездието, а въ-
просът – дали е възнамерявал да го стори, или пък това му се е струвало 
трудно постижимо – все още е спорен. Коректно е да посочим обаче стреме-
жа на Мохамед да смекчи този обичай, както и специалната опека, с която 
по негово настояване се ползват сираците и вдовиците на воините, загинали 
за защита на вярата.78 Основателят на исляма се е опитвал да ограничи при-
лагането на закона както чрез предпочитанието към дия, така и чрез преци-
зирането на акта на възмездие: не трябва убийството да се извършва спря-
мо друго лице освен спрямо действителния убиец, нито пък спрямо мъж за 
убита жена, свободен за убит роб или мюсюлманин за убит немюсюлманин. 
Независимо дали говорим за „кисас“ или за „дия“, практиката ги поставя в 
границите на две обществени групи – на жертвата и на виновника – и всяка 
от тях е социално отговорна. Вината на извършителя на престъпление се 
превръща в колективна наказателна отговорност и се отнася за съответната 
референтна група (градацията в случая е племе–род–семейство). Личности-
те, които по силата на родствена връзка с извършителя на престъплението 
(най-вече умишлено нараняване или убийство), се задължават да участват в 
обезщетяването на жертвата или на нейните близки, се обхващат чрез юри-
дическия термин „акила“ (ар. съпруга). Необходимо е да подчертаем обаче, 
че акила е в противоречие с кораничната постановка, според която „всяка 
душа придобива греха единствено за себе си �� никой грешник не ще носи 
греха на друг“79, но ислямските правоведи, основавайки се на хадисите, твър-
дят, че Мохамед не само е узаконил, но и се е придържал към тази практика. 
В случай на отказ от дия престъпникът се предава на роднините за самора-
зправа или бива екзекутиран от властите.80

77 Повече у Пеев, й. Ислям. – В: История на..., с. 312.
78 Растящият брой на сираците и вдовиците сред ранната умма в Медина формира една 

категория от социално слаби членове, като особено беззащитни били съпругите на загиналите 
преселници, лишени от опеката на определен клан.

79 Коран 6:164.
80 Хамидуллах, м. Въведение в исляма. С., 2001, с. 97.
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Напълно естествено е моралът, отстояван от различните религии, да се 
обуславя от конкретното разбиране за Бога. В голяма степен ислямът оста-
ва далечен на духа на християнството, което призовава в любов към Бога и 
ближния (Мт 22:36–39). Възлюбването на Господа „от всичкото си сърце, 
и от всичката си душа“ (Лк 10:27) не съответства на ислямското религиоз-
но чувство към Аллах, в което подчинението и благодарността се оказват 
преобладаващи. Любовта към врага (Мт 5:44) и призивът за ненасилие са в 
противоречие с ислямското разбиране, според което възмездието следва да 
бъде съответно на деянието. От гледна точка на Новозаветното Откровение 
обаче дори не е мислимо смъртното наказание да се възприема за естествено, 
защото колкото и справедливо като възмездие да ни изглежда, всъщност то 
е насилствено прекратяване на човешкия живот. Знаем, че това е грях пред 
Бога, защото човекът е създаден по Негов образ и подобие и единствен Тво-
рецът е господар и на живота, и на смъртта (ср. Вт 32:39; Рм 14:7).

Прелюбодеяние. В случаите на обвинение на жена в прелюбодеяние 
„Книгата на Аллах“81 постановява да бъде налагано наказание, изразяващо се в 
сто удара с камшик: „на всяка прелюбодейка и всеки прелюбодеец ударете по 
сто бича и да не ви обземе състрадание към тях, като прилагате религията 
на аллах, �� ако вярвате в аллах и в Сетния ден! и да присъства на мъчени-
ето им група от вярващите“82. Съгласно юридическата терминология тази 
форма на наказание се нарича „хад“. Повелята в цитирания стих се отнася само 
за онези прелюбодействащи, които не са семейни, но ако семейни мъж или 
жена са извършили прелюбодеяние, то спрямо тях се прилага наказанието „ра-
джи“ – убиване с камъни – което е установено от сунната. Наказанието за пре-
любодеяние може да бъде изпълнено само при разкрито престъпление, което е 
трудно осъществимо, освен ако не са направени самопризнания. В този смисъл 
видният правовед Абу л-Хасан ал-Мауарди (974–1058) посочва: „А пък дока-
зателството е четирима справедливи мъже, сред които не може да има жена, да 
свидетелстват за извършването на zinā, като споменат, че са видели влизането 
на члена в отверстието, тъй както перото за боядисване на вежди влиза в съда 
със сърма. Ако не са видели това по описания начин, но се закълнат в едино-
душие или различие, че то е истина, свидетелството им се приема.“83 Именно 
поради изискването за представяне на показания от четирима преки свидетели 
на сексуалното общуване (което, разбираемо, е невъзможно, още повече пък 
при прелюбодействащи), много от случаите на зина остават скрити.84

Лъжесвидетелството също е наказауемо, а на виновника напълно се 
отнема правото да свидетелства. Коранът повелява: „на онези, които набе-

81 Коранът се нарича още „Книгата на Аллах“, „Майката на книгите“, „Книгата“ и дру-
ги.

82 Коран 24:2.
83 Цит. по Павлович, П. �inā и Livat: Към номенклатурата на сексуалните отношения в 

средновековния ислям. – В: Арабистика и...Т. ІІ, с. 388.
84 Повече у тодорова, о. Проституцията в българските земи през ранните векове на осман-

ското владичество. – В: Граници на гражданството: европейските жени между традицията и модер-
ността. С., 2001, с. 71; Eliade, M. The Encyclopedia of Relligion, Volume 7, New york, p. 310–311.
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дят целомъдрени жени, после не доведат четирима свидетели, ударете 
осемдесет бича и не приемайте никога тяхното свидетелство“.85

Наред с най-големите грехове, каквито са консумацията на свинско месо 
и леш, пиенето на кръв и развратът, ислямското законодателство поставя и 
содомията. Аз-Захаби цитира изказване на Мохамед, според което: „Че-
тири [вида хора] ще предизвикат гнева на Аллах и ще си спечелят неговото 
недоволство: �мъжете, които се оприличават на жени, жените, които се 
оприличават на мъже, онзи, който спохожда животни, и онзи, който спохож-
да мъже.“86 Класическият арабски език не разполага с точна дума за хомо-
сексуализъм, но дали това означава, че смисълът, вложен в него, липсва в 
културата на народа? В съвременните арабски речници смисловото значение 
на този термин се изразява като „сексуален маниак“. Според Дж. Манроу на-
пример „в предмодерната арабска цивилизация не е имало хомосексуалисти“, 
а Ф. Дъглас твърди, че „в арабо-мюсюлманската културна сфера истинският 
хомосексуализъм, доколкото той действително присъства, представлява пси-
хологически проблем в по-малка степен [отколкото в западната култура]“87.

Конкретно в средновековния ислям сексуалността на човека се е оп-
ределяла от неговата роля в половото общуване: да проникваш активно, 
означавало да господстваш, а в обратната роля – да служиш, тоест сексу-
алността се възприема като действие на мъж, който изпълнява активната 
роля и обладава по-нискостоящите и от двата пола. Както обществото и 
семейството, логично е и сексуалното общуване в исляма да се базира на 
пирамидалната структура, основана на отношенията „мъж–жена“, „завое-
вател–завоюван“, „мюсюлманин–немюсюлманин“. Робите (мъже и жени), 
военнопленниците, момчетата, наложниците, съпругите и женствените 
мъже били използвани и оскърбявани от мъжкия елит, а проституцията 
(юноши, жени, момичета в момчешки дрехи) получила голямо разпростра-
нение.88 Дори кораничната представа за рая е като за вечност на плътското 
блаженство на мъжа; там няма хомосексуални удоволствия, а райски кра-
савици – хурии, които според Корана са и девици, и любещи съпруги: „бо-
гобоязливите ще са в градини и в блаженство… облегнати на подредени 
престоли… и ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи“89. Ислямът 
не обръща внимание на сексуалните отношения между жени, а ислямските 
традиции допускат възможността между нормални хора от един и същи 
пол, главно между мъж и юноша, да се породи съблазън.90

85 Коран 24:4.
86 Цит. по Павлович, П. �inā и Livat: Към номенклатурата на сексуалните отношения..., с. 395.
87 теофанов, Цв. Арабската средновековна култура. Т. 2. Любов, вино, мъдрост. С., 2002, 

с. 13 сл.
88 За пример може да се посочи политиката на Османската държава спрямо проституцията. 

Вж. у тодорова, о. Пос. съч., с. 75, където авторката посочва, че „политиката на Османската държа-
ва спрямо проституцията може да се квалифицира като по-близка до толерантността, отколкото до 
решителната репресия“.

89 Коран 52:20.
90 Ибн ал-Джаузи (поч. 1200) например посочва, че слабостта към красотата е естествено 

свойство, вложено у „синовете на Адам“(имат се предвид мюсюлманите – б.а.): „Който твърди, че 
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Необходимо е да се споменат и делата на лутитите (от древния пророк 
Лут и неговото племе), които на три места в Корана са обвинени в мъже-
ложство, а в повечето от кораничните стихове се загатва за осъдителните 
им сексуални традиции. Според Корана Лут бил изпратен като пророк при 
жителите на град Содом, които вършели хомосексуални деяния, но те не се 
вслушали в наставленията му, а продължили своите безчестия. Накрая Лут 
напуснал града през нощта заедно с повярвалите, а неговият народ бил по-
губен от пороен дъжд и земетресение.91 „и пратихме лут, който каза на 
своя народ: „нима вършите скверността, с която не ви е предшествал 
нито един от народите? При мъжете ходите със страст наместо при 
жените. вие сте хора престъпващи“92. 

7. ЕТИКА НА СЕМЕЙНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

В сравнение с античното езичество Старият Завет издига достойнство-
то на жената, но нейният образ може да бъде цялостно обрисуван само след 
представяне на всички онези жени, които са носителки на старозаветното 
благочестие и добродетелност.93 Впрочем, достатъчно е насочване на внима-
нието към дълбоко оригиналната поема „Песен на песните“, която е „вдъхно-
вена песен за ценностите, добродетелта и достойнството на жената“94. Като 
се придържа не към последователността на стиховете, а към вложеното в тях 
идейно богатство, проф. Ив. Панчовски разграничава в характера на добро-
детелната жена следните пет съществени качества: „всеотдайна преданост 
на семейството, неуморно трудолюбие, социална благотворителност, висока 
обща и морална образованост и искрена богобоязливост“95. 

Позволихме си това кратко встъпление за положението на жената в 
юдаизма, защото ислямът и в тази насока проявява своята асимилационна 
способност. Както ще разберем от последващите страници, той остава бли-
зък на юдейското разбиране и чужд на християнското, според което жената 
е равноценна на мъжа. 

не изпитва желание, като гледа хубави момчета или младежи, е лъжец и дори ако сме могли да му 
повярваме, той би бил животно, а не човешко създание“ (цит. по теофанов, Цв. Арабската среднове-
ковна..., Т. ІІ, с. 130. Повече за хомосексуализма вж. у Jusut al-Qaradawi. The Lawful and the Prohibited 
in Islam (al-halal wal-haram fil islam)). Tr. Kamal El-Heltawy, M. Moinuddin Siddiqui, and Syed Shukry, 
Indianapoils, 1985, p. 169.

91 Срв. Коран 26:160–173.
92 Пак там, 7:80–81, срв. също 27:54–59; вж. повече у Стаматова, к. Срещу хомосексу-

ализма като алтернативен начин на живот. Сп. “Духовна култура”, 4/2005, с. 15–16.
93 Повече за положението на жената в юдаизма у Шиваров, н., проф. прот. Библейска 

археология. С., 1992, с. 168–181; Greenberg, B. Female Sexuality and Bodily Functions in the 
Jewish Tradition. – In: �omen, Religion and Sexuality. Studies on the Impact of Religions Teachings 
on �omen. Ed. J. Becher. Geneva, 1990, p. 1–45; Стаматова, к. Жената в трите авраамитски 
религии – равноценна на мъжа или „едно стъпало под него“. – В: Международна научна конфе-
ренция. Сборник доклади. Кърджали, 2003, с. 68–78.

94 Панчовски, ив. Образът на жената в Стария Завет. Сп. “Духовна култура”, 3/1974, с. 16.
95 Пак там, с. 17.
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В литературата и историята мюсюлманката също е обрисувана като лъ-
чезарен образ, който съчетава в себе си интелект и красота. Според богослова 
Ибн Араби (1165–1240), чието творчество е признато за един от недостижи-
мите върхове на суфизма, „жената е най-красивото творение на света и най-
пълна изява на Божествените атрибути� най-висшето Богоявление в света 
и най-пълният образ на Божественото присъствие“96. Независимо че според 
ислямското учение няма разлика между битието на мъжа и битието на жената 
(Коран 4:1), „Книгата на Аллах“ категорично утвърждава, че „съгласно оби-
чая мъжете са едно стъпало над тях“ (Коран 2:228).97 В исляма са заложени 
традициите и ценностите, свързани с брака, развода, наследството и отношени-
ята в границите на семейството, а подчиненото положение на мюсюлманката 
се предопределя не само от религиозни, но и от икономически фактори.

Коранът подчертава ролята на мъжа като глава на семейството и единстве-
но отговорен за неговата издръжка, утвърждава непълноценността на жената и 
налага нейното подчинение. В Корана за съпругите се говори като за „ниви, в 
които съпрузите могат да влизат, когато поискат“ (Коран 2:223); утвържда-
ва се полигамията (Коран 4:3); мюсюлманката трябва да носи покривало (Коран 
33:59); узаконява се фактическото ѝ затворничество в дома (Коран 33:23); а из-
невярата ѝ, както посочихме, се наказва със смърт (Коран 4:15–16).

Прието е, че третият аят от четвъртата сура на Корана – „Жените“, е най-
точният израз на възможността мъжете да се бракосъчетават с повече от една 
жена: „а ако ви е страх, че няма да сте справедливи към сираците [ако се 
ожените за тях], встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате 
�� две и три, и четири. а ако ви е страх, че няма да сте справедливи �� с една 
или с [пленнички] владени от десницата ви. това е най-малкото, за да не се 
отклоните“. Цитираният стих не задължава мюсюлманите към полигамия, 
а им позволява да уредят статута на бракосъчетание с повече от една жена. 
В този контекст следва да се подчертае, че не е категорично забранено и не 
противоречи на ислямската семейно-правна практика един мъж да има само 
една съпруга. С цел да се предотврати прелюбодеянието, встъпването в брак 
на мъжа с повече от една жена се оказва неизбежно в случай, че той е силен и 
потентен, а жената – слаба и апатична или неспособна да роди. Към съпруга 
се поставя изискването за еднакво отношение и справедливост към брачните 
партньорки, а онзи, който не е в състояние да го изпълнява, следва да се задо-
воли само с една съпруга.98 Първата съпруга има правото да поиска клауза в 

96 Цит. по малинова, м. Измеренията на архетипа на женското начало в теософията на 
Ибн Араби. – В: Арабистика и ислямознание. С., 2001, с. 64.

97 За отношението към жената в Корана вж. у Стаматова, к. Мюсюлманката между 
традицията и модерността. С., 2004, с. 55–64; Стаматова, к. Кораничният образ на жената в 
контекста на отношението „Аллах–човек“. Сп. “Философски алтернативи”, 6/2005, с. 30–37; 
относно положението на жената в кодифицираната от шариата пирамидална семейна структу-
ра вж. у Стаматова, к. Статусът на жената в исляма. Жената в кодифицираната от шариата 
пирамидална структура. Сп. “Философия”, 6/2005, с. 23–31; Стаматова, к. Шариатът и еман-
ципирането на мюсюлманката. Сп. “Духовна култура”, 8/2004, с. 8–18.

98 „и не ще съумеете да сте справедливи между жените, дори да се стремите. и не се 
увличайте всецяло по една, та да оставите друга �� висяща“ (Коран 4:129).
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брачния договор, според която мъжът ѝ се задължава да остане моногамен, 
както и една жена може да откаже да встъпи в брак, ако не желае да бъде 
например „втора“ съпруга. В този смисъл, според мюсюлманските апологети, 
„полигамията не е правило, а изключение, което има многобройни социални 
предимства. Ислямският закон е по-гъвкав и по-близък до нуждите на обще-
ството, отколкото западния, който изрично я забранява“99. 

Според Коран 4:34 „целомъдрените жени са послушни, пазят съкро-
веното си както аллах ги е запазил. а онези, от чието непокорство се 
страхувате, увещавайте, [после] се отдръпнете от тях в постелите, и 
[ако трябва] ги удряйте!“100.

Ислямската представа за праведност, която подчинява джахилийската 
сексуалност101 на определени норми, налага на жената носенето на покри-
вало.102 Предислямската поезия съдържа сведения за неговата ограничена 
употреба в „епохата на невежеството“ – тогава то е привилегия за жени от 
определени прослойки.103 За втората съпруга на Мохамед – Айша, се знае, 
че сама пожелала да носи покривало веднага след брака си с него през първа 
година след хиджра (622 г. сл. Р.Хр.), когато все още не е съществувал кора-
ничен текст, който да налага този обичай. През 5 г. след хиджра употребата 
на покривалото става задължителна и се превръща в отличителен белег на 
мюсюлманката: „и кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят 
целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от 
тях, и да спускат покривалото върху пазвата си, и да не показват своите 
украшения освен пред съпрузите си или бащите си, или бащите на съпрузи-
те си, или синовете си, или синовете на съпрузите си, или братята си, или 

99 Хамидуллах, м. Пос. съч., с. 149–150. И в своята книга „Положението на жените в 
исляма“ м. мутахари твърди, че „като обявява полигамията за разрешена, ислямът не е имал 
предвид деградирането на жената. Вместо това той ѝ е направил голяма услуга“ („Положение-
то на жените в исляма“. С., 1993, с. 256). Всъщност в книгите и на двамата уважавани автори 
се долавя упрек към западната цивилизация в скрита сексуалност (осъществявана в извън-
брачни връзки), породена, според тях, от строго нормираната моногамия. И обратно – явна 
сексуалност (в рамките на брака) в мюсюлманската общност, където моногамията не е норма. 
Безспорно половият живот на човека зависи от социалната и културна организация на обще-
ството и поради това е открит за многообразно влияние, но личността е тази, която съзнател-
но управлява и контролира сексуалното си поведение. Единствената човешка общност, която 
предлага възможност за отношение на цялостно взаимно допълване между мъжа и жената, е 
тази на моногамния християнски брак (срв. трайчев, е. Християнският брак и семейство. – В: 
Богословски размисли. Сборник материали. С., 2005, с. 56–64).

100 Смущаващ е не толкова самият акт на допускано физическо насилие над жената (сре-
ща се не само в мюсюлмански семейства), колкото, че той е регламентиран в Корана, който 
има претенцията да е словото-откровение на Аллах.

101 Повече за джахилията като епоха на плътска разкрепостеност и ненормирана от об-
ществена или религиозни забрани сексуалност вж. у Стаматова, к. Ислямската представа за 
праведност. – В: Богословски размисли. Сборник материали. С., 2005, с. 181–182.

102 Покривало (ар. „хиджаб“; тур. „яшмак“, перс. „паранджа“ и други) – название на при-
криващия лицето на жената воал, но също и на женска външна дреха въобще.

103 Срв. у теофанов, Цв. Езическата арабска поезия. С., 1998, с. 34, където в своя касида 
древният арабски поет Аш-Шанфара (живял в началото на VІ в.) възхвалява достойнствата на 
съпругата си, едно от които е, че „покривалото ѝ не пада, когато върви, нито се озърта“.
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синовете на братята си, или синовете на сестрите си, или жените [вяр-
ващи] или [слугините], владени от десниците им, или слугите от мъжете 
без плътски нужди, или децата, непознали още женската голота. и да не 
тропат с крак, за да се разбере какво скриват от своите украшения“104. 
Допустимо за жената в облеклото е да оставя открити лицето и ръцете си до 
китките, а според някои тълкуватели – и ходилата.

Масовата употреба на покривалото, което навлиза по време на упра-
влението на Абасидската династия, е израз на постепенното разделение 
между двата пола в ислямското общество. Мюсюлманската жена е за-
творена зад непристъпните домашни зидове, чиито граници е достойно да 
прекрачи единствено когато поема „по последния си път“. Не е случайно, 
че по време на Османлиите ислямският архитектурен стил се изменя по 
посока на външно затваряне и максимално вътрешно отваряне на дома. 
Мнозина изследователи точно отбелязват, че подобни домове се превръ-
щат в своеобразно „голямо фередже“105 за мюсюлманката. Мохамедовата 
религия установява строги правила, чрез които цели да „предпази“ съпру-
гата от чужди мъже, отделяйки я както в дома, така и на обществените 
места. Конкретен израз на това положение е постановката за харам – ка-
тегоричната забрана съпругата да общува с представители от другия пол, 
с които не е в близко-родствени отношения. Шариатът детайлно разра-
ботва, а фикхът настойчиво осъществява предписанията за изолацията на 
съпругата. Именно поради това мюсюлманското жилище е разделено на 
две части – женска и мъжка. В женската половина106, която се обитава от 
жените и децата в семейството, е забранено влизането на външни за дома 
мъже, които обаче са добре приети в мъжката част. Тя е и своеобразна 
гостна, в която съпругата се появява (с покривало) само за да поднесе 
храна или питие.107 Съпругата и порасналата дъщеря се намират под по-
стоянната опека на своите близки, по-точно съпругата е под опеката на 
съпруга си, а дъщерята – под тази на своя баща или брат. Когато съпру-
гата излиза от дома, тя не трябва да бъде сама – добре е да я придружават 
родственици или съседки.

Жената-наследничка притежава половината от наследствените права на 
мъжа, който не само инициира сключването на брака, но има и юридиче-
ските права за лесното му разтрогване. Независимо че Коранът премахва 
консервативната трибалистична практика, той не равнопоставя съпрузите в 

104 Коран 24:31, вж. също 33:53.
105 чуков, вл. Зараждането..., с. 441.
106 Частта от мюсюлманския дом, която е предназначена за обитаване от жените – съ-

пруга (или съпруги), майка, дъщеря, роднини, прислужници, наред с малолетното потомство. 
Главното лице е майката на стопанина на дома. Право на достъп до харема има само той, при 
отделни случаи (например болест, четене на Корана) и с негово разрешение – и други мъже. 
Размерът на харема зависи от материалното положение на съпруга.

107 Жените могат да се показват без покривало само „пред бащите им, синовете им, 
братята им, синовете на братята им, синовете на сестрите им, пред жените [вярващи] и 
пред владените от техните десници“ (Коран 33:55).
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техните лични и имуществени отношения.108 Подобна неравностойност като 
правни субекти обаче поражда и неравните им права в брака.

Като основна социална и икономическа единица, мюсюлманското се-
мейство има пирамидална структура, на върха на която е поставен съпругът, 
следват съпругата/съпругите и децата. Ако терминът „мюсюлманин“ означа-
ва „подчиняващ се“ на Аллах, то жената-мюсюлманка, според кораничните 
постановки, е длъжна да се подчинява и на своя съпруг. Размисълът върху 
кодифицираното от шариата положение на съпругата в семейството асоци-
ативно ни насочва към кораничното отношение „Аллах–човек“. В известна 
степен моделът на въпросното отношение, което е низходящо в кораничен 
и богословски аспект и би могло да се определи като „отдаване–обожание“ 
и в което позицията „господство–подчинение“ е основна, е характерен и за 
пирамидалната структура на мюсюлманското семейство.

Аллах е господар на своите раби, а не баща на своите деца, съдия, който 
съди строго и отдава милостта си само на тези, които чрез своето благочестие 
са отклонили гнева му. Един бог, който сякаш предизвиква повече страх, от-
колкото любов. Човек може да постигне благополучие единствено ако приема 
установените от Аллах граници и не отхвърля постановения от него ред.109

В пирамидалната структура на мюсюлманското семейство мъжът е поста-
вен на върха; той въздава, макар и по човешки – махр110, прехрана, жилище – а 
съпругата ще живее в разбирателство с него, ако не престъпва установените от 
шариата правила и изразява почитта си към възползващия се от тях съпруг. 

Най-важната цел на ислямския брак е създаването на потомство, за разлика 
от християнския, където за такава се определя взаимното спасение на съпру-
зите, а другите като раждането на деца и увековечаването на човешкия род са 
второстепенни и последващи.111 В християнството бракът е тайнство, което „се 

108 „Повелява ви аллах за вашите деца: за мъжкото е дял, колкото за две женски...“ 
(Пак там, 4:11).

109 Стаматова, к. Господство–подчинение в отношението „Аллах–човек“. Сп. “Духовна 
култура”, 9/2003, с. 19–20.

110 Махр е откупът, заплащан от младоженеца на младоженката, като размерът му се 
упоменава от нея при сключването на брака и договора. Той е лична собственост на съпругата 
и може да се използва само при изключителни обстоятелства и с нейното изрично съгласие. 
В случай на развод или смърт на съпруга остава за нея. Разбираемо е, че мюсюлманският 
брак в известна степен е покупко-продажба, осъществявана от семейството на жениха, което 
купува и невястата, която се продава. За практикуването на подобно откупуване на девойката 
се говори и в Свещеното Писание на Стария Завет: „Ако някой прелъсти девица несгодена и 
преспи с нея, да ѝ даде вено (и да я вземе за жена); ако ли бащата не се съгласи (и не желае 
да му я даде), да заплати (на бащата) толкова сребро, колкото се пада за вено на девици“ (Изх 
22:16–17); този обичай е характерен и за някои славянски племена (Панчовски, ив. Пантеонът 
на древните славяни и митологията им. С., 1993, с. 223), а тези факти подкрепят разбирането 
за патриархалния характер на ислямския брак.

111 Независимо че взаимното спасение на съпрузите е първостепенната цел на брака, ре-
шението за създаване на деца има важна роля в процеса на личностното им съзряване. Разбира 
се, направеното разграничение на „първостепенни“ и „второстепенни“ цели на брака е условно, 
тъй като той е неразделно единство между духовно и телесно (повече у Патронос, Г. Бракът в 
богословието и в живота. Сп. „Мирна“, 15/2001, с. 23–27).
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предлага от Църквата само на онези, които искат да изпитат преображението 
на естествените полови взаимоотношения, в аскеза на свободата и любовното 
самоотречение, в участие на първичната свобода на истинския живот“112. Имен-
но тази метафизична идея за брака е чужда на ислямската. В християнството 
отношенията между мъжа и жената преминават границите на междуполовите 
отношения, защото те отразяват и отношението на Бога към човека. Това е имал 
предвид и св. ап. Павел, когато нарича брака „велика тайна“ (Еф 5:32), свързана 
с Христа и Църквата. Начинът, по който в брака се осъществява екзистенци-
алното единство на човешката природа, е тайна, каквато е и великата тайна на 
съединяването на Бога и света в човешката личност.

В християнството любовта изключва покорството, което би превърнало 
жената в робиня на мъжа, а предполага мъжът едновременно да е покорен 
на жената и да е подчинен на Самия Господ, така както жената е покорна на 
мъжа си. Следователно съюзът на единението между съпрузите се осъщест-
вява чрез взаимното им отдаване, в което се съдържа и взаимното им подчи-
нение. Това подчинение „един другиму в страх Божий“ (Еф 5:21) придава на 
съпружеското единение дълбочина и зрялост, чрез което се изгражда „носе-
щата стена“ на брачния съюз, още повече, че „подчинението“ е във връзка с 
представата за покоряването на Църквата пред Иисус Христос, която като 
Негова невеста става Негово тяло. По подобен начин съпругата, към която 
е насочена брачната любов на мъжа, става „една плът“ с него: „Тъй и всеки 
един от вас така да обича жена си, както обича себе си�“ (Еф 5:33). Любо-
вта не само свързва мъжа и жената, но и позволява те да се сливат, принад-
лежейки си духовно един на друг до такава степен, че св. ап. Павел казва: 
„Който обича жена си, себе си обича“ (Еф 5:28).

Да се завърнем към мюсюлманското семейство, което играе не само 
съществена роля за спазване на обичаите, но е и важно място за религиозно 
образование, чието преподаване се осъществява от едно поколение на дру-
го. Пирамидалният характер на семейството обуславя и затвърждаването 
на идеите за власт и отговорност. Според Корана предаността към семей-
ството и вярността към исляма се разполагат на няколко нива – дългът към 
рода, задълженията към семейството и „добрината“ към родителите (вж. 
Коран 4:36) са морално установени, но тъй като „вярващите са братя“ 
(Коран 49:10), то вярността към общността има превес. От жената се очак-
ва да се омъжи и да се грижи за дома; малките деца зависят от големите и 
ги слушат. За традиционното мюсюлманско семейство е характерна както 
изключително здравата връзка между поколенията, така и тази между род-
нините като цяло. Основна добродетел е дълбокото уважение към родите-
лите и възрастните. „и повели твоят Господ да не служите другиму освен 
нему, и към родителите �� добрина! ако единият от тях или и двамата 
достигнат старостта при теб, не казвай: „уф“ и не ги навиквай, а им 
казвай ласкави слова! и от милосърдие спусни за тях крилото на смире-

112 Цит. по латковски, ив. Секуларизацията и православното семейство днес. Сп. “Ду-
ховна култура”, 8/2000, с. 19–20.
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нието и кажи: „Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от 
малък“ (Коран 17:23–24). 

Положението на майката е високо издигнато. Според ислямската тради-
ция когато един мюсюлманин попитал Мохамед кой е най-справедливият чо-
век на земята, той му отговорил: „Майка ти. Самият рай се намира под нозете 
на майките ви“113. „Книгата на Аллах“ е пестелива по отношение раждането 
и живота на децата – кораничен факт е както гордостта от притежаването на 
много синове, така и осъждането на джахилийската практика да се умъртвяват 
живородени момиченца. Коранът постановява: „майките да кърмят рожби-
те си две пълни години, когато мъжът поиска кърменето да завърши. и 
онзи, на когото е роденото, е длъжен да ги храни и облича според обичая. 
на всяка душа се възлага само по силите ѝ. Да не се злостори на майка за-
ради нейната рожба, нито на онзи, на когото е роденото, заради неговата 
рожба, и за наследника е същото. а ако и двамата искат отбиване, при вза-
имно съгласие и съветване, не е прегрешение за тях. и ако искате да пове-
рите рожбите си на кърмачки, не е прегрешение за вас, щом се отплатите, 
давайки според обичая. и бойте се от аллах, и знайте, че аллах съзира ва-
шите дела!“114. Ислямското писание урежда грижата за прехраната на децата 
от съпруга и отглеждането им до 7-годишна възраст от съпругата.115

Днес в немалко ислямски изяви семейството и ролята на жената като майка 
се представят като образец за обществена солидарност, а от друга страна – ев-
ропейските, както и някои феминистки настроени ислямски писатели определят 
семейството като затвор за жената и символ на потисничеството. Именно тези 
противоположни мнения участват при установяването на границите – за „вярва-
щите в Аллах“ те са положени между добродетелното и порочното семейство; 
за феминистите116 – между съпругите, които имат права, и онези, които нямат 
такива. Тези морални дебати, в които нищо не е неутрално, са съществена част 
от ислямския светоглед, защото мюсюлманското семейство е със сакрално зна-
чение, а неговият модел се приема като основа на другите междуличностни отно-
шения. В този смисъл семейството и неговото основно изражение в домашното 
пространство – домакинството, са определяни като микрокосмос на желания от 
исляма морален порядък – „�мъжът е главата на семейството, а жената е „до-
машната икономка“, която се грижи за всичките му членове“117.

Независимо от способността на мюсюлманското право да се развива и 
отчасти да е съответно на изискванията на съвременността, в него е трудно 

113 Цит по чуков, вл. Зараждане на..., с 438.
114 Коран 2:233.
115 Повече у наруллина, Г. Женщина в исламе. М., 2003, с. 149–175.
116 Повечето от феминистките разсъждения по отношение правата на жената в известна 

степен са полово обусловени, например твърдението, че ако не си жена, не можеш да разбереш 
женското достойнство и правата, необходими за закрилата му (повече у Sylvester, Chr. The 
Contributions of Feminist Theory to International Relations. – In: International Theory: Positivism 
and Beyond, eds. St. Smith, K. Booth, M. Zalewski. Cambridge, 1996, p. 257–278).

117 Ambakee, M. The Family Rights. – In: Human Rights in Islam, paper presented at the 5th 
Islamic Thought Conference, 29th–31st January, Tehran, 1987, p. 439.
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да открием онази социална свобода, с която теоретически и практически се 
ползва християнката. „Ислямът, посочва М. Хамидуллах, изисква от жената 
да бъде разумна, без да я принуждава да бъде ангел. Той обаче не ѝ позволява 
да се превърне в дявол“118. 

Според християнството Бог е наш Отец119, баща, който обича своите 
деца – хората. Несъмнено е, че този символ е заимстван от семейството, но 
същевременно той е и реалност, защото изразява силата на любовта, която 
осмисля семейните отношения. „Иисус Христос, пише проф. Г. Пашев, под-
чертава естествените основи на любовта и в същото време – нейната духовна 
страна, тъй като всякога пред Него семейството се очертава именно в силата 
и красотата си главно от духовна страна. Поради това и отношението на ба-
щата към децата, на децата помежду си, като отношения на дълбока любов и 
близост, се явяват най-често като пример или изходни положения за обрису-
ване отношенията, които трябва да имат помежду си хората, като членове на 
едно голямо семейство, на което Бог е Отец.“120

Ако християнският Бог, Който създава човека по Свой образ и подобие 
(Бт 1:26–27), е наш Отец121, а ние сме Негови чеда, то Аллах е господар на 
своите раби, но не и техен баща. В исляма не се съдържа никакъв намек за 
божествен „патернализъм“122; никъде в Корана Аллах не е наричан, както и 
самият той не нарича себе си „отец“, а също и никоя коранична строфа не поз-
волява на мюсюлманина да твърди, че е създаден по негов образ и подобие. 

Именно този ислямски сакрален авторитаризъм отделя Аллах от вяр-
ващите в него с непреодолима онтологична бездна, полагайки връзката им 
в контекста на такава космична йерархия, в която човекът е послушен роб 
на своя отвъден господар. Както споменахме, моделът на кораничното от-
ношение Бог–човек, в което позицията „господство–подчинение“ е основна, 
е характерен и за пирамидалната структура на мюсюлманското семейство. 
Разбира се, пресилено е да твърдим, че в отношението съпруг–съпруга пози-
цията „господство–подчинение“ е водеща, по-коректно е да говорим за нали-
чието на отношения „господство–послушание“ или „господство–почитание“. 
И в двата случая обаче моделът на кораничното отношение „Аллах–човек“ 

118 Хамидуллах, м. Пос. съч., с. 141.
119 В Божественото Откровение определянето на Бога като Отец има две смислови значе-

ния – нравствен и метафизически. В нравствен смисъл Бог е Отец на Израиля (Вз 32:6), Отец 
на християните (Мт 6:9) и на всички хора (Д 17:28), „Отец на милосърдието и на всяка утеха“ 
(2 К 1:3). Той е Отец на човека както в нравствен, така и в битиен смисъл, защото му вдъхва 
дихание за живот по време на творческия акт (Бт 2:7).

120 Пашев, Г. Православно-християнско учение за нравствеността (Нравствено богосло-
вие). Т. І. Основоположителен. С., 1939, с. 464–465.

121 Например само в Евангелието според Йоан определянето на Бога като Отец се среща 
115 пъти (Димитров, и. ж. Първосвещеническата молитва на Господ Иисус Христос (екзе-
гетическо изследване на Иоан, 17 глава). ГСУ, т. 2, 1995, с. 103–104; Зизиулас, и. Личност и 
битие. – В: Изтокът и Западът за личността и обществото. Богословски перспективи. В. Т., 
2001, с. 58, където авторът посочва, че в евхаристията терминът „отец“ губи биологичната си 
ексклузивност и разкрива отношение на свободна и всеобща любов.

122 тодорова, б. Ислямът като световна религия. Сб. Философия на религията. С., 
2000, с. 184.
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обуславя социалната етика на семейните отношения, чието разглеждане по-
каза, че те се характеризират с неравнопоставеност.123

8. ПРЕДСТАВАТА ЗА ОТВЪДНИЯ ЖИВОТ 
КАТО СЛЕДСТВИЕ ОТ ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА

В исляма вярата в отвъдния свят, съдния ден и възкресението на мърт-
вите (кияма)124 е концентрирано изразена в следния стих: „о, вярващи, вяр-
вайте в аллах и в неговия Пратеник, и в книгата, която е низпослал на 
своя Пратеник, и в Писанието, което е низпослал преди! а който отрича 
вярата в аллах и в неговите ангели, и в неговите писания, и в неговите 
пратеници, и в Сетния ден, той дълбоко се е заблудил“.125

Проследяването на ислямското есхатологично учение изисква насочва-
не на вниманието към предислямския светоглед, и по-конкретно – към ези- 
ческата есхатология, която предоставя данни относно предислямската поста-
новка, съответстваща на ислямската идея за съдния ден.126

Същественото значение, което Мохамедовата религия придава на съд-
ния ден като мярка за земния живот на човека и следствие от неговата цен-
ностна система, се изразява чрез различни термини, всеки от които включва 
в себе си, освен общоесхатологичната си насоченост, и конкретна страна от 
предстоящите събития в този ден. Използваните в Корана термини възкре-
сение127; събиране на съживените128; съживяване129 са в противоречие с вяр-
ванията на арабските езичници, за които в „книгата на Аллах“ категорично 
се твърди, че не вярват в отвъдното, във възкресението и в деня на страшния 
съд130. Предислямските араби отхвърлят онези части от проповедта на Мо-
хамед, които имат есхатологична насоченост, за тях няма отвъден живот: „и 
минават [неверниците] край селището, над което бе изсипан бедствени-
ят дъжд. нима не го виждат? Да, ала те не се страхуват от възкресени-
ето“131. Основание за отказа да приемат възкресението в деня на страшния 
съд може да бъде открито в ценностната им система, която е изцяло насо-
чена към земния живот. Това полагане на ислямския езически светоглед в 

123 За неравнопоставеността в брака вж. у Fuad I. Khuri, Imams and Emits: State, Religion 
and Sects in Islam. London, 1990, p. 85–88.

124 Кияма (ар. „възнесение“) – един от ключовите термини, обобщаващи събитията, свър-
зани със Съдния ден, чиято неизбежност е сред основните постановки в Корана и Мохамедова-
та проповед. Вж. по-подр. у Пеев, й . Ислям. – В: Религиите..., с. 345–346.

125 Коран 4:136.
126 Стаматова, к. Есхатологичните представи в исляма Сп. „Духовна култура“, 7/2005, с. 11.
127 „рече: „Господи мой, отсрочи ме до Деня, в който ще бъдат възкресени!“ (Ко-

ран 15:36).
128 „в Деня, когато ще ги съберем всички....“ (пак там, 10:28).
129 „и от неговите знамения е, че виждаш земята безжизнена... а щом изсипем върху 

нея вода, тя се раздвижва и набъбва. онзи, който я съживява, може и мъртвите да съживи. 
той над всяко нещо има сила“ (пак там, 41:39).

130 Павлович, П. Космогонични и есхатологични представи�, с. 28–29.
131 Коран 25:40.
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рамките на една етическо-неметафизична ценностна система е причината в 
нея да няма място за отвъдното, а сътвореното да се приема за единственото 
възможно битие. Като съзнава преходността на съществуването си, човек 
се стреми да изживее всички негови радости, преди преброените дни на жиз-
нения му път да достигнат своя предел.132 Единствената сила, управляваща 
света в представите на езичниците, е сляпата съдба („дахр“), която е възприе-
мана като тъмна и зла сила, застрашаваща човешкия живот.133 Неумолимата 
ѝ присъда тегне над човека във всеки момент от неговото съществуване, а с 
нея идва и гибелта му, която не е последвана от представата за съществува-
нето на задгробен живот.134 Тази убеденост в силата на съдбата определя и 
песимистичния характер на езическия светоглед. Относно фатализма на пре-
дислямските араби акад. И. Крачковски посочва следните обичайни за беду-
инската устна поезия мотиви: „...животът е за временно ползване; темата за 
старостта; няма трайно благосъстояние; всички се подчиняват на глашатая 
на съдбата; картини на погребения и плач; човек се намира в заблуда относно 
настоящия живот, но не ще да се спаси от гибел“.135

В Корана категорично се посочва, че арабите през джахилията нямат 
есхатологични представи, а техният фатализъм, породен от вярата им във 
всесилната съдба, ги подтиква да се противопоставят на ислямския възглед 
за съдния ден, който измества центъра на ценностната им ориентация отвъд 
границите на земния живот. Нещо повече, ценността му се поставя под съмне-
ние въобще – той е определян като дом на греха в противовес на отвъдното –  
обител на праведността и божествената справедливост: „този, земният жи-
вот, е само игра и забава. а Сетният дом е вечният, ако знаят.“136

Като предлага ново, различно осмисляне на живота и смъртта, Кора-
нът постепенно заменя песимистичния светоглед на арабите – от чувството 
на подвластност на „дахр“, водеща единствено към смъртта, към предста-
вата, че човешкият живот има цел, че случващото се в човешката история 
и в личен, и в обществен план, е в ръцете на Аллах, както и че смъртта не 
е неизбежен край, а начало на вечното съществуване: „и виж следите от 
милостта на аллах! как съживява земята след нейната смърт! той е, 
който ще съживи мъртвите...“137

Независимо че джахилийският фатализъм бива потвърден в коранич-
ния възглед за мимолетността на земния живот, той целенасочено бива 

132 Дълбок размисъл за преходността на всичко земно, за смисъла на мимолетния чо-
вешки живот, се съдържа в рубаите (най-малкият поетически вид в персийската класическа 
литература) на Омар Хайям. Вж. у Панов, и. За Омар Хайям, за мига, за виното и любовта, 
за приятелите, за живота... (опит за анализ на някои основни мотиви в рубаите на Хайям). –В: 
Арабистика и ислямознание, с. 177–191.

133 Коранът свидетелства за важното място, което въпросната представа заема в джахи-
лийското съзнание: „и казват: „Съществува само земният ни живот. умираме и живеем, и 
само времето ни погубва… а те нямат знание за това и само предполагат“ (Коран 45:24).

134 Сурдел, Д. Ислямът. Враца, 1999, с. 9.
135 Цит по теофанов, Цв. Арабската средновековна ..., Т. 2., с. 234.
136 Коран 29:64.
137 Пак там, 30:50.
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преодоляван чрез извеждане на единствения възможен път: насочване на 
мислите и делата на мюсюлманина към съдния ден. Това обуславя отрица-
телното отношение към бляновете за добруване на мюсюлманите тук, на 
земята. Човешките им въжделения се разпростират само в стремежа за по-
вече имот и дълъг живот, но убеденият праведник не трябва да е подвластен 
на земните блага, а обратно – той следва да е обзет от представата за края 
на земния му ад и за близката среща с Аллах.

Коранът отхвърля човешките надежди за дълъг живот, многоброй-
но потомство и собственост: „имотите и децата са украсата на земния 
живот, но непреходните праведни дела са най-доброто за въздаяние при 
твоя Господ и са най-доброто за надежда“.138 Според „Книгата на Аллах“ 
отсрочването на смъртта има своята цена: изтърпяване на повече нещастия, 
физическа и духовна немощ: „и на когото дадем дълголетие, нарушаваме 
неговата природа. нима не проумяват?“139

Мохамед добре е разбирал, че за да утвърди учението си, трябва да прео-
долее езическите вярвания, ето защо като порицава предислямското съзнание, 
в което не съществуват есхатологични представи, той категорично утвържда-
ва властта на своя бог над човешкото битие: „аллах е владетеля на Съдния 
ден!“140 Не е случаен и фактът, че акцентът в ранните проповеди на Мохамед 
е върху описанията на мъченията в ада. Един пример от ранното пророчество 
на Мохамед е следната меканска сура141: „когато слънцето бъде обвито (в 
мрак) и когато звездите изпопадат, и когато планините биват раздвижени, 
и когато бременните камили бъдат изоставени, и когато зверовете бъдат 
насъбрани, и когато душите се съединят, и когато живопогребаното моми-
че бъде попитано за какъв грях е било убито, и когато книгите (за делата) 
бъдат разгърнати, и когато небето бъде премахнато, и когато адът бъде 
нажежен, тогава всеки ще узнае какво е извършил.“142

В приведения драматичен откъс от глава „Обвиването“ използваните сим-
волни образи, противоречащи на традиционните възприятия, силно въздейст-
ват на мюсюлманина: слънцето свети в Арабския полуостров през по-голямата 
част от годината; звездите, според представите на древните араби, неизменно 
следват своя път; за бедуините е немислимо да изоставят на произвола на съд-
бата бременна камила и т.н. Характерна черта на стихове като цитирания е 
очакването на съдния ден, а езикът им е с изключително убедителна сила – той 
е жив и образен, изобилстващ с драматични клетви и метафори.

Този подход, използван в Корана – страхът от мъченията в ада – се 
превръща, от една страна, в сериозен довод за Мохамед в споровете му 
с езичниците, а от друга – в съществена характеристика на ислямското 
есхатологично учение.

138 Пак там, 18:46.
139 Пак там, 36:68.
140 Пак там, 1:4.
141 По време на тяхното произнасяне сурите се делят на т. нар. Мекански (90), изказани 

през периода ок. 610–622 г., и т. нар. Медински (24) – за периода 622–632 г.
142 Коран 81:1–14.
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Според него земният живот е „измамна наслада“143, кратък миг, в кой-
то вдъхнатата от Аллах душа пребивава във временната обвивка на тялото. 
Ориенталистът Иг. Голдциер констатира, че „насочената към земята есхато-
логия на Мохамед е крайно песимистична, а оптимизмът е пренесен за отвъд-
ния свят. Земният живот е използване на бедни и ограничени възможности, 
предоставени от преходното материално обкръжение“144.

Противопоставянето между преходното, земно съществуване и вечността, 
свързана с пребиваването в отвъдния свят, е сред постоянните мотиви, които 
откриваме в Корана: „този, земният живот, е само игра и забава. а Сетният 
дом е вечният, ако знаят“145. Мюсюлманинът трябва да помни, че за всички-
те му помисли и дела го очакват награда или наказание. Според ислямската 
традиция след смъртта на човека душата му бива разпитвана и наказвана от два 
ангела – Мункар и Накир, които в Корана не са споменати поименно, но затова 
пък се посочват мъченията, на които ще подлагат хората: „и ако ти (о, муха-
ммад) би видял, когато ангелите прибират душите на неверниците, как ги 
удрят по лицата и по гърбовете: „вкусете изгарящото мъчение“146.

Решението за вечния дом на мюсюлманите обаче се взима пряко от Ал-
лах в настъпването на съдния ден147. Тогава, според исляма, ще е срещата 
на цялото човечество – от прародителите до кърмачетата, и тя ще обозначи 
края на всичко съществуващо. Според проф. Й. Пеев есхатологичният ма-
териал в Корана е развит „твърде фрагментарно и непоследователно, но с 
категорична настойчивост и предизвикваща тръпки у правоверните убеди-
телност“148. Наричан „ден на знайното време“ (Коран 15:38); „обещаният 
ден“ (Коран 50:20); „денят на истината“ (Коран 78:39); на „възкресени-
ето“ (Коран 39:60); „часът“ (Коран 45:27); „събитието“ (Коран 56:1) и 
други, той ще настъпи. Времето на неговото идване не влияе върху неиз-
бежността му – един мотив, който настойчиво присъства в съдържанието 
на всяка Мохамедова проповед: „и защото часът непременно ще настъпи. 
няма съмнение в това“149.

Страшният съд се предшества от знаменателни събития, които пред-
вещават края на света: нарастване на човешкото безчестие, изчезване на 
Каáбата150, забравяне на Корана151, изгряване на слънцето от запад152 и други. 
Варварските племена Джудж и Маджуж ще разрушат издигната срещу тях 
от Зул-Карнайн (Александър Македонски) стена и ще се разпръснат по све-

143 Пак там, 3:186.
144 Цит. по Пеев, й. История и философия..., с. 60.
145 Коран 29:64.
146 Пак там, 8:50, вж. също 47:27; 6:93.
147 „... докато аллах отсъди помежду ни! той е най-добрия съдник“ (пак там, 7:87).
148 Пеев, й. История и философия..., с. 61.
149 Коран 22:7.
150 Каáба (ар. „куб“) – главната ислямска светиня, към която мюсюлманите се обръщат 

с лице при своите молитви.
151 массэ, а. Пос. съч., с. 87.
152 Генджев, н. Х. и. Ислямско вероучение. С., 1997, с. 49.
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та, сеейки смърт. Даджжал153 е лъжливият месия (ар. „масийх ад-даджжал“), 
който, според Корана, в навечерието на съдния ден ще се появи от изток. Той 
ще властва 40 дни и ще причинява нещастия на хората, стремейки се да ги 
убеди, че е самият Месия (масиих). Яхнал магаре, Даджжал ще овладее цяла-
та земя с изключение на свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина, 
а накрая лъжливият пророк ще загине, убит от Махди. Първоначално ислям-
ската традиция отъждествява Махди с Иса (Иисус Христос), но по-късно 
се утвърждава като друго лице, чиито качества са разглеждани по различен 
начин от суннити и шиити154. Когато архангелът-глашатай протръби с рога 
за първи път155, природата ще помръкне, а хората ще побягнат ужасени. При 
второто протръбяване те ще издъхнат и ще останат така четиридесет години, 
а след това ще се изсипе порой. Краят на света е описан в Корана по следния 
начин: „когато небето се разцепи и се вслуша в своя Господ, и се подчини, 
и когато земята бъде разстлана и изхвърли онова, което е в нея, и се оп-
разни, и се вслуша в своя Господ, и се подчини... о, човече, ти се напрягаш 
с усилие към своя Господ и ще го срещнеш“156.

Настъпилата трагедия е внезапна, нещастието е всеобщо, всичко губи 
смисъл и ценност. Хората изоставят родители и деца, приятели и имущество, 
готови да ги заложат, за да спасят себе си.157 Според Корана от случващото 
се децата ще побелеят, лудите ще са ужасени, а кърмачката „ще забрави 
своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно“158.

В такава обстановка архангел Серафил ще протръби за трети път, ко-
ето е знак за възкресението и за настъпването на страшния съд, продъл-
жаващ хилядолетия. Хората ще се изправят голи пред Аллах, той ще ги 
разпитва един по един и не ще подмине нито добро, нито зло. Точността, 
спомената в Корана, е завидна – до „тежест на синапено зърно“159. На все-
ки човек ще бъде връчена книга за делата му – който я получи в дясната си 

153 Името Даджжал не се среща в Корана. Преданието обрисува Даджжал като червенда-
лест мъж със ситно къдрава коса, едноок и с буквата „к“ като белег на челото.

154 Махди (ар. „воден“, „направляван“) – един от разпространените термини в богослови-
ето и историята на исляма, обект на множество различни тълкувания. В Корана не се среща 
пряко, но същността му изразява основната идея, че Аллах е „водещ“, „направляващ“ (Коран 
22:54). Суннитските богослови определят Махди като „обновител на вярата“, който ще дойде в 
навечерието на Съдния ден, други го отъждествяват с Иса (Иисус Христос). Различно е поло-
жението в т. нар. народен битов ислям и при шиитите. За тях Махди е очакваният Месия, който 
в навечерието на Съдния ден ще поведе успешно мюсюлманите към преодоляване на изпитани-
ята, ще им осигури благоденствие, надмощие и спасение. Постановката за Махди намира своя 
най-разгърнат вид в учението на шиитската секта имамити (ар. „дванадесетници“). Повече у 
Пеев, й. Ислям. – В: Религиите..., с. 359 сл.

155 Коран 69:13.
156 Пак там, 84:1–6.
157 „... Престъпникът ще желае, да би се откупил от мъчението в този Ден с децата и 

съпругата си, и брат си, и рода си, който го подслонява, и всички, които са на земята, само 
за да се спаси“ (пак там, 71:11–14, вж. също 80:34–36).

158 Пак там, 22:2.
159 Пак там, 21:47.
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ръка, е праведник, а в левицата – е грешник, обитател на огъня.160 Всички 
хора трябва да преминат през тънкия като косъм мост Сират, който е над-
весен над ада и води към рая; праведниците ще го преминат, а грешниците 
ще потънат в пламъците на огъня.

Според Корана и преданията мюсюлманският ад, наречен „джаханнам“, 
е най-зловещото място, което би могло да бъде описано на фона на пустинна-
та и гореща Арабия – редуващи се концентрични кръгове в бездънна огнена 
пропаст. Пъкълът реве, ври и едва не избухва в ярост, когато към него бъде 
хвърлена тълпа грешници161. Адът е изпълнен с „джинове и хора заедно“162, 
с тези, които са отхвърляли знаменията на Аллах, и които са принуждавали 
хората да не вярват в Корана163. Оковани във вериги, те се гърчат с лица, об-
горени от огъня164, палещата си жажда утоляват с разсичаща вътрешностите 
вряла вода, а глада си – с тръни, кръв и гной.165

Независимо че в някои коранични стихове се говори за степенуване на на-
казанието според прегрешенията166, локализация не е извършена. Грешниците 
мюсюлмани също ще се озоват в ада, но след като се покаят за греховете си, ще 
се върнат при праведниците.167 Неверниците обаче ще са обречени на безкрайни 
страдания: „онези от хората на Писанието и езичниците, които не вярваха, 
ще бъдат в огъня на ада, там ще пребивават вечно. те са най-лошите от съз-
данията“168. Тази постановка от ислямското есхатологично учение настойчиво 
поставя пред човечеството изискването за приемането на исляма и подчинението 
на Аллах като единственият възможен път за спасение.

Дали за неверниците адът е вечен? Мюсюлманските богослови изразяват 
различни позиции, но преобладава постановката, основана на някои коранични 
стихове169, според която ако Аллах пожелае, може да прости всички прегреше-
ния, с изключение на едно: неверничеството – наказанието за него е вечно.170 
Според други богослови този грях е възможно да бъде опростен, поради без-
граничната милост на Бога. Те също се позовават на Корана, в който се казва: 
„... аллах опрощава всички грехове (щом се покаете). той е опрощаващия, 
милосърдния“171. Въпросът все още не е разрешен. Съвременния ислямски 

160 „а от онзи, чиято книга (за делата) му се даде в десницата, ще се потърси лека 
сметка и ще се завърне при своите хора (в рая) щастлив. а онзи, чиято книга му се даде 
откъм гърба, той ще зове за (своето) унищожение и ще гори в пламъци“ (пак там, 84:7–12).

161 „когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври, едва не избухва в 
ярост. всякога щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: „не дойде ли при 
вас предупредител?“ (пак там, 67: 7–8).

162 Пак там, 11:119.
163 Пак там, 41:26–28.
164 Пак там, 23–104.
165 Пак там, 88:5–6; 69:36.
166 Пак там, 41:29; 37:55.
167 абдулхамид, а. Пос. съч., с. 70–71.
168 Коран 98:6.
169 „аллах не прощава да се съдружава с него, но освен това прощава на когото поже-

лае. а който съдружава с аллах, той скалъпва огромен грях“ (пак там, 4:48).
170 ашар, П. Пос. съч., с. 83.
171 Коран 39:53.
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богослов М. Хамидуллах например призовава вярващите в Аллах да не про-
дължават този спор, а да вярват в милосърдието на техния повелител.172

Есхатологичната постановка за рая се състои от няколко съществени 
елемента, които символизират бъдещите предимно плътски удоволствия, 
обещани на праведниците. В Корана „джанна“ (мюсюлманският рай) е опи-
сан като градина, в която няма слънце и мраз, а прохлада173, място на вечност 
и благодат174, в което текат реки от свежа вода, мляко, чист мед и вино175. 
Полегнали върху красиви бродирани ложета и килими, праведниците пре-
карват времето си в блажено бездействие и чувствени наслади. Те се хранят 
с „плод, какъвто изберат и птиче месо, каквото обичат“176 и тази гощавка, 
дадена им от Аллах, е едно от най-примамливите райски удоволствия, които 
вълнуват въображението на мюсюлманите.

Малко са кораничните стихове, в които жените са посочени сред при-
състващите в рая или в ада177. Според един известен хадис Мохамед заявил, че 
„надниквайки в ада, видял, че повечето от обитателите му са жени“178. В рая 
присъстват предимно мъжете, а намиращите се там техни съпруги не участ-
ват и нямат отношение към извънбрачните им удоволствия, осъществявани с 
т.нар. хурии – чернооки девици179. Сведенията за сексуалния живот на мъжете 
в рая са много. Аш-Шарани например посочва, че „за около месец всеки от тях 
ще встъпва в контакт с близо хиляда хурии, които притежават способност да 
възстановяват целомъдрието си, и нагонът му ще се възстановява с мощта на 
седемдесет мъже.180Нещо повече – за да могат праведните напълно да се насла-
дят на райските удоволствия, Аллах се е „погрижил“ те да влязат в небесната 
градина в младежка възраст – между 30 и 33 години, жените да не раждат, а 
стариците да бъдат превърнати в девствени девойки181.

Мюсюлманският мъченик за вярата, наречен „шахид“, който, не само 
засвидетелства своята принадлежност към исляма, но и запечатва с кръвта 
си тази привързаност, също ще бъде в рая. Към числото на мъчениците се 
включват и мюсюлманите, които са починали по време на изпълняването на 
хадж (ар. „поклонение“)182.

Безспорно раят е вечен; веднъж влязъл в него, човек не трябва да се 
страхува, че ще бъде прогонен: „не ще ги засегне там умора и не ще бъдат 
оттам изведени“183. 

172 Хамидуллах, м. Пос. съч., с. 61.
173 Коран 36:56.
174 Пак там, 25:16.
175 Пак там, 56:17–18.
176 Пак там, 56:20–21.
177 Срв. пак там, 66:10–11; 111:3–4.
178 Цит. по Пеев, й. История и флософия..., с. 63.
179 Коран 56:22–24.
180 Цит. по теофанов, Цв. Арабска средновековна култура. Т. 2, с. 133.
181 Коран 56:35–40.
182 Повече у Денни, Фр. Ислам и мусульманская община. – В: Религиозные традиции 

мира. Т. ІІ. С., 1996, с. 89.
183 Коран 15:48.
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Независимо че ислямската материално-чувствена картина на рая – тол-
кова различна от християнската – е тълкувана и оправдавана с най-различни 
алегории, тя дълбоко прониква в съзнанието на мюсюлманите като сигурна 
награда за тяхната принадлежност към Мохамедовата вяра.

От накратко изложеното дотук ислямско есхатологично учение разби-
раме, че то се изгражда чрез представите за два противоположни свята: на 
райските градини и на огнения ад. Спецификата в природата на Арабския 
полуостров намира отражение в тези две представи: „всички негативни черти 
на заобикалящата среда и климата са мултиплицирани във визията на ада, 
а тяхната противоположност е намерила израз във виртуалните измерения 
на рая“184. Основният подход, използван в Корана – страхът от мъченията в 
ада и обещаните наслади в рая, е съществена характеристика на ислямско-
то есхатологично учение. Наред с посочената характеристика се откриват 
заемки от християнството и юдаизма. Като цяло Коранът притежава добре 
изградено учение за ада, в което елементи от близкоизточните митологии 
се съчетават с еврейски и християнски вярвания185, но за разлика от хрис-
тиянската представа за ада, в Корана никъде не се споменава за мъката на 
човека поради отдалечеността му от Бога. Хедонистичният характер на опи-
санието на рая пък е напълно противоположен на християнското разбиране, 
според което Царството небесно е състояние на човешкия дух, приближаващ 
се към Бога, а не компенсация чрез физически удоволствия за преживени 
земни страдания: „Защото царството Божие не е ястие и питие, а правда и 
мир и радост в Светаго Духа“ (Рм 14:17). Според християнството тялото на 
възкръсналия човек няма да бъде като сегашното – грубо и страстно; то няма 
да изпитва необходимост от храна, облекло и наслади, то ще бъде духовно: 
„сее се тяло душевно – възкръсва тяло духовно...“ (1 К 15:44). Намирайки 
се в близко общение с Бога, праведните ще бъдат с ум, който се стреми към 
истината, с воля, която търси доброто и със сърце, жадуващо за светлина. 
За блаженството в рая Сам Иисус Христос казва, че „праведните ще блеснат 
като слънце в царството на Отца си“ (Мт 13:43).

Идеята за царството Божие заема изключително и централно място в уче-
нието на Спасителя. То се явява не само като теоретична обосновка, но и като 
практическо прилагане на новия спасителен живот на човечеството. В про-
поведта на планината Иисус Христос полага духовните основи на живота, на 
възродената човешка личност. Това е царството Божие, което и по обсег, и по 
съдържание е безпределно, всеобхватно и непреходно. Същността му е в изпъл-
нението на Божията воля и на земята, и на небето, а духовността му е подчертана 
от Спасителя чрез отговора, който Той дава на запитването на фарисеите, кога 
ще дойде царството Божие: „… царството Божие няма да дойде забелязано и 
няма да кажат: ето, тук е, или: на, там е. Понеже ето, царството Божие вътре 
във вас е“ (Лк 17:20–21). Иисус Христос неведнъж казва, че царството небесно 

184 михайлов, Д. Ранният ислям. С., 1999, с. 81.
185 Повече у миноа, ж. История на ада. Враца, 1999, с. 67–70; васильев, л. С. История 

религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М., 1983, с. 125.
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не идва даром, а след усилия и труд, след праведен живот. Пътят към него е тесен 
и мъчно достъпен, поради което и малцина го намират. И още, то прилича на 
мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, събират добрите в съдове, а 
лошите изхвърлят вън, тъй ще бъде при свършека на века: ще излязат Ангелите 
и ще отлъчат злите измежду праведните (Мт 13:47–48).

Това е напълно нова представа за Божието царство и неговото преживя-
ване, но да не забравяме,че и най-дълбокото му преживяване все още не е пъл-
но, защото не е дошло съответното време. В действителност Божието царство 
е изобразено много точно чрез живота и възкресението на Спасителя. Хрис-
товото възкресение и възнесение би трябвало напълно да ни удовлетворяват, 
когато се опитваме да проникваме по-дълбоко в есхатологическите тайни. „Но 
ето, Христос възкръсна от мъртвите и за умрелите стана начатък. Понеже 
както смъртта дойде чрез човека, тъй и възкресението от мъртви дойде чрез 
Човека. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“ (1 К  
15:20–22). Христовата заслуга за нашия есхатологичен процес е двойна –  
Той е нашият Изкупител, но също и образец за следване.

Разбираемо е, че центърът на есхатологията е Иисус Христос, но и изпъл-
нението на есхатологичните дела ще бъде ръководено от Него, или в бъдеще 
всичко ще става чрез Спасителя и нищо не може да се постигне без Него.

За нас, християните, вярата в задгробния живот поради нейната рели-
гиозно-нравствена същност е непрекъснат свободен волеви стремеж да из-
вършваме добри дела и да живеем съобразно с евангелските норми. Вярата 
в безсмъртието не само утвърждава нравствената ни свобода и ни превръща 
в Христови последователи, но и обуславя характера на мотивите за нашето 
поведение и смисъла на доброто, което извършваме, но заради самото добро, 
заради Бога, а не поради нещо друго. Вечността при Бога е наша цел – нали 
Сам Бог ни сътвори за безсмъртие и ни призова към съвършенство. Ние вяр-
ваме, че „ще се върне пръстта в земята, каквато си е била; а духът ще се 
върне при Бога, Който го е дал“ (Ек 12:7).

Напълно естествено е есхатологията на Православната църква да бъде 
дълбоко етизирана, защото учението, чрез което тя се изразява, се практику-
ва във всекидневния живот. Тази вяра мотивира поведението на християнина, 
определя неговото отношение към ближните и осмисля живота му. Затова 
в Православието есхатологията придобива дълбоки нравствени измерения 
и представлява важен дял от нравственото богословие.186 Благодарение на 
своята богообразност и на личния си религиозен опит, изграден върху еван-
гелското учение, християнинът познава идеята за безсмъртието и я прилага 
като възпитателен нравствен фактор. 

Направеният паралел между християнството и исляма подкрепя нашето 
разбиране, че нравствената висота на есхатологичните представи се определя 
от нравствения характер на съответната религия. 

186 Повече у Панчовски, ив. Въведение в нравственото богословие. С., 1958, с. 333–370.
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9. ТОЛЕРАНТНОСТТА КАТО НРАВСТВЕН АСПЕКТ 
НА ХРИСТИЯНСКО-ИСЛЯМСКИЯ ДИАЛОГ

Отношението ни към „другостта“ има разнообразни измерения, които 
са свързани с уважението, любовта и толерантността и макар да съзнаваме, 
че другият човек също е Божие творение, често изграждаме представата за 
личност, която ни е близка , но същевременно и различна.

Съвместното съжителство днес, в началото на 21. век, е свързано както 
с вглеждането в себе си, така и с преодоляването на отрицателните нагласи за 
превъзходство, пренебрежение или безразличие към личността на другия.

Известно е, че религиозният морал заема съществено място в изграждане-
то на нагласите и самоопределянето на различните етноси. Нерядко религията, 
пораждайки чувство за превъзходство, довежда до своеобразно затваряне в общ-
ността и до липса на готовност за общуване извън нея. Съзнаваме, че моралните 
ценности, споделяни от определен етнос, отразяват религиозната му практика, и 
е логично да очакваме, че те могат да не съвпадат с тези на друг етнос. 

Настоящото глобализиране на обществения и личния живот обаче, кое-
то е характерно за почти всички държави, включително и за България, нала-
га преосмисляне на въпроса за служението на религиите – а именно, следва 
ли християнството и ислямът да останат в традиционните рамки на тяхното 
духовно дело или трябва да ги престъпят? Не само чрез глобализацията, ко-
ято се преживява от много хора като „хладнокръвно рационализиране“187, 
но и чрез повсеместното влияние на масмедиите и нарастващата плътност 
на комуникациите, която свидетелства за зараждащата се близост между на-
родите, светът все повече се превръща в мегаполис, поради което ролята на 
религиите вече трудно се вмества в традиционната локалност на познатата 
ни религиозна географска карта.

Според изследователите непрекъснатата и увеличаващата се мобилност 
между Изтока и Запада и Севера и Юга подпомага както процеса на преодо-
ляване на традиционната самозатвореност на религиите, така и този на оде-
лотворяването на тяхното послание към новата световна действителност.188

Макар и бавно, съзнанието както на християните, така и на мюсюлма-
ните се променя, взаимно е разбирането, че някои религии могат да бъдат ти-
ранични и реакционни, да пораждат страх, предразсъдъци и нетолерантност, 
но те могат да бъдат и човеколюбиви, да укрепват доверието и търпимостта, 
да подпомагат социалния живот и да гарантират толерантното съжителство.

Нека насочим вниманието си към толерантността, която се проявява в 
различни направления на човешкия живот, но три от тях са по-важни: „първо, 
рационално – право на лични убеждения; второ, морално – всеки има право на 
определено поведение и собствен начин на живот, макар и различен от нашия; 

187 мюнх, р. Диалектиката на отваряне и затваряне: от национален към наднационален и 
глобален ред. – В: Около Хабермас. Нравствеността в модерните общества и идеята за спра-
ведливостта. С., 2000, с. 365.

188 Damaskinos Papandreow. Metropolit der Sweiz. Dialog als Leitmotiv. Athen, 2000, s. 303.
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трето, религиозно – право на религиозна вяра и светогледна ориентация, неза-
висимо от тяхното различие и несходство с нашата вероизповед“189. 

За християнина извор на толерантността е любовта към ближния и ува-
жението към вярата му, а не безразличието или разбирането, че всички рели-
гии и вероизповедания са равнопоставени. Едновременно с това християнската 
толерантност е несъвместима с търпимостта, породена от безразличието и 
поради това тя не допуска човекът да постъпва по начин, чрез който уврежда 
на себе си и на другите. Отнасяйки се с дълбоко уважение към човешкото 
достойнство, християнската търпимост е насочена не към човешките заблуди, 
а към личността на заблудилия се. Оттук се пораждат и положителните въз-
действия на търпимостта, едно от които е разбирането, че човек свободно и по 
личен избор търси и приема истината. И обратно – наложената вероизповед е 
лишена от ценност, а всяко насилие в духовния живот е осъдително.190

Много по-лесно е да бъдем толерантни към другите, ако си припомняме, 
че заедно принадлежим към една и съща човешка общност, по силата на кое-
то другите са не по-малко достойни за уважение. Усилията за изграждане на 
справедливи социални отношения са насочени към формиране на гражданска 
култура, към възпитаване и проява на добродетели, към активно участие в 
социалния живот. 

Сред богословите темата за християнско-ислямското взаимодействие191 
поражда следните въпроси:

Могат ли вярващите от двете религии да запазят своята религиозна и 
културна същност и едновременно с това да живеят съвместно с възможно 
най-малко напрежение? 

Предполага ли това съжителство взаимно отграничаване в областта 
на вярата? 

189 киров, Д. Богословие на обществения..., с. 192.
190 Стаматова, к. Ако любов нямам� С., 2006, с. 294.
191 Като цяло християнско-ислямският диалог може да бъде разглеждан като история на 

взаимоотношенията между двете религии в продължение на 14-вековното им съжителство, т.е. 
като история на техните политически, социални, икономически и културни връзки. Независимо 
от превратностите на времето този диалог се характеризира както с приемственост, така и с по-
следователност в следването на предначертаните цели. Провеждат се множество срещи, на които 
богослови, философи и учени от различни области на познанието обсъждат религиозни и социал-
но-етически теми. Подробен исторически преглед на „дебата-диалог“ между християнството и ис-
ляма в продължение на тяхното съвместно 14-вековно съществуване може да бъде открит у Пеев, 
й. Отношенията християнство–ислям: дебат и диалог. – В: Християнството и нехристиянските..., 
с. 178–203; Пеев, й. Вторият Ватикански събор и повратът в отношенията християнство–ислям. –  
В: Арабистика и ислямознание. Т. ІІ, с. 406–422; архиеп. ан. Янулатос. Диалогът с исляма от 
православна гледна точка. – В: Православието и глобализацията. Прев. м. Стоядинов, и. мер-
джанова. Силистра, 2005, с. 98–122. журавский, а. в. Христианство и ислам. Социокультурные 
проблемы диалога. М., 1990; Стаматова, к. Християнство и ислям. Пътят от противопоставяне 
към “пречистване на историческата памет”. Сп. “Духовна култура”, 2/2004, с. 10–21; Стаматова, 
к. Една православна позиция за отношението към нехристиянските религии. – В: Религиите в Ев-
ропа и бъдещето на Православието. С., 2006, с. 56–74; Стаматова, к. Християнско-ислямският 
диалог в България като отговор на световните предизвикателства. Сп. “Духовна култура”, 2/2006, 
с. 6–14; Стаматова, к. „Домът на исляма“ и Западът или „Домът на исляма“ срещу Запада. – В: 
Трудове на катедрите по история и богословие. Шумен, 2006, с. 156–168.
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Как следва да се разрешават социалните проблеми при съобразяване с 
религиозните традиции? 

Толкова съществено ли е различието между християнството и исляма, 
че да обезсмисля съществуващите общи постановки? 

Дали вслушването в думите на другия, сериозното отношение към ре-
лигиозните му убеждения и към ценностните му представи не води до опас-
ността от дълбоко проникване в неговия свят и до промяна в собственото 
поведение? И допустимо ли е съвместяването на подобна емпатия с вярата –  
ще ѝ навреди ли или пък ще я укрепи? 

Оправдано ли е в настоящата духовна и религиозна действителност 
всички религии да се приемат като пътища за спасение? 

Преодолимо ли е отчуждението към исляма, преживявано от много христи-
яни, и не е ли възможно, следвайки Спасителя, да се благовести Христовата исти-
на, без обаче да се оспорва вярата на друговереца?192 Или пък точно това поведе-
ние е неправилното, защото води до синкретизъм и религиозен релативизъм?

Могат да бъдат поставени още въпроси, чието разнообразие се обуславя 
от различни богословски позиции, три от които са основни:

Първата – т.нар. ексклузивна позиция193, се характеризира с краен нега-
тивизъм към исляма. Според нея нехристияните ще бъдат осъдени, защото 
няма спасение извън Църквата.

Вторият модел е инклузивният, който, макар и проявяващ се в много-
бройни варианти, има една обща черта – сериозно отношение към исляма, 
признаване на божественото домостроителство и допускане на възможност-
та за спасение и на мюсюлманите, но само по Божията милост.

Като трети вид може да се определи религиозно-плуралистичната пози-
ция, която, макар в голяма степен да е близка до инклузивната, я надхвърля, тъй 
като не допуска разглеждането и анализирането на исляма от християнско-дог-
матичен ъгъл. Или, изразено с други думи, „вярата на Аллах“ сама по себе си е 
път за спасение, а не предварително стъпало или имитация на християнството. 

Отношението на православните богослови към посочените три позиции 
е различно. Според прот. Г. Пападимитриу ексклузивизмът се отхвърля от 
тях като неправилен подход, мнозинството православни автори одобряват 
инклузивизма, а някои приемат културния плурализъм, но с уговорки.194

192 вълчанов, Сл. Библейски и духовни основи на общественото устройство през третото 
хилядолетие – шансове и предизвикателства. С., 1999, с. 75, където авторът посочва, че „ду-
ховният хляб на човешките сърца в планетарен мащаб се предлага не само от богооткровената 
християнска религия, но и от други световни религии (ислям, будизъм, индуизъм и други).

193 В много случаи през последните четири века дълбоката вяра в уникалността на Иисус 
Христос в западното християнство е намерила израз под формата на ексклузивност. Според 
архиеп. Янулатос няколко стиха от Новия Завет – като „никой не дохожда при Отца, освен 
чрез Мене“ (Йн 14:6) и „под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се 
спасим“ (Д 4:12) – са извадени от контекста им и са използвани за обосноваване на една хрис-
тология на ексклузивността (архиеп. ан. Янулатос. Богословски подход към разбирането на 
другите религии. – В: Православието и ..., с. 136–137).

194 Пападимитриу, Г. Едно православно гледище за нехристиянските религии. – В: Хрис-
тиянството и ..., с. 110.
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Без оглед на различното отношение към диалога и за тези християни, 
които го подкрепят, както и за неговите противници са валидни Христо-
вите думи: „Аз съм пътят и истината, и животът; никой не дохожда при 
Отца, освен чрез Мене“ (Йн 14:6). Разбира се, немислимо е християнската 
ни вяра да бъде пожертвана заради синкретизма, тя обаче не е против раз-
говора с друговереца. В този смисъл са и думите на Анастасий Янулатос, 
архиепископ на Православната църква в Албания, който заявява следно-
то: „� ние приемаме, че Бог има промисъл и грижа за целия свят, но не 
знаем точно как се проявява това присъствие. Знаем категорично кой е 
сигурният път към спасението. Що се отнася до другите, ние имаме отго-
ворността да се молим и да им даваме своето свидетелство, но не можем 
да си присвояваме последния съд на Бога и да кажем как точно Бог ще 
отсъди за другите. Но ние в Православната църква смятаме, че Божият 
завет винаги е обхващал и другите хора, цялото творение. Ние също така 
приемаме, че Духът действа в свобода, която не познаваме.“195

Какво е отношението на мюсюлманите към диалога? В богатата литера-
тура могат да се открият немного становища от ислямска страна. И все пак, 
дори и при тези малко на брой прояви, следва да се има предвид разликата 
между „ислямския възглед за християнството“ и конкретната позиция за ди-
алог, независимо че те са взаимно свързани, т.е. върху определена представа 
за християнството се надгражда и позицията за диалога.

Постигнатото единомислие в множество постановки196, характерът на 
общите възгледи и насоките на съвместно предлаганите решения през по-
следните три-четири десетилетия укрепват породилото се доверие между по-
следователите на двете религии. 

За съжаление обаче, не са малко и проявите на предубеденост и враждеб-
ност. Ислямските учени, които са последователи на „твърдата линия“ спрямо 
християнството, действат на различни равнища. Впрочем, логично е отноше-
нието към диалога да отразява и съществуващото разцепление сред богослови-
те. Азхаритските научни и духовни среди остро критикуват свои колеги, които 
подкрепят по-задълбочения диалог, че се поддават на внушенията на европей-
ските ориенталисти, отстояващи християнските интереси. Египетският автор 
А. Джунди в своето съчинение „Новата конспирация: поканата за Авраамизъм 
и диалогът между християнството, юдаизма и исляма“ определя диалога като 
част от застрашаващите исляма „разрушителни призиви“197.

195 Янулатос, ан., архиеп. на Православната църква в албания. Разбирайки Правосла-
вието: как да различим мисията от прозелитизма. – В: Християнството и �, с. 125.

196 Напр. единодушно се осъжда расовата дискриминация; издигат се призиви за премах-
ване на неравенството между народите, на глада и бедността; изказва се непримиримост към 
атеизма и към престъпността; порицават се опитите за привличане на последователи от едната 
за сметка на другата религия; дава се модернистко тълкуване на проблема „вяра–разум“, като 
се приема, че всеки научен успех е ново доказателство за върховенството на Бога и други.

197 Цит. по Пеев, й. Съвременният�, с. 219. В противовес на подобна крайна личностна 
позиция винаги може да бъде предложена друга – например тази, отстоявана от Наджиб Ма-
хфуз (р. 1911), първият арабски писател, удостоен през 1988 г. с Нобелова награда, който е 
определян като благочестива, но едновременно с това и като решителна личност, отхвърляща 
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Причините за подобно крайно отношение са от различен характер, но глав-
ната е, че както мюсюлманските традиционалисти, така и реформаторите не 
желаят да „надскочат“ неподлежащата на оспорване догматическа постановка, 
която утвърждава превъзходството на исляма. Всъщност малцина са тези, които 
дръзват да отправят критика срещу традиционния ислям. Един от тях е главният 
мюфтия на Марсилия С. Беншейкх198, който заявява: „Нашата религия трябва 
да се научи да търпи критика и възражения. Тя се нуждае от спорове.“199 Пред-
намерените спънки пред диалога са обезпокояващи и за онези от мюсюлманите, 
които споделят разбирането, че „човек познава своята история, култура, рели-
гия, раса, таланти, когато основно познава историята, религията и езика на дру-
гиго� Тези, които познават останалите, познават и себе си“200.

И така, общият бегъл поглед върху позициите на мюсюлманските бого-
слови, философи, учени, общественици и политици по отношение на диалога 
оставя у наблюдаващия чувство за раздвоение. 

Като цяло както от християнска, така и от ислямска страна се изразя-
ва надеждата, че желанието за плодотворен диалог, който „би могъл да има 
положителен и здравословен ефект над човешките общности“201, отстоя-
вано от модернистите в исляма, ще се наложи над фундаменталистките 
възгледи, още повече, че броят на радикалните мюсюлмани не е голям.

Неоспоримо е, че днес диалогът е крайно необходим, но готовността 
за него следва да се основава на ясни богословски позиции. Защото тази го-
товност едва ли може да има за основа нещо повече, но не и по-малко от 
една хуманистична насоченост. Чрез примера на осъществявания християн-
ско-ислямски диалог трябва да се осъзнае и значението на уважението към 
друговереца, готовността за непредубедено вслушване в думите му, което е 
основна предпоставка за взаимното опознаване. Защото диалогът е именно 
това – „слушане и говорене, питане и отговаряне� но преди всичко е взаим-
но признаване на страните� Монологичността е враг на равенството между 
хората и особено на равенството по свобода“202.

Изхождайки именно от равенството по свобода, е необходимо всеки от 
богословите – според силите си – да вниква в Божия промисъл и да допусне, 
че духовният хляб на човечеството, макар и в различна степен, може би се 
предлага и от другите световни религии. Отблясъците от истината, които 
откриваме в тях, винаги ще бъдат свързани с нашата лична убеденост за ис-

фанатизма и предразсъдъците (райханова, б. Нравствената проблематика в съвременния араб-
ски роман. – В: Арабистика и ислямознание, с. 128–138).

198 Сохеиб Беншейкх е роден в Саудитска Арабия като дете на алжирски емигранти. 
Следва богословие първо в Египет, а след това в Брюксел. Получава докторска степен по фи-
лософия в Сорбоната (Париж). Повече у Briefs, H. Islam ohne Schleier – die Thesen des Marseiller 
Crossmuftis. – In: Junge Kirche, Christlich – muslimischer Alltag, No 6. Hamburg, 2002, s. 41–46.

199 Пак там, с. 41.
200Шариати, а. Изкуство, очакващо спасителя. С., 2000, с. 7.
201 Jarjour, R.. For better cooperation between people and religions. Paper presented to the 

Tenth sesion of the muslim-christian dialogue conference 28th–30th October 2002 Kingdom of 
Bahrain, p. 10.

202 Фотев, Г. Делиберативната демокрация. – В: Около Хабермас�, с. 141.
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тината, а вярата ни ще продължава да бъде източник на основанията за изби-
рането на партньори в религиозния диалог. 

В границите на живота и традицията християнството винаги е било то-
лерантно към личната свобода на човека. Понякога то е проявявало отрица-
телно, дори и враждебно отношение към исляма като вероизповедна система, 
но то никога не е демонстрирало неприязън към мюсюлманите. Съзнаваме, 
че хората, които имат религия, различна от нашата, също не са лишени от 
своята „духовна националност“203. Независимо че изглеждаме различно, при-
надлежим на различни раси и етноси, имаме различен пол, изповядваме раз-
лични религии и сме част от различни култури, ние, хората, сме сътворени 
по Божи образ и подобие и носим върху себе си Божието благоволение. „И 
сътвори Бог човек по Свой образ, по Божий образ го сътвори“ (Бт 1:27). 
Разбирането за ближния, което доминира в Стария Завет, се преосмисля в 
новозаветното време, когато Спасителят, говорейки за любовта, ни дава за 
пример един самарянин. Чрез притчата за добрия самарянин (Лк 10:30–37) 
Иисус Христос не само обезсилва старозаветното разбиране за „ближния“, 
което е близко до ислямското, но и изцяло променя смисъла на въпроса, зада-
ден от законоучителя – „а кой е моят ближен?“ (Лк 10:29) – придавайки му 
ново и динамично звучене: „... кой от тези трима, според тебе, ще да е бил 
ближен на попадналия в ръцете на разбойниците?“ (Лк 10:36). 

Днес обаче дългът да бъдеш ближен на всеки човек без оглед на неговия 
пол, раса, етнос, вяра или език се проявява в по-голяма степен от християни-
те, отколкото от страна на мюсюлманите. Разбираемо е, че диалогът достига 
своите предели, когато се докосва до въпроси, по които християнството и 
ислямът имат съществени различия.

Критерият, чрез който ние, християните, възприемаме и оценяваме ис-
ляма, както и изповядващите го, е Иисус Христос. Любовта, на която Спаси-
телят ни научи, заедно с необятната дълбочина, съдържаща с в Христовото 
учение, са неизменната основа на нашата вяра. Ние познаваме и преживяваме 
тази любов чрез дейността на Бог Дух Свети, затова всеки път, когато ни се 
наложи да участваме в междурелигиозния диалог, трябва да свидетелстваме 
за нашата вяра. Но ако искаме да бъдем убедителни, то онова, което изрича-
ме, трябва да е в съгласие с нашия християнски живот и опит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В борбата си против ценностната система на джахилията Мохамед пред-
лага нов в някои отношения ценностен модел, в чиято основа е както раз-
лично разбиране за божествеността и отношенията между човека и Аллах, 
така и ново възприятие за моралното поведение на мюсюлманина. Делото на 
Мохамед, който е както религиозен, така и обществен реформатор, условно 
би могло да се разграничи на два етапа. През първия, отнасящ се към времето 

203 Определението е на архиепископ Ан. Янулатос (архиеп. ан. Янулатос. Към една гло-
бална общност. Възможности и отговорности. – В: Православието и..., с. 32).
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преди хиджра, той е ангажиран предимно с установяването на ислямския мо-
нотеизъм, а през втория, започнал след емиграцията в Медина, превес имат 
неговите обществено-политически начинания. Тогава Мохамед използва по-
литическата власт, с която разполага, за да наложи подчинение чрез външно 
практикуване на религията, която е основал през първия етап на делото си. В 
този смисъл с основание се запитваме дали преселването от Мека в Медина, 
определяно като „рождения ден“ на исляма, всъщност не се оказва неговото 
погубване като вяра и превръщането му в идеология и институция?

Именно в такъв контекст е разбираемо, че Мохамедовата представа за 
това, кои добродетели следва да бъдат утвърдени и кои пороци – отхвърлени, 
се основава на идеята за осигуряване на общностна солидарност в границите на 
уммата. В своето практическо измерение моралността според Мохамед се над-
гражда върху солидарността. Разбира се, при прехода „джахилия��ислям“ краят 
на „невежеството“ не настъпва веднага, а новата, просветлена от исляма епоха, 
която се характеризира със засилен интерес към духовността и религията, с 
изисквания за по-висока нравственост и умереност, не променя внезапно лич-
ностите, които, живеещи на границата между езичеството и исляма, се оказват 
„разсечени“ от двете епохи. За арабина-езичник (в контекста на различни пре-
живявания) чувството за чест и дълг към рода е идентично с племенната соли-
дарност. С установяването си ислямът не я порицава, но я поставя след семейна-
та солидарност, която пък, от своя страна, „отстъпва“ пред новото разбиране за 
основна солидарност – тази между мюсюлманите в уммата. 

Надявам се, че сравняването на периодите „преди–след исляма“, от една 
страна, ясно очерта прехода от страха пред дахр (неумолимата съдба) и окон-
чателната смърт – към вярата в Аллах и спасението във вечността; от буй-
ството – към благоразумието; от хаоса – към строгия ред; от безпътните 
страсти – към тяхното овладяване, а от друга – спомогна да си отговорим 
на въпроса, дали промяната в ценностната система е достатъчно основание 
моралът, закърмен от исляма, да бъде определян като възвишен.

Известно е, че ислямската представа за праведността, за доброто и злото, се 
свързва с установения в Корана морал, изразяващ се в подчинение пред словото, 
всезнанието и всемогъществото на Аллах. Смесвайки изискванията на вярата с 
практическите религиозни предписания, Коранът определя като „хора, обичани 
от бога“ (Коран 2:195) едновременно тези, които изпълняват непосредствените 
си задължения спрямо него, и онези, които усърдно се стремят към справедли-
востта, чистотата и търпението.

Като цяло ислямският религиозен живот има договорен характер и е 
закономерно моралът, който поражда, да е от същия тип. Ако в християн-
ството нравствеността е не само обективна мярка за оценяване на характера 
и поведението, но и динамичен отговор на човешката свобода, на екзистенци-
алната същност на човека, то в исляма моралът е ориентиран не към идеята 
за спасението, а към обредните задължения на мюсюлманина. Подобно на 
юдаизма, ислямът поставя по-силно ударение върху подчиняването на прави-
лата, за разлика от християнството, в което акцентът е върху вярата, върху 
мотива, лежащ в основата на действието.
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Ислямът не успява да премине отвъд границата на своя първоначален юдей-
ски избор, което пролича и при разглеждането на социалната етика на семейни-
те отношения. Коранът подчертава ролята на мъжа като глава на семейството 
и единствено отговорен за неговата издръжка, утвърждава неравноценността на 
жената спрямо мъжа и налага нейното подчинение. В „Книгата на Аллах“ за 
съпругите се говори като за „ниви, в които съпрузите могат да влизат, кога-
то поискат“ (Коран 2:223), утвърждава се полигамията (Коран 4:3); мюсюл-
манката трябва да носи покривало (Коран 33:59); узаконява се фактическото ѝ 
затворничество в дома (Коран 33:23), а изневярата ѝ се наказва със смърт (Ко-
ран 4:15–16). Като основна социална и икономическа единица, мюсюлманското 
семейство има пирамидална структура, на върха на която е поставен съпругът, 
следват съпругата (съпругите) и децата. Ако терминът „мюсюлманин“ означава 
„подчиняващ се“ на Аллах, то жената мюсюлманка, според кораничните поста-
новки, е длъжна да се подчинява и на своя съпруг. 

Разбира се, пресилено е да се твърди, че в отношението съпруг–съпруга 
позицията „господство��подчинение“ е доминираща. По-конкретно е да се 
говори за наличието на отношения „господство��послушание“ или „господ-
ство��почитание“. Но и в двата случая моделът на кораничното отношение 
„Аллах–човек“, което е низходящо в кораничен и богословски аспект и в 
което позицията „господство��подчинение“ е основна, определя социалната 
етика на семейните отношения, чието разглеждане показа, че те се характе-
ризират с неравнопоставеност.

От анализирането на ислямското есхатологично учение се установи, че 
и неговата висота се обуславя от нравствеността в исляма. Основният под-
ход, използван в Корана – страхът от мъченията в ада и обещаните (пре-
димно плътски) наслади в рая, е съществена характеристика на ислямското 
есхатологично учение. Тя е дълбоко присъща за светогледа на мюсюлманите 
и настойчиво направлява техните помисли и поведение.

Религиозният морал заема приоритетно място и в установяването на на-
гласите и самоопределението на различните етноси. Днес дългът да бъдеш 
ближен (според притчата за добрия самарянин) на всеки човек без оглед на 
неговия пол, раса, етнос, вяра или език се осъществява в по-голяма степен от 
християните, отколкото от мюсюлманите. Разбира се, напълно естествено е 
междурелигиозният диалог да достига своите предели, когато се докосва до 
въпроси, по които християнството и ислямът имат съществени и непреодо-
лими различия.

Когато се изхожда от постановката, че моралът, отстояван от различните 
религии, се основава на конкретното им разбиране за Бога, може да се обясни 
и защо ислямът остава чужд на духа на християнството, което призовава към 
безкрайна любов към Бога и ближния (Мт 22:36–39). Възлюбването на Господа 
„от всичкото си сърце, и от всичката си душа“ (Лк 10:27) не съответства 
на ислямското религиозно чувство към Аллах, в което подчинението и благо-
дарността се оказват преобладаващи. Любовта към врага (Мт 5:44) и призивът 
за ненасилие противостоят на ислямското разбиране, според което възмездието 
следва да бъде правилно съизмерено с деянието. 
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И накрая, ислямският морал има пасивен характер – наистина Аллах 
порицава извършването на зло, но и не внушава идеала за доброто. Различен 
в своята същност е християнският морал, чието най-дълбоко изложение се 
съдържа в думите на Спасителя: „и тъй, бъдете съвършени, както е съвър-
шен и небесният ваш отец“ (Мт 5:48).
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THE ETHICS OF MOHAMMAD

CLARA STAMATOVA. 

 Summary

Generally speaking the Islamic religious live has a covenant nature and subse-
quently the morals which it generates is of the same kind. �hile in Christianity morality 
means not only an unbiased provision for preservation of ones character and behavior, 
and it also means a dynamic respond to the human liberty, the essence of the human 
existence, in the Islam the morals is based not on the idea of salvation but on the ritual 
duties of the Muslem. Likewise in Judaism, the Islam puts a stronger emphasis on the 
obedience to the rules whereas the Christanity puts the emphasis on the faith, on the 
motivation of a certain action.

The Islam can not surpass the Iimits of its original Judaic choice which became obvi-
ous in the study of the social ethics of the family relationships. The Koran highlights the 
role of the man as a head of the family and the only one in charge for its sustenance, it 
affirms the idea that the woman is not of the same value as the man and imposes on her 
submission.

From the analysis of the Islamic eschatology we conclude that its mark is defined by 
the morality in the Islam. The basic approach it the Koran – the fear of hell’s tortures and 
the promised (predominantly fleshly) pleasures of paradise, is an essential feature of the 
Islamic eschatology. This feature is deeply inherent of the Muslim view of life and persis-
tently directs their thoughts and actions.

The religious morals is a priority when it comes to the definition of the attitudes and 
the selfdetermination of the different ethnic groups. Today the duty of being a neighbor 
(according to the proverb of the good Samaritan) to any man regardless his sex, race, eth-
nic origin, believe or mother tongue is fulfilled to a higher degree by the Christians than 
by the Muslims. Of course it is all too natural for the inter-religious dialogue to reach its 
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limits when it touches matters of basic and invincible differences between the Christianity 
and the Islam. Based on the fact that the morals which the different religions uphold is 
related to their concrete understanding of God can also be explained why the Islam stays 
strange to the spirit of the Christianity which calls up on to love God and our neighbor 
(Matt. 22:36–39). To love God “with all your heart and with all your soul” (Luke 10:27) 
doesn’t correspond to the Islamic religious feeling towards Allah where the obedience and 
the thankfulness turn out to be prodominant. The love for the enemies (Matt. 5:44) and 
the invocation against violence contradict the Islamic appreciation according to which the 
retribution has to be according the deed.

Eventually, the Islamic morals is of a passive nature – Allah indeed rebukes commit-
ting evil, but it also doesn’t suggest the idea of good. The Christian morals is different in 
this regard, Jesus Christs’ words “Be perfect, therefore, as your heaventy Father is perfect” 
hold its deepest statement.


	Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Богословски факултет. Том 6
	СЪДЪРЖАНИЕ
	Славчо Вълчанов – Книгата на св. пророк Наум. Част II. Исагогическо изследване
	Александър Омарчевски – Религиозната политика на император Юстиниан I (527–565)
	Клара Стаматова – „Етиката“ на Мохамед


