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ПРЕДГОВОР
Първото пътуване на апостол Павел се смята за начало на
християнството в Европа – а оттам и на Новата епоха в нашата
съвременна цивилизация, която получава названието Християнска епоха. По време на това пътуване са основани първите
църковни общини и броят им ще нарастне в следващите четири
века на много стотици, съставящи гръбнака на новата религия,
чиято роля в обществения и духовен живот, а от там и във
всички отрасли на културата, науката и изкуството до ден
днешен не може да бъде надценено.
Различна преценка получава обаче развитието на църковната
дейност в отделните страни и територии на нашата планета,
протекла през последвалите векове в съгласие или противно на
Христовото учение – ако и всички религиозни или църковни
организации да твърдят, че се позовават на това учение. И в
цялата известна история на човечеството няма нито една епоха,
в която да са били водени толкова войни, да са извършвани
толкова разрушения, да са избивани толкова хора, цели народи
и цивилизации, колкото в християнската епоха в името или под
знамето на Христос. В последно време все по-често се задава
не само сред атеистите, но и сред членовете на различните църковни общности въпроса: това ли е Христовото учение, което
апостол Павел е проповядвал? Но също се задава и въпросът:
на кои свои последователи в елинските земи, за които сега се
твърди, че поставили началото на християнството, той проповядвал Словото Христово?
В този смисъл и мисионерската дейност на апостол Павел
получава различна преценка, при това не въз основа на свидетелствата на изворите и научните изследвания, а на тяхната
интерпретация. Колкото кратки и да са сведенията на единствения автентичен и първичен извор за нея, книгата Деяния на
светите апостоли, съставяща неотменна част от Светото писание, те не допускат съмнение нито за целите на тази дейност,
нито за местата, където тя е протекла, а още по-малко за ней-
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ните резултати. Там се казва изрично, че апостол Павел смята
молбата, която един македонец отправя към него по време на
съня му, да дойде в Македония, и да помогне на неговия народ, за поставена от Бога задача: предаване Благата вест на
Христовото Слово. Той се отправя още на следващия ден към
тази цел и пристига в първия град на тази част от Македония. В разказа на Деянията на светите апостоли се дават и
някои подробности за този град, макар той да е известен на
всеки образован човек от това време. Той знае, че градът се
намира на една река, и знае, че в него има иудейска община със
свое молитвено място до тази река, отива там в следващия
съботен ден, изнася своята първа проповед в Европа и кръщава
във водите на реката една жена, впоследствие канонизираната
от всички християнски конфесии за светица Лидия от Тятир. В
този град той основава и първата християнска църковна община в Европа, а тя единствена се споменава в разказа за пътуванията му като основана от него. Продължението на пътуването
му в страната на елините, днешна Гърция, в градовете Атина и
Коринт, води до пълен провал на мисионерската му дейност и
той се завръща към земите на езичниците, като продължава
мисията си две години по-късно. И при второто му пътуване
неговата апостолска дейност среща силно противодействие в
страната на елините, а дори и животът му е застрашен от тамошното иудейско население, поради което е принуден вместо
по море, да се завърне в Троада по речен път, през Македония.
Но, по думите на св. Теофилакт Охридски, архиепископ Български (1089–1126?), разпространява Благовестието от Йерусалим до Илирик, който е покрайнината на това, което днес
се нарича България.
Това са главните факти, свързани с първите две пътувания на
апостол Павел в Европа. Те не се оспорват нито от историците,
нито от богословите, но се предават и интерпретират съзнателно невярно. За съвременниците на тези пътувания не е имало
никакви съмнения нито за местата, където протича мисионерската дейност на апостол Павел, нито за имената на посетените
от него градове и на реката, при която той държи своята първа

АПОСТОЛ ПАВЕЛ, ФИЛИПИ И ФИЛИПОПОЛ

VII

проповед в Европа и в която той покръства първите последователи на Христа на този континент. Едва ли е имало сред що
годе образованите съвременници на апостол Павел, но и сред
населението на следващите и предишните векове и хилядолетия, и то не само в Югоизточна Европа, някой да не е чувал
името на Филипопол, престолния град на Филип Македонски,
най-стария европейски град просъществувал до днес осем
хилядолетия. А за местното население река Марица, наричана в
миналото Хебър или Еврос, до която бил изграден, е неговата
свещена река, напояваща с притоците си цялата земя на юг от
Балкана, дала своето име на нашия континент и до средата на
миналия век единствена плавателна във вътрешността на Балканския полуостров. Също така, сред съвременниците на апостола, но и в предишните и следващите векове, е имало малцина,
които са чували името на град Филипи или Кринидес, както
градът е бил наричан от местното неселение. Този малък град,
който Филип ІІ Македонски назовал със своето име, бил
напълно разрушен и изоставен след голямата битка в 42 г. пр.
Хр. между войските на Октавиан Август и Антоний, от една
страна, и убийците на Цезар, Касий и Брут, от друга, и по-късно
наново застроен като римски кастел, населен изцяло с римски
колонисти–ветерани. А църковната община на Филипопол – за
разлика от римския кастел – играе важна роля още в събитията
свързани с религиозните разногласия през ІV и V век, но и през
цялото средновековие. Също както останалите църковни общини в земите на нашите предци, където до шести век се изграждат и украсяват много стотици църкви – повече отколкото във
всички страни от Западна Европа, взети заедно.
Както за дейността на апостол Павел, така и за дейността на
основаните от него църковни общини, съвременната наука разполага с достатъчно документи и свидетелства, които оборват
налаганите от определени богослови и историци твърдения,
изопачаващи истината.
На тези документи и свидетелства е посветена настоящата
монография.
Берлин, 9 януари 2019 г.
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За пътуванията на апостол Павел, включително първото негово
пътуване в Европа, има обширна библиография на всички културни езици. Аз също имам публикувани две монографични студии, в първата от които давам списък на значителен брой първични и вторични изворни сведения, които съм ползвал и попълвам във втората. Главният първичен исторически извор съставя
книгата Деяния на апостолите, която е част от Новия Завет и
съществува в няколко версии на български език, от които в
моите изследвания цитирам преди всичко последните издания на
Светия Синод на Българската православна църква както в пълното, заедно със Стария Завет от 1990 г., така и отделното издание, заедно с Псалтира, от същата година. При някои отделни
случаи съм използвал почти идентичния по смисъл текст на някои по-стари български и чужди издания, включително последното руско дореволюционно издание от 1905 г. на черковнославянски език, но също и други български и чуждоезични издания.
Почти всички нови преводи, независимо от разните църковни
конфесии, от които се издава, се основават на критичното издание на гръцкия оригинален текст на Новия Завет под редакцията
на Еберхард Нестле в нова редакция на Ервин Нестле и Курт
Аланд издадено от Вюртенбергския библейски институт в Щутгарт1. При малко нови издания на текста има известни отклонения от възприетия в традицията гръцки оригинал, които ще бъдат посочени в настоящата студия.
Тъй като пълният текст на най-важните и оспорвани в някои
изследвания части не е голям, тези негови части ще бъдат дадени
изцяло, за да не бъде принуден читателят да отклонява вниманието си от изследването и да търси тези цитати другаде.
1

За да не се обременява студията с много текст в бележките под черта, пълните
данни за отделните заглавия се дават в приложения след студията списък на литературата.
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Това е началният текст от Деянията на апостолите (16,5 до
16,15):
9. През нощта се яви на Павла видение: стоеше пред него един
мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония
и ни помогни!
10. След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме
там Евангелието.
11. И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден – в Неапол,
12. а оттам във Филипи, който в тая част на Македония е първи
град – римска колония. В тоя град престояхме няколко дни.
13. А в съботата излязохме извън града при една река, дето
имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.
14. И една богобоязлива жена от град Тятир, на име Лидия,
която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ ѝ отвори
сърцето да внимава на това, що говореше Павел.
15. А когато се покръсти тя и домашните ѝ, помоли ни и рече:
ако сте ме признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми. И ни придума.
Независимо, че този текст е написан пределно ясно и точно,
както в популярната, така и в научната – историческа и богословска – литература, много често неговият смисъл се предава по
начин, нямащ нищо общо с вложения в текста, като това води до
пълно изопачаване не само на значението на отделните думи и
понятия в него, но дори и в съдържанието и целта на мисионерското пътуване на апостола.
Още в разказа за видението на апостола, мъж македонец, и
думите, които той отправя към апостола, „мини в Македония и
ни помогни”, се дава точно названието на страната, в която,
както той разбира отправено му послание, Бог го изпраща, но и
племенно–етническото название на представител от тази страна
– македонец. Названието на тази страна, независимо от това как
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сегашните историци и политици го тълкуват и коя страна разбират под това понятие, в целия текст на Деянията на апостолите се разграничава ясно от названията на другите страни, през
които минава апостолът, като Елада, Коринт, Тесалия, Ефес. И
народът, който живее в тази страна, се различава определено от
останалите народи, с които апостолът влиза в допир. А това
разграничение не е нещо ново, случайно и специфично за времето, по което протичат пътуванията му – независимо от названията на народа, съседен на другите балкански народи, които му
дават античните историци от Херодот до Страбон, Овид и
Прокоп: траки, гети, беси, мизийци, сармати и македонци. И че
този народ говори на един език, различен от езика на елините/
гърците2.
На много места в Деянията на апостолите ще срещнем и
името „Македония“3 като географско, но също етнополитическо
понятие, което авторът на пътните описания на апостолите ясно
и категорично разграничава от другото географско и етнополитическо име „Елада“. И го разграничава достатъчно ясно,
противно на съвременните гръцки историци и богослови, които в
своята политическа доктрина искат да наложат тяхното убеждение че Македония е сега, както и в далечното минало, част от
Гърция/Елада и че македонският език е бил гръцкия – или поне
диалект от гръцкия.
2

Точните цитати от текста на античните и ранносредновековните извори за
езика на това население са дадени както в български превод, така и в езика на
техния гръцки или латински оригинал в моята студия Готи и гети в историческите извори, с. 14–35 и 43–54.

3

За названието Македония същесвуват също различни и често диаметрално
противоположни помежду си определения във всички справочници и исторически изследвания, както и политически трактати, писани, преписвани и издавани през последните 2500 години от историята на нашата цивилизация. Според мене най-точен и пълен преглед на различните становища и определения в
този смисъл е представен при: Michael W. Weithmann, Die slavische Bevölkerung
auf der Griechischen Halbinsel (вж. списъка на литературата), с изчерпателен
преглед на историческите извори и резултатите от археологическите изследвания на с. 20–53). Електронен текст на книгата е поместен на портала „promacedonia“ за свободно ползване.
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Най-големите противоречия между историческите извори за
пътуванията на апостол Павел и по-специално за целта в неговото първо пътуване, както ни се посочва в Деяния на апостолите
(16,12) от една страна и техните тълкувания в болшинството
изследвания от друга страна, са свързани с името на града, който
той посещава в началото на своето пътуване. Името на този град
е Филипи, предадено в различни ръкописи в именителен падеж
или деклинирано със смисъл „на Филип“, която разлика е без
значение за смисъла, при който се обозначава град (или градът)
основан, респ. наименуван от Филип ІІ Македонски. Макар че в
историята и в почти всички исторически извори под това име се
приема главният град на Македония, Филипопол, комуто Филип
Македонски в 341 г. пр. Хр. дава своето име, повечето автори и
коментатори на текста в Светото Писание не свързват това име с
посетения от апостол Павел град, а с малкото селище недалече
от пристанището Неаполис/Кавала, известно в миналото и до
сега сред населението под названието Кринидес. В околността на
това селище е произлезло в 42 г. пр. Хр. най-голямото в античността сражение между убийците на Юлий Цезар, Касий и Брут,
от една страна и войската на Антоний и Октавиан Август от
друга, след което цялата околност е напълно опустошена и
обезлюдена до началото на първи век след Христа, когато там
възниква нов град, заселен с колонисти – ветерани, римски
граждани, които съставят цялото население на района чак до
средата на VІ век.
На това обстоятелство обръща внимание и д-р Йохана Шмит,
авторка на първото научно критическо изследване върху историята на Филипи/Кринидес, поместено във всеобщо признатия
основен справочник по антична и ранносредновековна история,
Paulys Real‐Encyclopädie des classischen Altertumswissenschaft 4.
Тя отбелязва несъответствието между идентифицирания като
Филипи „първи“ град и действителното положение, според което
този град нито е първият град в Европа, посетен от апостола,
защото този първи град е Неаполис/Кавала, нито е първият град
4

Halbband 38/1938, кол. 2206-2244.
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на римската провинция, който е Амфиполис. Отбелязва също изричното споменаване, че градът е римска колония, а в средата на
първи век почти всички градове от завладяната територия имат
рангът на колонии. Всичко това тя отдава на престараване на
автора на Деяния на апостолите с цел да повиши значението на
посетения от апостола град. По-голямата част от своята студия
върху Филипи/Кринидис тя посвещава на античната предистория
на града и по-специално на голямата битка от 42 г. пр. Хр., подробностите върху която тя предава изчерпателно, за разлика от
предшестващия период от историята на града, като само отбелязва присъединяването на града към държавата на Филип ІІ
Македонски в средата на ІV век, когато получава от него името
Филипи (F…lippoi), макар и сред населението да се запазва до
миналия век името Кринидес (Krhn…dhj).
За определяне на града, посетен от апостол Павел, за който
разказва в Деяния на апостолите, авторът не се задоволява с
назоваването на името му, което явно е било добре известно на
неговите съвременници, а посочва и някои негови особености,
които отличават този град и очевидно са били познати на апостол Павел. Една от тях е наличието в него на иудейска община,
която има „молитвено място на реката”. Макар и пътуването на
апостол Павел да протича още преди изселването на иудеите от
родината им след така наречената Иудейска война, големи групи
иудеи се заселват по нашите земи още преди това, като за такова
разширение на иудейската диаспора до Балканския полуостров
свидетелстват съобщения на историческите извори, но и следи от
иудейски молитвени домове (синагоги), каквито се намират в
някои от най-големите балкански градове, като Солун, Стоби, но
също и във Филипопол, чиято синагога е била и най-голямата
между тях. Апостол Павел също трябва да е знаел както за наличието на иудейска община в „първия град на тази част от Македония“, така и за наличието на молитвено място, където тази
община се събира за молитва в „съботния ден“. Той изчаква този
съботен ден и се отправя определено „към реката“, където
сигурно също знае, че е „молитвеното място“.
* * *
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По време на единственото мое пътуване до Филипи в края на
юни 1978 г. аз също се отправих към реката и след дълго търсене
открих нейното място, но по това време на годната тя беше вече
напълно пресъхнала. След публикацията на моята първа студия
Филипи или Филипопол, в един интернетен форум се разви бурна
дискусия, при която единствен опонент на моята теза беше бивш
гръцки емигрант в България, междувременно завърнал се в родината си и радващ се вече на голямо благоденствие там, като използваше всяка възможност със свои „блогове“ в интернетни
форуми да излива своите неприязнени чувства към страната,
която в течение на десетилетия му беше дала приют подир
бягството му от неговата родина. След като се оказа, че той не
беше прочел бележките ми към текста на моята статия и критиките му бяха неоснователни – на което му обърнаха внимание
останалите членове на форума – той замлъкна и повече не се
появи. А друг член на форума, архитект Веселин Недялков, направи при следващото си пътуване до Филипи няколко снимки на
„реката“, които той ми даде на разположение, за да бъдат поместени при последвалите мои публикации на статията, където
използвах една от тях, показана също на моя доклад в рамките на
«Исторически четения 2016 година».
За мене беше – и остана до сега – дори трудно въобразимо, че
на това място на поточето, но и даже по цялото му течение до
близкото блато, в което се влива и което беше също както Филипи запазило своето „древно название“, Берекетли гьол, да се е намирал молитвеният дом, където се е събирала местната еврейска
община за „съботната молитва“. И че там апостол Павел не само
е държал своята първа проповед на европейския континент, но е
покръстил във водите на тази „река“ първата християнка в Европа, „продавачката на багряни платове Лидия“, канонизирана
като преподобна светица, чието име и житие пази общата за
всички конфесии на Изток и на Запад християнска традиция до
ден днешен. А също и че по тази „река“ апостолът ще отплува с
кораб за Троада при следващото си пътуване, както се съобщава
в Деяния на апостолите, 20, 6.
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„Ðåêàòà“ ïðè Ôèëèïè
Ôîòîñíèìêà àðõèò. Âåñåëèí Íåäÿëêîâ, 2008 ã.
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„Ðåêàòà“ ïðè Ôèëèïè
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, ïóáëèêóâàíà îêîëî 2015 ã.

Последвалите години водят обаче до значително развитие и по
тази явно не съвсем малозначителна тема от големия комплекс
проблеми, свързани с идентификацията на Филипи. На „мястото
на реката“, което се обявява официално за „мястото, където била
покръстена първата християнка в Европа, св. Лидия от Тятира“,
се изгражда голям архитектурен комплекс с название „Баптистериум Света Лидия“, с голям новопостроен храм и малък параклис. Към малкото поточе, което дотогава пресъхваше през лятото, се довеждат изобилни води от планината. Това място става
център за поклонение, влиза в маршрута на туристическите обиколки, а при малкия, построен специално за тази цел амфитеатър, се изнасят беседи от духовници от разни християнски
конфесии5.
5

Вж. напр. https://www.gotquestions.org/Bulgarian/Bulgarian-missionary-journeys.html. На българската общественост тук се показват и географски карти, показващи мисията на
апостола за разпространяване на Христовото учение „сред гърците“.
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Àðõèòåêòóðåí êîìïëåêñ ñ ïàìåòíèê íà ñâ. Ëèäèÿ âúâ Ôèëèïè
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò (Ian W. Scott); ïîñî÷åíàòà äàòà, 2005 ã., íå å âÿðíà.
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Íîâîïîñòðîåíà öúðêâà «áàïòèñòåðèé» „íà ìÿñòîòî íà ïîêðúñòâàíåòî“
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò.

Само за няколко години култът към „Света Лидия от Филипи“ в
Гърция – но и в „братска во Христа“ България – експлодира с
възникването на десетки църкви и параклиси, чак до далечния
Плевен.
От всички пътнически компании и бюра в Обединена Европа
се организират групови и идивидуални пътувания за поклонници
на „светите места“, свързани с нейното кръщение. Процъфтява
продажбата на сувенири, подаръци и икони – също както процъфтява църквата и дейността на духовните отци с организацията на пиршества и курбани в нейна чест и за нейна слава.
И те събират с лихва доходите от самопожертвателната, изпълнена с мъки и жертви дейност на свети апостол Павел.
* * *
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Ñâ. Ëèäèÿ îò Ôèëèïè, èêîíà

Ñúâðåìåíåí òèïîãðàôñêè îòïå÷àòúê
Ðåïðîäóêöèÿ èíòåðíåò
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За разлика от Филипи/Кринидес, където няма и никога не е
имало река, а не са открити и никакви следи нито от еврейска
община, нито от синагога, още през 1980-те години в Пловдив
бяха разкопани и разкрити останките на една от най-големите
антични синагоги на иудейската диаспора и най-голямата в Балканския полуостров6. Тази синагога е построена на няколко етапа, при последния от които, в началото на ІV век, тя е била украсена с високохудожествена подова мозайка с най-голямото по
размер изображение на свещената менора (седмосвещник) и до
сега в цялата иудейска диаспора – а археологическите изследвания показват, че тя, както и предшестващите постройки, са изградени на брега на реката Марица/Хеброс до източната порта
на града. В духа на културната политика на „народната власт“
това изключително по важност не само за нашата история, но
също за историята на еврейския народ и за връзките между двата
народа откритие, беше премълчано, като остана за голямата част
от българската – но и за еврейската – общественост неизвестно.
Техническите подробности по разкопките бяха предадени с
кратки съобщения в специалните научни периодични издания,
разкопките бяха закопани, като само извънредно ценната мозайка с изображение на менората (при това с твърде рядък за
такива паметници дарителен надпис!) беше пренесена в музея, а
на мястото на синагогата – чиято пълна реконструция въз основа
на запазените основи и части от постройката можеше без големи
затруднения да бъде осъществена – бяха построени малоценни
панелни блокове, които за няколко десетилетия ще се разпаднат
от само себе си.
6

Библиография за изследванията на Филипополската антична синагога вж. при:
Елена Кесякова, Philippopolis – Филипопол през римската епоха, София: «Агатó»,
1999; същ. Антична синагога във Филипопол, в: сп. Археология, ХХХІ/1989, № 1,
с. 20-33. Вж. също:Ел. Кесякова и Хр. Данов, Една уникална находка. Старинна
синагога в Пловдив, в: ГОКПОЕ в НРБ, 19, 1986 г., с. 207–210; англ. резюме с. 210–
226; Мина Боспачиева, Елена Кантарева-Дечева и Синтия Лук, Археологически
обекти с подови мозайки от античен Филипопол Пловдив, България: Проблеми и
състояние. Протоколи на Регионалната конференция на Международния съвет
на музеите от Югоизточна Европа в Кладово, Сърбия, 17-23 октомври 2006 г.
В: Condition of the Cultural and Natural Heritage in the Balkan Region, Belgrade, 2007.
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Êàðòà íà ïðîó÷åíèòå ÷àñòè îò àíòè÷íèÿ Ïëîâäèâ
ïîñòàâåíà âúðõó ñúâðåìåííà êàðòà íà ãðàäà
20 àâãóñò 2011 ã – àêòóàëèçèðàíà 27 äåêåìâðè 2014 ã.
Èçòî÷íèê: Wikimedia Commons.
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Ïëîâäèâ – Èçòî÷íàòà ÷àñò íà ãðàäñêèÿ öåíòúð ñ àíòè÷íàòà ñèíàãîãà

Ïëîâäèâ – Àíòè÷íà ñèíàãîãà

Ìîçàéêà ñ èçîáðàæåíèå íà ìåíîðà – ïîíàñòîÿùåì â ÍÀÌ Ïëîâäèâ.
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Ïëîâäèâ, Àíòè÷íà ñèíàãîãà, ðåêîíñòðóêöèÿ (ïî Å. Êåñÿêîâà).

Ïðåçåíòàöèÿ íà ìåíîðàòà â ÍÀÌ Ïëîâäèâ
Ôîòîñíèìêè: «24 ÷àñà»
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Към всички печатни преиздания на моята публикувана през
2005 г. за първи път студия, както и при нейните интернетни
актуализации след 2012 г., а също при моя доклад през 2016 г. се
прилага и една географска карта, детайл от започналото в средата на ХІХ век географско заснимане на голяма част от Европа
чак до скандинавските страни на север и Западна Азия на изток,
което включва и почти цялата югоизточна част на Европа, по
това време в Османската империя. Първата световна война попречва за завършването на този проект, но в началото на новото
хилядолетие заснетите части се актуализират и цифровизират
(дигитализират), за да могат да бъдат широко използвани и при
новата техника и станат практически достъпни за съвременното
общество. По такъв начин всяка от хилядите части на тази
географска карта ползвателите на интернет могат да разглеждат
и копират на своите компютри.
Повечето от географските названия на тази карта се дават в
оригиналната им форма от времето на записа на турски език,
транскрибиран на латиница, а на някои места допълнени с немски обяснения и нови имена. На мястото на Кринидес вече е написано на немски език R[uinen] v[on] Philippi (Развалини на Филипи); на картата се вижда точно и руслото на „реката“, която
при моето посещение беше пресъхнала и на която архит. Веселин Недялков направи през 2008 г. фотоснимка. На тази карта
е означено с топографска точност според техниката от средата на
ХІХ век, когато е извършено заснимането, цялото русло на
„реката“ от нейния извор на планината Жигош (tsigosias) до устието ѝ в блатото Берекетли гьол, чиито названия са транскрибирани съобразно с приетите в Австроунгарската империя и
наследени от съвременната Република Австрия правописни правила. И това е цялото течение на „реката“, а в действителност
потока, при Филипи, която не достига и 10 км и не се влива в
Струма, както твърдят някои участници в интернетните форуми,
а съвсем и да не говорим, че по нея апостол Павел можал да доплува до Троада, както се твърди в Деяния на апостолите, глава
20, 5-6. Този също много оспорван, а още повече премълчаван
откъс, предаваме по-долу в пълен текст.
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Ðàéîíúò íà Ôèëèïè è Êàâàëà
Ñïîðåä êàðòîãðàôñêîòî çàñíèìàíå
íà Èìïåðàòîðñêàòà Àâñòðîóíãàðñêà àêàäåìèÿ íà íàóêèòå îò âòîðàòà
ïîëîâèíà íà XIX âåê, àêòóàëèçèðàíî â 2005 ã.
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Â íà÷àëîòî íà ÕÕ âåê àìåðèêàíñêèÿò êîíöåðí Google îñúùåñòâÿâà
îãðîìåí ïðîåêò, Google Earth, êîéòî òðÿáâà äà çàìåíè èëè íàéìàëêîòî äà óòî÷íè âñè÷êè ãåîãðàôñêè è òîïîãðàôñêè êàðòè, çà
áåçïëàòíî ïîëçâàíå îò öÿëàòà ñâåòîâíà îáùåñòâåíîñò.
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Çà íàãëåäíîñò è òóê ñå ïîêàçâàò íÿêîëêî îòêúñà îò òåçè
êàðòè ñ Ôèëèïè, Êàâàëà è „ðåêàòà“.
Ïî âðåìå íà çàñíèìàíåòî, ÿâíî ïðåç åñåíòà, „ðåêàòà“ è
áëàòîòî Áåðåêåòëè ãüîë ñà ïî÷òè íàïúëíî ïðåñúõíàëè.
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Ñõåìàòè÷íà êàðòà íà ïúòèùàòà è „ðåêàòà“ ïðè Ôèëèïè
Обозначена е и ситуацията при сражението в 42 г. пр. Хр.
Èçòî÷íèê: Google.

Схемата представя ситуацията около Филипи и „реките“ в неговите околности достатъчно ясно за съвременния читател, който е свикнал да борави в своето ежедневие с подобни схеми и
може по-добре да се ориентира със своя смартфон, а също да
определя точно разстоянията, които ще трябва да премине. Тук
се вижда цялата дължина на потока до устието му в блатото, което тук не е наименовано и не достига дори 10 км, преди да се
изпари и изчезне безследно. Също се вижда, че няма връзка
между потоците, вливащи се в блатото нито с Егейско море, нито
със Струма, каквато връзка искат да видят някои автори.
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Ñðåäíîòî è äîëíîòî òå÷åíèå íà ð. Ìàðèöà

Ãëàâíî óïðàâëåíèå ïî ãåîäåçèÿ è êàðòîãðàôèÿ ïðè ÌÀÁ Ñîôèÿ.
Ñúâðåìåííî ñúñòîÿíèå

За информация на малко запознатия с географията и топографията на Югоизточна Европа чуждестранен читател тук се дава
географска карта на средното и долното течение на река Марица
до нейното устие в Егейско море. Разстоянието от Филипопол /
Пловдив до устието на Марица е около 410 км и един кораб или
гемия го изминава за 4-5 дни. Но от тази карта се вижда, че последният откъслек от пътя до Троада не може да бъде преминат
без помощта на кораб или гемия, каквото превозно средство
апостолът явно е използвал до тук и не е бил принуден да премине над 400 км пеша «през Македoния».

22

Асен Чилингиров
ВАРИАНТИ С РАЗЛИЧЕН ПРЕВОД НА ТЕКСТА ОТ
ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ

[Когато апостол Павел научава, че юдеите кроят заговор срещу
него и са решили да го убият на кораба по пътя от
Неапол/Кавала за Троада, той решава да се върне през Македония по речния път]
20 5 Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада.
6 А ние отплувахме от Филипи след дните на Безквасниците
и в пет дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме
седем дни.

(Библия, изд. Св. Синод на Българската православна църква)
По същия начин се предава това пътуване на апостола в почти
всички преводи съгласно издадения от Библейското общество в
Щутгарт гръцки оригинал (с. 361):
20 5 oÛtoi då proelqÒntej œmenon ¹m©j ™n Tr¬£di •
6 ¹me‹j då ™xepleÚsamen met¦ t¦j ¹mέraj tîn ¢ζύmwn ¢pÕ
Filίppwn, ka˜ ½λqomen prÕj aÙtoÝj e„j t¾n Tr¬£da •
(Pr£xeij 'ApÒstolwn / edit. Nestle-Aland, Stuttgart 251963)
20 5 Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде.
6 А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней
в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней.
(Библия в русском переводе, Брюссель 1973)
20 5 Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas.
6 Wir aber fuhren nach den Tagen der Ungesäuerten Brote mit
dem Schiff von Philippi ab und kamen am fünften Tag zu ihnen
nach Troas und blieben dort sieben Tage.
(Lutherbibel)
20 5 Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas.
6 Nach den Tagen der Ungesäuerten Brote segelten wir von
Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo
wir uns sieben Tage aufhielten.
(Einheitsübersetzung)
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Само в немския превод на Фриц Тилман този текст се предава по
различен начин, като в него не се казва, че апостол Павел и неговите съпътници отплували, а отпътували през Македония:
20 5 Diese reisten voraus und warteten auf uns in Troas.
6 Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von
Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo
wir sieben Tage zubrachten.
(Die Heilige Schrift des Neuen Thestamentes, übersetzt von Fritz Tillmann – също в Die Benedikt Bibel) 7.
7

Според християнската традиция преводите на Светото Писание се считат за
ръководени и внушени от Бога или неговите преки представители, които предават Божието Слово на човеците, а евангелистите и съответно преводачите
само записват Словото, предадено им чрез Светия Дух. Това се приема както за
преводача на Библията на латински, св. Йероним, така и за преводача на
немски език, Мартин Лутер. Преводачът Фриц Тилман, известен католически
богослов, е считан за един от най-начетените и интелигентни немски богослови
от ХХ век и подлага на проверка всяка дума от оригинала, като подбира за
превода си най-подходящата дума от съвременния немски език. В своя критичен преглед на библейския текст той (засега) единствен заменя думата „отплавахме“ с „отпътувахме“, явно изхождайки от презумпцията, че във Филипи
не е имало река, от която по воден път апостол Павел да стигне до Троада,
макар и по суша, през Македония, да е невъзможно да се преодолее цялото
разстояние от „Филипи“ до Троада за пет дни, а последната част от пътя също е
невъзможно да се премине без кораб. Това обаче не се отнася до града на Филип, Филипопол, главния град на провинцията, лежащ на река Марица–
Хебър, която до средата на ХІХ век е била плавателна и от нея по течението
можело спокойно да се стигне до устието ѝ и от там до Троада за пет дни.
С възкачването на папа Бенедикт ХVІ на папския престол на Римокатолическата църква на 24 ІV 2005 г. задължителният за ползване от католиците
текст на Библията бе заменен с превода на Фриц Тилман, който излезе в ново
луксозно издание още през 2007 г., но непосредствено след неговата абдикация
това издание беше изтеглено от употреба и тихомълком подменено още през
2013 г. с отново преиздадения всеобщ за католици и протестанти превод, така
наречената Einheitsübersetzung, където текстът от глава 20,5 на Деяния на
апостолите отново се предава съобразно старата и установена на Изток и на
Запад традиция.
Тук ще напомня още веднъж на българския читател, че след излизането на
моята първа студия „Филипи или Филипопол“ нейният текст беше препечатан
във вестник АБАГАР 1, издаван от Униатската Павликянска църква под покрива на Римокатолическата църква, а също и че при своето пътуване в България
„по следите на апостол Павел“ папа Йоан Павел ІІ посети специално и
Пловдив, макар в протоколите да не беше споменато идването на апостола във
Филипопол.
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Както беше отбелязано по-горе, този откъс се отнася вече до
следващото пътуване на апостол Павел с неговите придружители
и обикновено не се коментира от историците и богословите, понеже съдържа значителни противоречия в стигналия до нас разказ от Деянията на светите апостоли. Тези противоречия засягат не само въпроса за начина на предвижването на апостола до
Троада, след като решава да не пътува с кораб от Неаполис / Кавала. Там се съобщава накратко и мимоходом, че по пътя си той
поучавал и давал съвети на вярващите. Но нито дума за основаване на църковни общини. За тях ние няма да научим от разказа
в Деянията на светите апостоли, а само в края на Първото послание до римляните, и то с поименно споменаване на неговите
последователи и приятели. Ако се прочете внимателно текста на
Деянията, не може да не се забележи, че освен в началото на
разказа за пътуването, думата „Македония“ е употребена пет пъти, при което за тази страна, която апостол Павел счита за цел на
своето пътуване със задача да отнесе там Благата вест на Христовото Слово, не се казва нищо повече, освен че си наумил да
премине Македония и Ахайя (19:21) и изпратил там двама от
своите сътрудници, Тимотей и Ераст, а сам останал в Асия
(19:22), или че „тръгнал да отиде в Македония [...] и решил да се
върне през Македония“ (20:1, 20:3). В Посланията си до коринтяните апостолът споменава Македония като междинна или отправна точка при пътуванията си за Коринт (І Кр 16:5; 2 Кр 1:16;
2:13; 11:9). Думата „македонец” е употребена само един път като
пояснение, че неговите сътрудници Гай и Аристарх са македонци (19:29), а за втория се отбелязва още и че е от Солун (27:2), от
което се разбира, че за апостол Павел и Солун е в Македония.
Във Второто послание до коринтяните се споменава обаче и за
„църквите в Македония” (8:1). А това е единственото съобщение
за църковни общини, основани от апостола при пътуванията му в
Югоизточна Европа в цялата книга Деяния на светите апостоли. Нито дума и никакво сведение за негови пътувания в Илирик,
никакво потвърждение на равносметката, която апостолът прави
в своето Послание до римляните: „...разпространих Благовестието Христово от Йерусалим и околността дори до Илирик“
(15:19).
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Това съобщение на апостол Павел става повод за много дискусии сред богословите и на първо място при протестантските, които, след като не намират за тях никакво потвърждение в текста
на Деянията на светите апостоли, поставят под съмнение не само пътуването на апостола на север от Филипи-Кринидес, но и
цялата негова дейност по време на пътуването му, за която те не
могат да намерят другаде нито писмени сведения, нито някакви
сведения у съвременниците. И по този начин възниква огромна
богословска литература, която започва да се разпространява още
от началото на миналия век с основните трудове на немския протестантски богослов Харнак8 и стига в навечерието на Първата
световна война до първата своя кулминация в огромната по обем
докторска дисертация на Алфред Винкелхаузен за историческата
стойност на книгата Деяния на светите апостоли, защитена
отначало като предварителна публикация в 1914, а в 1921 г., непосредствено след края на войната, излязла и като печатно издание с близо 500 страници голям формат9. Поради липсата на документи и каквито и да е първични исторически извори за пътуванията на апостол Павел, изследванията на прилежния докторант се изчерпват с педантични анализи на писмения стил у автора на Деянията, на граматичните и ортографски грешки в
текста, както и несъответствия в различни места на изложението,
които показват – според рецензиращия автор – намесата на голям брой автори или редактори, без да може въз основа на тези
по всяка вероятност външни намеси от странични лица да се извлекат някои заключения относно времето и мястото на възникване на първоначалния текст, за който Винкелхаузен се съгласява с възприетото становище у дотогавашните изследователи,
че това не е бил разказ, предаван и препредаван по памет, а записани бележки на първоначалния автор, за когото някои изследователи предполагат, че е авторът на Евангелието от Лука.
8

Adolf von Harnack, Die Apostelgeschichte, Leipzig, 1908; същ., Neue Untersuchungen zur Apostelgeschichte und zur Abfassungszeit der synoptischen Evangelien,
Leipzig 1911.
9
Alfred Wikenhauser, Die Apostelgeschichte und ihr Geschichtswert, Münster i. W.:
«Verlag der Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung», 1921 (=Neutestamentliche
Abhandlungen. Herausgegeben von Prof. Dr. M. Meinertz, Münster i.W., VIII Bd.
3.–5. Heft).
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Сред обширните граматически и стилови анализи в книгата,
близо десет пъти по-голяма от обекта на изследването, няма нито
дума, посветена на обстановката и средата, в която протича пътуването на апостол Павил, на местата и градовете, които той е
обиколил, включително Филипи, но също Атина, Коринт, Ефес и
Солун и които несъмнено са оказали въздействие върху пътуванията. Това изследователят не счита за своя задача, също както и
рецензентите не търсят в предложения им за рецензия труд и са
одобрили присъждането на докторска титла на автора. Така че не
можем и да очакваме там да бъде повдигнат въпросът за идентифициране на посетените от апостола градове, но дори и за обема
на цялата негова дейност, по време на която той обходил повече
от 16,000 километра и за резултатите от тази дейност.
В столетието, последвало дисертацията за историческите сведения, на които се основава разказът за Деянията на светите
апостоли, ще се получат нови сведения от помощните науки, на
първо място археологията и архивистиката, отнасящи се за църковната дейност в Илирик и източните балкански римски провинции още в първите векове на Новата ера, макар и за тази дейност да съществуват многотомни публикации още преди повече
от два века и половина10, а ще бъдат открити също материални
следи от съществуванието на много стотици църкви не само по
целия Илирик, а също в съседните северни провинции на римската империя, някои от които построени върху основите на раннохристиянски църкви и параклиси от първите векове на християнството11. Също ще бъде потвърден разказът в Деянията на
светите апостоли за пълния провал на дейността на апостол Павел в Атина и останалите центрове на елинската култура (17: 5 –
17:33). И след като вижда, че не е в състояние да предаде Благо10

Daniele Farlatus, Ecclesia Sirmiensis olim metropolis, in: Illyrici Sacri VII, Eccle‐
sia Diocletiana, Antibarensis, Dyrrhachiensis et Sirmiensis cum earum suffragantes,
Appendix, Venetiis: «Apud Sebastianum Coleti», 1817. Виж също и първите томове от поредицата: Daniele Farlatus, Illyrici Sacri I–VI, Venetiis, 1751–1800, както
и Daniele Farlatus / Jacobus Coletus, Illyrici Sacri VIII, Ecclesia Scopiensis, Sardi‐
censis, Marcianopolitana, Achridensis Et Ternobensis, Venetiis: «Apud Sebastianum
Coleti», 1819.
11
На този въпрос ще се върнем по-нататък в изложението.
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вестието Христово там нито на елините, нито на иудеите, той решава да отиде сред езичниците (18: 1–6). И след като прекъсва
своята апостолска дейност за повече от година и половина, прекарани в Коринт, се отправя за Ефес и Антиохия – и с това привършва неговото първо пътуване в Европа. Въпреки явния неуспех при разпространението на Христовото Слово в земите на
елините, гръцките – и не само гръцките – историци и богослови
ще укрепят твърдението, че там, в тези земи, са положени основите на православието и на Христовата църква, което ще бъде
наложено сред световната общественост.
* * *
Макар и да не е известна точната хронология на посланията,
които апостол Павел отправя към своите ученици и последователи по време на пътуванията си в Европа, счита се за установена класификацията им в пет групи, в третата от които са посланията до филипяни, ефесяни, колосяни и Филимон – във всеки
случай, както и почти всички останали, писани след голямото му
разочарование от провалянето на мисията в Атина и Коринт, когато е близо до мисълта да прекъсне окончателно своята дейност
за разпространение на Словото Христово в Европа. И именно неговото Послание до филипяните12 се различава от всички останали с обращението към своите последователи от общината във
Филипи, които единствени са се погрижили за него по време на
заточението му и свидетелстват за тясната сърдечна връзка помежду им – каквато не е засвидетелствана в отношенията с членовете на останалите църковни общини в Европа. Това обстоятелство регистрират всички богослови и историци при изследванията върху дейността на апостол Павел, като не могат да открият в текста на Деянията на светите апостоли никакви указания
за по-нататъшната дейност на апостола в Илирик, респ. Северна
Македония, освен краткия разказ в глава шестнайста. Същият
въпрос се поставя и във връзка със заключителната част от
12

Тъй като посланията на апостол Павел са като част от Новия Завет практически лесно достъпни до всички читатели, а освен това техният текст може да
бъде позван от всеки свободно в интернет, тук се цитират малко откъси от тях.
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Посланието към римляните, където апостол Павел назовава имената на голям брой свои последователи и сътрудници от Илирик,
които имена не се срещат на друго място в разказа за пътуванията му в Европа, също както не се споменава нито дума за срещи с
тях и за създаването на църковни общини на север от Филипи/
Кринидес.
Посланието до филипяни апостол Павел отправя „до всички
в Христа Иисуса светии, които се намират във Филипи, с
епископи и дякони“, каквито в посланията до църквите в Солун,
Коринт, Галатия, Ефес и Колоса не се упоменават. И докато в
Деянията не се съобщава за никакви основани от апостол Павел
църковни общини в Елада и Тесалия, т.е. в земите на елините,
нито за разпространение на Словото Христово сред юдейско
население в тези земи, писмените източници от първите християнски векове свидетелстват за голям брой християнски мъченици, преследвани и избивани за своята вяра през следващите
векове в Тракия, но не и в Елада. А археологическите изследвания от последните десетилетия разкриват голям брой църковни
сгради, построени до VІ век в Илирик, които също свидетелстват
за продължителната дейност на тези общини, основани от свети
апостол Павел и неговите близки сътрудници. Апостол Павел
споменава за участието на филипяните в Благовестието „от първия
ден дори досега“ (1:5), казва, че ги има в сърцето си и когато
защищава и утвърждава Благовестието, понеже те всички са
негови съучастници в благодатта (1:7). Дава израз на своята
любов към тях – любовта на Иисус Христос и се моли тази
любов да се умножава все повече чрез познание и разбиране на
всичко, за да различават кое е по-добро, за да бъдат „чисти и без
препънки в Деня Христов изпълнени с плодове на правда,
дарувани чрез Иисуса Христа, за слава и похвала Божия“ (1:10).
Учениците и последователите му от тази община са за него
доказателство, че неговата дейност не е била напразна (2:16):
„...ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата
ви, аз се радвам и сърадвам на всинца ви“ (2:17).
Това са молитви и пожелания, каквито също няма да намерим
в нито едно от останалите послания на апостола и отличават това
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послание от другите. Той знае, че любовта и молитвите на членовете на тази община, чрез съдействието и на Духа на Иисуса
Христов ще му послужат за неговото спасение (1:19). И повтаря:
„в началото на Благовестието, когато излязох из Македония,
нямаше нито една църква, която да ми даде, или от която да
приема нещо, освен вас еднички“ (4:15).
А своето Послание до филипяни апостол Павел отправя след
разочарованието си от провала на своята неуспешна мисия сред
елините и иудеите по време на първото си пътуване.
Това налага пълно преосмисляне на утвърденото от църквата
становище относно адресатите на Послание до филипяните – че
то не е отправено към жителите на Филипи/Кринидес, а до църковната община на Тракийския Филипопол. Още първият рускоукраински богослов от следпетровата епоха, св. Димитрий Ростовски (Данаил Саввич Туптано, 1651–1737, канонизиран в 1757 г.)13,
в първото печатно издание на своите Четьи Минеи от 1714 г.
локализира Филипи с Филипопол и налага становището че на
членовете на неговата църковна община е отправено Посланието
– едва по-късно в руската православна църква под влиянието на
Екатерина Велика ще бъде утвърдена официалната локализация.
* * *
Потвърждение за дейността на апостол Павел във вътрешността на Балканския полуостров срещаме също в Посланието към
Римляните и в Коментарите към него от Теофилакт Охридски,
архиепископ Български (1089-1126?). В тях той пише: [апостол Павел казва:] „...тъй че разпространих Благовестието от
Йерусалим и околността дори до Илирик“. Искаш доказателства
за това, което говоря ли, казва [апостол Павел]? Виж големия
брой на моите ученици – от Йерусалим до Илирик, който е покрайнина на това, което днес се нарича България. Той не казва
„възвестих“, а „разпространих Благовестието“, за да покаже, че
неговата проповед не е била безплодна, а успешна. За да не
13

За св. Димитрий Ростовски вж. на портала на Руската православна църква –
https://pravoslavie.ru/65607.html, а също обширната статия за него в руската
Википедия – https://ru.wikipedia.org/wiki/Димитрий_Ростовский
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помислиш, че е вървял направо по главния път, като чуеш „от
Йерусалим ... дори до Илирик“, той казва „и околността“, което
ще рече, че е обиколил с проповедта си народите и на север, и на
юг.14 А в Посланието към Римляните апостол Павел изрежда и
имената на голям брой свои последователи и съучастници при
основаването на църковните общини в Илирик, за някои от които
сме уведомени и от други исторически извори. Между тях са:
Прискил и Акил, Епе(ме)нет, Мариам, Андроник и Юний „мои
сродници и съзатворници, които са чутовни между апостолите и
които още преди мене повярваха в Христа“, а така също Асинкрит, Флегонт, Патрова, Ермий, но и Ерм – ръкоположеният от
него пръв епископ на Филипопол.
Това послание – и преди всичко идентифицирането на споменатите в него членове и основатели на църковните общини в
Илирик – ще бъде предмет на много спорове сред богословите
още от първите публикации на документите за техния живот и за
тяхната дейност, продължаващи чак до последните години, като
най-оспорван от предимно гръцките и гъркоманските богослови
ще бъде първият Филипополски епископ, св. Ерм/Хермас ръкоположен още от апостол Павел. Тези богослови поставят под
въпрос дори най-важния и възприет от църквата като главен и
автентичен документ, Синаксария на Цариградската църква15,
където той е споменат като Филипополски епископ.

14

J.-P. Migne, Patrologia graeco-latina, 124. Theophylacti Bulgariae archiepiscopi opera omnia.
Parisis, 1879, кол. 5448-20; срв. ГИБИ 1994: ІХ, 2, 233. Тук се цитира българският превод на
Илия Илиев. След първото издание на тези коментари в: Theophylactus Achridensis,
Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi Opera omnia, quae reperiri potuerunt omnia apud
Josephum Bertellam in Officina Hertziana, 1763, и в Patrologia graeco-latina, 124, тези
коментари са препечатани и в следващите репринтни издания, достъпни също в интернет:
Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi Opera, quae reperiri potuerunt omnia, Tomus III, Parisis
1864.
15
За Синаксария на Константинополската църква вж. преди всичко: H. Delehaye,
Synaxarium ecclesiæ Constantinopolæ, Bruхelles, 1902. За значението на този исторически
извор вж. Полный мѣсяцесловъ Востока, І Восточна агиологi Архiепископа Сергiя,
Владимiръ, 1901 (репр. Москва 1997), с. 138-142. Както бележитият руски богослов
убедително доказва въз основа на голям брой цитирани от него документи, опитите да се
отрече достоверността на Синаксария са напълно беузоснователни.
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Æàê Ïîë Ìèí, Ïàòðîëîãèÿ ãðåêà
Îòêúñ îò òåêñòà â ïúðâîòî èçäàíèå, ïðåèçäàäåí â ðåïðèíò

Името на св. Ерм е между седемдесетте апостоли в приписвания на св. Иполит Римски и св. Доротей Тирски списък. Като
Филипополски епископ той е представен във Ватиканския менологий на Василий ІІ, а също и в първото издание на основния
справочник и събрание на съчиненията на църковните отци, Жак
Пол Мин, Патрология грека (Jacques Paul Migne, Patrologiae
Cursus Completus. Series Graeca), от 1857 г., многократно преиздавано като репринт16. В своя Речник за Апокрифите (Dictionnaire
des Apocryphes, Paris, 1858) Мин заменя обаче цитираното от него
преди това от оригинала сведение Ерм, епископ на Филипопол
с „утвърдилото се и наложило се на базата на съществуващи множество други древни документи: „Ерм, епископ на Филипи” .

Æàê Ïîë Ìèí, Ðå÷íèê çà Àïîêðèôèòå (Dictionnaire des Apocryphes)
Paris, 1858

Колко автентични и достоверни са „другите древни документи“, ще покажат в действителност автентичните писмени извори и резултатите от археологическите изследвания, на които е посветена останалата част от това изследване
* * *
16

J.-Paul Migne, Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, Vol II, Parisis
1857. c. 211–213. Срв. също: Полный мѣсяцесловъ Востока І (вж. предишната
бележка), с. 595 (Ерм), ІІ, с. 4, 68, 102, 163 и 344 с посочени извори и
литература.
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Вторият епизод от първото пътуване на апостол Павел в Европа съдържа също някои особености, които не отговарят на установените представи за мястото на първия град, посетен от него
заедно с придружителя му Сила и са предмет за остри спорове
сред изследователите.
Текстът се предава в Деяния на апостолите, както следва:
16. И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си.
17. Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия
човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за
спасение.
18. Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се
и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да
излезеш из нея. И духът излезе в същия час.
19. Тогава господарите ѝ, като видяха, че изчезна надеждата им
за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището
при началниците.
20. И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които
са иудеи, бунтуват града ни
21. и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито
да приемаме, нито да изпълняваме.
22. Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите
им и заповядаха да ги бият с тояги;
23. и като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па
заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази.
24. Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.
25. Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха.
26. Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха; веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички
изпаднаха.
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27. А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните
врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали.
28. Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нещо лошо,
защото всички сме тук.
29. Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла
и Сила;
30. и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за
да се спася?
31. А те отговориха: повярвай в Господа Иисуса Христа, и ще се
спасиш ти и целият ти дом.
32. И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в
къщата му.
33. Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага
се покръсти сам той и всичките му домашни;
34. и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с
целия си дом, задето повярва в Бога.
35. А когато се съмна, воеводите пратиха градски служители, които казаха: пусни ония човеци.
36. Тъмничният стражар обади за това на Павла: воеводите пратиха
да ви освободим; прочее, излезте сега и си идете смиром.
37. Но Павел им рече: след като ни биха пред народа без съд и
хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни
пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами.
38. Градските служители обадиха на воеводите тия думи; а те се
уплашиха, като чуха, че са римски граждани.
39. И дойдоха, та се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да
излязат от града.
40. А те, като излязоха из тъмницата, отидоха у Лидиини, видяха
братята, утешиха ги и си тръгнаха.
* * *
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Тук вниманието на всички опоненти се привлича от споменаването в текста за администрация и административни съоръжения като съдилище, затвор/тъмница, тържище а също представители на местната власт, наречени в различните български преводи князе или воеводи, говори се за стражари, за надзиратели в
затвора, за градски служители и тъмничен стражар, а също за
римската върховна власт, под чиято закрила са апостол Павел и
Сила като римски граждани и не могат да бъдат съдени и наказвани от представители на местната власт. Всички тези подробности противоречат за идентифицирането на посетения от
апостола град с малкия град Филипи/Кринидес, който никога не
е имал автономен статут със собствена власт – безразлично как
са били титулувани нейните преставители: архонти (князе) в
гръцкия оригинал или воеводи, респ. князе в българските преводи. Съдилище и тъмница/затвор, също както голямо тържище, е
имало само в главните градове на съответните провинции и на
суверенните държави, федерати или съюзници на Рим – или с
други думи в този случай автономната тракийска република,
чийто главен град по това време, но и чак до VІ век, е бил Филипопол – независимо от това под какво име е бил споменаван в
държавните документи – Тримонциум, Филипопол, Филибе или
дори Пловдив/ Плъпдив/Пълден.
По една случайност – както много пъти в нашата история – и
тук ние разполагаме с важен исторически извор, при който е посочено българското име на посетения от апостола град във връзка с конфликта му с администрацията на града, чието име е
отбелязано тук като „Плъпдив”. И това е най-старият запазен до
сега препис от българския превод на Деяния на апостолите –
така нареченият Христополитански апостол от средата на ХІІ
век, чийто препис, разкъсан на три части още преди много векове, се съхранява понастоящем в едно белоруско и едно украинско книгохранилище17.
17

За Христополитанския апостол вж. в списъка на литературата под: Aemilius
Kałužniaсki и Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в
СССР. Текстът е свободно достъпен в интернет под заглавието Kaluzniacki Actus
epistolaeque apostolorum palaeoslovenice.djvu
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В този препис на българския превод от Деянията на апостолите има една приписка (маргиналий) със следното съдържание:
„Ñèþ ïîyùà¬òü wò Àqèíú, âèäýâú èõú ïðýæå è õîäèâú ñêâîçý ª. À
ñúêàçàíè¬ åïèñþëèª ñå ¬ñòü: ÀïЃëú ìíîãû ïå÷àëè ïðèèìú âú Âåð¶è è
âú Ïëúï’äèâý Ìàêåäîíüñêýìü è âú Êîðèí'qý, ðàçîyìýª æå, ¬ëèêî
ïîäúª ñòðЃñòè âú Ñåëîyí'è ªêîæå è âú èíýõú ãðàäýõú, äà áîª ñ, äà
íå, ñëûøàâúøå, Ñåëîyíªíå, ïàêîñòüíè áîyäîyòü wò íåïðèªçíè
ñîòîíèíû, îy„âýäýâú æå, ªêî è ìüðòâûõú çýëî æåëýþòü, ñåãî äýëìà
ïîyùà¬òü Òèìî‘qåª ñú åïèñòîëè¬þ ñåþ ê íè„ìú “.
Новобългарски превод:
„Това [Павел] известява от Атина, след като я видя и премина
през нея. А посланието на писанието е следното:
«Тъй като апостолът изпита много скръб във Верия, в Плъпдив
Македонски и в Коринт, знаейки колко изпитания прие върху
себе си в Солун и в други градове, и опасявайки се да не би на
солуняни да навреди сатанинската напаст, разбирайки, че и
мъртвите силно го желаят, [ето защо] изпраща Тимотей с това
послание при тях.»“
Тази приписка за първи път обнародва Емил Калужняцки:
Aemilius Kałužniaсki, Zur Geschichte der bulgarischen Benennung
der Stadt Philippopel, [За историята на българското название на
град Филипопол] в: Archiv für Slavische Philologie, Bd. XVI,
Berlin, 1894, с. 594-596. Вместо да свърже приписката с пребиваването на апостол Павел във Филипопол, той вади заключението, че и „Филипи се наричал по тракийски език «Плъпдив»“.
Това негово заключение възприема също и Живка Велкова:
Živka Velkova, Die Namen Plovdivs im Laufe der Jahrhunderte, в:
PULPUDEVA. Semaines Philippopolitanes de l’histoire et de la culture
thrace 1, Plovdiv, 4-19 Oktobre 1974, Sofia: Editions de l’Academie
Bulgare des sciences, 1976, c. 175: „Im Text wird betonnt, daß es
sich um das makedonische Philippi zum Unterschied vom thrakischen
am Hebros handelte“ [= В текста се подчертава, че той се отнася
към Македонския Филипи, за разлика от Тракийския на Хеброс].

36

Асен Чилингиров

При това уточнението „на Хеброс“ липсва в статията на Калужняцки, който – също както българската историчка – явно не е
чел Деянията на апостолите, където пише, че „Филипи е „първият град на оная част от Македония“, а още в самото начало
на това изследване беше отбелязано, че Филипи/Кринидес нито е
бил първият град, посетен от апостола, нито някога е бил първи
град на някоя част от Македония.
* * *
За наличието на иудейски молитвен дом „край реката“ във
Филипи/Кренидес няма никакви сведения нито от историческите
извори, нито от местни предания преди началото на ХХ век,
когато за започва широко да се разпространява легендата, свързала идентификацията на града с мястото на първото пътуване на
апостол Павел, извършена от местния любител-археолог Ставрос
Мерцидис. Неговата книга от 1897 г., както и излязлата в 1885 г.
статия в официално академично гръцко периодично издание18,
откриват шумна кампания, организирана от гръцката патриаршия в Цариград, с чиито средства се издава и разпространява
книгата. Кампанията съвпада с референдума сред християнското
население на Турция за създаване на Българска автономна
екзархия, отделена от управлението на Цариградската патриаршия, при което последната губи голяма част от своето паство.
Ръководителите на гръцката църква разбират, че след Рускотурската война, когато Русия дава израз на претенциите си да наследи Византийската империя и нейната църква, шансовете им да
запазят своята ръководна роля сред всички източно-православни
страни са нищожни. В този смисъл те решават да превърнат
Филипи в свой „исторически“ традиционен център, от който да
ръководят поне останалите балкански източно-православни страни, България, Сърбия и Румъния, но и църквите в подчинените
още на Османската империя територии с надеждата тази връзка
да продължи и след очакваното в бъдеще освобождение на тези
територии.
18
Библиографски данни за двете публикации на ΣtaÚroj Μερτζίδης са посочени
в списъка на литературата.
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Мерцидис съчинява и публикува 49 надгробни и посветителни
надписи, съдържащи както имената на споменатите при пътуването във Филипи лица, в това число на първо място мнимите
надгробни надписи на „Лидия – първата европейка, покръстена
от апостола“ и на „тъмничаря Стефанес“ – както и посветителни
надписи с имена на божества от тракийския и елинския пантеон
върху предмети, използвани като приношения, „открити сред
развалините на града“. С тях трябва да се докаже непрекъснатата
връзка на гръцкото население с античната „елинска” култура и
преди всичко с божествата от „гръцкия“ пантеон, а не от
римския, който единствен е бил признаван от местното население, състоящо се изключително от римски колонисти-ветерани.
Още преди края на ХІХ век става ясно на всички изследователи,
че публикуваните надписи са фалшиви – съчинени от Мерцидис,
при което за никой от тях не се дава чертеж или фотографско
изображение и не се споменава да е притежаван от частна или
обществена сбирка. Много бързо тази книга и броят от научното
списание с неговата статия изчезват тихомълком от всички обществени библиотеки в Гърция, но и в останалите страни19.
Затрудненията за ползване публикациите на Мерцидис не са
пречка за известния френски учен и най-значителен епиграф от
втората половина на ХХ век, проф. Луи Робер (Louis Robert,
1904–1984) да ги издири и да напише голяма студия, с която да
подложи на съкрушителна критика тези „безсрамни и нагли“
фалшификации, явно без прецедент в съвременната наука20.
19

По време на моите пътувания в Гърция между 1978 и 1989 г. напразно търсих
двете публикации във всички достъпни на мене публични и музейни библиотеки в Гърция. Същите затруднения ще има и немският учент, проф. Петер
Пилхофер, при своите изследвания, на които по-долу ще се спрем подробно.
Той открива монографията в библиотеката на Френския колеж в Атина и в
библиотеката на Атинския университет, а накрая, насочен от студията на Робер,
открива и по всяка вероятност единствения запазен екземпляр от списанието
със статията на Мерцидис в библиотеката на Германския археологически институт в Истанбул, от където получава копие.
20
Библиографски бележки за студията на Louis Robert вж. в списъка на литературата. Екземпляр от съответния том на събраните му съчинения, в който се
съдържа препечатка на посочената студия, имах възможност да ползвам в
Берлинската Държавна библиотека «Пруско културно наследство».
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В своята студия проф. Робер цитира някои от имената в мнимите посветителни надписи, съчинени от Мерцидис и публикувани в неговата статия и книга, сред които не липсва нито една
знаменитост от историята и митологията, която да не е почетена
там: от краля на одрисите Севт, Полигмот (Polygmot) от Тасос,
Лизимах и Аристофан до Стаций (Statius) и Федр (Fedrus) – явно
всички известни на него имена от античността. Въз основа на
тези фалшификации Робер смята за изключено, дори най-слабо
запознатият с античната класика читател да повярва, че тези
надписи могат да бъдат автентични и да бъде заблуден21. Робер
цитира и имената на някои от главните „спомоществуватели“ за
издаването на книгата на Мерцидис, между които на първо място
цариградския патриарх, който е и неговият главен спонсор22.
Робер се въздържа открито да обвини любителя-археолог в
оръдие на една организирана престъпна групировка (=ОПГ в
съвременен смисъл), чийто център е в „недосегаемите висини“ и
упражнява влиянието си дори върху една от най-реномираните
научни институции в съвременната цивилизация, Парижката
Сорбона, от която ще бъдат ръководени и извършени археологическите изследвания. На нейни сътрудници се възлагат изследванията и разкопките по най-обширния и представителен научен
проект в годините между двете войни в Европа: „Филипи –
първата християнска община в Европа“, „където се полагат
основите на религията, която през следващите векове ще завладее цивилизования свят и ще определи неговия дух и мисъл през
последвалата културна епоха“.
Ръководени единствено от предадените чрез „християнската
писмена традиция“ сведения за „великото минало“ на Филипи,
участниците в археологическата кампания дори не проверяват
доколко публикуваните в „изворните документи“ сведения за цяла поредица епископи от Филипи, светителствали през раннохристиянската епоха, са автентични – макар че още през първите
десетилетия на ХХ век се счита за установено, че всички спи21
22

Robert, Inscriptiones (1969), c. 1289–1303.
Robert (1969), c. 1303.
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съци на цариградски патриарси и на техните суфраганни епископи от доюстиниановата епоха, публикувани за първи път в 1873–
1876 г. в така наречените „Епископски списъци“ на Пий Бонифаций Гамс, са чиста фалшификация, имаща за цел да докаже, че
патриаршеският престол в Константинопол съществува още в ІV
и V век, когато в действителност е суфраган на архиепископа в
Хемимонт. Именно в тези фалшифицирани списъци е посочена
цяла поредица никога не съществували епископи във Филипи23 и
тези списъци ще продължат да бъдат цитирани също в новия век,
влючително от разноезичните версии на Уикипедия. Но в тях са
посочени и имената на цяла поредица действителни глави на
Пловдивската митрополия и техни суфрагани, за които разполагаме и с други писмени източници, като и този списък продължава да се актуализира и увеличава.
* * *

23

Пос. съч. (вж. списъка на литературата под Pius Bonifacius Gams), с. 429. Тези
фалшификации не се изчерпват със списъците на несъществували епископи от
Филипи. Едновременно със съчиняването на тези имена, в архивите на Цариградската патриаршия се унищожават списъците на епископи и митрополити от
цял Илирик, Източна Тракия и Нова Скития, както и списъците на участниците
във всички вселенски събори, като само за някои от тях те са запазени в арменски и коптски преписи, от които се вижда голямото значение на църквата в
Илирик и специално митрополията на Филипопол в раннохристиянската епоха.
В тези епископски списъци, отнасящи се за провинция Тракия, се дава обаче и
цяла поредица имена на действителни митрополити на Филипопол и на техните
суфрагани в Диоклецианополис, Диосполис, Делкум, Берое, Йоаница, Левка,
Никополис и Гарела (пак там, с. 427). А археологическите изследвания в Пловдив разкриха напоследък и имената на още двама Филипополски митрополити
от ІV–V век, Маркиан и Македоний. На този въпрос ще се спрем по-подробно
по-нататък в това изследване. Репринт от публикацията на Пий Бонифаций
Гамс ползвах в Берлинската държавна библиотека „Пруско културно наследство“, а нейният електронен текст вече е свободно достъпен и в интернет.
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Въпреки големия интерес сред представителите на историческата наука и богословието към християнското минало на Филипи
и неговия район, археологически изследвания на професионално
равнище не могат да бъдат проведени до края на 1920-те години,
когато под патронаж на Парижката сорбона и Френския колеж в
Атина започват разкопки в централния район на Филипи. Ръководството е поверено на младия френски историк Пол Льомерл
(Paul Émile Lemerle, 1903-1989), който малко преди започването
на разкопките, през 1928 г., се е дипломирал в Сорбоната по
специалността филология и от 1931 до 1941 г. е преподавател
във Френския колеж, а след войната ръководи в продължение на
три десетилетия катедрата по история и археология в Сорбоната.
За асистент при разкопките и изследванията е привлечен чешкият славист и историк Франц/Франтишек Дворник (František
Dvorník, 1893-1975), завършил през 1920 г. университета в Олмюц (Моравия) като д-р по литература, а в 1926 г. хабилитирал в
Карловия университет в Прага като д-р по богословие и е един
от основателите на Института по славистика в Прага и на списанието Byzantinoslavica. След немската окупация на Чехословакия той емигрира във Франция, Великобритания и накрая в
САЩ, където е професор в Харвардския университет и в Центъра за изследвания Дъмбъртън Окс до края на живота си.
Блестящата филологическа подготовка на ръководителя на археологическите разкопки и неговия асистент – който през следващите десетилетия ще се утвърди като един от най-големите капацитети за историята на ранното християнство и по-специално
за патриарх Фотий и Юстиниан І – се оказва не недостатъчна, а
просто излишна, защото откритите при разкопките няколко стотици латински надгробни и посветителни надписи ще може да
прочете и изтълкува всеки студент по археология от първи курс.
А един отчасти новооткрит надпис и неговото тълкуване ще бъдат оспорвани и до ден днешен – което изисква отделен екскурс,
допълващ това изследване. Но липсата на надписи – и преди
всичко на надписи, които да осветлят тъмната дотогава, а и до
сега, история на ранното християнство в „първия център на християнството в Европа“ – не е единственият и главен проблем при
археологическите изследвания във Филипи. Това, което разкоп-
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Ôèëèïè, Îáù èçãëåä íà ãðàäñêèÿ öåíòúð
Ôîòîñíèìêa èíòåðíåò, 2012 ã.

ките откриват на повърхността, е всичко друго, освен църковно,
и то епископско седалище, в което липсват изобщо следи от църковни сгради, построени и използвани преди пети и дори шести
век, а да не говорим за дворци на висши духовници, характерни
за всички митрополитски, архиепископски и епископски седалища, много десетки и дори стотици от които ще бъдат разкрити и
изследвани през следващите осем десетилетия по цялата територия на Балканския полуостров. Показват, че това е един от многобройните римски кастели, изградени по цялата Римска империя и новонаселени по нашите земи с римски колонисти.
След многогодишни разкопки Льомерл успява да разкрие донякъде основите и да идентифицира три църковни постройки, като ги назовава Базилика extra muros (зад стените), Базилика А и
Базилика В. Неизследвана остава запазената само в основите си
църква, която е свързана с името „Петрос“ и за която ще се водят
и до сега големи спорове, както и една друга църква, наречена
„Октагон“ или „Баптистерий“, разкопана и изследвана вече през
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последните години. Липсват каквито и да било следи от синагога, а както ще покажат изследванията през последните години,
също от иудейска община и изобщо от еврейско население в целия район между Марица, Родопите, Струма и Егейско море.
При разкопките на терена, заеман от Базилика А и В ще бъдат
открити много артефакти – предимно фигури с посветителни
надписи, свидетелстващи за наличието на езически храмове в западната част на Базилика А и Базилика В, използвани за култови
цели чак до средата на VІ век. Под източната част на двете базилики няма никакви следи, че те са използвани за християнско
богослужение и че изобщо са били построени над техните основи. Но и че след края на VІ век – когато вероятно са били разрушени Базилика extra muros, Октагонът и другите сгради в
централния район на Филипи – е имало през следващите осем
века в града изобщо обществена дейност чак до присъединяването на Южна Тракия към Османската империя в края на ХІV
век, когато и Филипи е бил окончателно изоставен.
Но за липса на каквато и да било християнска дейност до края
на V век във „Филипи – първата християнска община в Европа“
свидетелстват и другите антични паметници в града, някои от
които, като Античния театър, запазен не само в основите си, а и с
част от своята фигурална релефна украса, но и форумът с голям
брой запазени латински надписи. Те са съвършено несъвместими
с живота на раннохристиянска духовна общност, каквато следва
да има в този град. И отговарят на предназначението и целите
при изграждането на римския кастел, новопостроен и новозаселен с римски колонисти-ветерани, придържащи се към традиционните обичаи и религия, говорещи и пишещи на латински език
и изповядващи дори векове след Константин Велики вярата на
своите прадеди в божествата на римския пантеон.
Разкопките приключват малко преди началото на Втората световна война и техният ръководител, Льомерл, няма никога да издаде техните дневници и протоколи, а само общо изследване за
културата и живота в Източна Македония, което ще защити като
докторска дисертация в 1945 г.24
24

Библиографски бележки вж. в списъка на литературата.
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По време на моето посещение на Филипи през юни 1978 г. аз
заварих развалините след приключилото малко преди това разчистване на терена от натрупаните по време на разкопките отпадъци. Теренът беше вече заравнен и отчасти затревен в подготовка на експозицията, за която бяха докарани от неизвестни и
неопределени места три капитела, както и по една колона и един
стълб, поставени на мястото, където е била разкопана запазената
дотогава малка част от основите на църква, регистрирана от завеждащия разкопките проф. Пол Льомерл като Базилика А. В
цялата околност на тази „църква“ нямаше никакви следи от постройката и нейната пластична украса, освен няколко камъни,
маркиращи основите.
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В своята монография Льомерл не само не отговаря на въпроса
къде са останките от строежа на двете големи базилики и защо
не открива никакви надписи, с които поне условно да е в състояние да датира постройките, но и изобщо не го поставя. Съвсем
коректно предава обаче фактите, че и двете големи базилики са
били изградени върху езически храмове, разположени под тяхната западна част, където намира голям брой артефакти, свидетелстващи, че тези храмове са били използвани за култови цели
чак до средата на VІ век, от което заключава, че християнските
църкви са били изградени след средата на века. Без да изведе логичното заключение, че липсата на каквито и да било артефакти
под източната част на църквите, но и изобщо на следи от строежите над основите – освен в източната част на Базилика В –
доказва, че и в двете църкви не е извършвано богослужение, но и
че те изобщо не били построени. Тези недомлъвки ще доведат до
създаването на с нищо необосновани теории, които поддържат
дори „най-видните“ специалисти, а да не говорим за твърденията
в популярните туристически проспекти и пътеводители, в които
разрушаването на църквите се приписва на „българите“, „славяните“, на „страхотно земетресение през 581 г.“, та дори на турците, които „ издигнали там джамии с минарета“.
Вместо да даде научно обоснован отговор на тези въпроси, в
своята монография, Льомерл прилага чертежи с хипотетични реконструкции за двете базилики – макар и основаващи се на установени от науката реални планове на поне отчасти запазени
паметници на византийската църковна архитектура. Тези образцово изготвени чертежи ще бъдат репродуцирани в едва ли не
всички учебници и изследвания на късноантичната архитектура
през следващите десетилетия като учебен материал за следващите поколения архитекти и историци на изкуството и като
илюстрации в речници, енциклопедии и монографии. И чак в
1990 г. ще се появи за първи път в един справочник за византийската култура, издание на ползващия се с висок авторитет
Оксфордски университет, сведението, че тези църкви явно не са
били никога завършени25.
25
Timothy E. Gregory, Philippi: The Oxford Dictionary of Byzantium, III, с. 1653,
Oxford University Press, New York and Oxford, 1991.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â, ÷àñò îò èçòî÷íàòà ñòåíà
Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, þíè 1978 ã.
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За разлика от трудно достъпните не само за широката публика,
но и за специалистите монографии за Филипи от Пол Льомерл, и
от френския учен Пол Колар, също голяма монография, посветена на Филипи, излязла още преди Втората световна война 26, в
1963 г. излиза в Лондон получилият широка популярност обобщителен труд върху ранното източнохристиянско изкуство на
британския изкуствовед Ралф Ходинот, където за първи път се
разглеждат заедно дотогава изследваните архитектурни паметници от балканските страни, включително от Филипи. По този начин за първи път проникват до научните среди и съобщения за
тези паметници, наистина с още твърде малко опорни за техните
изследвания данни, но с много илюстративен материал, който ще
засили интереса на световната общественост към тях. Както за
останалите паметници на балканското раннохристиянско изкуство, така и за паметниците от Филипи, в големия труд на Ходинот
резултатите от изследванията не се коментират, а само се предават до голяма степен коректно въз основа на публикациите им и
поставят базата, върху която през следващите десетилетия, чак
до сега, ще се дискутира, без да се стигне до съгласие относно
произхода и развитието, но също и края на това изкуство.
Обобщаващият труд на Ходинот представя ситуацията на паметниците във Филипи и резултатите от изследванията им от
гледна точка на собствените му наблюдения, извършени малко
преди издаването на книгата, като използва свои фотозаснимания и чертежи, изготвени съвместно с неговата съпруга и в този
смисъл автентични. Публикува и хипотетичните реконструкции
на двете големи базилики – също без да вземе отношение спрямо
възникналите през следващите десетилетия спорове сред изследователите относно датировката на постройките и липсващите
строителни материали, при което дори не може да забележи, че
репродуцираният в книгата му капител, посочен като оригинал и
изобразен също на задната корица на книгата, в действителност е
произведение на съвременни каменоделци.
26

Paul Collart, Phillipes: Ville de Macédoine depuis ses origines jusqu'á la fin de
l'époque romaine, Paris: Boccard, 1937.
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Ôèëèïè Áàçèëèêà extra muros
Ôîòîñíèìêà Hoddinott, ïðåäè 1960 ã.

Ходинот цитира в текста си за особеностите на трите големи
църкви във Филипи посочените от Льомерл константинополски,
киликийски и сирийски влияния, които се забелязвали в скулптурната им украса, достигнала до нас във всичко на всичко пет
фрагмента, без още да знае, че същите фигурални мотиви ще съставят основните компоненти при скулптурната украса на много
десетки архитектурни паметници, които ще бъдат разкопани и
изследвани през следващите десетилетия. Също както нито Льомерл, нито Ходинот, познават мотивите в украсата на подовите
мозайки, които след Базилика extra muros ще господстват сред
тяхната иконографска система не само при разкопаните няколко
десетилетия по-късно подови мозайки в Октагона, но също така
в Стоби, Юстиниана прима, Сердика и дори във Филипопол, и то
изготвена на несравнимо по-високо художествено и техническо
ниво, в рамките само на няколко десетилетия между средата на
V и началото на VІ век.
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Êàïèòåë

Ñòåíîïèñåí ôðàãìåíò

Ôðàãìåíò îò îëòàðíàòà ïðåãðàäà
Ôèëèïè
Áàçèëèêà extra muros

Ôîòîñíèìêè Hoddinott.
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Ôèëèïè
Áàçèëèêà extra muros, ïîäîâè ìîçàéêè
Ôîòîñíèìêè Hoddinott.

Äåòàéë îò ïîäîâàòà ìîçàéêà
Ôèëèïè
Ïðåääâåðèå íà Îêòàãîíà (Áàïòèñòåðèÿ)
Ôîòîñíèìêà Èíòåðíåò 2012 ã.
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Ôèëèïè
Áàçèëèêà Â (ãîðå)
Áàçèëèêà À (äîëó)
Ôîòîñíèìêè Hoddinott, ïðåäè 1960 ã.
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Ôèëèïè Áàçèëèêà Â
Èçãëåä îò ñåâåðîçàïàä (ãîðå)
Èçãëåä îò þãîçàïàä (äîëó)

Ôîòîñíèìêè Hoddinott, ïðåäè 1960 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012/2018 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â c ôîðóìa
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà À
Ôîòîñíèìêà Þíåñêî, 2018 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â
Ôîòîñíèìêà Þíåñêî, 2018 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â
Ôîòîñíèìêà Þíåñêî, 2018 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà À è Â (àïñèäà)
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà À
Ïëàí, ðàçðåç è çàïàäíà ôàñàäà
Õèïîòåòè÷íà ðåêîíñòðóêöèÿ íà Ïîë Ëüîìåðë
(ïî Hoddinott)
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â
Ïëàí è ðàçðåç
Õèïîòåòè÷íà ðåêîíñòðóêöèÿ íà Ïîë Ëüîìåðë
(ïî Hoddinott)
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â (?)
Ôðàãìåíòè îò ñêóëïòóðíà óêðàñà
Ìåñòîíàõîæäåíèå è ìÿñòî íà ñúõðàíåíèå íåèçâåñòíî
(ïî Hoddinott)
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà À
Êàïèòåëè
Ôîòîñíèìêè Hoddinott.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â, êàïèòåë
(ïî Hoddinott)

Ходинот публикува фотоснимка на още един капител, поставен
изолиран при Базилика В, без да коментира нито неговия произход, нито неговите особености. При моето посещение на разва-
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â, êàïèòåë
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò (C. Raddato), 2012 ã.

лините този капител липсваше и се появява отново едва при заснимането на развалините в 2012 г., но експониран вече с нова
колона, изготвена «по мярка» от изкуствен мрамор.
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Ôîòîñíèìêà À. ×èëèíãèðîâ, 1978 ã.

Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2013 ã.

Ôèëèïè, êàïèòåë â Áàçèëèêà À

Единственния отделен капител, който Ходинот снима при своето посещение на развалините във Филипи, поставен на терена,
където е ситуирана от Льомерл Базилика А, от която не се виждат дори части от основите, заснех и аз в 1978 г. Както се вижда
на снимката в Уикимедия от 2013 г., той не е преместен от това
място. А откъде е донесен – по всяка вероятност още преди разкопките на Льомерл – ще остане тайна, която едва ли ще могат
да разгадаят и следващите поколения. Освен ако някой ден се
намерят фотоснимки или рисунки от археологически находки в
близката или далечната околност.
За новата „актуализирана в 2016 г.“ гръцка версия на Уикипедия е показана и нова, също актуализирана фотоснимка на реконструираната Базилика В, на която броят на колоните с капители – за 40 години усърдна дейност на реставраторите – е нарастнал с още две, въпреки тежката стопанска криза. Дори на
всеки студент ще стане ясно, че и трите капители са произведения на съвременни каменоделски работилници, също както и
колоните, изработени от изкуствен мрамор, какъвто в античността и средновековието не е бил използван.
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà Â
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.

Ôèëèïè, „öúðêâà íà Ïåòðîñ“
„íîâîîòêðèò ìîçàè÷åí íàäïèñ“
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.
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Ако и за трите големи църкви във Филипи сега не подлежи на
съмнение фактът, че те изобщо не са били построени над основите – с изключение на фрагментите от източната стена на Базилика В, впечатляващи всички посетители до днес – църквата,
известна под названието Октагон или Баптистерий, е била явно
кратко време действаща, а е притежавала и богата украса с подови мозайки, каквато е имало само в Базилика extra muros. Забележителното тук обаче е, че при разрушаването на църквата тази
фигурална мозаична украса е била систематично отстранена и
нейното унищожение не може да бъде приписано нито на някакви готи, авари, славяни и българи, нито на иконоборците, понеже
изображенията не са били против идеите на православието, срещу което се борили монофизитите. При разрушаването на църквите, стените им са били сривани до основите – публикуваният от
македонския историк Виктор Лилчиќ списък на регистрираните до
1997 г. разрушени църкви само в Република Македония съдържа
данните за 235 от тях27. Запазени са обаче фрагменти от подовите мозайки на няколко стотици от разрушените църкви, а издаденият преди 40 години в САЩ корпус на подовите мозайки от ІV до VІ век в
Гърция, когато още не беше разкопана и една четвърт от тях, съдържа описанието и фотоснимки на 228 фрагментарно запазени подови
мозайки от разрушените църковни сгради28.
В „частния“ случай при Филипи имаме обаче възможност да научим какви „опасни“ изображения са съдържали унищожените подови мозайки, понеже подобни на тях притежава баптистерият при
Епископската базилика в Стоби, за който се предполага, че е разрушен от земетресение, а фрагменти от подови мозайки, изготвени от
същото художествено ателие – както при още няколко църкви в
Гърция, Сърбия, Македония и дори България – са се запазили.

27
Виктор Лилчиќ / Венета Илjоска, Каталог на раннохристиjанските цркви во
Република Македониjа, в: Македонско наследство, ІІ/1997, бр. 5, с. 21-25.
28
Spiro, Maria, Critical Corpus of the Mosaic Pavements on the Greek Mainland IV–
VI Centuries I–II, New York / London: «Garland Publishing Inc.», 1978.
.
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Ôèëèïè, Îêòàãîíúò
Ïîäîâè ìîçàéêè â áàïòèñòåðèÿ
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Îêòàãîíúò
Áàïòèñòåðèÿò ñ ïðåääâåðèåòî
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ñòîáè
Áàïòèñòåðèÿò ïðè Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò 2012 ã.
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Ôèëèïè, «Çàòâîðúò íà àïîñòîë Ïàâåë è Ñèëà»
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.

По време на разкопките във Филипи е разкрита цистерна
(резервоар за вода), изградена за нуждите на античния римски
езически храм. Въпреки точните данни на науката за предназначението и устройството на това съоръжение, то е обявено за
«тъмницата, където били затворени апостол Павел и Сила», като
по този начин става задължителен за посещение от поклонниците обект и влиза в програмата на туристическата обиколка.
След разчистването на терена около големите базилики е разкопан съседният район на запад от центъра, но и там не биват
открити никакви надписи, а артефактите свидетелстват за найобикновен жилищен район на местното население с изби за запаси от хранителни продукти, вино и маслинено масло. И никакви следи от епископски дворци – за каквито ще бъдат обявени
простите зидове, сред които не са намерени никакви предмети, с
които може да се определи хронологията на строежите.
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Ôèëèïè, «Åïèñêîïñêè äâîðåö»
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.

Не са открити и предмети за определяне етническия състав на
жителите, макар че всички белези са характерни за римски кастел с население от колонисти-ветерани от римските легиони, които след след края на службата си биват възнаградени с малки
парцели за земеделие и жилища, където да прекарат старините
си. В тези кастели, останки от каквито и у нас са запазени в значителен брой, те следват своите обичаи и изповядват официалната религия в римската империя, в чиято периферия вълненията,
свързани с установяването на християнството, не намират отражение. В храмовете, които са били изполвани до средата на VІ
век и на чието място е започнал строежът на големите базилики,
както и под основите на малките храмове при форума, са открити голям брой дарителни и посветителни надписи на божествата
от римския пантеон с латински надписи и римски лични имена
на дарителите, както и върху саркофази или камерни погребения,
открити под пода на храмовете или в непосредствена близост.
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Ôèëèïè, Ðåëåôè ñ èçîáðàæåíèÿ íà äâà êðúñòà

Ôèëèïè, Ðåëåô ñ èçîáðàæåíèå íà êðúñò
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2018 ã.
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Ôèëèïè, Äîðèéñêè êàïèòåë ñ èçîáðàæåíèå íà êðúñò
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.

По целия терен на Филипи зад крепостните стени са открити
досега само четири изображения на кръстове – два релефа и един
дорийски капител, върху фронталната страна на който има разцъфнал кръст с палмети от двете му страни, а на абака с христограма в растителен венец, от двете страни на която излизат
също клонове с палмети. Този иконографски тип е широко разпространен в раннохристиянската сепулкрална пластика и в
главните музейни сбирки в Европа и Америка се пази голям брой
капители със сходни изображения, произхождащи предимно от
каменоделните ателиета при Мраморно море.
Както двата релефа, така и капителът, не се споменават никъде
сред находките от Филипи и в научната литература за Филипи, а
техни изображения се появяват за първи път в интернет едва
напоследък, също без никакви указания за техния произход – а
това дава основания за сериозни съмнение в произхода на тези
артефакти.
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Ôèëèïè, íåèäåíòèôèöèðàíè ïîñòðîéêè ïðè ôîðóìà
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, íåèäåíòèôèöèðàíè ïîñòðîéêè ïðè ôîðóìà
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Ôîðóìúò
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Ôîðóìúò
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2012 ã.
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Ôèëèïè, Àíòè÷íèÿò òåàòúð
Ôîòîñíèìêà Þíåñêî, 2018 ã.

Малкият по размери форум със скромна украса от колони с
прости капители отговаря също на особеностите на малкия кастел с малобройно население и не е бил център на оживени народни празненства, за каквито не е имало нито място, нито
поводи в ежедневната му действителност, отдалечена от средищата на политиката и културата в империята. Форумът не е и
пазарно средище, „агора“, характерно за по-големите полиси
както в антична Елада, така и в римската република от епохата
на «големия мир» на Октавиан Август, която продължава до края
на VІ век, когато отново империята ще бъде поляризирана от
вътрешни борби, които ще доведат до края на ранната античност.
Като по чудо много добре запазеният античен театър във Филипи от своя страна дава решаващи доказателства против идентифицирането на римския кастел с център на ранното християнство. Както неговото предназначение, така и фигуралната украса
с високохудожествени релефи, не могат по никакъв начин да се
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Ôèëèïè, Àíòè÷íèÿò òåàòúð
Ôîòîñíèìêà Þíåñêî, 2018 ã.

свържат с представите за аскетичния живот в „раннохристиянската община“, както историците и богословите искат да представят Филипи през първите векове на Новата ера. По правило
всички фигурални изображения, и на първо място сред тях статуите на римските владетели, разпространени по цялата територия на империята, са били унищожавани от ранните християни
като изображения на „езически кумири“, също както и античните
театри с тяхната скулптура украса, като паметници на порока и
греха в света. Едва при началото на възраждането в европейското изкуство те отново ще бъдат обявени за произведения на
изкуството, достойни за възхищение и боготворене, при което
като парадокс това превръщане на възгледите започва не другаде, а в центъра на римокатолическата църква, Ватикана, където
и до днес се съхранява най-богатата сбирка от произведения на
античната гръцка и римска скулптура, торевтика, керамика и
живопис, оплодили съзнанието на художествените творци от
цялата нова епоха в световната цивилизация.
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Ôèëèïè, Ðåëåôè îò Àíòè÷íèÿ òåàòúð
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2018 ã.

Независимо от високите художествени качества на фигуралната релефна украса на античния театър във Филипи, тя не може по
никакъв начин да бъде приписана на Филип ІІ и свързана с основаването и наименоването на града от него в ІV в. пр. Хр, както
съобщават гръцките официални и полуофициални източници, а е
произведение на римската провинциална скулптура от ІІІ–ІV в.
сл. Хр. Тя обаче свидетелства също и за благосъстоянието на
местното население от римски произход, което можело да си
позволи за украса на античния театър – център на неговия обществен и културен живот – да заплати високата цена за труда на
първокласни майстори. Също както и за погребални съоръжения,
саркофази и надгробни плочи.
И в този римски кастел до средата на VІ век, когато там се изгражда Октагонът и започва строежът на големите базилики, няма място за християнски сгради, а единствената църква, за която
се предполага, че е построена и използвана преди VІ век, Базилика «extra muros», няма място в града, «intro muros».
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Ôèëèïè, Ðèìñêè íàäïèñè îò ôîðóìà
Ôîòîñíèìêè èíòåðíåò, 2018 ã.

Въпреки широко прогласените „големи успехи“ на археологическите изследвания за идентифицирането на Филипи като „пръв
център на християнството в Европа“, много въпроси остават все
още нерешени. А те засягат предимно липсата на християнски
надписи по-стари от VІ век по целия район на града, но също и
засилените съмнения сред богословите, при това не само алтернативните и протестантските, а дори католическите, през последните десетилетия относно дейността и заслугите на апостол Павел29.
Това налага пълно преразглеждане на всички въпроси, отнасящи се до епиграфските паметници, и то не само от Филипи, но и
от целия район между Родопите, Струма, Марица и Егейско
море. С поддръжката на културния фонд във Федералната
Германска Република Nordrhein-Westfalen (Северна Рейнландия
29

Този въпрос е засегнат – макар и само в най-общи черти – в моята студия
Още веднъж за Филипи или Филипопол, стр. 16–19 с библиография по темата.
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и Вестфалия) е съставена работна група от видни германски
учени – историци, филолози и богослови – с участието и на
гръцки учени от същите дисциплини под ръководството на проф.
Петер Пилхофер, която в продължение на едно десетилетие
трябва да проучи на място всички епиграфски и археологически
късноантични паметници, намерени във Филипи или по един или
друг начин свързани с Филипи и неговата история. Събират се и
се публикуват в два голямоформатни тома сведенията от всички
късноантични надписи, открити до сега в този район, отчасти
намиращи се и в други гръцки и чужди музеи и архиви30. Към
тях се прибавят също надписите върху римски надгробни плочи
от Филипи, вторично използвани при еврейски погребения в
Солун и намерени в тамошното еврейско гробище, понастоящем
съхранявани в лапидариума при църквата „Св. Димитър“. Всеки
от надписите, на брой 767, е публикуван в неговия оригинален
текст, заедно с немски превод, коментари и библиография за
него, като отделно е приложена обширна библиография, актуализирана към датата на издаването, 2009 г., а и допълнително
актуализирана през 2018 г., свободно достъпна в интернет,
заедно с илюстрован каталог с изображения (чертежи и фотоснимки) на надписите31.
Публикацията на надписите, на която е посветен вторият том
от изследването се предхожда от обширно въведение в първия
том, където се изреждат изворите от библейските източници за
пътуването на апостол Павел до Филипи, при които авторският
колектив изхожда от идентификацията на Кринидес със целта за
първото пътуване на апостола, която счита за установена и доказана още преди да представи аргументи за доказването £.
30

Peter Pilhofer, Philippi, I Die erste christliche Gemeinde Europas, Tübingen, 1995
(=Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 87); Philippi, II Katalog
der Inschriften von Philippi, Tübingen, 2000, 22009 (=Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 119). Надписите от солунското еврейско гробище
са представени във втория том, с. 923–950
31

http://www.philippoi.de/inschriften.php , http://philippoi.de/downloads/neu_literatur.pdf
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Ôèëèïè, Ðèìñêè ïúòåí íàäïèñ (Milestone, Meilenstein )
Ôîòîñíèìêa èíòåðíåò, 2018 ã.
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Ïðåäíà êîðèöà íà ïúðâèÿ òîì
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В този смисъл се предават в текста обширни екскурси, посветени на живота в „Първата християнска община в Европа“, отразяващи бита и поминъка на населенито с изчерпателни подробности за „особено развитото бояджийство на платове“ – без да са
открити някакви свидетелства за развитието на този занаят във
Филипи, представен според разказа в Деяния на апостолите във
връзка с покръстването на „първата християнка в Европа, Лидия
от Тятира в реката при Филипи“. Споменават се общо резултатите от дотогавашните археологически изследвания във Филипи
– включително текущите и още непубликувани, отнасящи се
главно за паметниците в района на Октагона/Баптистерий. За повечето археологически изследвания е посочена коректно библиографията, съдържаща трудно достъпни или изобщо недостъпни
извън Гърция публикации, но без резюмета, бележки и коментари за резултатите от тях.
Главната част от изследването на работната група под ръководството на проф. Пилхофер съдържа публикацията на надписите, която се предхожда също от допълнителни бележки в първия том на изследването, където подробно се разглежда и въпросът за фалшифицираните 49 надписи, които не се предават в
текста на втория том, но са съпроводени с коментарии относно
фалшификациите, заедно с подробна литература32. Публикуваните надписи са предимно от надгробни плочи или съпровождащи
вотивни (дарствени) предмети. Тъй като само нищожна част от
тях са точно или приблизително датирани, те са подредени не
хронологически, а по групи, съобразно района, откъдето произхождат. Въпреки точно и недвусмислено поставената цел на изследването по проекта за изучаване на социалната история на населението в „Първата християнска църковна община“, съдържаща се в
заглавието на двутомното издание, също както резултатите от археологическите изследвания, така и надписите, не само не потвърждават
съществуванието на такава „християнска църковна община“ в град
Филипи/Кринидес и неговата околност чак до края на V век, а
отричат напълно такова съществувание. Не е открито нито едно
християнско погребение до началото на VІ век, също както не е
32

Пос. съч. с. 178–182.
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открито нито едно единствено еврейско погребение, което да потвърди наличието на евреи във Филипи, а още по-малко на иудейска
община с молитвен дом, за каквато се съобщава в разказа за първото
пътуване на апостол Павел в Деянията на апостолите. Надписите от
надгробните плочи и съпровождащите дарствени предмети са почти
изключително на латински език, а имената на умрелите или дарителите са без изключение на римски граждани, макар и да има
няколко надписа на гръцки език, но личните имена и там не са
гръцки, нито могат да се определят като тракийски. Както вече беше
отбелязано, фалшифицираните надписи тук не се публикуват и
коментират, а проф. Пилхофер се солидаризира с резултатите от
изследванията на проф. Луи Робер33, макар и да не извлича от тях
нужните заключения относно политическите цели на изследванията
върху Филипи. Отделно се разглеждат и описват 47 латински надписа от надгробни плочи и саркофази от Филипи, пренесени и продадени от практични жители на града в Солун, за да бъдат вторично
използвани за еврейски погребения. Намирали са се до 1942 г. в еврейското гробище на Солун и при унищожаването му от германските
окупатори в 1942 г., след застъпничеството на гръцкия филолог
проф. В. Калиполитис, заради латинските им надписи били предадени на археологическия музей в Солун и сега се съхраняват в лапидария на църквата „Св. Димитър“. Тъй като иудейските надписи
върху вторично използните надгробни плочи и саркофази не са
изследвани, не може да бъде установено кога те са били пренесени и
продадени в Солун. Във всеки случай това трябва да е станало не порано от ХVІ–ХVІІ век, по което време също във Филипи/Кринидес
не е имало еврейска община, защото тя би се противопоставила на
такова мародерство и по разбиранията на иудейската религия.
* * *

33

Вж. по-горе, с. 29–30.
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Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ, Àíòè÷íèÿò òåàòúð
Ôîòîñíèìêà ÁÍÒ, 2017 ã.

И тук си заслужава да направим сравнение с Филипопол. Античният театър, за който дълго време се считаше, че е бил построен чак в ІV век и разрушен от „готите“, въз основа на все още
само отчасти разчетените надписи вече се смята за доказано, че е
украсявал столицата на независимата тракийска държава, равноправен съюзник на Рим, още през ІІ век. Но статуите, изобразяващи видни личности от автономното управление на града, са били
отстранени още при приемането на християнството от населението като несъвместими с Христовото учение по същия начин,
както стотици други статуи, останки от които изпълват археологическите музеи в цялата страна. Някои са обезглавени, а от други са останали запазени и открити при разкопки едни от найбележитите образци на античната портретна пластика от епохата
на големия £ разцвет в първите векове на Новата ера, показвани
многократно на международни изложби.
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Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ, Àíòè÷íèÿò òåàòúð, ïîñòàìåíò íà ñòàòóÿ
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò, 2017 ã.

Дълго време пренебрегвани от българската „академична наука“ и считани за творби на „чуждото на нашия народ изкуство на
римското робовладелско общество“, надписите към статуите лежаха в продължение на десетилетия, струпани на купчини. И никой от археолозите не ги и поглеждаше, а още по-малко си правеше труд да ги разчете. А те съдържат дори имена на владетели,
членове на управляващата римска и тракийска владетелска династия и доказват историческата приемственост. Такъв е надписът на върховния владетел на държавата, чийто престолен град е
бил именно Филипопол, а не Рим – Тит Флавий Котис, за чийто
предшественик великият римски поет Овидий твърди, че бил
един от най-просветените владетели и философи на съвременността, като дори го сравняна с Орфей. Това противоречеше на
установената марксистка система на общественото развитие, което трябваше да достигне върха си в комунистическото общество.
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За разлика от Филипи, във Филипопол/Пловдив нито надписите, нито църквите трябва да се съчиняват и използват като примамка на смирени поклонници с помощта на туристически компании, за да обогатяват „светата“ гръцка православна църква.
Църквите и надписите в Пловдив „само“ трябва да се откопават,
въпреки противодействието на Българската православна църква,
която не позволява дори някой да си помисли, че българският
град може да е бил центърът на ранното християнство в Европа,
защото това не го пише в учебниците на нейните служители,
„безкористно“ спонсорирани от техните гръцки събратя34.
* * *

Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ
Åïèñêîïñêàòà öúðêâà, IV âåê, ïîäîâè ìîçàéêè îò ãîðíèÿ ñëîé

34
Вж. форума Бил ли е апостол Павел в Пловдив?: „Двери на православието“
от ноември 2005 г. с пълен текст в интернет :
https://dveri.bg/component/com_kunena/Itemid,101294/catid,4/id,9431/view,topic/
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Íîâîðàçêîïàíè ïîäîâè ìîçàéêè
Ôîòîñíèìêè „Ïîä òåïåòî“ / èíòåðíåò, 2018 ã.
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Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ, Ãîëÿìàòà ìèòðîïîëèòñêà öúðêâà, IV âåê
Èçãëåä îò þãîçàïàä è èíòåðèîð, ðåêîíñòðóêöèÿ / ÍÀÌ Ïëîâäèâ

За разлика от Филипи, реконструкцията на Голямата митрополитска базилика във Филипопол/Пловдив не е хипотетична, както
реконструкциите на Льомерл за Базилика А и В, от които няма
запазени никакви следи от стените и пластичната украса, за да
свидетелстват, че са били построени над основите. Двата слоя
сравнително добре запазени подови мозайки на Филипополската
катедрала показват, че след нейното пълно разрушаване, по всяка вероятност през ІV век, тя е била наново построена и ползвана
за богослужение близо два века преди нейното повторно и окончателно разрушаване в VІ век.
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Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ, Ãîëÿìàòà ìèòðîïîëèòñêà öúðêâà, IV âåê
Íîâîðàçêðèòà ïîäîâà ìîçàéêà â íàîñà

Ôèëèïîïîë/Ïëîâäèâ, Ãîëÿìàòà ìèòðîïîëèòñêà öúðêâà, IV âåê
Äâà ñëîÿ ìîçàéêè â ñåâåðíèÿ êîðàá
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Археологическите разкопки във Филипи са първият по обхват
и размери значителен обект от късноантичната и ранносредновековна историография в съвременната епоха и са предшествани
само от изследванията в Рим и Равена от края на ХІХ и началото
на ХХ век, посветени на късноантичната архитектура и живопис.
И поставят пред изследователите проблеми за разрешаване, за
които те не подозират и нямат никаква практика. Това се отнася
главно за липсата от надежна изворна информация, която не само не се подкрепя от находките, сред които няма надписи, нито
каквито и да е артефакти. Дори разкритата строителна субстанция на големите по размери църковни постройки – ако се изхожда от остатъците от техните основи – не отговаря ни най-малко
на представите за тях, така както завеждащият разкопките и изследванията ги показва в своите хипотетични реконструкции. За
Филипи не са известни катастрофални земетресения, пожари,
изригвания на вулкани или военни действия, които биха причинили разрушенията. Но и след подобни бедствия би трябвало да
има остатъци от строителните материали, от които са се запазили
по няколко каменни квадри в основите и над тях, както и част от
източната стена на Базилика В. След разчистването на разрушенията е установено, че в двете големи явно недовършени църкви
липсва и подложка за подови мозайки, каквато при строежа се
поставя непосредствено след основите. Да не говорим за липсата
на каквито и да било остатъци от каменна строителна украса,
състояща се от колони с капители и бази, мраморни релефи и
корнизи, характерна за всички големи църкви от Юстиниановата
епоха, към която не може да има съмнение, че църквите принадлежат.
Разкритите значително по-късно от останките на големите базилики фрагменти от подовите мозайки в Базилика extra muros и
в преддверието на така наречения Октагон или Баптистерий поставят повече въпроси, околкото им отговарят. В следващите десетилетия, чак до последните месеци, се появява голям брой новоразкрити мозайки по цялата територия на бившата префектура Източен Илирик и източните балкански провинции, изготвени без
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Ôèëèïè, Áàçèëèêà extra muros
Ôðàãìåíòè îò ïîäîâàòà ìîçàéêà
Ôîòîñíèìêà Hoddinott.

съмнение от същите художествени ателиета не по-рано от втората трета на VІ век, по време на големия духовен и строителен
подем, свързан с дейността на Юстиниан при възобновяването
на архиепископията Първа Юстиниана, когато по цялата територия на Източната римска империя биват изградени много стотици църкви, за да бъдат разрушени почти без остатък в края на VІ
и началото на VІІ век. И сред тези подови мозайки, украсявали
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църкви както във Филипи/Кринидес, така и в сегашна Република
Македония, та дори във Филипол/Пловдив, много са станали
достъпни за обществеността едва през последните седмици и
месеци. И нито една от тези църкви не може да се свърже с найранния период на християнството, към който гръцките учени
искат да причислят паметниците от Филипи/Кринидес.
Ако за изследователите Филипи представлява прецедент, който те не могат да си обяснят, но и не поставят за обсъждане, през
следващите десетилетия на ХХ век, а и в новото хилядолетие, ще
бъдат разкопани и разкрити също тъй малко надписи в стотиците
църкви и дори цели градове – епископски средища, по територията на префектурата Илирик и в провинциите от източната и
западната част на Балканския полуостров. Те са разрушени до
основи по едно и също време, около края на VІ век, и с много
малко изключения повече не са престроявани и възобновявани.
Докато тези разрушени църковни средища с техните църкви още
се броят на пръсти, разрушенията се приписват на всевъзможни
вражески племена – готи, авари, славяни, българи и какви ли не –
по време на «тъмните векове» през епохата на «Великото преселение на народите» – измислена от историците епоха, както и
нейното название. И никой от тези „учени“ дори не се замисля не
само за подбудите за разрушенията, но и за възможностите на
скитническите вражески народи да извършат тези разрушения.
За българската академична наука ранното християнство в Римската империя не е тема за изучаване. Според тази наука, описана подробно от класиците на марксизма и ленинизма, цялата
епоха, предшествала „заселването на славяните и прабългарите“,
е чужда за историята на нашия народ. Отнася се за „измрял без
остатък народ“. Живял в първобитния стадий, без писменост и
култура, без държава и обществени прояви, прехранвал се с лов
и риболов. А през следващата епоха, робовладелската, участвал в
гладиаторските борби и дори негов представител бил начело на
борбите срещу робовладелците.
* * *
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Òúðæåñòâåíî îòêðèâàíå íà IV Ìåæäóíàðîäåí êîíãðåñ ïî âèçàíòîëîãèÿ
â àóëàòà íà Ñîôèéñêèÿ óíèâåðñèòåò íà 9 IX 1934 ã.

По същото време, докато учените археолози и филолози, дипломирани от най-реномираните европейски университети, умуват върху за тях неразрешимите проблеми, свързани с разкопките в «Първата християнска община на Европа – Филипи», не в
някакъв паралелен свят, а само на някакви 200 км по въдушна
линия в действително «Първия град» на „тази“ част на страната
на македонците, се открива поредният конгрес на византолозите
– учените, които проучват историята и миналото на ТЕЗИ земи.
И тъкмо на този конгрес ще се даде нова насока за разрешаване
на проблемите във Филипи – и не само във Филипи. По една
„случайност“ на същото място преди близо 1600 години заседава
– или трябва да заседава – но бива прекъснат Вторият „вселенски“ християнски събор. И не по една случайност бива прекъснат поради неразрешими разногласия между участниците и голяма част от тях напускат града, Сердика, сегашната столица на
нашата родина, и продължават заседанията си не на друго място,
а там, където апостол Павел ДЕЙСТВИТЕЛНО основава първата
християнска община в Европа, Филипопол – център на европейс-
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кото християнство. Но „съвпаденията“ не свършват тук. Точно
10 години по-късно, на същата дата ще започне най-черният етап
от историята на нашия народ. Трима от изобразените на документалната фотоснимка от откриването на конгреса, свързани с
дейността на конгреса в нашата родина, ще бъдат ликвидирани.
Това са българският цар Борис ІІІ, председателят на БАН, покъсно министър председател и един от регентите на наследника
на престола, както и братът на царя, един от организаторите на
конгреса, също след 10 години един от регентите. Царят и неговият брат са седнали на първия ред до председателя на конфедерацията на византолозите, Георги Острогорски, който като
емигрант от своята руска родина не я представлява на конгреса.
Председател на конгреса е тогавашният председателят на БАН,
акад. Богдан Филов, на снимката показан при изнасянето на приветственото слово. Последвалите конгреса събития излизат от темата на изследването и тук няма да бъдат обсъждани, колкото и
да са важни за нашата история, непознати в основите си за нашата общественост. Тук ще се занимаем само с непосредствено
свързаните с изследването събития – също почти непознати не
само на нашата общественост, а макар и точно документирани от
протоколите на конгреса напълно забравени и от обществеността, и от учените. И тези събития – още веднъж подчертавам – не
стават на някакъв „паралелен“ свят, а са действителни. Оставили
са материални следи от голям по размери и значение строеж, а не
са предмет за хипотетични чертежи и рисунки, без никакви материални следи, като църквите във Филипи. Но самата история,
която тук ще бъде предадена, преминава границата между реалното и свърхреалното, както разказа за явилия се пред апостол
Павел в сън „македонец“ и неговия зов към апостола, довел до
първото му пътуване в Европа, и по-точно В НАШАТА РОДИНА.
Историята, за която ще бъда разказано накратко тук, е изложена в доклада пред конгреса от един словашки археолог, Франц
Месеснел, поканен от Академията на науките на Кралството на
сърбите, хърватите и словените за помощ при организирането на
новооснования „Музеj на Jужна Србиjа“ в нейната „нова“ столи-
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Îëòàðíà ïðåãðàäà – ðåêîíñòðóêöèÿ
Ñóâîäîë – Åïèñêîïñêà áàçèëèêà
Ïî Ôðàíö Ìåñåñíåë

ца, българското Скопие, което сега се нарича „Скопље“. И в този
доклад се разказва, че на една „жена от село Суводол, Битолско“
– не се казва, че жената е била македонка или българка, защото в
новата Краљевина, след анексирането на българските земи може
да се говори и пише само за „jужни срби“ – се явила в сън света
Богородица, като £ съобщила, че в нейната нива била закопана
църква. Жената не могла да повярва на това съобщение, но все
пак разказала за съня си на кмета. И той не повярвал, но решил
да провери на място. И наистина, още при първите копки на
уреченото място, попаднали на зидове. И трябвало да мине повече от година, докато намерят пари за разкопки, при които били
разкрити не само основите, но също и почти напълно запазената
художествено изработена мраморна олтарна преграда на църквата със също добре запазени части от подовите мозайки35.
35

F. Mesesnel, Die Ausgrabungen einer altchristlichen Basilika in Suvodol (Acts of
the IVth International Congress of Byzantine Studies), Bulletin de l’Institut Archéologique Bulgare, Х (Sofia, 1936), с. 184-194.
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Ñóâîäîë – Åïèñêîïñêà áàçèëèêà, ïîäîâè ìîçàéêè â îëòàðà
Ïî Ôðàíö Ìåñåñíåë

Месеснел показва на участниците на конгреса чертежи и фотоснимки от находките, които събуждат тяхното удивление и възхищение, а след това ще бъдат репродуцирани във всички учебници по история на раннохристиянското изкуство като найдобре запазен пример на оригинал и не хипотетична реконструкция от раннохристиянска пластика. Показва също и чертеж с
архитектурния план на църквата с характерния за седалищата
на епископи синтрон, с богата украса от мраморни релефи и
мозайки, както и също задължителната за този тип църкви „кръщелница“ (баптистерий). А през следващите десетилетия ще
бъдат разкопани и изследвани много десетки подобни църкви, в
които – също както във Филипи – няма да бъдат открити никакви надписи. Болшинството от тях няма да бъде споменато в
никакви епископски списъци и изобщо писмени документи,
позволяващи тяхното идентифициране и определящи мястото
им в църковната организация, та дори и техните патрони, които
ще останат и досега неизвестни.
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Освен Епископската църква в Суводол, която местното население (с държавна помощ) ще възобнови от основите до купола
и след освещаването £ в 2018 г. ще посвети на света Богородица, която насочила християните да я открият наново.

Ñóâîäîë – Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà, àðõèòåêòóðåí ïëàí
Ïî Hoddinott
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Разкопките във Филипи/Кринидес, най-важния по обхват и
значение проект на френската и гръцката археология между двете войни, остават извън вниманието на научната критика. Не само започналите малко след приключването на разкопките военни
действия, но и продължилата повече от едно десетилетие гражданска война в Гърция, правят района на разкопките недостъпен
за изследователите и вече никой от тях не се интересува нито от
резултатите им, нито от изпълнените с техническо съвършенство
хипотетични реконструкции на проф. Льомерл. И никой от изследователите няма желание да провери на място, доколко публикуваните резултати и чертежите отговарят на действителността. А да се спори с „най-големия световен авторитет в областта на
късноантичната и ранносредновековна археология“ не е особено
разумно. И ще измине повече от половин век, преди отново да се
поставят на дневен ред нови изследвания на артефактите и поспециално на надписите, но не само в античното селище, а в целия
район между Марица, Струма, Родопите и Егейско море, за потвърждение на неговия „изконен гръцки и християнски характер“.
От друга страна, главният повод за установяването на този „несъмнен факт и аксиома“, разпростирането на Българската екзархия в последните десетилетия на ХІХ век в Беломорска Тракия, е
престанало вече да застрашава Цариградската патриаршия след
насилственото изселване на българското население още в 1920-те
години и целият район бива наречен „Северна Гърция“ – също
както другата част от споменатата в Деянията на апостолите
страна на македонците е наречена „Jужна Србиjа“. В 1988 г. дотогавашната Северна Гърция (Бореа Елада) ще бъде вече официално
преименувана в „Македония“, като отделна административна единица, а три години след това „бившата югославска република Македония“ се преименува в Република Македония. И започва наследствен спор, продължаващ повече от четвърт век, без изгледи
някога да завърши.
Изследванията върху запазените фрагменти от подовите мозайки на църквата в Суводол ще покажат и че от същото художествено ателие произлизат подовите мозайки на голям брой
разрушени църкви „в тази част на Македония“, включително в
Стоби, Юстиниана Прима, София, и дори в Пловдив.
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Ñóâîäîë – Åïèñêîïñêà áàçèëèêà, ïîäîâè ìîçàéêè â îëòàðà
Ôîòîñíèìêà Àðõåîëîøêè ìóçåj Ñóâîäîë

Ïëîâäèâ – Ïîäîâè ìîçàéêè îò Ìàëêàòà áàçèëèêà
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò
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По цялата бивша префектура Източен Илирик с нейните съседни балкански провинции още преди Втората световна война започват в широк обхват по територията на Северна и Централна
Гърция, както и на Югославия, археологически разопки и изследвания на ранносредновековни църкви. В най-голям мащаб тези
разкопки продължават и след Втората световна война в бившата и
настояща Српска Република в развалините на разрушената архиепископия Юстиниана Прима – и отново с участието на Френската академия на науките. Една по една стотиците разрушени и
заринати в земята църкви излизат постепенно на повърхността –
свидетели за дейността на апостол Павел при предаването на
Христовото Слово в „земята на македонците“, където Бог го е
изпратил. А в Република Македония е наново построена ПЪРВАТА
от „откопаните“, църкви – Епископската базилика в Суводол36.
* * *
Разкопките в Стоби, Хераклея Линкестис при Битоля (Република Македония) и особено в известните под названието Царичин
град развалини на само 120 км западно от София, където е било
изградено в 535 г. архиепископското седалище на Източен Илирик
Юстиниана прима, показват с какво усърдие са били разрушени и
заличени от земята големите църковни центрове с всички техни
постройки и крепостни стени. Само в този пръв по размери и значение град са били сринати до основите девет големи църкви, две
от които са били между най-големите християнски църкви в цяла
Югоизточна Европа. Също както са били сринати до основите дебелите над 3 м. крепостни стени, чието разрушаване е могло да
бъде осъществено само с високоразвита крепостна техника, с каквато е разполагала единствено византийската войска, и то в течение на много месеци и дори години. Такава техника не са притежавали никои от вражеските племена и народи, на които и досега
се приписват разрушенията на християнските църкви и градове,
също както при своите грабителски походи не са разполагали и с
36

За реконструкцията и презентацията на църквата „Успение Богородично“ вж.
интернетния форум: http://forum.boinaslava.net/archive/index.php/t-10675-p-3.html
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Ñóâîäîë – Åïèñêîïñêà áàçèëèêà, „Óñïåíèå Áîãîðîäè÷íî“
Ôîòîñíèìêè Àðõåîëîøêè ìóçåj Ñóâîäîë
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нужното за тези разрушения време. А и за какво е трябвало да разрушават и сриват до основите грамадните и солидни каменни
църкви и крепостни стени? От друга страна, при археологическите
изследвания на стотиците разрушени църковни средища никъде
не са открити следи от сражения. Само за разчистване на Царичин
град от разрушенията на археолозите са били нужни повече от 50
години, трудът на голям брой повече или по-малко квалифицирани работници и значителни финансови средства. А след окончателното разчистване на терена в началото на Новото хилядолетие
изследователите продължават да умуват върху етническия състав
на завоевателите–разрушители и за „точната дата“ на извършените разрушения, макар и да притежаваме необорими писмени
данни за определянето на годината, в която архиепископията Юстиниана прима е била унищожена и напусната, а функциите на
архиепископа е поел „блаженният мъж, архиепископът на
Сердика/София Леонтий“, който получил значително по размери
обезщетение (11 либри злато) от императора Тиберий ІІ Константин (578–582) за възстановяване на разрушения при военните
действия водопровод на града37.
* * *
37

Вж. моите бележки с библиография по този въпрос в: А. Чилингиров, Софийската «Света София» и нейните изследвания, София: «Херон Прес» 2013,
с. 168–170. Нови колекции с фотоснимки за Юстиниана прима/Царичин град
вж в: http://div4ovshtini-2.blogspot.com/2018/04/blog-post_9.html Вж също
видео „Мултимедийна разходка по реконструирания Царичин град“, изготвено от Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz (Римско-германски централен
музей в Майнц, ФРГ): https://www.youtube.com/watch?v=HM-90vLS6gQ Между
сръбските филми вж. напр: „Caričin grad – „očima“ drona i majstora 3D animacije“:
http://magazinsana.rs/caricin-grad-ocima-drona-majstora-3d-animacije-video/ както и
„Mesto koje čuvam – Prva među najvećim“, филм от Вужадин Иванисевич:
https://www.youtube.com/watch?v=UAZAukkQZF4 Съвременният зрител и читател може сам да прецени доколко убедителни са обясненията на сръбските
археолози, тиражирани в безброй проспекти, албуми и статии във всички медии, с цел да докажат, че Юстиниана прима, също както и нейният строител
Юстиниан, нямат нищо общо с историята на „српскиге славяни“, чието заселване, както и основаването на тяхната „држава“, се отнасят към следващата
историческа епоха. А и средствата за разкопките и проучванията на града не
утежняват държавния бюджет, а са предоставени от „умразния на всички сърби“ Европейски съюз и преди всичко от Франция и ФРГ.
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Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Îáù èçãëåä íà ðàçâàëèíèòå
Ôîòîñíèìêà èíòåðíåò
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Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Ñõåìàòè÷åí ïëàí íà öúðêâèòå
Ïî Bavant – Kondić
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Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Âúçäóøíà ñíèìêà 1949 ã.
Ïî Bavant – Kondić
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Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Àêðîïîë, ðåêîíñòðóêöèÿ: Â. Çäðàâêîâè÷ è Ì. Óðîøåâè÷

Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Àðõèåïèñêîïñêàòà áàçèëèêà
Ôîòîñíèìêà: Â. Èâàíèøåâè÷, 2005 ã.
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Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Àðõèåïèñêîïñêàòà áàçèëèêà
Ðåêîíñòðóêöèÿ: Â. Çäðàâêîâè÷ è Ì. Óðîøåâè÷

Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Áàïòèñòåðèé
Ðåêîíñòðóêöèÿ: Â. Çäðàâêîâè÷ è Ì. Óðîøåâè÷
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Ïîäîâà ìîçàéêà
Èíòåðèîð Æ

Öàðè÷èí ãðàä / Þñòèíèàíà ïðèìà
Áàïòèñòåðèé
Ðåêîíñòðóêöèÿ: Â. Çäðàâêîâè÷ è Ì. Óðîøåâè÷

АПОСТОЛ ПАВЕЛ, ФИЛИПИ И ФИЛИПОПОЛ

113

114

Асен Чилингиров

Ìèñèîíåðñêèòå ïúòóâàíèÿ íà àïîñòîë Ïàâåë
Îôèöèàëíà âåðñèÿ, âúçïðèåòà è îò ÁÏÖ

В края на ІV и в течение на V век цялата богослужебна литература, включително четирите евангелия, бива основно прередактирана и допълнена с нови текстове, при което се съчиняват,
и то твърде неумело и без елементарно познаване на историята и
топографията на светите места, разкази, които нямат нищо общо
нито с истината, нито с Христовото учение. В наше време те
стават обект на критика дори в съвременните масови медии. На
най-остри нападки се подлагат разказите за детството на Исус в
представения от официалната църква под името на евангелист
Лука текст, комуто се приписва също авторството на Деяния на
апостолите. От страна на протестантското и дори католическото
богословие се издават голям брой публикации, при които се анализира всяко изречение и всяка дума от текста на евангелието,
като точно се установява, че авторът – или редакторът – на канонизирания текст го е съставил по всяка вероятност в столицата
на Източната римска империя, Константинопол, и то не по-рано
от средата на V век. За Деянията на апостолите се смята за установено, че в основата си текстът следва запазено писмено, а не
устно предание, също свободно преразказано, при което същест-
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вени части са били съкратени и допълнени с разкази, не само
лишени от доказателства за достоверност, но и съзнателно манипулиращи целите в мисионерската дейност на апостол Павел и
нейните резултати. Най-ясно това се вижда в разказите за пътуванията на апостола в Македония, респ. в префектурата Илирик
и източните римски балкански провинции. От тук се стига до
главното противоречие в разказа за тези пътувания, както той е
представен в канонизирания текст на Новия Завет.
* * *
Историята започва с разказа за явилия се пред апостол Павел
„македонец”, който го вика в своята страна, а този повик апостолът приема като своя задача, поставена му от Бога, и още на
следния ден се отправя към тази страна. При последвалото описание за неговите деяния, името Македония се споменава само
на три места и допълнително още на пет места в Посланията до
Коринтяните, Солунчаните, Филипяните и Първото послание
до Тимотей. В тях се отбелязват неговите пътувания в тази страна, но се споменава и за негови наставления до последователите
му, а също и за основани от него църковни общини, обаче без
никакви подробности, с каквито изобилства разказа за затрудненията при основаването на църковни общини в Ахая, Коринт и
Тесалия. В Послание до Римляните той още твърди, че разпространил Благовестието „от Йерусалим и околността дори до
Илирик”, като назовава поименно свои сътрудници и ръкоположени от него светители в Илирик, за които сме осведомени също
от други сведения на църковните архиви – но не се казва нито
дума в Деянията.
Дали това мълчание на изворите за основаването на църковни
общини е случайно или не, би трябвало да научим от архивите на
църквата за следващите шест века. А този живот е изпълнен с
много важни събития, които определят възникването на основните противоречия. Те не само няма да бъдат преодолени, но ще
разделят окончателно християнството до ден днешен. Архивите
на църквата с протоколите на Църковните събори и списъците на
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техните участници, от първия до последния, осмия, обаче „не са
запазени”, или точно казано, са били унищожени – без копия и
преписи, от очевидно особено заинтересувани и достатъчно могъщи
фактори с цел да се скрие истината от обществото38. Това се
отнася не само за официалните документи. Събитията от историята на църквата през първите четири века са предмет на описание от цяла поредица църковни историци. Всички техни трудове
ще бъдат не само унищожени още в края на четвърти и началото
на пети век, но също и обявени за вредни. Авторите им се представят, без нито едно изключение, за еретици, а ползването на
текстовете и дори споменаването на заглавията се счита за престъпление и води до отлъчване от църквата и до налагане на наказания, съответни на най-тежките углавни престъпления. Че въпреки тези условия имаме възможност днес да ползваме случайно
запазени откъси от текстовете на някои от тези истории, не се
разбира от само себе си и не се отнася също и за нашия народ, на
който най-важните сведения от историята на прадедите му и до
39
ден днешен не са достъпни .
Именно в най-ранния период от историята на църквата, след
Първия вселенски събор в Никея и преди Втория събор в Константинопол през 381 г., Филипопол играе много важна, дори
ключова роля. Голяма част от участниците на последвалия в
Сердика/София събор в 343 г. напускат града и пренасят своята

38

За пръв път в историографията този въпрос се поставя от E. Honigmann, The
Original Lists of the Membres of the Council of Nicaea, the Robber-Synod and the
Council of Chalcedon (Byzantion 16/1942-1944, S. 20-80). По един или друг начин го разглеждат всички изследвания посветени на църковните събори след
J- D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, Florenzia 1769 ff.
(Reprint Leipzig, 1901, Graz 1960-1962), които до днес съставят цяла библиотека.
39
Изчерпателно изложение на тези обстоятелства излиза извън рамките на това
изследване. Най-важните от тях са предмет на много мои изследвания, между
които: Българската църква – Изследвания · Факти · Документи І, ІІ, София:
«Херон Прес» 2014, 2016; Готи и Гети – Изследвания І–ІІ, София: «Ziezi ex quo
Vulgares», 2005, 22008, 2008, 22008 и за последен път Готи и гети в историческите извори, София: «Булга Медия», 2017, с. 63 сл. с библиография.
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дейност във Филипопол40. А понеже разногласията на този събор
не могат да бъдат преодолени, както и на последвалите през
следващите десетилетия пет събора в Сирмиум, самообявилата
се за единствена „право”славна малочислена фракция отказва да
40
Единственият исторически източник за Сардикийския събор, Църковната
история на Теодорит Кирски, е даден в приложение към монографията на
съвременния британски богослов Лесли Барнар, издадена през 1983 г. на английски език с българско резюме от Синодалното издателство в София, но веднага след това всички екземпляри са иззети от обществените библиотеки, книжарниците и антиквариата, като дори съобщенията за това издание са заличени
в интернет. А българският читател справедливо ще се запита: кого ползва скриването на тези информации? Почти същата съдба има единственото научно изследване върху този събор, голямата монография на д-р Веселина Вачкова,
Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации, София: «Златен
змей», 2013. Веднага след излизането £ всички печатни екземпляри изчезват от
пазара и обществените библиотеки, както и съобщенията за книгата в интернет.
Този път обаче е запазен електронният текст на книгата, който по един или по
друг начин стига до заинтересуваните, макар и без „научни“ рецензии.
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се съобрази с решенията на мнозинството или да приеме компромис по тях, провежда в 381 г. събор в Константинопол без
опозиция и в него отлъчва от църквата всички църковни организации в префектурата Източен Илирик и в провинциите Тракия, Южна (Малка) Скития, Хемимонт, Европа и Родопа. От
тогава те изчезват от всички списъци на епископиите чак до ІХ
век41. А във всички истории на християнството се налага насила
твърдението, че там не е имало нито църкви, нито църковна
организация. И че българският народ е покръстен в 865 г., а
преди това се покланял на различни, измислени от историците
богове. Това твърдение ще бъде многократно повтаряно и тиражирано във всички „академични“ и популярни изследвания,
както и във всички учебници за началните, средните и висшите
учебни заведения в България, а българската общественост ще се
удивлява при съобщенията за голям брой новооткрити разрушени късноантични и средновековни църкви не само в Пловдив и
София, но също и в най-затънтените краища на нашата родина,
за които техните „учени“ изследователи могат да кажат само, че
са единствени уникати (?!). А някои от тези новооткрити църкви
имат действително размери и запазена мозаична украса, превъзхождащи всички досега познати паметници на късноантичното и
ранносредновековното църковно строителство.
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Jean Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris 1981.
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