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Четвъртият кръстоносен 
поход, Латинската империя и 
реликвите на Романия

Глава VI

1. Константинополските реликви  
преди 1204 г.

Иди във Византион и ще видиш новия Йерусалим, Констан-
тинопол.

Житие на св. Данаил Стълпник, VI в.1

Неоценимото съкровище на майката църква „Св. София“, 
т.е. „Мъдрост Божия“, е по-голямо от съкровищата на всич-
ки други църкви и без съмение се равнява на съкровищата от 
Соломоновия храм.

Писмо на император Алексий I Комнин  
до графа на Фландрия Робер I льо Фризон,  

края на XI в. – началото на XII в.2

В епохата на първите три кръстоносни похода византий-
ската столица Константинопол се славела като най-бога-

тата съкровищница на духовни светини в целия християнски свят 
заради огромните колекции от евангелски и старозаветни релик-
ви и мощи, които от векове ромейските василевси целенасочено 

 1 Delahaye, H. Le saints stylithes. – Subsidia Hagiographica, 14, Bruxelles–
Paris, 1923, p.12.

 2 Alexii I Comneni ad Robertum Flandrensem epistola, pp. 203–210.
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и систематично събирали из Ориента и трупали в нейните вели-
чествени храмове, превръщайки по такъв начин града в гигант-
ски реликварий и своеобразен музей на сакралната християнска 
история. Тази традиция водела началото си още от основополож-
ниците на Източната Римска империя, чиято цел била превръща-
нето на Константинопол не само в „нов Рим“, но и в „нов Йеру-
салим“, в град-светилище, в същински център на християнското 
ойкумене. Неговата харизматична аура трябвало да привлича по-
клонници от всички посоки на света, да множи славата на ромеи-
те и техните василевси като привилегирован и избран народ и ед-
новременно с това да осигурява Божествената благодат и закрила 
над империята и нейната столица3. Още първите византийски 
императори от Константиновата династия започнали това дело, 
завещавайки тази свещена мисия на своите наследници, които чак 
до епохата на Комнините продължавали последователно да обо-
гатяват константинополските колекции от свети реликви и мощи, 
превърнали се във фундамент на византийската имперска идеоло-
гия. Исторически новата имперска столица не била пряко свър-
зана с конкретни библейски събития и персонажи, поради което 
Константин I Велики (324–337) и неговите наследници се заели 
с идеологическото превръщане на стария езически Византион в 
един от най-свещените християнски градове. Това бил дълъг про-
цес, който станал възможен най-вече благодарение на събиране-
то и пренасянето на безброй старозаветни и евангелски светини, 
мощи и реликви от Палестина, Сирия, Месопотамия, Анатолия, 
Гърция, Егея и Северна Африка. Така съдържащата се в тях Бо-
жествена слава и благодат била прехвърлена в новата държавна 
столнина, а сакралната история на Светите земи оживявала в 
самото сърце на християнската империя. По такъв начин била 
извършена легитимацията и трансформацията на „новия Рим“ в 
„нов Йерусалим“.

 3 Carile, M-C. Constantinople and the Heavenly Jerusalem?: through the 
imperial palace. – In: Proceedings of the 21st International Congress of 
Byzantine Studies (London 21–26 August 2006), vol. II, pp. 239–241. 
(http://www.wra1th.plus.com/byzcong/paper/VII/VII.2_Carile.pdf)
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Традицията свързва ранното превръщане на Константинопол 
в център на култа към реликвите на Господните страсти с имената 
на св. императрица Елена и нейния син св. император Константин 
Велики, благодарение на които част от Господния кръст и Светите 
гвоздеи от разпятието били пренесени от Свещения град в импер-
ската столица. Пренасянето на жезъла на Моисей в Константино-
пол също се свързвало с времето на управление на светия импе-
ратор. Неговият наследник Констанций II (337–361) пренесъл от 
Ефес и Гърция в новата имперска столица телата на св. ап. Тимо-
тей, св. ап. Андрей и св. апостол и евангелист Лука, както вероят-
но и мощите на св. мчци Памфил и Теодул и техните сподвижни-
ци, които били транспортирани от Антиохия. Император Валент 
(364–378) наредил пренасянето на главата на св. Йоан Кръстител 
от Киликия, което дело било довършено при неговия наследник 
император Теодосий I (379–395), когато от временното ѝ храни-
лище край Халкедон реликвата била донесена най-сетне в Кон-
стантинопол. Последният организирал също и репатрирането на 
мощите на покойния константинополски архиепископ св. Павел 
Изповедник, както и пренасянето на останките на африканските 

Пренасянето на ръката на св. пмчк Стефан от Йерусалим  
в Константинопол през 421 г. и посрещането ѝ от император Теодосий II  
(408–450). Слонова кост, Константинопол, V в. Trier, Domschatzkammer.
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св. мчци Терентий и Африкан и тези на понтийския св. мчк Фока 
Градинар във византийската столица. По време на управлението 
на император Аркадий (395–408) от Палестина в Константино-
пол било донесено тялото на старозаветния св. пророк Самуил, а 
вероятно и мощите на св. мчк Тирс. При властването на Теодосий 
II (408–450) от Светите земи били пренесени още фрагменти от 
Честния кръст и телата на старозаветния св. патриарх Йосиф, син 
на св. патриарх Яков, и на св. пророк Захария, баща на св. Йоан 
Кръстител (415). Императорското семейство било отговорно 
също и за откриването на мощите на св. 40 мъченици от Севастия 
и пренасянето от Йерусалим на дясната ръка на св. пмчк Стефан 
(ок. 421 г.) и други мощи от същия светец (438), както и тялото 
на св. Йоан Хризостом (Златоуст) от Комана (438) и вероятно 
мощите на св. пророк Исаия и светците Лаврентий и Агнеса. Из-
глежда, благодарение на императорската фамилия по това време 
от Свещения град в столицата били пренесени също и редица 
Богородични мощи, сред които мляко от Св. Дева Мария и про-
словутата ѝ чудотворна икона („Одигитрия“), която според преда-
нието била изографисана лично от св. апостол и евангелист Лука4.

През 468  г. император Лъв I (457–474) пренесъл от Антио-
хия в Константинопол мощите на св. Симеон Стълпник. При 
неговото управление в столицата бил пренесен и мафориона (по-

 4 Wortley, J. The Marian Relics at Constantinople, – Greek, Roman and 
Byzantine Studies, 45, 2005, pp. 171–172.

Пренасянето на 
тялото на св. Йоан 
Хризостом (Златоуст) в 
Константинопол през 438 г. 
„Менологий на Василий II“. 
Константинопол, ок. 985 г. 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana,  
Ms. Vat. gr. 1613.
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кров/мантия) на Св. Богородица. Император Зeнон (474–475; 
476–491) пренесъл от остров Кипър светото Евангелие от Ма-
тей, което принадлежало на св. ап. Варнава, а неговият наследник 
Анастасий I (491–518) се сдобил с пръст на св. Сергий от Ресафа 
в Сирия. Вероятно през 574 г. по нареждане на император Юс-
тин II (565–578) от Апамея през Антиохия в Константинопол 
пристигнал още един фрагмент от Честния кръст, както и една 
неръкотворна икона на Христос, която била пренесена в столи-
цата от Киликия5.

Персийското нашествие в Сирия и Палестина през 614 г. и 
последвалото арабско завоевание на Светите земи и Йерусалим 
през 637–638  г. довели до пренасянето и спасяването на още 
множество заначими реликви в Константинопол, който бла-
годарение на усърдието на първия „кръстоносец“, император 
Ираклий (610–641) се превърнал в същинска съкровищница 
на Господни светини. През 629  г. василевсът триумфално пре-
несъл в имперската столица възвърнатите от персийски плен 
йерусалимски реликви на Христовите страсти, сред които били 
Господното копие и Светата гъба. Малко преди мюсюлманите 
да завладеят Свещения град, в Константинопол изглежда била 
изпратена и (част от) реликвата на йерусалимския фрагмент от 
Честния кръст, която по-рано император Ираклий бил отвоювал 

 5 Ibid.; Klein, H. Sacred Relics and Imperial Ceremonies at the Great Palace 
of Constantinople, pp. 81–88, 93.

Пренасяне на мощи. 
„Менологий на Василий II“. 

Константинопол, ок. 985 г. 
Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana,  
Ms. Vat. gr. 1613.
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от персите заедно с останалите Господни светини6. След края на 
иконоборческата криза, византийската реконкиста и военните 
кампании на императорите от Македонската и Комниновата ди-
настия в Месопотамия и Сирия довели до пренасянето на още 
редица християнски реликви от Изтока в Константинопол. През 
944  г. Христовият мандилион7  бил триумфално пренесен от 
Едеса в имперската столица от победоносните армии на Роман 
I Лакапин (920–944)8. Година по-късно император Константин 
VII Багренородни (913–959) пренесъл дясната ръка на св. Йоан 
Кръстител в Константинопол. През 968  г. Никифор II Фока 
(963–969) донесъл в столицата Светия керамион (керамидион)9 
от Едеса, а през 975  г. Йоан I Цимисхий (969–976) пренесъл 
от Джабала (Габаон) на ливанското крайбрежие Христовите 
сандали, косите на св. Йоан Кръстител и чудотворната бейрут-
ска икона на Спасителя, от която, според Свети-Атанасиевата 
легенда потекли кръв и вода, когато била прободена с копие 

 6 Ibid., p. 88.
 7 Неръкотворният образ/отпечатък от лицето на Иисус Христос върху 

кърпа, който самият Спасител направил и изпратил на едеския цар 
Авгар (Абагар).

 8 Ibid.; Runciman, S. Some Remarks on the Image of Edessa, pp. 248–250.
 9 Неръкотворното изображение на Христовия лик върху керемида, 

което според предадената от Лъв Дякон и Робер дьо Клари легенда се 
било отпечатало по чудодеен начин при допир с едеския мандилион.

Пренасянето на 
Христовия мандилион от 
Едеса в Константинопол 
през 944 г. „Codex 
Græcus Matritensis Ioannis 
Skyllitzes“. Madrid, 
Biblioteca Nacional de 
España, cod. Vitr. 26–2,  
fol. 131 a.
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от евреите.10 При управлението на император Роман III Аргир 
(1028–1034) прочутото Христово писмо до цар Авгар било пре-
несено в Константинопол от византийския военачалник Георги 
Маниак след превземането на Едеса през 1032 г. и победата му 
над мюсюлманите.11 Тръненият венец на Христос бил донесен 
от Йерусалим във византийската столица вероятно през 1063 г., 
при властването на Константин X Дука (1059–1067)12. Във вре-
мето на император Мануил I Комнин (1143–1180) от Солун във 
византийската столица била пренесенa чудотворната икона на 
св. вмчк Димитър (1147), а от Ефес (ок. 1169–1170 г.) мрамор-
ната плоча, върху която Йосиф Ариматейски положил, балсами-
рал и повил Христовото тяло след снемането му от кръста13.

Така в продължение на повече от осем столетия целенасо-
чената и последователна политика на константинополските 

 10 Klein, H. Sacred Relics and Imperial Ceremonies, p. 92; Dostourian, A. 
Armenia and the Crusades, p. 32; За разлика от свидетелството на Матей 
от Едеса Лъв Дякон твърди, че сандалите на Христос били отнесени 
от сирийския град Хиераполис (Манбидж/Мемпетце), докато чудо-
творната икона била пренесена от Бейрут.

 11 Klein, H. Sacred Relics and Imperial Ceremonies, p. 92; Runciman, Some 
Remarks on the Image of Edessa, p. 249.

 12 Bacci, M. Relics of the Pharos Chapel: A View from the Latin West. – In: 
Восточнохристианские реликвии/ Eastern Christian Relics (ed. A. M. 
Lidov). Moskva, 2003, pp. 239.

 13 Van Millingen, А. Byzantine Churches in Constantinople. Fairford, 2010, 
pp. 222–223; Mango, C. Notes on Byzantine monuments. – DOP, 23–24, 
1969–1970, pp. 372–374; В коментарите си към българския превод на 
хрониката на Робер дьо Клари Н. Марков допуска, че каменната плоча 
била пренесена от Йерусалим през 1149 г. Вж. Марков, Н. Балканите 
през погледа на един френски рицар от началото на XIII в.. (Бележки 
върху хрониката на Робер дьо Клари). В. Търново, 2008, с. 67, 87 (бел. 
204). Времето на пренасянето на реликвата (1169–1170) в имперската 
столица, отбелязано от Георги Скилица, обаче съвпада с времето на 
завръщането в Константинопол на остатъците от командваната от 
мегадукса Андроник Контостефан византийска флота, която през 
лятото и есента на 1169  г. провела съвместна военна кампания с 
йерусалимските франки срещу Египет. Поради това е много по-веро-
ятно придобиването на светинята от Ефес да се свърже тъкмо с тази 
ромейска експедиция в Източното Средиземноморие.
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василевси и патриарси по издирването, пренасянето и натруп-
ването в църквите и манастирите на имперската столица на ог-
ромно количество евангелски и старозаветни светини, мощи и 
реликви от целия християнски Изток, постепенно превърнала 
Константиновия град в същински „нов Йерусалим“, както го 
описва авторът на житието на св. Данаил Стълпник. В края на 
XII в. ромейската столица вече се била превърнала в най-бога-
тата духовна съкровищница на християнския свят, а славата на 
нейните прочути светини достойно си съперничела с тази на 
Светите земи.

За щастие няколко свидетелства, датиращи непосредствено 
от периода преди Четвъртия кръстоносен поход (1150–1200) са 
съхранили подробни описания на константинополските църкви 
и пазените в тях реликви. Това са латинските аноними „Констан-
тинополски реликви“ (ок. 1150  г.)14, „Описание на Константи-
нопол“ (от късния XII в.)15, „Описание на константинополските 
светилища“ (ок. 1190 г.)16, „Leiðarvísir“ от исландския пилигрим 
Николаус, абат на Мункатхвера (1157)17, „Книга паломник“ от 
новгородския поклонник Добриня Ядрейкович, познат още като 
архиепископ Антоний Новгородски (1200)18, и гръцкия „Дека-

 14 Reliquiae Constantinopolitanae, Exuviae sacrae Constantinopolitanae 
(ed. P. Riant), vol. II, p. 211–212.

 15 Ciggaar, К. Une description anonyme de Constantinople, pp. 335–354.
 16 Descriptio sanctuarii Constantinopolitani, Exuviae sacrae Constan-

tinopolitanae (ed. P. Riant), vol. II, p. 216–217.
 17 Nicolaus Thyngeyrensis, Catalogus reliquiarum C.P., Exuviae sacrae 

Constantinopolitanae, vol. II, p. 213–216. Някои съвременни изследо-
ватели подлагат на съмнение авторството на абат Николаус (тъй като 
неговият поклоннически маршрут към Светите земи не включвал 
Константинопол) и го свързват с друг анонимен исландски пилигрим, 
посетил византийската столица на път за Йерусалим около средата на 
XII в. Вж. Ciggaar, K. Visitors from North-West Europe to Byzantium. 
Vernacular sources: Problems and Perspectives. – In: Byzantines and 
Crusaders in non-Greek Sources, 1025–1204 (ed. M. Whitby). Oxford 
2007, p. 140.

 18 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония въ Царьградъ в 
конце 12-го столетiя, СПб, 1872; Архиепископ Антоний Новгород-
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лог за Страстните реликви, пазени в църквата на Богородица Фа-
роска в Константинопол“ от Николай Месарит, скевофилакс (па-
зител на светини) на същия храм (ок. 1200/1201 г.)19. Съпостав-
ката между сведенията в тези източници дава една изключително 
добра и сравнително подробна представа за каталозите от мощи 
и реликви на най-важните храмове в града в самото навечерие на 
Четвъртия кръстоносен поход.

От сравнението между сведенията в тези извори става ясно, че 
съхраняваната по това време в катедралната църква „Св. София“ 
колекция от светини включвала: „донесения от царица Елена Гос-
поден кръст“, „двете плочи на светия Гроб Господен и гробните пе-
чати“, чудотворната бейрутска икона и изтеклата от нея Христо-
ва кръв, „кръвта и млякото на св. Панталеймон20, които сложени 
заедно не се смесват; и главата му, и главата на апостол Кондрат 
и мощите на други светци: и главите на Ермил и Стратоник21, и 
ръката на Герман22, с която поставят патриарсите, и иконата, 
която св. Герман беше изпратил по море без кораб на посолство-
то в Рим, и тя оцеля в морето; масата, на която Христос вече-
ря на Велики четвъртък с учениците си23; и пелените Христови 

ски, Книга Паломник (прев. С. Ракова). – В: Ракова, С. Четвъртият 
кръстоносен поход в историческата памет на православните славяни, 
С. 2007, с. 262–278.

 19 Николай Месарит, Декалог о реликвиях Страстей, хранящихся в 
церкви Богоматери Фаросской в Константинопле (перев. А. Ю. Нико-
форов). – В: Реликвии в искусстве и культуре Восточнохристианского 
мира (ред.-сост. А.М. Лидов) М., 2000, с. 127–131.

 20 Според преданието за мъченичеството на св. Панталеймон при отси-
чането на главата му потекло „мляко вместо кръв“.

 21 Св. мчци Ермил и Стратоник.
 22 Св. Герман, патриарх Константинополски (715–730).
 23 По-нататък в изложението си за различните константинополски 

храмове новгородският поклонник Добриня Ядрейкович дублира 
местонахождението на същата „мраморна трапеза“ от Тайната вечеря, 
като споменава присъствието ѝ също и в някаква църква, посветена 
на Богородица, намираща се в близост до улицата, която водела към 
конския пазар в града. Вж. Путешествiе Новгородскаго архiепископа 
Антония, с. 118; Архиепископ Антоний Новгородски, с. 272.
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и златните съдове, които влъхвите му поднесоха в дар“, мощите 
на св. Теофанида, „килима на св. Николай“, „железните вериги на 
Петър“, мощите и чудотворната колона на св. Григорий Чудотво-
рец, „скрижалите с Моисеевия закон и Кивот(а) с манна в него“24, 
венеца на император св. Константин, „горната плоча от Гроба 
Господен, железния остен, свределите и пилите, с които е направен 
кръстът Господен; и желязната верига от вратите на Петрова-
та тъмница; дървото, което е било на врата на Христос под желя-
зото [...] медната тръба Йерихонска на Иисуса Навина“, мрамор-
ния камък от кладенеца при който Христос срещнал самарянка-
та, чудотворната „говоряща“ мозаечна икона на Иисус, телата на 
светците Аверикий, Григорий Велики от Армения и Силвестър, 
„главите на Кир, Йоан25 и много други мощи“.26

В близост до катедралния храм „Св. София“ се намирала църк-
вата „Св. Богородица Халкопратия“, в чиито параклиси, според 
свидетелството на един английски пилигрим от края на XII в. се 
пазели мощите на св. мчк Никита, чудотворната икона на Христос 
Антифонит27, робата и поясът на Богородица28, мощите на отпра-
вилите се към празния Христов гроб жени мироносици, телата 
на св. ап. Яков, брат Господен, св. пророк Захария и св. праведни 
Симеон Богоприемец, както и мощите на св. младенци.29 Според 
новгородския поклонник Добриня Ядрейкович, редом с тези све-
тини в същата църква се пазели и „12-те коша с благословен от 

 24 Едно любопитно и уникално сведение, което авторите и любителите 
на сензации и мистификации обикновено пропускат в проследяването 
на историята и търсенето на следите на изчезналия Ковчег на Завета.

 25 Св. безсребърници и чудотворци Кир и Йоан.
 26 Reliquiae Constantinopolitanae, p. 212; Nicolaus Thyngeyrensis, p. 213; 

Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 65–92; Архие-
пископ Антоний Новгородски, с. 262–268.

 27 За тази чудотворна икона вж. Михаил Псел, Хронография (прев. В. 
Иванов). С., 1999, с. 148.

 28 Изглежда, част от същите Богородични реликви се пазели и в църквата 
„Св. Богородица Фароска“ в Големия императорски дворец. 

 29 Mango, С. Notes on Byzantine monuments, p. 371.



Глава VI 355

Христа хляб“, от който яли Иисус и учениците му, които били за-
печатани в стените на храма30.

Най-грандиозната константинополска колекция от реликви и 
мощи обаче се съхранявала в храмовете и параклисите на Големия 
императорски дворец31. Църквата „Св. Богородица Фароска“ не-
съмнено била най-богатият скевофилакион (съкровищница/хра-
нилище на светини) не само в този дворцов комплекс, но и в цяла-
та византийска столица. Същинска светая светих в самото сърце 
на империята, поради което нейният пазител Николай Месарит 
я описва като „втори Синай, Витлеем, Йордан, Йерусалим, Наза-
рет, Витания, Галилея, Тивериада, [...] планината Тавор, Пилатов 
преторий и Голгота“32. Съхраняваните в тази „нова Света земя“33 
реликви съживявали евангелските събития и претворявали пред 
очите на богомолците и поклонниците в императорския параклис 
най-емблематичните епизоди от сакралната история на християн-
ството34. Според свидетелствата на скевофилакса Николай Меса-
рит, новгородския поклонник Добриня Ядрейкович, исландския 
пилигрим Николаус от Мункатхвера и латинските анонимни кон-
стантинополски итинерарии в навечерието на Четвъртия кръс-
тоносен поход в храма „Св. Богородица Фароска“ се пазели мно-
жество скъпоценни Господни (основно от Христовите страсти), 
Богородични, апостолски, евангелски и старозаветни реликви и 
мощи като: няколко фрагмента от Честния кръст; голяма част от 
вът решността на Божи гроб; камъкът, който бил положен под гла-
вата на Христос в гроба; „все още зеленеещият, цъфтящ и оставащ 

 30 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 108; Архие-
пископ Антоний Новгороски, с. 271.

 31 Големият, или Старият императорски дворец, разположен в югоизточ-
ния край на Константинопол по склона към Мраморно море, намиращ 
се в непосредствена близост до катедралния храм „Св. София“ и Хи-
подрома, на практика представлявал дворцов комплекс, обединяващ 
палатите „Дафне“, Свещения дворец и „Вуколеон“. 

 32 Николай Месарит, с. 129; Klein, H. Sacred Relics and Imperial 
Ceremonies, p. 80.

 33 Bacci, M. Relics of the Pharos Chapel, p. 238. 
 34 Николай Месарит, с. 129.
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нетленен“ трънен венец на Спасителя; багреницата (пурпурния 
хитон/хламида), с която римските войници наметнали Иисус, и 
морската тръст (тръстиковият жезъл), която сложили в ръцете 
му, когато Го подигравали като „цар Иудейски“; Светият железен 
бич или нашийник35, с който бил измъчван Христос; тръстиковата 
пръчка, с която Той бил бит по главата; „закаленият в Господнята 
кръв“ неръждаем Свети гвоздей36 от разпятието; попитата в оцет 
Света гъба заедно тръстиката, на която била закачена, от която 
дали на разпнатия Христос да пие на кръста; имащото „вид на дву-
остър меч, във формата на кръстно знамение“ Господно копие, по 
което все още личали следи от Светата кръв и вода, които изтекли 
от ребрата на Христос; кристална фиала, съдържаща Светата кръв 
Господня; все още ухаещата на миро и балсам Господня плащани-
ца37, с която Христовото тяло било повито в Гроба; отпечатък от 
стъпката на Господ; Христовите дисаги, сандали, риза (туника), 
пояс, шал и кърпата38, която покривала главата му; „мраморният 
купел на Христа и друг един също от мрамор, в който Христос уми 
краката на учениците си“; ленената кърпа39, с която Иисус изтрил 
краката на апостолите, която все още пазела попитата вода и вла-

 35 Споменат в латинските текстове както като „flagellum“ (бич), така и 
като „collarium ferreum“ (железен нашийник), с който Христос бил 
привързан към колоната, на която бил бичуван от римските войници.

 36 Според автора на „Описание на константинополските светилища“ 
(ок. 1190 г.) останалите два Свети гвоздея се пазели съответно във 
френската кралска църква „Сен Дьони“ край Париж и в личния па-
раклис на йерусалимските крале в Свещения град. Вж. Descriptio 
sanctuarii Constantinopolitani, p. 217. Други латински източници, 
както и новгородският архиепископ споменават повече от един Свети 
гвоздей във Фароския скевофилакион. Вж. Bacci, M. Relics of the Pharos 
Chapel, p. 240; Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 
96; Архиепископ Антоний Новгородски, с. 269.

 37 Наречена в латинските итинерарии „Linteaminum“, „Sudarium“ или 
„Fasciae cum Sudario“. 

 38 Също представена като „Sudarium“ в латинските текстове и като 
„лентий“ от новгородския архиепископ.

 39 Назована като „лентион“ от Николай Месарит и „Lintheum“ от латин-
ските автори.
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га от светите нозе на последователите му; собственоръчно напи-
саното от Христос писмо до цар Авгар; мандилиона с Господния 
образ40 и керамидиона41 от Едеса; повоят42, воалът, робата (риза-
та), поясът, сандалите и посохът на Св. Богородица43; чудотвор-
ната икона на Св. Богородица „Ойкокира“44; по-голямата част от 
мощите на младенците45, пренесени от Юдея; „дясната ръка46 на 
Йоан Кръстител, с която поставят царете на царството, също 
и железният му посох с кръст отгоре, с който благославят новия 
цар“; главата на Предтечата, заедно с косата и брадата, както и не-

 40 Наречен „Mantile“ и „Manutergium“ в латинските анонимни константи-
нополски итинерари и „Убрус“ в текста на новгородския архиепископ.

 41 Новгородският поклонник Добриня Ядрейкович споменава „две 
керемиди“, заедно с „платното с образа на Христос“.

 42 „Повоят“ на Богородица е споменат от Добриня Ядрейкович. Веро-
ятно става въпрос за пелените на младенеца.

 43 Новгородският архиепископ дублира част от Богородичните реликви 
при описанието на каталога със светини, пазени в друга константино-
полска църква (която някои изследователи идентифицират като „Св. 
Богородица от Халкопратия“), в който той също посочва светини 
като ризата, пояса и посоха на Св. Дева Мария. Вж. Путешествiе 
Новгородскаго архiепископа Антония, с. 106; Архиепископ Антоний 
Новгородски, с. 271. За идентификацията на споменатата от Добриня 
Ядрейкович църква с храма „Св. Богородица от Халкопратия“ вж. 
Mango, С. Notes on Byzantine monuments, p. 371, n. 17.

 44 Присъствието на тази икона в църквата „Св. Богородица Фароска“ е 
регистрирано единствено от пизанеца Лео Тускус ок. 1177 г.

 45 В своето „Хождение до Светите земи“ от началото на XII в. руският 
поклонник игумен Даниил свидетелства, че половината от мощите на 
младенците били пренесени от Витлеем в Константинопол. За разлика 
от латинския аноним от ок. 1190 г., който поставя тази част от техните 
мощи в императорската капела в Големия дворец (т.е. „Св. Богородица 
Фароска“), анонимният английски пилигрим от края на XII в. и новго-
родският поклонник Добриня Ядрейкович локализират останките на 
младенците в църквата „Св. Богородица от Халкопратия“. Вж. Mango, 
С. Notes on Byzantine monuments, p. 371; Путешествiе Новгородскаго 
архiепископа Антония, с. 107–108 и бел. 103; Архиепископ Антоний 
Новгородски, с. 271 

 46 Заедно с китката.



358 Кръстоносните походи: реликви и чудеса

говите одежди47; главата на неговия баща св. пророк Захария48; 
главата и ръката на св. ап. Андрей; главата и ръката на св. ап. Яков 
Зевдеев; главата на св. апостол и евангелист Матей, тялото и ръ-
ката на св. ап. Филип; главата и пръста на св. ап. Тома; главата на 
св. ап. Павел; главата на св. апостол и евангелист Лука; главата на 
св. праведни Симеон Богоприемец; китката на св. пмчк Стефан; 
ръката на св. вмчк Георги; главата и мощите на св. вмчк Теодор Ти-
рон; главата на св. мчк Епимах и др.

В посветената на Спасителя, св. архангел Михаил и св. пророк 
Илия „Неа еклесия“ („Нова църква“), която също била част от ком-
плекса на Големия императорски дворец, се съхранявали множе-
ство старозаветни и евангелски реликви, за което свидетелстват 
описанията на исландския пилигрим Николаус от Мункатхвера и 
новгородския поклонник Добриня Ядрейкович. В нея се намира-
ли: една (или три) от тръбите „на Иисус Навин от превземането на 
Йерихон [...] рог от овена на Авраам: Ангелите ще свирят с тази 
тръба и с този рог за второто пришествие на Господа [...] рогът на 
Самуил, с който той помаза с миро главата на цар Давид, и жезълът 
на Моисей, с който той раздели морето и преведе хората, а после по-
топи фараона и египтяните [...] масата, на която Авраам яде хляб 
със Светата Троица [...] един кръст от лозата, която Ной засади 
след потопа, и маслиненото клонче, което донесе гълъбът, е в тази 
лоза [...] част от овчата кожа на свети Илия и неговият пояс“. В съ-

 47 Тези реликви от св. Йоан Кръстител са споменати в латинската версия 
на писмото на император Алексий Комнин до фландърския граф и в 
латинския „Mercati Anonymous“ от XII в., който също се основава 
върху по-ранен гръцки текст. Според свидетелството на латинския 
аноним „Описание на константинополските светилища“ от ок. 1190 г. 
във Фароската църква се пазели челюстта и тилът от главата на Пред-
течата, докато латинският аноним „Константинополски реликви“ 
от ок. 1150 г. посочва църквата на Студийския манастир „Св. Йоан 
Предтеча“ като мястото, където се съхранявали тилната част от главата 
на Предтечата, заедно с главата и дясната ръка на неговия баща св. 
пророк Захария. Новгородският поклонник Добриня Ядрейкович 
също локализира черепа на св. пророк Захария в същия манастир. Вж. 
тук бел. 62.

 48 Вж. предходната бележка.
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щата църква се съхранявали и щитът и кръстът на св. Константин 
Велики, които той носел на война, както и стълбът, на който бил 
вързан св. мчк Исидор, заедно с неговите мощи49.

Изглежда, в тези две дворцови църкви („Св. Богородица Фа-
роска“ и „Неа еклесия“) се пазели също и някаква част от ръцете 
на св. ап. Петър, главата на св. Григорий от Армения, косите на св. 
Григорий Назиански, одеждите на св. вмчк Димитър, жезълът на 
Аарон, брадвата, с която Ной направил Ноевия ковчег, тронът на 
цар Давид, юздата (сбруята) на император св. Константин Вели-
ки и хламидата на неговата майка, св. императрица Елена50.

В същия дворцов комплекс на Големия императорски палат в 
църквата „Св. Стефан“ се пазели дясната ръка на св. пмчк Стефан, 
един фрагмент от Честния кръст и преписаното от св. ап. Вар нава 
Евангелие от Матея51. В Христовия параклис при портата Халке, 
която водела към Големия императорски дворец, се намирал ки-
чур от косите на св. Йоан Кръстител, докато в един от параклиси-
те на самия палат се съхранявала изтеклата от чудотворната бей-
рутска икона кръв52.

В срещуположния край на града, в разположения край Златния 
рог Влахернски дворцов комплекс се намирали църквата „Св. Бо-
городица Влахернска“ и прилежащата към нея църква-скевофила-

 49 Венецианците претендирали, че през 1125  г., при завръщането на 
кръстоносната им експедиция от Светите земи са пренесли тялото на 
същия св. мчк Исидор от остров Хиос в тяхната метрополия. „Светата 
кражба“ и пренасянето на мощите на същия светец от Хиос във Вене-
ция са подробно описани от самия похитител Цербанус Цербани не-
посредствено след събитието. Вж. Cerbani Cerbani, pp. LXVl—LXIX, 
321—334. По-подробно за това вж. тук в Глава IV: Кръстоносното 
движение през XII в. и реликвите.

 50 Nicolaus Thyngeyrensis, p. 214–215; Descriptio sanctuarii Constanti-
nopolitani, p. 216.

 51 Klein, H. Sacred Relics and Imperial Ceremonies, p. 93.
 52 Ibid., p. 94; Bacci, M. Relics of the Pharos Chapel, p. 241; Според други 

източници кръвта от бейрутската икона се намирала в константи-
нополския катедрален храм „Св. София“ заедно със самото свято 
изображение.
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кион „Агиа Сорос“, в която се съхранявали покровът (мантията)53 
на Св. Дева Мария и чудотворната икона „Св. Богородица Вла-
хернитиса“. Тези две Богородични реликви били сред най-мощ-
ните „паладиуми“ на Константинопол и Византия, поради което 
през вековете били многократно използвани като военни талис-
мани и инсигнии, в качеството им на „непобедимо оръжие“, при за-
щитата на града и в кампаниите срещу враговете на империята54. 
В началото на XIII в. в същата църква се пазели мощите на св. вмчк 
Теодор Стратилат заедно с щита и меча му, както и една икона на 
св. Йоан Кръстител, в която били запечатани кичури от косите на 
Предтечата55.

В константинополския храм „Св. Апостоли“ се пазели мра-
морният стълб, на който бил вързан и бичуван Христос; дървото, 
което било сложено под краката на разпнатия на кръста Спаси-
тел; гръдна кост от св. Йоан Кръстител; мраморен отпечатък от 
стъпалото на св. ап. Петър; телата и одеждите на св. апп. Андрей, 
Лука и Тимотей; главите на св. ап. Яков,брат Господен, и на св. ап. 
и евангелист Матей56; главата на св. пмчк Стефан57; главата на св. 

 53 Означен като „мафорион“ в гръцките текстове и неточно предаван 
като „омофор“ в българската специализирана литература.

 54 Wortley, J. The Marian Relics at Constantinople, pp. 171–187; Wolf, G. 
Icons and sites. Cult images of the Virgin in mediaeval Rome. – In: Images 
of the Mother of God: Perceptions of the Theotokos in Byzantium (ed. 
M.Vasilaki). Aldershot, 2005, p. 29; Angleidi, C., Papamastorakis, T. 
Picturing the spiritual protector: from Blahernitissa to Hodegetria. – In: 
Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium 
(ed. Vasilaki, M.). Aldershot, 2005, pp. 209–213; Pentcheva, B. Icons and 
power: The Mother of God in Byzantium. 2006, pp. 51–53, 63. 

 55 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 111–112; Ар-
хиепископ Антоний Новгородски, с. 271.

 56 Половин век преди описанието на новгородския архиепископ 
латинският аноним „Константинополски реликви“ от ок. 1150  г. 
посочва църквата „Св. Богородица Фароска“ като мястото, където 
се пазела главата на св. апостол и евангелист Матей. Вж. Reliquiae 
Constantinopolitanae, Exuviae sacrae Constantinopolitanae, vol. II, p. 
212.

 57 Според новгородския архиепископ „Стефановият лоб, разбит с камъ-
ни, а сега слепен“ се пазел в една от посветените на първомъченика 
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мчк Теодор58, главата на св. вмчк Панталеймон59; ръката на св. мчк 
Диомед; главата на св. Спиридон, ръката на св. Фортунат; ръката 
на св. мчк Кириак, главите на светците Козма и Дамян; сребър-
ните ковчези на безсребърниците; кост от св. Мария Египетска; 
мощите на св. Йоан Златоуст и св. Григорий Богослов; главата на 
св. Василий Велики; телата на св. император Константин и св. им-
ператрица Елена и др60.

Сред множеството реликви в църквата „Пантократор“ били 
мраморната плоча, върху която след снемането от кръста било 
положено Христовото тяло, и по която все още личали сълзите 
на Богородица, както и чудотворната икона на св. вмчк Димитър 
Солунски61.

В богородичния манастир „Одигитрия“ се пазела едноименна-
та чудотворна икона на Св. Дева Мария, която била изписана от 
св. апостол и евангелист Лука, както и ръка, пръст и други мощи 
на св. Спиридон.

В Студийския манастир „Св. Йоан Предтеча“ се съхранявали 
„обликът на св. Йоан Кръстител“62, както и горната част от гла-
вата, гърдите, пръст и зъб от Предтечата, главата на баща му св. 
пророк Захария, главата на св. Вавила, телата на св. Теодор Сту-

църкви в града. Вж. Путешествiе Новгородскаго архiепископа Анто-
ния, с. 160–161; Архиепископ Антоний Новгородски, с. 275.

 58 Латинският аноним „Константинополски реликви“ не уточнява дали 
това била главата на св. Теодор Тирон или на св. Теодор Стратилат. 
Reliquiae Constantinopolitanae, Exuviae sacrae Constantinopolitanae, 
vol. II, p. 212.

 59 Поклонникът Добриня Ядрейкович споменава същата реликва сред 
светините в колекцията на константинополския катедрален храм „Св. 
София“. 

 60 Ibid.; Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 118–119; 
Архиепископ Антоний Новгородски, с. 272.

 61 Van Millingen, A. Byzantine Churches, pp. 223–224; Mango, С. Notes 
on Byzantine monuments, pp. 372–374; Путешествiе Новгородскаго 
архiепископа Антония, с. 121–122; Архиепископ Антоний Новгород-
ски, с. 272.

 62 Вероятно под „облик“ се има предвид лицето (лицевата част от главата) 
на св. Йоан Кръстител.
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дит и брат му Йосиф Студит, епископ солунски и още множество 
други мощи63.

В Манганския манастир се пазели черепът, дясната китка и 
ръка на св. вмчк Георги и ръката на св. мчк Прокопий64.

В Калояновия манастир се съхранявали главата и мощите на 
св. Власий, във Филантроповия манастир – още един от Светите 
гвоздеи от Христовото разпятие, а в манастира „Пандопафтия“ – 
още фрагменти от Честния кръст и мощи на редица светци65.

В намиращата се край „Св. София“ „Страноприемница (Бол-
ница) на Самсон“, където обикновено отсядали западноевропей-
ските пилигрими при пътуването си към Светите земи, се пазели 
тоягата, патрахилът и ризата на св. Сампсон Странноприемец, 
заедно със скарата, на която бил измъчван св. мчк Орест66.

 63 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 121–122; Ар-
хиепископ Антоний Новгородски, с. 271; Според свидетелствата на 
други поклонници от същата епоха, главата на св. пророк Захария се 
пазела в църквата „Св. Богородица Фароска“. Вж. тук бел. 47 и 48.

 64 Reliquiae Constantinopolitanae, p. 212; Путешествiе Новгородскаго 
архiепископа Антония, с. 114–115; Архиепископ Антоний Новгород-
ски, с. 271.

 65 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 122–123; Ар-
хиепископ Антоний Новгордоски, с. 272–273.

 66 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 166–167; 
Архиепископ Антоний Новгородски, с. 276; След завладяването на 
византийската столица от кръстоносците тези светини не се спомена-
ват в изворите, но не е изключено след 1204 г. въпросните реликви да 
са преминали във владение на братята от военно-монашеския Орден 
на св. Сампсон, създаден от латинския император Анри (1206–1216) 
при „хоспитала“ на едноимения Странноприемец в Константинопол. 
Възможно е новата духовно-рицарска институция да е присвоила ре-
ликвите, свързани с нейния патрон. Повече за историята и дейността 
на тази оригинална духовно-рицарска институция в Латинската им-
перия вж. при: Stathakopoulos, D. Discovering a Military Order of the 
Crusades: The Hospital of St. Sampson of Constantinople. – Viator, 37, 
2006, pp. 255–73; Van Tricht, F. The Latin „Renovatio“ of Byzantium: 
The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden–Boston 2011, pp. 
343–349.
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Редица други църкви и манастири в града съхранявали още 
множество старозаветни и евангелски реликви като мощите на 
св. пророк Исаия; тялото на св. пророк Даниил; друга част от 
овчето кожено наметало на св. пророк Илия; железния жезъл 
на св. ап. Андрей; главата на св. ап. Филип; мощите на св. ап. 
Онисим; мощите на св. пмчца и равноапостолна Текла; мощите 
на св. вмчца Варвара; мощите на св. безсребърници и чудотво-
рци Козма и Дамян; мощите на св. безсребърници и чудотвор-
ци Кир и Йоан; главите на св. мчци Сергий и Вакх, ръката и 
кръвта на същия св. Сергий; кръвта на св. мчк Епимах; главата 
и мощите на св. преп. Дий; мощите на св. преп. Теодор Сикеот; 
мощите на св. Роман Сладкопевец; главата на св. преп. Йоани-
кий; черепа на св. вмчк Прокопий; черепа на св. мчк Акиндин, 
главата и патрахила на първия константинополски патриарх св. 
Митрофан; мощите на константинополския патриарх св. Ники-
фор Изповедник и на александрийския патриарх Йоан Милос-
тиви; мощите на св. Евфимия; мощите на св. Теодосия; както и 
мощите на светците и светите мъченици Диомед, Мамант, Мо-
кий, Самсон, Анастасий, Лаврентий, Карп, Папила, Флор, Ла-
вър, Платон, Роман, Никита, Фотиния, Ана Девица, Анастасия 
Девица, Николай Нови, Стефан Нови, Евтимий Нови, Евдоким 
Нови, Йоан Кущник, Маркиан, Леонтий, Гурий, Самон и Авив, 
Юлиан, Кирик и Юлита, Агатоник, Акакий, Юлиания и много 
други67.

Всички тези християнски светини имали изключителна роля, 
функция, значение и влияние в духовния, политическия, военния, 
икономическия, социалния и артистичния живот в имперската 
столица. Светините имали важна роля и място в литургичния 
ритъм и ежегодния празничен цикъл в града, като понякога били 
ритуално използвани при извънредни и екстремни ситуации 
като природни бедствия, размирици и войни. Същевременно ог-
ромният поток от поклонници от целия християнски свят, кой-

 67 Путешествiе Новгородскаго архiепископа Антония, с. 108–184; Ар-
хиепископ Антоний Новгородски, с. 271–278.
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то прочутите константинополски реликви и мощи привличали, 
осигурявал сериозни приходи и оказвал благоприятно влияние 
върху икономиката и търговията в града. Някои реликви и мощи 
имали съществено значение в ромейските монархически и цър-
ковни традиции и в частност в церемониите по помазването и 
коронясването на византийските императори и императрици, в 
тези по ръкополагането на константинополските патриарси, как-
то и в някои случаи на ритуално полагане на клетва от или пред 
василевса. Други били умело използвани в международната поли-
тика и дипломация на ромейските владетели като част от тяхната 
дарителска практика. Фрагментирани и дарявани на влиятелни 
гости и емисари в императорския двор, светините подчертавали 
престижа на василевса като глава на християнското семейство 
от народи и същевременно постигали конкретни политически 
цели. Част от Господните и Богородични реликви и чудотворни 
икони били използвани като паладиуми и военни талисмани на 
Константинопол и Византия (Романия) и били употребявани 
като „непобедимо оръжие“ в защитата на столицата (при обсади-
те на перси, авари, араби, българи и руси), както и в кампаниите 
и походите срещу враговете на империята (българи, печенеги и 
турци). Същевременно пренасянето и присъствието на такова 
огромно количество светини в града стимулирало развитието 
на златарските и ювелирните занаяти в града, които обслужвали 
нуждите по създаването на нови реликварии и мощехранителни-
ци, които пък били сред най-изящните образци на византийското 
религиозно изкуство. Култът към реликвите в града повлиял също 
византийската агиографска литература, химнография, сакрална 
музика и изобразителни изкуства, които обслужвали религиоз-
ния живот в столицата.

Духовните съкровища на Константинопол, които за няколко 
века успели да преобразят града в същински „нов Йерусалим“, 
привличали и осигурявали свръхестествената благодат и закри-
ла над византийската столица. Едновременно с това те издигали 
престижа на византийските императори като свещени пазите-
ли и защитници на Господните светини пред лицето на света и 



Глава VI 365

карали ромеите да се чувстват като избран народ сред христи-
янското ойкумене. В същото време обаче те привличали вни-
манието, завистта и алчността на пилигримите и християните 
от Запада, които още от времето на първите нормански набе-
зи във византийските земи и ранните кръстоносни походи към 
Ориента започнали да проявяват нездрав интерес към Романия 
и Константинопол и тяхното приказно изобилие от несметни 
материални и духовни богатства. Още призивът от т.нар. писмо 
на император Алексий Комнин до графа на Фландрия и владе-
телите на Запада отразявал тези тенденции и изиграл ролята на 
своеобразен катализатор в така формиращите се и назряващи 
сред латинското християнство настроения, тежнения и стере-
отипи спрямо ромеите и тяхната империя. Кутията на Пандора 
била отворена.

Цяло столетие по-късно, в началото на XIII в. традицията на 
лова на реликви от Изтока (Византия и Светите земи) вече била 
пуснала дълбоки корени в манталитета, идеологията и практи-
ката на пилигримското/кръстоносното движение на христия-
ните от Запада. Докосвайки се все по-интензивно и по-трайно 
до света на Ориента, те засилвали все повече своите интереси и 
стремежи към придобиване, усвояване и наследяване на мате-
риалните и духовните богатства на този разкъсван от вътрешни 
кризи и застрашен от външни врагове очарователен свят, който 
все по-често зовял за тяхната помощ. След загубата на Йеру-
салим в края на XII  в., а с него и на богатия ресурс от релик-
ви, който дотогава осигурявали Светите земи, тези интереси и 
стремежи на експанзивно настроеното латинско християнство 
се пренасочили по естествен начин, като се фокусирали преди 
всичко върху Константинополската империя – „новата Света 
земя“. Неизчерпаемата духовна съкровищница на Романия била 
особено предизвикателен и апетитен алтернативен източник на 
светини, които и без това от векове изкушавали Запада. Трябва-
ло да бъдат намерени единствено повод и оправданиеза тяхното 
заграбване. И те не закъснели.


