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Глава III
Реликвите на Латинския
Ориент и поклонничеството
през XII в. (до 1187 г.)

1. Сакралната география
на Утремер

У

спехът на Първия кръстоносен поход положил основите на франкската „колонизация“ в Източното Средиземноморие и трайното присъствие на латинското християнство в
Отвъдморските земи, които довели до раждането на Латинския
Ориент1. Така в самия край на XI и началото на XII в. в Светите
земи били създадени няколко нови християнски държави, основани от пилигримите, които просъществували близо двеста години.
Това били Антиохийският принципат/княжество (1098–1268),
Едеското графство (1098–1144/1150), Йерусалимското крал1

Според някои съвременни изследователи на кръстоносните походи
като Джонатан Филипс основаните от кръстоносците държавни
формирования могат да бъдат дефинирани като „колонии“ (територии, които първоначално били завоювани и заселени по религиозни
причини, като жителите на тези новозавладени земи продължавали
да поддържат тесни връзки с родните си страни както заради общите
верски интереси, така и поради необходимостта от материална и
военна помощ). Вж. Phillips, J. The Latin East 1098–1291. – In: RileySmith, J. The Oxford Illustrated History of the Crusades. Oxford, 1995
(2001), p. 112.
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ство (1099–1291)2, Триполитанското графство (1102/1109–
1189/1289)3 и Галилейското княжество4. Латинското въоръжено
поклонничество сътворило цял един нов свят в християнския
Изток, познат от съвременниците като Утремер (Отвъдморието
или Отвъдморските земи). Един свят, създаден на практика от
пилигримите и за пилигримите. Това било „царството на поклонниците“, както находчиво го определя Жан Ришар5. В действителност един от основните резултати на Първия кръстоносен поход
било тъкмо обезпечаването на достъпа до светите места и респективно осигуряването на нов подем в поклонническото движение
към Светите земи. Вследствие на военните успехи на франките
в Ориента – Сирия и Палестина, които от векове били основен
ценър на християнското поклонничество – започнали да привличат огромен пилигримски поток от Запада, какъвто предходните
столетия не познавали.
Новините за завоюването на Отвъдморските земи и Йерусалим от първите кръстоносци и освобождаването на Божи гроб
бързо завладели чувствата, представите и въображението на християните от Западна Европа. Латинският Ориент и най-вече Свещеният град отново се превърнали в проекция на съкровените
въжделения, мечти и фантазии на поколения християни и се утвърдили като своеобразна алегория на Небесното царство. Свети2

3

4

5

Йерусалимското кралство просъществувало в два основни периода:
1099–1187 г. (със столица Йерусалим) и 1187–1291 г. (първоначално
със столица Тир, а след това – Акра).
След края на провансалската династия Сен Жил Триполитанското
графство преминало по наследствена линия под властта на антиохийс
ките принцове, които същевременно станали и графове на Триполи.
На практика Триполитанското графство надживяло Антиохийското
княжество и просъществувало до 1289 г., когато било завладяно от
мамелюците.
Особеният статут и история на франкските територии в Галилея дават
основание на изследователи като Ж. Ришар да обособяват Галилейското княжество като пета сеньория на картата на Латинския Ориент
през XII в. Вж. Ришар, Ж. История на кръстоносните походи. С., 2005,
с. 98–99.
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское королевство. СПб., 2002, с. 32.
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те земи били схващани като възвърнатата „родина на християните“, а Йерусалим – като майка и глава на Църквата, като същински
пъп на света6. Завладяването на Свещения град от кръстоносците
дало дори нов смисъл на християнската есхатология, понеже някои вярвали, че тъкмо това преломно събитие отбелязвало приближаването на края на света и идването Страшния съд. Всички
тези символични, алегорични и хилиастични представи обаче се
основавали на една специфична особеност на Светите земи, свързана с идеята, че физическият достъп и прикосновение до местата
и предметите, осветени от мистичната аура на библейските персонажи и събития, за които местната традиция все още пазела
жив спомен, осигурявали на християнските поклонници възможността за едно съкровено преклонение и докосване не само до
сакралното време-пространство, но и до самата Божествена благодат. Светата земя била възприемана от пилигримите като жива
реликва, която била осветена от живота, учението, страданието,
смъртта и възкресението на приелия плът Господ Иисус Христос,
която била попила и поела в себе си светостта, благодатта, благословията и мистичната мощ на пророците, светиите, апостолите
и първите мъченици, както и Светата кръв на самия Спасител7. В
такъв смисъл възстановената вследствие на Първия кръстоносен
поход възможност за масов достъп и относително свободно и без6

7

Още първите пилигрими, пристигнали на поклонение в Йерусалим
в годините непосредствено след края на Първия кръстоносен поход
и през първите десетилетия от създаването на Латинския Ориент,
започнали да отразяват тези представи и да описват Божи гроб като
същински axis mundi. Според английския поклонник Сийулф (ок.
1101–1103 г.), „недалеч от мястото на Голгота се намира мястото,
наречено Компас, където нашият Господ Иисус Христос със соб
ствената си ръка отбелязал и измерил центъра на света“. Николаус,
абат на манастира „Тхвера“ в Исландия, който извършил поклонение
в Йерусалим ок. 1140 г., също свидетелства, че в храма на Божи гроб
се намирал „центърът на света, там, където [през отвора на купола]
слънцето огрява директно от небето на празника на св. Йоан [т.е. в
деня на лятното слънцестоене]“. Вж. Мorris, C. The Sepulchre of Christ,
pp. 183–184, 205.
Ibid., p. 183, 246.
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Божи гроб – базиликата
„Възкресение Христово“.
Фотография, ок. 1890–1900 г.

опасно поклонническо пътуване до бреговете на Източното Средиземноморие,
както и за преклонение пред
местните светини и реликви,
отново давала на християните шанса за осъществяване на
онова уникално и съкровено
религиозно преживяване, което на практика представлявало истинско въплъщение на вярата им и осмисляло техния живот8.
Поклонническите итинерарии (пътеводители) от XII–XIII в.
и свидетелствата на пътешественици и пилигрими като англичанина Сийулф, руския игумен Даниил, византийеца Йоан Фока,
германските поклонници Йохан от Вюрцбург, Теодорих, Алберт
фон Щаде, Бурхард от планината Сион, утремерския франк Рого
Фретел от Назарет и др. изобилстват от описания на георгафски
места, обекти и предмети, пряко свързани и асоциирани с различни персонажи и епизоди от старозаветните и евангелските разкази или от свещеното предание, които едновременно с излагането
на пилигримските маршрути всъщност очертавали сакралната
география на Сирия и Палестина. В началото на XII в. градовете
Лаодикeя и Яфа били основните пристанища на зараждащия се
Латински Ориент, но с напредването и разширяването на завоеванията на франките Акра се наложила като основен порт, който
посрещал прииждащите по море западноевропейски пилигрими.
От последния град Поклонническият път поемал в южна посока
към планината Кармел, където се намирали пещерата и скитът на
8

Riley-Smith, J. Peace never established, p. 93.
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св. Дионисий и манастирът „Св. Маргарита Гръцка“. Тази обител
пазела спомена за присъствието на св. пророк Илия на това място. Крайморският път отвеждал пилигримите до малкото селище
Анн, където според преданието били изковани Светите гвоздеи за
Христовото разпятие, а оттам и до Кафарнаон, където били отсечени тридесетте сребърника, срещу които Иуда Искариот предал
Спасителя. В манастира „Св. Екатерина“ на Синайската планина
поклонниците били привличани от светостта на мястото, където
Моисей видял горящия къпинов храст и от историите за чудодейния елей, който изтичал от мощите и гроба на светицата. Местните монаси твърдяли, че манната, падаща по планината и това свято
миро били единствената храна, с която те и пустинните животни
се хранели. В Газа поклонниците можели да почетат паметта на
Самсон, в Яфа да видят пристана, от който „св. Яков Галисийски
(Компостелски) се отправил към Испания“, а в Лида да се докоснат до гроба и местата, свързани с чудесата на св. вмчк Георги.
Още при самото влизане в Йерусалим пилигримите се натъквали
на изобилие от светини. Посрещала ги портата на св. Стефан, която пазела спомена за трагичната смърт на първия християнски мъченик. Следвайки стъпките на самия Христос по „Виа Долороса“
(„Пътят на Страданието“), те се озовавали на Божи гроб. В огромния храмовия комплекс пилигримите се покланяли пред мястото, където Иисусовото тяло било положено преди погребението,
както и пред самата гробница на Спасителя. В същата църква те
се прекланяли пред скалата на Голгота (където можели да видят и
докоснат дупката, в която бил издигнат Господният кръст и където върху камъка все още се виждали следи от пролятата Христова
кръв при разпятието9) и почитали мястото, където св. импера9

При Голгота на мястото на разпятието, „където всеки може ясно
да види Христовата кръв върху камъка сякаш е прясно пролята“, се
намирала дупката, в която, според свидетелството на руския игумен
Даниил бил издигнат Честният кръст: „По средата на върха ѝ [на
скалата] е издълбана дупка, дълбока един лакът и широка около педя;
там е бил изправен Господният кръст. Под тази скала лежи черепът
на първия човек Адам. По време на Господното разпятие, когато Той
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трица Елена открила Животворящия кръст и останалите реликви
на Господните страсти. Сетне пилигримите се докосвали до колоната, на която Иисус бил бичуван, и посещавали тъмницата, в която бил затворен. Показвали им църквата „Св. Мария Латинска“
с мястото, където според евангелската традиция ридали светите
жени, и чудотворното изображение на Дева Мария (Египетска),
което се пазело там. В свещената си обиколка из града пилигримите се спирали и в абатствата „Св. Богородица Йосафатска“ и
„Св. Ана“, където се покланяли съответно пред гроба на Светата
Дева и пред гроба на нейната майка. Отвеждали ги на Храмовия
хълм, където да се помолят в „Божия храм“ и да почетат жертвения олтар на Авраам, а сетне и до църквата на св. Яков Малки,
брат Господен, където се пазел споменът за мъченическата смърт
на едноименния първи епископ на Йерусалим. Поклонническият
тур из Свещения град продължавал с преклонение пред жертвеника, на който бил умъртвен Захария, син Варахиин – един от дванадесетте „малки“ пророци, „Къпалнята на Богородица и нашия
Господ“, Сионската планина, мястото на съда на Кайафа, параклиса на Св. Дух, къпалнята Силоам, Акелдама („Кръвната нива“, купената с тридесетте сребърника на Иуда Искариот земя, в която
погребвали скитниците), потока Кедрон, от който Давид събрал
камъните, с които сразил Голиат, Гетсиманската градина и Елеонската планина (Маслиновия хълм), където се пазел отпечатък от
стъпката на Христос, мястото, където израсло дървото, от което
бил направен Господният кръст, Йосафатската долина и много
други свещени и чудодейни места, които свещената традиция и
издъхнал на кръста, завесата на храма се раздрала, скалата се разцепила
и камъкът над черепа на Адам се разтворил и кръвта и водата изтекли
от ребрата на Христос, потекли през пукнатините върху черепа и тъй
измили греховете човешки.“ В тази дупка, в която някога бил издигнат
Светият кръст на Христовото разпятие, пилигримите имали обичай
да докосват и отъркват главите и лицата си. Вж. Питърс, Ф. С. Йерусалим, с. 341; Hamilton, B. The Impact of Crusader Jerusalem on Western
Christendom. – The Catholic Historical Review, vol. 80, 4, 1994, p. 710;
Pringle, D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: The
City of Jerusalem. vol. III, Cambridge, 2007, p. 28.
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предание превърнали в светини и живи реликви. Отвъд Йерусалим Поклонническият път продължавал към Витания и Емаус, а
оттам към родното място на св. Йоан Кръстител, градината на
Авраам, Йерихон, пустинята, където Христос се молел и постил
четиридесет дни (където на пилигримите била показвана скалата,
на която Спасителят бил изкушаван от Сатаната), сетне отвеждал
към Витлеем, родното място на Иисус (където се пазели неговите
ясли, кладенецът, в който паднала пътеводната звезда на влъхвите,
гробниците на погубените от цар Ирод младенци и гробът на св.
Йероним). В Хеброн на поклонниците били показвани мястото
на сътворението на Адам и Ева и домовете на Каин и Авел, в Наблус – кладенецът на Яков, който носел спомена за разговора на
Иисус със самарянката, а в Севастия – мястото, където бил посечен св. Йоан Кръстител. Пътят на поклонниците продължавал
покрай Таворската планина, пазеща спомена за Господното Преображение и отвеждал пилигримите до Тивериада и водите на
Галилейското езеро, а сетне до Капернаум и Кана, напомнящи за
многобройните Христови чудеса и до река Йордан, край светите
води на която имало един огромен камък, върху който се вярвало, че Иисус Христос стоял по време на кръщението си. През XII
и XIII в. по-дръзките и ревностни пилигрими се отправяли дори
чак до покрайнините на Дамаск, където благодарение на специално споразумение със сарацините можели да посещават православния манастир на Св. Богородица в Сейдная, в който се пазела
произвеждащата свето миро чудотворна константинополска икона на „Сарденайската [Сейднайската] Божия майка“, почитана
едновременно от християните и от мюсюлманите. Именно оттам латинските поклонници отнасяли със себе си в Европа като
скъпоценна реликва церителен елей от иконата10. Отправяйки се
10

Според свидетелството на хрониста Арнолд от Любек изображението
на Богородица върху чудотворната икона от Сейдная „се превърнало
в плът и от него непрекъснато капе благовонно масло, превъзхождащо
аромата на балсама. С това масло мнозина християни, сарацини и
евреи често се освобождават от различни болести“. Редица френски
църкви се сдобили по това време с чудотворно миро от иконата на
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Латински поклонници пред константинополската икона
на „Сарденайската (Сейднайската) Божия майка“ в
православния манастир „Св. Богородица“ в Сейдная
край Дамаск, почитана едновременно от християните и
от мюсюлманите заради светото миро, което капело от
нея. „Livre des merveilles du monde“, Джон де Мандевил, ок.
1400–1420. Paris, Bibliothèque nationale de France, Fr. 2810,
fol. 171 v.

обратно в Палестина, в град Назарет пилигримите се покланяли
„Нотр Дам де Сарденай“ („Нотр Дам де ла Рош“) край Дамаск благодарение на даренията на завърналите се от Утремер пилигрими,
които били посетили тази отдалечена света обител. Вж. Фрагмент
от Arnoldus – Chronica Slavorum (прев. Я. Димитров), – Orientalia,
I, 2005, 1, с. 17; Conder, C. The Latin kingdom, p. 200; Осипов, Д.,
Медведко, С. Вся Сирия, 1995, с. 155.
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в храма на Благовещение, извора на архангел Гавриил и параклиса на св. пророк Захария и праведна Елисавета, родителите на св.
Йоан Кръстител. През Заффран, родното място на св. ап. Яков,
поклонниците се завръщали към Акра и оттам най-ревностните
и благочестивите се отправяли на север и посещавали градовете Тир (където Христос дал учението за Блаженствата), Сарепта
(прославила се с чудесата на св. порок Илия), Сидон (където Иисус проповядвал и изцелявал) и Бейрут (където се покланяли на
прочутата чудодейна икона с разпятието, свързана с т.нар. СветиАтанасиева легенда11, за което свидетелстват изпратените от там в
Италия, Франция и Англия реликви). Още пò на север поклонниците достигали чак до Тортоза, прославила се с чудесата на Богородица, а също и до Антиохия, където последователите на Иисус
били наречени за пръв път „християни“, и чиято Църква била основана от самите св. първовърховни апостоли Петър и Павел. Северносирийският град се прочул и като мястото, където първите
кръстоносци открили по чудодеен начин Господното копие. Една
от най-отдалечените точки, до които достигали поклонническите
друмища, била Едеса. Тя била известна като първото християнско „царство“ в историята. Северномесопотамският град, който
близо хилядолетие по-късно кръстоносците били превърнали във
форпост на зараждащия се Латинския Ориент, привличал найдръзките и ревностни пилигрими със своите чудотворни арменски реликви и светини12.
Очертавайки сакралната карта на Отвъдморските земи по такъв начин, поклонническите итинерарии затвърждавали представите за Латинския Ориент като една своеобразна жива светиня
11

12

Популярната сред ориенталските християни легенда се приписва на
св. Атанасий, който уж пръв я предал в една своя проповед. Според
нея евреите от Бейрут, които се опитвали да поругаят въпросната
икона с Христовото разпятие, били стъписани от проявеното чудо –
докато те пробождали свещения образ, от него мигновено потекли
кръв и вода.
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское, с. 26–29; Същият, История, с.
130–137; Riley-Smith, J. Peace never established, pp. 89–94.
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и съкровищница на християнски реликви, с което вдъхновявали
нови вълни от поклонници от всички краища на християнския
свят, които въпреки опасностите през целия XII в. продължавали
да се отправят на дългото и рисковано странстване по море и по
суша към Утремер13. В началото на XIII в. епископът на Акра Жак
дьо Витри е предал като че ли най-точно тези усещания и представи на докосналите се до благодатта на духовната съкровищница
на Латинския Ориент пилигрими:
Онези места, по които са стъпвали нозете на Господ, са считани от вярващите за свещени и осветени като скъпоценни
реликви.14
В действителност самата земя там била схващана като същинска свята реликва. По-бедните пилигрими, които не можели да си
позволят да закупят светини и мощи, отнасяли със себе си различни eulogiae (евлогии)15 като пръст и камъни от светите места, вода
от река Йордан, палмови и маслинови клонки от празника Вход
Господен в Йерусалим (Цветница), свещи, горяли със свещения
пламък от слизането на Благодатния огън на Велика събота, ампули със светена вода, миро и др16. Според свидетелството на Йохан
от Вюрцбург поклонниците дори поглъщали символично червената пръст от земята на Хеброн, от която се вярвало, че Създателят
бил сътворил Адам17. Пизанците пък събирали пръст от Голгота
и Акелдама, която отнасяли със себе си и полагали в гробището
13

14
15
16
17

Според свидетелството на немския пилигрим Йохан от Вюрцбург,
през 1165 г. в Йерусалим можело да се срещнат поклонници от различни страни: „гърци, българи, латини, алемани, унгарци, шотландци,
наварци, британци, англичани, франки, рутени, бохемци, грузинци,
арменци, яковити, сирийци, несторианци, индуси, египтяни, копти,
кафетурийци, марони и много други“. Вж. Йоан Вюрцбургски, Латински извори за българската история (ЛИБИ). т. IV, С., 1981, с. 106.
Riley-Smith, J. Peace never established, p. 94.
Eulogia (ευλογία) – (гр.) благословия. В християнски контекст така
били означавани благословените и изпълнени с благодат предмети.
Schein, S. Gateway to the Heavenly City, p. 85.
Conder, C. The Latin kingdom, p. 201.
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„Кампо санто“ в своята
митрополия18. Същевременно обаче на най-светите места пилигримите
имали обичая да оставят
символични знаци, приношения и дарове като спомен за своето поклонничество и белег за извършения обет. Някои врязвали
Пилигримските кръстове, издълбани в
кръстни знаци, фамилните стените край стълбището към параклиса на
Св. Елена (където бил намерен Честният
си гербове и дори автогракръст) в храмовия комплекс на Божи гроб
фите си по стените и колоса оставени най-вече от поклонниците и
ните на църквата на Божи
кръстоносците от XII в.
гроб и по редица други
храмове из Палестина и
Сирия. Според сведението на германеца Теодорих поклонниците оставяли на билото на
Голгота своите нагръдни кръстчета, които носели със себе си от
родните си земи, като символ на своята християнска саможертва.
По традиция всяка година пазителите на параклиса на Голгота изгаряли в свещения огън на Велика събота преди Пасха натрупаните на големи купчини пилигримски кръстчета19. Онези християни,
които пък не можели да си позволят скъпото и опасно поклонническо пътуване до Светите земи, понякога изпращали по свои
роднини и приятели пилигрими т.нар. brandea – амулети, пръстени, чаши (а вероятно и други лични предмети със сантиментална стойност), които същите освещавали за тях чрез докосване до
свети места, реликви и мощи по време на своето поклонничество в
Латинския Ориент20. Не е изключено впоследствие тъкмо подобни традиции, свързани с пренасянето на благодатта на светините,
18
19
20

Ibid.
Hamilton, B. The Impact, p. 711; Pringle, The Churches, vol. III, p. 28.
Conder, C. The Latin kingdom, p. 201.
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Християните, които не
можели да си позволят
скъпото и опасно поклонническо пътуване до
Светите земи, понякога
изпращали пръстени и
други лични предмети
със сантиментална
стойност, които техните
роднини и приятели пилигрими освещавали за
тях по време на своето
поклонничество. Това
били т.нар. brandea (контактни реликви) – предметите, които поклонниците
сами превръщали в свещени обекти посредством физическия им досег със свети места, реликви и мощи. Така те приемали от духовната благодат и енергия на
оригиналните светини. Миниатюри от англо-норманския илюстрован манускрипт „Житието на крал Едуард Изповедник“, Mатю Парис, Англия, 30-те – 50те години на XIII в. Cambridge University Library, MS. Ee.3.59, fol. 27 r, 26 v.

да са залегнали в развитието на явлението на размножаващите се
реликви.
Пилигримите възприемали Светата земя като своеобразна
жива реликва, но същевременно и като извор и хранилище на
множество истински духовни съкровища. През XII в. в латински
Йерусалим се пазели четири фрагмента от Честния кръст (сирийските християни притежавали един от тях, гръцките духовници
от манастира „Св. Сава“ – друг, монасите от Долината на Йосафат
– трети, а латинските каноници от църквата на Божи гроб – четвърти), както и камъните от Божи гроб и скалата на Голгота21. До
1187 г. в различни храмове на Свещения град на кръстоносците
се съхранявали също и множество други реликви, мощи и светини като отпечатък от стъпалото на Христос върху камъка, от който той се възнесъл на Небето (в църквата „Възнесение Господне“
21

Frolow, А. La relique de la Vraie Croix, § 298, p. 310; Pringle, D. The
Churches, vol. III, p. 69; Riley-Smith, J. Peace never established, p. 91.
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в манастира на Елеонската планина)22; два от Светите гвоздеи
на разпятието (в параклиса на резиденцията на йерусалимските крале, намираща се в Кулата на Давид); съд със Светата кръв
Господня23; стъклена ампула, съдържаща кичури от косите на Богородица, които самата тя била отскубнала от главата си, докато
22

23

Повече за тази светиня и за пренасянето ѝ в Англия вж. тук в Глава
VII: Последните кръстоносни походи през XIII в., загубата на Светите земи и реликвите. Изглежда, след завладяването на града през
1099 г. латинските християни започнали да припознават като сцена
на Господното Възнесение също и зданието на Божия храм – Templum
Domini (бившата джамия „Куббат ас-Сахра“или „Куполът на скалата“).
Хронистът Фулк от Шартър е засвидетелствал едно местно предание,
според което в скалата на това място бил зазидан Кивотът – Ковчегът
на Завета, заедно с Моисеевите скрижали с десетте Божи заповеди и
златен съд с манна. Мюсюлманската традиция пък свързвала същата
скала с крайъгълния камък на Соломоновия храм, но най-вече с т.нар.
Мирадж, или възнесението на пророка Мухаммад в Небесата. Навярно в първите години след завладяването на града от кръстоносците
се е получила своеобразна религиозна контаминация в легендите,
свързани с това място, което християните започнали да свързват с
Господното Възнесение. Някои арабски хронисти изразяват възмущението на мюсюлманите от факта, че парчета от същата свещена
скала били отчупвани от франките, продавани на пилигримите и
отнасяни в Константинопол и Сицилия, където били почитани като
олтарни камъни в специално издигнати за целта църкви. Действително
християнските поклонници събирали отломки от самата скала като
скъпоценни реликви от мястото на Христовото Възнесение. Между
1115 и 1136 г. скалата била покрита с мраморни плочи и олтар от
франките, които били премахнати на свой ред от султан Салах адДин след превземането на Йерусалим през 1187 г. Вж. Ibn al-Athir,
Arab Historians of the Crusades (ed. Gabrieli, F.), p. 145; ’Imad ad-Din,
Arab Historians of the Crusades (ed. F. Gabrieli), p. 168–172.; Adolf,
H. Christendom and Islam in the Middle Ages, p. 111; Питърс, Ф. С.
Йерусалим, с. 343.
Според едно предание, регистрирано от хрониста Алберт от Аахен, в
Божия храм (Templum Domini) се пазел златен съд, окачен на верига,
която се спускала от центъра на купола на светилището, в който според някои се съдържала „кръвта Господня“, а според други, небесна
„манна“. Вж. Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana. History of the
journey to Jerusalem (ed. and transl. S. B. Edgington). Oxford, 2007, VI,
24, p. 435.
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ридаела на Голгота; богато украсената със злато глава на св. ап.
Филип; ръката на св. ап. Симон Зилот и ръката на св. Киприян
Картагенски (в църката „Св. Мария Латинска“); главата на св. ап.
Яков и ръката на св. Стефан (в арменската църква „Св. ап. Яков“),
мощи от св. Йоан Златоуст, св. Димитър и св. Мартин (в гръцката църква „Св. Сава“) и много други24. Антиохия и Едеса също се
гордеели със своите реликви, сред които се откроявали техните
фрагменти от Честния кръст. В Яфа се съхранявали свети мощи
като главата на св. вмчк Георги и тялото на св. вмчца Христина,
а във Витлеем се пазели реликви като яслите на Младенеца Иисус, мощехранителница, съдържаща мляко от Богородица, един
от Светите гвоздеи, заедно с чука от разпятието, една от ръцете
на св. ап. Тома и мощи от избитите от цар Ирод свети младенцимъченици. Във Витания се съхранявали „благословеното тяло на
Лазар [...] и мощите на неговите сестри Мария и Марта“25. Край
Тир пък се намирал мраморен камък, върху който се вярвало, че е
седял самият Христос докато проповядвал учението си26. В манастира „Св. Екатерина“ (или „Св. Мария“) на Синайската планина
се пазели мощите на св. Екатерина и редица други светци. Там
бил почитан и „горящият къпинов храст“, свързан с Моисей, който според сведенията на германския пилигрим Титмар, посетил
мястото през 1217 г., отдавна „бил задигнат и разделен (на парчета) от християните за реликви“. На мястото на оригиналната
светиня заедно с някакви златни изображения на Бог Отец и на
Моисей бил поставен и един изящно направен от златни листа
храст, който напомнял на християнските и мюсюлмански пили24
25
26

Pringle, D. The Churches, vol. III, p. 72–75, 88, 169, 180, 237, 356–357.
Idem, The Churches, vol. I, p. 124, 155–156; Riley-Smith, J. Peace never
established, pp. 90–91.
Според свeденията на Ордерик Виталис и някои венециански текстове
въпросният камък вероятно е бил начупен на отломки и отнесен на
парчета от ловци на реликви след превземането на града от франките
и венецианците през 1124 г. Вж. Ordericus Vitalis, The Ecclesiastical
History of Orderic Vitalis (ed. and transl. M. Chibnall). Oxford, 2002,
vol. VI, Book XI, § 27, p. 129; Riley-Smith, J. Peace never established, p.
93.
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грими, отиващи да се поклонят там, за вече изчезналата реликва и
за свързаната с нея библейска история27.
Един итинерарий от ранния XIII в., озаглавен „La citez de
Jherusalem“, разкрива, че в едно абатство край река Йордан отколе се пазела реликва от дървото на Животворния кръст. То било
покълнало и израснало от семето на плода на Райското дърво, донесено от Едем, което било положено в устата на Адам при погребението му. При Потопа дървото било отнесено на планината, върху която бил издигнат Соломоновият храм, а по-късно от
него бил направен Честният кръст, на който бил разпнат Месията
– Иисус Христос. Тази популярна през XII и XIII в. утремерска
легенда, свързваща произхода на Господния кръст с Райското
дърво, е регистрирана най-рано в „Speculum ecclesiae“ на Хонорий от Отан (преди 1125 г. или между 1095 г. и 1102 г.) и в „Liber
Floridus“ на Ламбер дьо Сент Омер (1120). По-късно в различни
вариации тя се среща и в един манускрипт от Регенсбург (преди 1150 г.) и в друг от Аугсбург (ок. 1154–1159 г.), както и в
„De exaltatione sanctae crucis“ на Жан Белет (1170), в „Historia
scholastica“ на Петрус Коменус (преди 1178 г.) и в „Pantheon“ на
Годфроа дьо Витербо (ок. 1180 г.). Интересен вариант на легендата се открива и в рицарския роман „La Queste du saint Graal“
(„Търсенето на Светия Граал“) от началото на XIII в. Така около
1200 г. вече циркулирали няколко популярни и взаимно допълващи се версии на мита за Дървото на Честния кръст, които били
обобщени ок. 1260 г. от генуезеца Якопо де Ворагине в неговата
„Legenda aurea“ („Златната легенда“). Според него Животворната светиня била намирана на няколко пъти преди откритието на
св. Елена през IV в. и произхождала от Дървото насред Райската
градина. Историята на реликвата изхождала още от времената на
Сътворението. Предчувствайки наближаващата си смърт 930-годишният Адам събрал жена си Ева и синовете си и поискал да му
бъде донесено животворно миро от Дървото на Милосърдието
27

Pringle, D. The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: L-Z
(excluding Tyre). vol. II, Cambridge, 1998, p. 52.
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Сит слага в устата на покойния си
баща Адам трите семена от Райското дърво, които донесъл от Едемската градина. Според популярната
през XII–XIII в. легенда от тях
покълнало и израснало тристволно
дърво, от което впоследствие бил
направен Честният кръст, на който
бил разпнат Иисус Христос. „Отвъдморските пътешествия на сър
Джон Мандевил“, Бохемия, първата
четвърт на XV в. London, British
Library, Ms No. 24189, fol. 13 v.

в Райската градина. Проследявайки стъпките на прогонените си
родители Сит открил пътя към Едем. При портите на Рая той бил
посрещнат от архангел Михаил, който му казал, че мирото може
да му бъде дадено само след изтичането на 5228 години, защото тогава Христос щял да избави Адам от Ада и да го покръсти.
Той обаче позволил на Сит да зърне три пъти Рая, преди да си
тръгне. При първия поглед той видял извор, от който тръгвали
четири реки, които напоявали света, а над него – голо дърво. На
втория път Сит зърнал змия, увила се около ствола на дървото.
При третия си поглед той съзрял как дървото внезапно израства
и се покрива с ярко зелени листа. На върха на короната на това
могъщо дърво стояло бебе, което било Божият Син, а в корените
му била вплетена душата на Ситовия брат Авел. Сетне архангелът
дал на Сит три семена от ябълка от Дървото, под което Адам и
Ева били съгрешили и му заръчал да ги посади в устата на баща си
след смъртта му. Кедър, кипарис и пиния, които символизирали
Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, щели да покълнат от тях.
Така и станало – благоуханните фиданки израснали от гроба на
Адам в Хеброн. По-късно Моисей ги открил и изкоренил оттам,
като ги пресадил на Таворската планина. Сетне Давид ги намерил
и пренесъл в Йерусалим, където ги засадил отново в градината си.
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Там дърветата се преплели и сраснали в едно. Под клоните на това
древно дърво цар Давид композирал своите Псалми и започнал
строежа на Божия храм, който бил довършен от сина му цар Соломон. За завършването на светилището не достигало едно дърво,
поради което строителите отрязали Дървото от Давидовата градина. Както и да го поставяли в градежа, обаче то все променяло
размера си, като било или твърде дълго, или твърде късо за целта.
Поради непригодност чудотворното дърво било хвърлено в къпалнята Витезда. Там слязъл ангел, който чудодейно раздвижил
водите, придавайки им лечебна сила. Впоследствие от дървото
бил направен мост край Йерусалим. Когато Савската царица преминала по този мост, за да посети Соломон, тя доловила и прозряла истинската природа на дървото и го почела, като пророкувала
на царя, че то ще бъде използвано за установяването на Нов завет
между Бог и избрания народ, който ще замени Стария. Смутен
от пророчеството, Соломон наредил дървото да бъде закопано в
земята. Четиринадесет поколения по-късно то било изровено и
от него бил направен кръст, на който бил разпнат Иисус Христос.
Кръстът бил издигнат върху пъпа на света – Голгота („Лобното
място“/„Мястото на черепа“) – там, където според някои версии
на легендата бил погребан Адам. Така пролятата Свята кръв на
Спасителя умила черепа на Адам, който стоял в подножието на
кръста и който като бокал събрал благодатната течност на Изкуплението, която очистила Грехопадението на Първия човек. Така
свещеният кръг се затворил, откривайки пътя на Новия завет28.
Тази популярна сред поклонниците от XII и XIII в. утремерска
легенда за Дървото на Животворящия кръст е може би най-яркият израз на копнежа по изгубения Рай. Тя поставяла мисията на
пилигримите и кръстоносците в свръхестествен, провиденциален и месиански контекст. Те били новият избран народ – новите
израилтяни, откриватели и пазители на Дървото на кръста – инструмента на Изкуплението и Спасението, свързващ Стария и
28

Baert, B. A Heritage of Holy Wood: the Legend of the True Cross in Text
and Image. Leiden–Boston, 2004, pp. 289–349.
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Христовото разпятие: Честният кръст,
изобразен като Дървото на Живота,
свързващо Земята с Рая. „Scherenberg
Psalter“, Страсбург, ок. 1260. Karlsruhe,
Badische Landesbibliothek, Cod. St. Peter
perg. 139, fol. 8r.

Новия завет. Реликвата, хвърляща мост между тяхното настояще
и евангелската история, епохата на старозаветните царе и патриарси и дори ерата на Сътворението и Райското първосъстояние.
От Адам и Сит, през Ной, Авраам, Моисей, Давид, Соломон,
Христос, св. Елена и император Ираклий до първите кръстонос
ци. Светинята, чиято природа и история свързвали свещеното
време и пространство и същевременно очертвали сакралната
география на Светите земи и на Свещяния град: от Едемската
градина и Хеброн, през Таворската планина, Соломоновия храм,
Кедронската долина и къпалнята Витезда до Голгота, трасирайки
пътя на поклонниците към собственото им изкупление и спасение.

2. Нови открития – нова благодат

С

ветата земя била същинска съкровищница, в чиито недра се
криели най-съкровени реликви. По време на Първия кръсто-
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носен поход пилигримите буквално изровили от нея Господното
копие и Честния кръст. През първата половина на XII в. в различни части на Латинския Ориент продължавали да бъдат правени
редица нови и важни открития на светини. Още в първите години
след края на кръстоносната екпедиция в Едеското графство били
намерени мощите на св. ап. Тадей и цар Авгар. Реликвите били открити по чудодеен начин след едно видение на латинския архиепископ на Едеса Бенедикт. След изнамирането им същият прелат
ги положил в специален „сребърен мавзолей“ в един от храмовете
на града (преди 1109 г.)29.
През 1119 г. в град Хеброн в Палестина било направено друго
голямо откритие – гробницата на старозаветните патриарси Авраам, Исаак и Яков, в която били намерени техните свети мощи. Още
през V в. византийците били правили опити да търсят останките
на патриарсите, за да ги пренесат в Константинопол, но инициативата на император Теодосий II (408–450) не била увенчана с
успех30. Според апологетите на откритието Господ дал единствено
на латинските християни привилегията и благодатта да намерят в
Хеброн онова духовно съкровище, което мнозина били търсили
преди тях без успех. Два латински текста отразяват в детайли откритието, което напомня приключенски сюжет. Първият трактат,
посветен на изнамирането на реликвите, вероятно е сътворен близо петдесет години след събитието от анонимен латински духовник
29

30

Ришар, Ж. История, с. 136; Segal, J. B. Edessa, the blessed city, New
Jersey, 2005, p. 237, 249; Според свидетелството на Матей от Едеса
някои други скъпоценни реликви като Светия кръст от Вараг и една
чудотворна икона на Богородица, с които християните от града се
гордеели, били „кощунствено откраднати и иззети от жителите на
Едеса“ след завладяването ѝ от първите кръстоносци. Вж. Dostourian,
A. Armenia and the Crusades, p. 157.
Единствената придобивка на тази експедиция било откритото в
Хеброн тяло на Йосиф, син на старозаветния патриарх Яков, което
било пренесено в ромейската столица. Вж. Whalen, В. The Discovery
of the Holy Patriarchs: Relics, Ecclesiastical Politics and Sacred History in
Twelfth-Century Crusader Palestine. – Historical Reflections / Réflexions
Historiques vol. 27, No. 1, 2001, pp. 163–169.
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в Палестина, който е записал разказа на самите откриватели на светините. Вторият текст е дело на западен автор и датира от XIII в. От
тях става ясно, че в един горещ ден през юни 1119 г. в църквата на
наскоро поверения на августински каноници манастир в Хеброн
един от латинските духовници на обителта, който влязъл в храма, за
да се разхлади, направил необичайно откритие. Докато лежал върху
каменния под край кенотафа на патриарх Исаак, той забелязал малка странна пукнатина между плочите, от която излизала светлина
и извирало подземно въздушно течение, носещо благоухание. Монахът пуснал няколко дребни камъчета в процепа и по звука отсъдил, че отдолу навярно има огромно помещение, тъй като те падали
продължително време. Сетне спуснал тежест с отвес в цепнатината
и измерил дълбочината, установявайки по такъв начин, че под пода
на църквата действително имало огромна и дълбока крипта или пещера. Духовникът известил останалите каноници от августинската
общност за откритието си и понеже приорът отсъствал по църковни дела в Йерусалим, те се обърнали към местния франкски барон
Бодуен дьо Сент-Абраам31 за разрешение да извършат проучване.
След няколко дни усърдна работа канониците успели да премахнат
каменните блокове и плочи на храмовия под и разкрили входа към
подземната пещера. Последователно спуснали с въже двама от братята от общността – Одо и Арнулф, които въоръжени с лампа открили в мрака на подземието огромен тунел, който бил препречен
от стена от тежки каменни блокове. След още няколко дни канониците успели да си проправят път през препятствията в подземието,
което ги отвело до друг тунел, в една от стените на който открили
някаква галерия, приличаща на ротонда. Междувременно завърналия се от Йерусалим приор Рение, който своевременно бил известен за откритието, наредил проучването да продължи. Канониците обаче не можели да намерят начин да проникнат по-навътре в
подземната галерия, докато на 25 юни Арнулф не открил някакъв
скрит заключващ механизъм в скалата (каменен клин), чрез осво31

По това време Бодуен дьо Сент Абраам (1119–1136) бил владетел на
сеньорията на Хеброн в Йерусалимското кралство.

Глава III

195

бождаването на който „входът към така желаната пещера се открил“. По нареждане на приора на манастира
Арнулф пръв влязъл вътре,
осветявайки пътя си със
свещ. Сеньорът на Хеброн
Бодуен също пoжелал да
влезе, поблазнен от възможността в подземието да от- Вход към пещерата Махпела в подземието
на джамията „Ал-Харам ал-Ибрахими“ в
крие старо съкровище. СкоХеброн. Съвременна фотография.
ро след като последвал каноника в тъмнината, баронът
обаче се разколебал и побързал да напусне дълбокия прокобен мрак. Арнулф също не останал
дълго вътре и след като излязъл, съобщил, че единственото, което
успял да види долу, било, че земята изглеждала сякаш опръскана с
кръв. На следващия ден (26 юни) каноникът отново влязъл в подземната пещера и по нареждане на приора започнал да изследва и
разкопава вътре земята с прът. Този път проучването му сполучило.
Арнулф открил мощи, които сетне били разпознати като „костите
на Благословения Яков“. Без да знае какво всъщност е намерил в този
момент, той внимателно събрал останките накуп. Близо до главата
на Яков каноникът открил входа към следваща пещера, в дъното
на която намерил „костите на Благословените Авраам и Исаак“,
които вече били „означени“ с епитафии32. Сетне Арнулф измил светите мощи с вода и вино и положил поотделно костите на всеки
от тримата патриарси върху дървени дъски. Приорът Рение, който ориентирайки се по епитафиите веднага осъзнал огромното
значение на находката, наредил входа към подземната пещера да
32

Според версията на западния текст от XIII в., който по сходен начин
предава откритието, мощите на Исаак и Яков били намерени във
външната крипта и били идентифицирани според еврейските надписи, намерени заедно с тях, докато тялото на Авраам било открито в
последната вътрешна галерия.
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бъде запечатан, за да не може никой да влиза там без неговото
изрично разрешение. Впоследствие той разпоредил канониците
отново да се спуснат в подземната духовна съкровищница, за да
продължат да я изследват. Там августинските монаси направили
ново откритие – каменен блок с някакви надписи. След като разкопали стената край надписа, на 27 юли те намерили петнадесетина урни, пълни с кости, за които предположили, че са мощите
на някои от първите водачи на Израил. Скоро след това приорът
Рение се отправил към Свещения град, за да информира йерусалимския патриарх Вармунд (Гормон дьо Пикини) за откритието
и да го покани в Хеброн за церемонията по изнасянето (elevatio)
на светите мощи на патриарсите. Вармунд приел, но така и не
се отзовал на поканата. Този жест огорчил, но не обезсърчил августинските каноници и на 6 октомври 1119 г. под звуците на
песнопението „Te Deum laudamus“ („Тебе поем“) мощите били
положени в специално изготвени за целта реликварии и изнесени от пещерата. След тържествена процесия около абатството те
били внесени в манастирската църква и показани на събралото
се множество от вярващи, което специално било дошло от Йерусалим и околните градове, за да ги почете и да им се поклони33.
Оригиналната версия на „Разказ за откриването на светите
патриарси Авраам, Исак и Яков“ била създадена петдесетина
години след събитието, което съвпада с времето на издигането
на Хеброн в латинска епископия (1168). Несъмнено целта на
този текст била да потвърди автентичността на откритите реликви и да промотира Хеброн като нов поклоннически център
в Латинския Ориент, но същевременно и да легитимира оспорваната от Йерусалимската патриаршия промяна в йерархичния
статус на Хебронската църква. Църковната организация в завладените от първите кръстоносци земи в Сирия и Палестина
33

Canonici Hebronensis tractatus de inventione sanctorum patriarcharum
Abraham, Ysaac et Jacob, RHC Ocс., vol. V, pp. 302–316; Whalen, В.
The Discovery of the Holy Patriarchs, pp. 139–176; Pringle, D. The
Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A-K (excluding Acre
and Jerusalem). vol. I, Cambridge, 1993, pp. 225–226.
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следвала
йерархичния
модел на старите православни Антиохийска и
Йерусалимска патриаршии от времената преди
мюсюлманската инвазия
от VII в. Поради това издигането на църквите във
Витлеем и Хеброн в епископии (каквото духовно
Гробницата на пророк Исаак в джамията
достойнство преди това
„Ал-Харам ал-Ибрахими“ върху пещерата
никога не са имали) преМахпела в Хеброн, в която през 1119 г.
били
открити мощите на старозаветните
дизвикало напрежение и
патриарси Авраам, Исаак и Яков.
дискусия сред латинскоФотография, ок. 1911 г.
то духовенство в Светите
земи34. Откриването на
мощите на старозаветните патриарси Авраам, Исаак и Яков се превърнало в източник
на напрежение и съревнование между латинските църковни
общности в Хеброн и Йерусалим по това време. Разказът за
откриването на реликвите отразява тези търкания между предстоятелите на Хебронската и Йерусалимската църква. Несъмнен отглас от тях се открива още в пролога на текста, в който
анонимният отвъдморски автор претендира, че църквата на
Хеброн била издигната не само върху гробовете на светите патриарси Авраам, Исаак и Яков, но дори и върху този на Адам35,
както и че още през IV в. местната църква била удостоена с ранг
на архиепископия36. Игнорирането и неглижирането на толкова
34
35

36

Whalen, В. The Discovery of the Holy Patriarchs, pp. 141–145.
Междувременно през XII в. августинските каноници от църквата на
Божи гроб в Йерусалим претендирали, че лобното място на Адам се
намира под Голгота. Вж. Ibid., p. 159, n.12.
Ibid., pp. 157–170; Докато твърдението, че гробницата на Адам се
намира в Хеброн среща потвърждение в популярната традиция на
юдейската общност в града, то историята за архиепископското дос-
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значимо за християните откритие като това в Хеброн от страна
на йерусалимския патриарх Вармунд (който въпреки че приел
поканата на приора на местните августински каноници да присъства на официалното изваждане и представяне на откритите
мощи, в крайна сметка не уважил церемонията с присъствието
си) е ясна индикация за задълбочаващото се по това време напрежение и съперничество между старите и новите епископии
и респективно поклоннически центрове в Латинския Ориент
в надпреварата за привличането на нарастващия пилигримски
поток.
Мълвата за намирането на мощите на тримата старозаветни патриарси се разпръснала както в християнския, така и в ислямския
свят и скоро достигнала до мюсюлманите и евреите, които също
почитали паметта им37. Откритието е отразено и в някои арабски
и юдейски източници от периода. През 1173 г. мюсюлмански-

37

тойнство на местната църква е напълно преднамерена историческа
манипулация. Вж. Ibid., p. 159, n.12.
Свързването на Хеброн с гробницата на старозаветните патриарси
имало хилядолетна традиция и векове наред преди пристигането на
кръстоносците градът бил почитан от юдеи, православни християни и
мюсюлмани като свещено място. Още в Книга Битие на Стария Завет
пещерата Махпела в Хеброн е означена като гробница на Авраам. Култът към гроба на патриарсите датира от предхристиянски времена и
изхожда от юдейската традиция. Издигнатата през IV в. от император
Константин Велики християнска базилика върху пещерата Махпела
се превърнала в поклоннически център, в който се стичали както
християни, така и множество юдеи. След превземането на Хеброн
от арабите през 638 г. мястото станало свещено и за мюсюлманите.
Според ислямската традиция Авраам бил първият мюсюлманин и
предвестник на пророка Мухаммад, който пък при своето мистично
пътешествие Мирадж, редом с Мека и Йерусалим посетил и Хеброн.
Това нареждало града сред свещените места на исляма. След арабското
завоевание християнският храм върху гробницата на патриарсите
бил превърнат в джамия, наречена „Ал-Халил“. В нея били построени
пирамидални кенотафи (символични гробове) на тримата патриарси
и техните съпруги. Мюсюлманите разрешили издигането на юдейска
синагога край мястото, а между VII и XI в. и християнското поклонничество до гробницата било подновено. Вж. Ibid., pp. 145–150.
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ят поклонник Али ал-Харауи научил от стари хора в Йерусалим
и Хеброн, че франките били открили пещерата със свещените
гробници, след като земята над нея пропаднала. Той съобщава
също, че през 1119 г. йерусалимският крал Бодуен II бил наредил
дрипавите плащаници, с които били покрити намерените тела на
патриарсите, да бъдат заменени с нови зелени одежди38. Във Витлеем ал-Харауи срещнал франкския рицар Биран, който му разказал как в младежките си години е посетил гробницата, заедно с
баща си Жофроа, син на Жорж, който бил един от онези, които
крал Бодуен бил натоварил със задачата по ремонтирането на пещерата и подмяната на плащаниците на патриарсите. От свидетелствата на Али ал-Харауи става ясно също така, че през 1174 г.
все още било възможно за мюсюлманите да бъдат допускани на
поклонение пред мощите в пещерата в Хеброн срещу подкуп за
християнските пазачи на гробницата. Такъв бил и случаят с един
египетски шейх от Александрия, който дарил латинските пазители, за да бъде допуснат до светините. Изглежда, срещу подкуп
на монасите достъпът до пещерата с мощите на патриарсите бил
възможен и за еврейските поклонници, за което пък свидетелстват разказите на пътешественика Бенямин от Тудела39 и равина
Петахия от Регенсбург (Ратисбон) от приблизително същото
време. Според първия, който посетил Хеброн ок. 1170–1171 г.,
плащайки на християнските пазачи, юдейският пилигрим можел
да премине през железната врата под църквата, която преди това
„по време на мохамеданите била синагога“ и със свещ в ръка да
премине през първата и втората пещера, за да достигне третата,
„в която имало шест гробници, тези на Авраам, Исаак и Яков и
тези на Сарра, Ревека и Лия срещу тях. И върху гробовете има изсечени в камъка надписи: върху гробницата на Авраам е издълбано
38

39

Описанието на ал-Харауи относно начина, по който франките се отнесли с откритите тленни останки на патриарсите, отразява по-скоро
мюсюлманските погребални обичаи и практики.
Еврейски пътешественик от северноиспанския град Тудела, oставил
пътепис за своите странствания из Европа, Африка и Азия (1165–
1173).
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„Това е гробът на Авраам“... Там могат да се видят и много съдове,
пълни с костите на израилтяните“40.
Любопитното в случая е сведението за шест гроба, вместо три,
открити от франките в Хеброн като освен гробниците на тримата патриарси се споменават съответно и тези на техните жени41.
Прави впечатление, че някои християнски автори и поклонници
от този период също споменават за допълнителни гробници. Йохан от Вюрцбург, Теодорих, Жак дьо Витри и Бурхард от планината Сион свидетелстват за четвърти гроб и го свързват с Адам,
докато Сийулф и игумен Даниил, които също споменават четвърта гробница, я отнасят към друга старозаветна фигура – Йосиф,
сина на Яков. Разказът на един анонимен западен пилигрим, писан след 1244 г., също свидетелства, че в двойната пещера се намирали гробниците на тримата патриарси и Адам и четирите им
жени, но споменава също и гроба на Йосиф на това място:
Главата на Адам е погребана в стената на църквата срещу олтара и там е почитана твърде много от сарацините. И на камъка там е написано „Тук е главата на Адам“. Извън църквата
на север има оградено място, където в гробница лежи [тялото
на] Йосиф.42
40

41

42

Pringle, D. The Churches, vol. I, pp. 226–227; Hastings, J. A Dictionary of
the Bible. vol. III, p. I, 2004, p. 199; Сведението на Бенямин от Тудела,
че гробниците и мощите на патриарсите били идентифицирани според
намиращите се там каменни надписи намира потвърждение както в поранния латински трактат за откриването на светините, така и в някои
наскоро направени археологически открития в подземната ротонда
(„базиликата“) в пещерата в Хеброн, сред които и една каменна стела
с надпис „Яков“ и фрагмент от камен саркофаг с надпис „Авраам“. Вж.
Pringle, D. The Churches, vol. I, p. 227.
Hastings, A Dictionary, p. 199; Сведението на Бенямин от Тудела очевидно е свързано с библейската традиция, която представя пещерата
Махпела като обща гробница на Авраам, Исаак и Яков и техните
съпруги Сарра, Ревека и Лия, и е откровена препратка към текста на
Стария Завет (Бит. 23; 49:29–32; 50:13).
Pringle, D. The Churches, vol. I, p. 228; Средновековната кабалистична
традиция също свързва пещерата Махпела с имената на първочовеците
Адам и Ева. Според книгата „Зохар“ (XIII в.) Адам и Ева били погре-
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Подобни легенди несъмнено издигали престижа на Хеброн
като поклоннически център, при все че августинските каноници от манстира „Св. Авраам“ добре знаели, че мощите на Йосиф
били открити и пренесени в Константинопол още през V в., и въпреки че по същото време августинските каноници от църквата
на Божи гроб твърдели, че черепът на Адам се намирал под Голгота.43
Твърде вероятно е останалите урни с кости, намерени в пещерите под манастира „Св. Авраам“ през 1119 г., за които споменават латинският аноним и еврейският пътешественик Бенямин от
Тудела (и които още при откриването им изначално били свързани с някои от първите предводители на Израил), своевременно да
са били припознати като мощи на други емблематични библейски
фигури, които традицията и местните предания свързвали с това
място, като Адам, Ева, Сарра, Ревека, Лия и Йосиф. Същевременно не е изключено подобна контаминация да е произведена от поклонниците или дори от самите духовници от манастира, които
и бездруго находчиво се възползвали от мултиконфесионалния
характер на сензационната си находка, за да събират както богати
дарения от християнските пилигрими, така и щедри подкупи от
мюсюлманските и юдейските поклонници.
Сетнешната съдба на мощите на патриарсите след изнамирането им е не по-малко интересна от историята на самото откритие. Латинските, арабските и юдейските извори разкриват, че
най-вероятно реликвите са били временно излагани в храма на
манастира, докато междувременно в пещерите под него били изградени кенотафи, които впоследствие били заменени от каменни саркофази, в които истинските реликви отново били положени. Други извори обаче свидетелстват, че при все това някои от
мощите или части от тях са оставали на постоянно съхранение
в горната църква на манастира „Св. Авраам“ в Хеброн, като при

43

бани на същото място, което се намирало в близост до Градината на
Едем.
Вж. бел. 30 и бел. 35 в настоящата глава.
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особени поводи фрагменти от тях били дарявани на някои важни
пилигрими. Такъв бил случаят с Ги дьо Блонд, монах от Грандмон
в Лимузен, който през втората четвърт на XII в. получил от приора на абатството частици от мощите на Авраам, Исаак и Яков.
През 1169 г. по време на своето поклонничество в Палестина
анжуйският барон Морис дьо Краон също се сдобил с реликви
от тримата патриарси, с които бил дарен лично от Рьоно, първия
епископ на Хеброн. През 1180 г. граф Рудолф фон Пфюлендорф
изнудил местните каноници да му дадат в полза на абата на Сен
Гален няколко малки частици от пазените в олтара на манастирската църква мощи на Авраам, Исаак и Яков44.
Откриването на мощите на старозаветните патриарси в
Хеброн през 1119 г. било сензация както за мултирелигиозното
общество на Латинския Ориент, така и за християнския Запад и
предизвикало вълна от нови находки на реликви в Светите земи.
Около 1130 г. в Рантис (Ариматея) било „изнамерено“ тялото на
св. Йосиф Ариматейски. Скоро след това мощите му били преместени във Витлеем от латинския епископ на града, заедно с клещите (щипците) на Никодим (с които според традицията Йосиф
Ариматейски и Никодим били свалили тялото на Христос от кръста) и един от Светите гвоздеи от разпятието, които били намерени редом с останките на св. Йосиф Ариматейски. Останалите два
Свети гвоздея, които били намерени заедно с мощите на Йосиф
Ариматейски и другите реликви, били положени в личния параклис на йерусалимския крал в Свещения град45.
44
45

Pringle, D. The Churches, vol. I, p. 228.
Ibid., p. 146, 155; Pringle, The Churches, vol. II, p. 199. През XII в.
други църкви от християнския Изток и Запад също претендирали, че притежават Светите гвоздеи. Православната традиция
свързвала пренасянето им от Йерусалим в Константинопол
още със св. Константин и св. Елена. Според свидетелството на
руския поклонник игумен Даниил, към 1104 г. на остров Крит
се пазел чудотворен кръст, в който св. императрица Елена също
била вложила един от Светите гвоздеи, с които Христос бил
прикован на разпятието. Между 1190 г. и 1200 г. поне три храма
в имперската столица Константинопол претендирали, че пазят по
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През 1145 г. йерусалимският патриарх обявил още едно голямо откритие на светини, което било извършено от франките.
В град Севастия по чудодеен начин били изнамерени мощите на
св. пророк Йоан Кръстител и старозаветните пророци Елисей и
Авдий (Обадия), за които се вярвало, че били укрити, след като
император Юлиан Апостат осквернил и изгорил обезглавеното
тяло на Предтечата през IV в. След откритието реликвите били
положени в църквата, върху която скоро след изнамирането им
бил издигнат катедралният храм „Св. Йоан Кръстител“ в Севастия. Там според някои поклоннически свидетелства, сред които
и това на византийския пилигрим Йоан Фока, посетил мястото
през 1185 г., в бели мраморни саркофази се съхранявали пепелта
от изгореното тяло на Предтечата и мощите на пророците Елисей
и Авдий заедно със светите останки на още седемдесет пророци,
както и положената „в златен съд и изцяло обкована в злато лява
ръка на св. Йоан Кръстител“ и „мощите на други светци и на учениците на Предтечата“, а също и телата на неговите родители св.
пророк Захария и праведна Елисавета46. В центъра на криптата на
църквата се намирал и олтар с мястото, на което Предтечата бил
обезглавен. Подобно на духовенството от манастира „Св. Авраам“ в Хеброн клирът на „Св. Йоан Кръстител“ в Севастия също
предприел практиката на облагодетелстване както от даренията
на множеството латински и православни пилигрими, привлечени
от новината за откритието на реликвите и стичащи се от целия
християнски свят, така и от подкупите на мюсюлманските по-

46

един от Светите гвоздеи. Това били императорската църква „Св.
Богородица Фароска“, Филантроповият манастир и манастирът
„Пантепоптес“. През XII в. френската кралска църква „Сен Дьони“
в Париж също съхранявала един от Светите гвоздеи. Вж. също
бел. 36, 65 и 329 от Глава VI „Четвъртият кръстоносен поход,
Латинската империя и реликвите на Романия“ и посочената към
тях литература.
Pringle, D. The Churches, vol. II, pp. 283–286; Riley-Smith, J. Peace never
established, p. 90; Относно други версии за съдбата на мощите на св.
Йоан Кръстител от Севастия вж. също бел. 203 от Глава II „Първият
кръстоносен поход: реликви и чудеса“.
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клонници, желаещи да почетат новооткритите светини на пророка и да се помолят в храма47.

3. „Царството на поклонниците“

Б

езбройните свещени места и свързаните с тях традиционни
и новооткрити светини, реликви, мощи и чудеса на Латинския Ориент постоянно привличали нестихващи потоци от сезонно прииждащи поклонници както от целия християнски свят,
така и мюсюлмански и еврейски пилигрими от Изтока и Запада.
Всички тези безценни духовни съкровища скоро се превърнали в
основен ресурс на Отвъдморските земи, които през XII в. се преобразили в същинско „царство на поклонниците“. И действително пилигримството се превърнало едновременно в raison d‘être и
modus vivendi на отвъдморското франкско общество. То станало
неговото живо сърце. Войната и мирът, икономиката, финансите,
търговията, изкуството и изобщо целият социален, политически,
икономически и духовен живот в Латинския Ориент се основавали на поклонничеството и зависели в голяма степен от него.
В епохата, когато пилигримството било проявление на найревностно благочестие, създадените от първите кръстоносци
държави в Отвъдморските територии възприели ролята на пазители на Светите земи (които били схващани като духовна родина и съкровищница на християнския свят) и осъществявали
своеобразна „охрана на обществените интереси“48. Закрилата
на светите места и обекти и осигуряването на достъпа до тях,
както и защитата на пилигримските пътища и грижата за живота, здравето и интересите на поклонниците били особено
важна задача и скоро довели до създаването не само на цели
47
48

Христовият Предтеча е почитан и от мюсюлманите като пророк Яхия.
Вж. Riley-Smith, J. The Crusades: A History. London, 2005, pp. 70–71.
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское, с. 29.
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мрежи от укрепления и замъци по пилигримските маршрути,
но и до раждането на нови и оригинални институции като формираните през второто десетилетие на XII в. военно-монашески ордени на Храма, Хоспитала и св. Лазар. Благодарение на
тези функции последните бързо добили популярност, влияние
и могъщество както в Латинския Ориент, така и в Западна и
Централна Европа. В изграждането на своя авторитет и мистичен ореол, тези новосъздадени, модерни институции, които се
били посветили на обгрижването и закрилата на поклонниците
и християнската власт в Светите земи, бързо и находчиво потърсили своята легитимност и генеалогия в далечното минало
и свещената история, претендирайки, че произхождат още от
евангелски и дори от старозаветни времена. Според едно свидетелство от ок. 1160–1162 г., оставено от Герхох от Райхерсберг, йерусалимският Хоспитал датирал от епохата на апостолите49. Същевременно според англо-норманския Устав на хоспиталиерите, които извеждали наименованието на своя орден
от болницата/странноприемницата (Хоспитала) на св. Йоан,
техният орден бил създаден още от епископ Мелхиазар и цар
Антиох при управлението на първия римски император. Твърдяло се също, че Иуда Макавей бил патрон на Хоспитала, както
и че още родителите на св. Йоан Кръстител служели на бедните
в него и че дори сам Христос проповядвал пред учениците си
в него, на които даже се бил явил след Възкресението си отново тъкмо там. Освен това йоанитите претендирали, че тъкмо в
Хоспитала се били събирали първите християни, и че св. пмчк
Стефан бил негов магистър. Твърдяло се, че дори Св. Богородица живяла три години в Хоспитала и оттам се възнесла телом
в Небесата50. От своя страна тамплиерите, които извеждали
49
50

Nicholson, H. Templars, Hospitallers and Teutonic Knights: Image of the
Military Orders, 1128–1291. Leicester, 1993, p. 112.
Ibid., pp. 112–113; Nicholson, H. The Knights Hospitaller. Woodbridge,
2001, pp. 3–4.
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наименованието на своя орден от Соломоновия храм (Templus
Domini – Храма), върху който се издигала тяхната резиденция в
Свещения град, също претендирали, че са древна институция,
като загатвали, че произхождат още от Макавеите51. Подобно
на тамплиерите, прокажените рицари-монаси от ордена на св.
Лазар също претендирали, че са преки потомци на Макавеите52.
Кръстоносната поема „Песен за Йерусалим“ от XII в. вероятно
отразява представяната пред пилигримите тамплиерска легенда, че Соломоновият храм бил оригиналното място на Благовещението, при все че в евангелските текстове няма основание за
такова твърдение53. По подобен начин ок. 1170 г. храмовниците
претендирали, че тъкмо един техен параклис в Свещения град
бил истинското място на Овчата къпалня, където дълго време
стояло дървото на Честния кръст, за разлика от оригиналното
място на къпалнята Витезда край Овчите порти в Йерусалим,
което било традиционна спирка при обиколката на пилигримите из града54. Тамплиерите също преименували намиращата се
на запад от Храмовия хълм порта с прозвището Печалната порта, вероятно за да я представят на поклонниците като уж оригиналното място, през което Христос бил изведен към Голгота55.
По такъв начин в усилията си да повлияят върху поклонническия трафик в свой интерес, новосъздадените военно-монашески ордени не само изграждали своята свещена псевдоистория,
но също така моделирали и променяли сакралната топография
на Йерусалим, привличайки поклонническия поток към своите
хосписи, храмове и параклиси. Според едно любопитно и изобличаващо свидетелство от края на XIII в., оставено от хоспиталиера брат Гулиелмо ди Санто Стефано, тъкмо с такава цел
51
52
53
54
55

Nicholson, H. Templars, Hospitallers and Teutonic Knights, pp. 114–115.
Ibid., p. 115.
Ibid.
Ibid., p. 115; Schein, S. Gateway to the Heavenly City, p. 86.
Schein, S. Gateway to the Heavenly City, pp. 86–87.
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„събирачите [на дарения и милостини] изобретиха тези неща,
за да получават повече“56.
В своите светилища подобно на другите църковни институции
в Йерусалим и Светите земи, ордените на тамплиерите, хоспиталиерите и св. Лазар пазели и почитали придобитите и съхранявани от тях свещени реликви, които несъмнено привличали пилигримите и разтваряли още по-широко поклонническите сърца и
кесии57. Един итинерарий свидетелства, че към 1170 г. в църквата
„Св. Йоан Кръстител“ йерусалимският Хоспитал пазел „много свети реликви“. Сред тях бил и един от шестте каменни кюпа, в които
на сватбата в Кана Галилейска Иисус Христос превърнал водата
във вино58. Според Цезарий от Хайстербах, в Хоспитала йоанитите пазели и горната част („brachium“) от едната ръка на Предтечата59. Намереният през XIX в. при разкопки в криптата на църквата
„Св. Йоан Кръстител“ реликварий, датиращ от ок. 1150 г. (съхраняван понастоящем в Музея на Йерусалимската православна патриаршия), свидетелства, че йерусалимският Хоспитал действително е притежавал изключителна колекция от реликви60. В него са
се съдържали два фрагмента от Честния кръст и множество други реликви като мощи от св. Йоан Кръстител, от дванадесетте св.
апостоли, от св. апостол и евангелист Марк, от св. мчк и архидякон
Лаврентий, от св. Вит, от св. пмчк и архидякон Стефан и от св. Ос56
57

58
59
60

Nicholson, H. Templars, Hospitallers and Teutonic Knights, p. 113.
Известно е, че преди 1187 г. ордените на тамплиерите, хоспиталиерите
и св. Лазар в Йерусалимското кралство притежавали някои евангелски реликви, свързани с Христос, Богородица, св. Йоан Кръстител,
апостолите и редица светци. Вж. Nicholson, H. Templars, Hospitallers
and Teutonic Knights, p. 118; The Rule of the Templars: The French
Text of the Rule of the Order of the Knights Templar (ed. and trans. J.M.
Upton-Ward,). Woodbridge, 2001, pp. 49–50, § 122.
Nicholson, H. Templars, Hospitallers and Teutonic Knights, p. 118;
Pringle, The Churches, vol. III, 2007, p. 205.
Caesarii Heisterbacensis monachi ordinis Cisterciensis Dialogus
Miraculroum (ed. Strange, J.). vol. II, Paris, 1851, 8, LIII, p. 125.
Мястото, където бил открит реликварият, както и съдържанието и
стойността му подсказват несъмнената му връзка с едноименния
военно-монашески орден.
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Блажения Жерар. Икона от флорентинския
художник Бичи ди Лоренцо (1373–1452).
Частна колекция.

Блажения Жерар.
Съвременна икона. Малта

валд, крал на Нортумбрия, както и реликва от мястото на Христовия пост в пустинята и др61. Известно е, че през първата половина
на XII в. църквата на хоспиталиерите в Наблус притежавала мощи
от св. Йоан Кръстител, кичури от косите на св. Мария Магдалина
и мощи от избитите от цар Ирод св. младенци62. Същевременно
Орденът на йоанитите започнал да произвежда и свои собствени
светци, култът към чиито мощи също привличал поклонниците.
Още през XII в. йерусалимският Хоспитал създал и поддържал
култа към първите двама магистри на ордена – блажения Жерар
(1113–1120) и блажения Раймонд дьо Пюи (1120–1160).
Докато светостта на първия почивала върху неговото благочестие и праведност (милосърдната му служба в полза на бедните,
болните и страдащите, както и смелостта, която проявил пред
мюсюлманските си мъчители, осакатили крайниците му по време
61
62

Boas, А. Jerusalem, p. 121, 166, 198; Pringle, D. The Churches, vol. III,
2007, p. 205.
Pringle, D. The Churches, vol. II, pp. 104–105.
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Черепът на блажения Жерар (1113–1120),
основател и пръв магистър на Ордена на
хоспиталиерите, бил пренесен като реликва
от Йерусалимското кралство в Маноск,
Прованс, между 1187 и 1283 г., а по-късно и
в манастира „Св. Урсула“ във Валета, Малта,
където се пази и до днес.

на обсадата на Йерусалим от първите кръстоносци), то основанието за
почитането на светостта на втория
е неизвестно, при все че в хрониката
си Гийом от Тир го описва като религиозен мъж, който се боял от Бога63. Изглежда, след смъртта на
основателя на ордена възникнал и култът към тленните му останки. Вероятно между 1187 и 1283 г., пред лицето на нарастващата
мюсюлманска заплаха над последните латински бастиони в Светите земи, мощите на блажения Жерар били пренесени от Утремер в Маноск в Прованс, където били положени в хоспиталиерската църква в града и били почитани във „великолепен, скъпоценен,
сребърен саркофаг с множество скъпоценни камъни“64.
Несъмнено Орденът на тамплиерите в Светите земи също
притежавал скъпоценни светини, но единствената засвидетелствана в изворите реликва, която братята храмовници със сигурност притежавали в Йерусалим преди 1187 г., е една ставротека с
фрагмент от Христовия кръст, която те използвали като „палади63

64

William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea. New York,
1943, I, p. 335; II, 245; Nicholson, H. Templars, Hospitallers and Teutonic
Knights, p. 119.
През 1749 г. черепът на блажения Жерар бил пренесен от Маноск във
Валета, Малта, където и до днес се пази и почита в манастира на св.
Урсула, докато други фрагменти от неговите мощи се пазят в Мартигю, Прованс. Вж. Luttrell, А. The Rhodian background of the order of
St John on Malta. – In: Luttrell, A. The Hospitallers of Rhodes and their
Mediterranean World. 1993, XVIII, p. 9; Pringle, D. The Churches, vol.
III, 2007, p. 205.
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ум“ във военните си походи65. Духовно-рицарският Орден на св.
Лазар в Йерусалим, който обгрижвал прокажените пилигрими,
също разполагал с някои светини, сред които някои Богородични
и Христови реликви, както и мощи от св. Николай Чудотворец66.
Обезпечаването на нормалното функциониране на поклонничеството, което осигурявали военно-монашеските ордени в
Светите земи, позволявало на отвъдморските франки да използват огромния му потенциал и ресурс в свой интерес. Множеството мита, такси и налози (с които пилигримите и техните морски
превозвачи от Европа били облагани още при пристигането си в
пристанищата на Утремер), средствата, които те влагали в престоя и пътуването си из Светите земи (както и в дарения и милостиня, и не на последно място в безбройните изкусителни религиозни сувенири, които се предлагали навсякъде) съществено
благоприятствали развитието на икономиката и търговията в Латинския Ориент. По такъв начин поклонничеството постепенно
се превръщало в своеобразна индустрия и осигурявало огромни
приходи за местната светска и духовна власт. Същевременно приходящите западни пилигрими били важен и ценен ресурс и по отношение на защитата на Отвъдморските държави. Сезонният характер на поклонничеството67 позволявал на местните франкски
65

66
67

The Rule of the Templars: The French Text of the Rule of the Order of the
Knights Templar (ed. and trans. Upton-Ward, J.M.). Woodbridge, 2001,
pp. 49–50, § 122.
Pringle, D. The Churches, vol. III, p. 216.
Обикновено пилигримското пътешествие по море било осъществявано основно в два сезонни курса – през пролетта (март) и лятото (в края
на юли, август), преди великденските и коледните празници, които
трябвало да съвпаднат с времето на поклонничеството и престоя в
Светите земи. Тъй като през зимата обикновено не се пътувало по
море, най-често големите поклоннически групи от Запада пристигали
в пристанищата на Утремер с единия курс и се завръщали в Европа
няколко месеца по-късно със следващия. Мнозина избирали да останат
в Латинския Ориент за около година или за по-дълъг период от време,
в който платената военна служба в полза на отвъдморските франкски
владетели за защитата на техните земи и интереси била добра възможност за печалба и събиране на средства за скъпото морско пътешест-
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владетели да наемат на временна военна служба за няколко месеца (или години) рицарите, сержантите, а често и обикновените
пилигрими, идващи на поклонение от Европа. Тяхната помощ
в кампаниите срещу мюсюлманите била от огромно значение и
била изключително ценена в Латинския Ориент. Често се случвало тъкмо пристигането на първите пилигримски кораби за сезона
да спаси отвъдморските франки в критични моменти и дори да
обърне хода на събитията, когато ги грозяло вражеско нападение
или пък собствените им армии, които принципно страдали от
хроничен недостиг на хора, търпели поражения. В езиците на хората от средновековния латински свят на практика нямало никаква разлика между „кръстоносен поход“ и „поклонничество“, както
и между „пилигрим“ и „кръстоносец“.68
Огромните дарения и приходи от поклонничеството благоприятствали и развитието на инфраструктурата на Латинския
Ориент – от пристанищата и полонническите пътища с укрепената мрежа от замъци, странноприемници, болници и хосписи, през
градовете до свещените места, манастирите и храмовите комплек
си. Немалка част от тези средства била използвана и за обновяването на стари или пък изграждането на съвсем нови параклиси,
църкви, манастири и катедрали. Откриването на нови реликви и
мощи и популяризирането на местата, в които те били намирани и
пазени, като атрактивни поклоннически дестинации подпомагало
подобни грандиозни реконструкции и нови строежи, каквито например били случаите с манастирския комплекс в Хеброн, църквата във Витлеем и катедралния храм в Севастия, след откриването
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вие обратно към дома. Тази практика намерила приложение дори и
във феодалната система на Йерусалимското кралство, където всеки
кралски васал бил длъжен да осигури по един „рицар поклонник“,
който за сезонната си служба като наемник по време на пилигримството си получавал парична рента („фиеф в безанти“). Вж. Pryor, J.
H. Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of
the Mediterranean, 649–1571. Cambridge, 1988, pp. 3–4; Conder, C. The
Latin kingdom, p. 200; Ришар, Ж. История, с. 103,112–114; Ришар, Ж.
Латино-Йерусалимское, с. 112.
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское, с. 30–31.
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съответно на мощите на патриарсите през 1119 г., на св. Йосиф
Ариматейски ок. 1130 г. и тези на пророците през 1145 г. Нещо
повече, асоциирането на тези места с емблематични библейски
събития и персонажи и ролята на новите находки на реликви в
привличането на поклонническия поток, предопределили издигането на някои от тези градове в епископски центрове, каквито
били случаите с Витлеем, Хеброн и Севастия. Тази практика била
типична за Йерусалимската патриаршия в новото латинско кралство в Палестина. За разлика от Антиохийската патриаршия, тя
изграждала своята епископална йерархия не според статуквото на
старите византийски нотиции, а съгласно нуждите на пилигримството (чието внимание било концентрирано върху значимите
старозаветни и евангелски свети места за поклонение), което било
жизненоважен фактор за формирането, съществуването и оцеляването на Йерусалимското кралство69. Тази промяна в църковната йерархия и статус на светите места изглежда, същевременно
имала и стратегическо основание, за което свидетелства връзката
ѝ с военно-феодалната повинност в Йерусалимското кралство.
Епископите на новосъздадените епископства Витлеем, Севастия
и Хеброн били длъжни да осигурят бойни отряди от съответно
200, 100 и 50 сержанти за кралската армия70. По такъв начин пилигримството и култът към реликвите не на последно място подпомагали финансово и защитата на Отвъдморските земи.
Култът към Честния кръст в Свещения град и поклонението
пред тази скъпоценна реликва в частност също осигурявали на Латинската църква в Йерусалим огромни приходи от даренията на
благочестивите пилигрими. Един документ от 1114 г. разкрива начина, по който били разпределяни средствата от поклонническата
лепта за светинята. Със съгласието на крал Бодуен I йерусалимският патриарх поделял приходите от даренията между себе си и августинските каноници от храма на Божи гроб, които пазели свети69
70

Ришар, Ж. История, с. 125–127; Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское,
с. 121–122.
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское, с. 127–128; Pringle, D. The
Churches, vol. I, p. 228.

Глава III

213

нята. Последните получавали всички годишни постъпления освен
даренията, направени на Разпети петък през Страстната седмица,
които били давани на патриарха заедно с лептата, направена при
изключителни ситуации, в които лично той „носел кръста при всяка
необходимост“ (т.е. в кралските военни кампании, които по такъв
начин били частично финансирани и обезпечавани от патриаршеския дял от даренията за светинята, която често била носена като
бойна инсигния на франките по време на походи и сражения). Изглежда, приходите от лептата за реликвата, поделяни между двете
духовни институции, били достатъчно големи, че да подпомагат и
обслужват финансово дори защитата на йерусалимското кралство,
тъй като през XII и XIII в., и патриархът и канониците от Божи гроб
имали феодалното задължение да издържат по 500 сержанти, които
предоставяли на короната в случай на военна мобилизация71.
Изумително е как този цял нов свят, който първите кръстоносци
завоювали и създали в Източното Средиземноморие, бил изграден,
функционирал, развивал се и съществувал в голяма степен благодарение на преклонението пред такива дребни материални обекти и
предмети като реликвите, които обаче притежавали огромна духовна мощ и енергия, на която целият този отвъдморски всемир се крепял подобно на гигантска обърната пирамида. Ориентализираните
франки бързо схванали огромния потенциал на тези малки физически предмети с голяма сила и находчиво ги използвали в своята
пропаганда, разигравайки ги като основен стратегически ресурс за
личните си интереси и за тези на своята нова отвъдморска родина –
Латинския изток. Старата традиция за даряване на важни и значими
поклонници от Запада с фрагмени от свети реликви и мощи и дори
спекулацията със светини се превърнала в техния нов и оригинален
начин да поддържат статуквото на този нов свят, който зависел в
голяма степен от най-естествените и съкровени чувства на пилигримите като жертвоготовността, смирението, пиетета, любовта,
надеждата, вярата, ревността, любопитството, завистта и алчността.
71

Gerish, D. The True Cross and the Kings of Jerusalem, p. 149, 153–154;
Ришар, Ж. Латино-Йерусалимское, с. 127–128.
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Изворите от епохата красноречиво свидетелстват за масовата
еуфория, завладяла християнския Запад, която предизвикали новините за освобождаването на Божи гроб и Светите земи, утвърждаването на латинската власт в Ориента и мълвата за невероятните възможности, които предлагал този нов свят. Знаменитият
отвъдморски „манифест“ на хрониста Фулк от Шартър е едно от
най-ярките свидетелства за това:
...в наше време Господ превърна Запада в Изток, понеже ние, които бяхме западняци, сега станахме ориенталци. Този, който
беше римлянин или франк, ето го сега галилеец или палестинец
в тази земя. Този, който беше от Реймс или от Шартър, сега е
станал жител на Тир или Антиохия. Вече забравихме земите, в
които сме родени; за повечето от нас те са непознати или пък
въобще не сме чували за тях. Някой притежава къщи и слуги по
естествено и наследствено право; друг е взел за жена не сънародничка, а сирийка, арменка, дори сарацинка, която е получила
благодатта на покръстването. Някой има при себе си тъст,
тъща, зeт, шурей или пастрок; друг има племенник или дете на
племенник. Някой притежава лозя, а друг – стопанство. Всички
взаимно използват различни езици и когато един чужд език, станал общ, бива признат и от едната, и от другата народност,
вярата обединява онези, чиито предци са били чужденци. Както
е писано, „Лъвът и волът ще ядат слама заедно“. Този, който е
бил чужденец, сега се чувства като местен; а онзи, който е бил
временно пребиваващ, сега е постоянен жител. И с всеки изминал ден нашите близки и роднини идват да се присъединят към
нас, изоставяйки всичко, което са притежавали и към което
вече губят интерес. Тези, които са били бедни там, тук Господ
ги прави богати. Този, който е имал няколко дение, сега има безброй безанти, а който не е притежавал и село, сега по Божията
воля притежава град. Защо тогава да се връща на Запад този,
който е открил тъй изгодния Ориент!72
72

Fulcher of Chartres, The First Crusade: The accounts, pp. 280–281;
Ришар, Ж. История, с. 107–108.
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Тази завладяваща истерия по очарователния Латински изток
била допълнително подсилена от формиращите се у западните
християни представи за Утремер като за богата духовна съкровищница. Същевременно вестите за новите сензационни открития на реликви в Светите земи и свързаните с тях чудеса, които
започнали още по време на Първия кръстоносен поход и продължили чак до средата на XII в., завладели напълно въображението
и чувствата на жадните за ориенталски богатства, блага и чудеса
хора от латинския свят. Същинска „треска за реликви“ обхванала
християните както на Изток, така и на Запад и възбудила интереса и апетита на множество колекционери и ловци на реликви,
които заедно с прииждащите вълни от нови любопитни поклонници плъзнали из цялото Отвъдморие. Изворите свидетелстват
за редица куриозни случаи от XII столетие, отнасящи се до целенасоченото и систематично събиране на цели колекции от скъпоценни реликви и мощи и пренасянето им от Сирия и Палестина
в Западна Европа.
Начините, по които светините попадали в ръцете на пилигримите, кръстоносците и емисарите, които ги отнасяли на Запад, където сетне реликвите намирали нов дом, били най-разнообразни:
под формата на дарение, покупка или сувенир, или пък посредством молби, изнудване, заплахи, насилие, похищение и свещена
кражба. От друга страна, търговията и спекулацията с реликви не
била чужда на франките от Утремер, които според своите икономически и най-вече политически интереси находчиво се възползвали от разразилата се сред западняците „треска за реликви“. Незаконната продажба на оригинални и мними светини на черния
пазар в Утремер била практикувана паралелно с официалните
дарения на реликви. Според свидетелството на арабския хронист
Ибн ал-Атир, латинските свещеници от Йерусалим продавали на
пилигримите фрагменти от свещената скала в църквата на Божия
храм (Templum Domini):
Франките, които идвали от чужди страни на поклонение, купували парчета с тежестта им в злато с надеждата да извлекат облага от церителното им въздействие. Всеки от тях при
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завръщането си с парче от този камък строял църква за него,
вграждайки го в олтара73.
Изглежда, след завладяването на града от кръстоносците се
получила своеобразна религиозна контаминация в легендите,
свързани с това място, което християните припознавали като
сцена на Господното Възнесение, докато мюсюлманите вярвали,
че църквата, в която била превърната бившата джамия, наречена
Купола на скалата, била изградена тъкмо върху крайъгълния камък на Соломоновия храм, който ислямската традиция свързвала
с т.нар. Мирадж, или мястото на възнесението на пророка Мухаммад в Небесата. Според Имад
ад-Дин ал-Исфахани, върху „мястото на свещеното стъпало (на
пророка Мухаммад)“ християните издигнали параклис, „отбелязвайки го като мястото, където е
стъпвал Месията“. Същият арабски историк твърди, че „франките отчупвали отломки от Скалата, някои от които отнасяли
в Константинопол и Сицилия“,
където продавали „теглото им в
злато, превръщайки ги в източник
на доходи“74. Вероятно тази традиция скоро започнала да добива
Плоча от реликварий за камък
застрашителни размери, поради
от мястото на Божи гроб.
което йерусалимските крале взеКонстантинопол, XII в. До
ли мерки свещената скала да бъде
1793 г. светинята се е пазела в
покрита с мраморни плочи, за да
съкровищницата на катедралата
„Sainte-Chapelle“ в Париж. Paris,
бъде запазена75.
Musée du Louvre.
73
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’Imad ad-Din, Gabrieli, F. Arab Historians of the Crusades, p. 145.
Ibid., pp. 168–171.
Ibid., p. 145.
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Изглежда, подкупването на франкските пазители на светини,
извършвано от най-ревностните пилигрими, също благоприятствало процъфтяването на подобни практики. Руският поклонник игумен Даниил е оставил свидетелство за един подобен
случай, при който успял да се сдобие с отломка от Христовата
гробница по време на своето поклонничество в Йерусалим през
1106 г.:
На третия ден след Възкресение Господне аз отидох след литургията при пазача на ключовете на Светия гроб. Проснах се пред
Гроба и покрих със сълзи и целувки мястото, където е лежало
пречистото тяло на Господ Иисус Христос. После измерих дължината, ширината и височината на Гробницата, както е сега
– нещо, което никой не може да прави, когато наоколо има хора.
Почетох пазача, доколкото ми беше по силите, и му предложих
малък и скромен дар. Като видя моята почит към Светия гроб,
той измести камъка, който покриваше Гроба на мястото, където е била главата [на Христос – б. м.], отчупи късче от свещения камък и ми го даде като благословия, но ме закле да не
казвам на никого в Йерусалим76.
Едно друго подобно свидетелство разкрива, че по време на
своето поклонничество в Светите земи златарят Годфроа от Юи
от региона на Маас, който бил придворен ювелир при германските владетели Лотар II (1125–1137) и Конрад III (1138–1152), получил от епископа на Сидон Амори реликварий, съдържащ мощи
от св. Йоан Кръстител, в замяна на сребърни съдове, които находчивият пилигрим дал на прелата. При завръщането си у дома той
дарил реликвата на църквата в Ньофмустие в Юи77. С името на
Годфроа от Юи и неговото ювелирно ателие се свързват редица
76

77

Игумен Даниил, Из записок русского пилигрима о святых местах в
правление Балдуина I. – В: История средних веков. СПб, 1999, с. 1089;
Питърс, Ф.С. Йерусалим, с. 343.
Le Goff, J. Medieval callings, 1990, p. 225; Gibson, S. The cave of John
the Baptist: The first archaeological evidence of the truth of the Gospel
story. London, 2004, p.317.
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Реликварии-триптихи от 60-те – 70-те години на XII в., съдържащи фрагмени
от Честния кръст и от черепа на св. Йоан Кръстител. Изработени са за църквата
„Sainte-Croix“ в Лиеж от златаря Годфроа от Юи, който сам донесъл някои
евангелски реликви от поклонението си в Светите земи. Paris,
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris; Liège,
Musée d’art religieux et d’art mosan.

изящни мощехранителници, изработени в региона на Маас през
60-те –70-те години на XII в. Повечето от тях съдържали реликви,
несъмнено произхождащи от Светите земи.
В своя „Диалог за чудесата“ (ок. 1219–1223 г.) цистерцианският монах Цезарий от Хайстербах е оставил един любопитен
разказ за кражбата и продажбата на горната част от ръката на св.
Йоан Кръстител, която през XII в. се пазела от хоспиталиерите
в едноименния орденски храм на Предтечата в Йерусалим (или
в Акра)78. Според това свидетелство, когато по време на поклон78

Цезарий от Хайстербах не посочва името на отвъдморския град, в
чийто хоспитал се пазела ръката на Предтечата. През XII в. посветени
на св. Йоан Кръстител хоспиталиерски църкви имало както в Йерусалим, така и в Акра. Свидетелството на цистерцианския приор, че
ръката на Предтечата била пренесена от Палестина заедно с някакво
малко златно кръстче на германския император Фридрих I Барбароса,
вероятно би могло да свърже тази история с Акра от времето на Третия
кръстоносен поход и полагането на основите на Второто йерусалимско кралство. От друга страна обаче, не е изключено кръстчето на
императора да е било изпратено като дар за йерусалимския Хоспитал
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Кръст-реликварий, изработен
вероятно в ателието на придворния златар
Годфроа от Юи. Ок. 1160–1170 г.,
региона на Маас. London,
The British Museum.

ничеството си в Светите земи някакъв
германски търговец видял споменатата
реликва в църквата „Св. Йоан Кръстител“
при Хоспитала, той я възжелал и започнал да крои планове как да се сдобие с
нея. Узнавайки, че хоспиталиерът пазител
на светинята, имал тайна връзка с някаква лека жена, търговецът
находчиво решил да използва блудницата, за да получи съкровището, за което копнеел. Знаейки добре, че няма нещо, което такава жена да не може да изтръгне задоволявайки мъжката похот, той
ѝ предложил да ѝ плати 140 фунта (63,42 кг.) сребро, ако успее да
му донесе реликвата, която нейният любовник пазел. Подмамена
от щедрото предложение, тя отказала всякаква интимност на сладострастния монах, докато той не ѝ предоставел ръката на Предтечата. Изнудването сполучило и след като куртизанката предала
светинята на германския пилигрим, той ѝ изплатил обещаната
награда. „Каква голяма подигравка! – възкликва Цезарий от Хайстербах – Точно както преди главата на св. Йоан бе дадена от
Ирод на една млада съблазнителка като награда за танца ѝ и чрез
нея на блудната ѝ майка, така и сега хоспиталиерът, не по-малко
и по-рано. Несъмнено толкова важна за хоспиталиерите реликва като
ръката на св. Йоан Кръстител ще да се е съхранявала тъкмо в техния
централен храм в Свещения град (посветен на Предтечата) преди
1187 г. Същевременно е напълно възможно след загубата на Йерусалим светинята да е била спасена и пренесена в Хоспитала в Акра.
Във всеки случай липсата на точен хронологичен маркер в текста на
Цезарий от Хайстербах не дава яснота по кое време и от коя от двете
хоспиталиерски църкви са били задигнати мощите на Предтечата,
като оставя този въпрос отворен. Вж. Caesarii Heisterbacensis monachi
ordinis Cisterciensis Dialogus Miraculroum, pp. 125–126
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грешен от Ирод, дал ръката на същия светец като награда за блудство на една долна жена, която пък продала реликвата на търговеца.“ Сдобивайки се с мощите, за които копнеел, търговецът благоговейно ги загърнал в пурпурен плат и така ги пренесъл „почти
на края на земята“, във фризийския град Грьонинген. Известно
време той пазел светинята скрита в една от колоните на къщата
си, но след един пожар решил да я повери на някаква отшелница.
Неспособна да запази тайната, тя я доверила на един духовник, а
чрез него скоро всички в града узнали за съкровището. Реликвата
била отнесена в градската катедрала, а търговецът бил заставен да
разкрие произхода на мощите и обстоятелствата на тяхното придобиване. Страхувайки се да разкрие истината, той отвърнал, че
не знае на кой светец принадлежала реликвата. Сетне напуснал
града в голяма тъга и скоро след това се разболял тежко. Едва на
смъртния си одър той разкрил пред изповедника си произхода и
историята на светинята. Научавайки това, жителите на Грьонинген положили костите от ръката на Предтечата (която все още
била „покрита с кожа и плът“) в специално изработен за целта
реликварий във формата на ръка, направен от позлатено сребро и
скъпоценни камъни. Впоследствие „в този град множество чудеса
и изцерявания се случили чрез мощите, благодарение на заслугите
на св. Йоан Кръстител“79. Освен с евангелската реминисценция и
свидетелството за моралното падение на монасите хоспиталиери,
този епизод е любопитен и с това, че представя един широк спектър от средства и инструменти (манипулация, изнудване, принуда, кражба, покупка), използвани от ловците на реликви по това
време, които, изглежда, били готови на всичко, за да се сдобият с
желаните светини.
Един от най-куриозните случаи на лов на реликви в Латинския
Ориент през XII в. е свързан с името на усърдния колекционер на
светини Ги дьо Блонд, монах от абатството Грандмон в Лимузен,
който през втората четвърт на века съвсем целенасочено и последователно събрал забележителна колекция от мощи и реликви по
79
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време на престоя си в Светите земи. При завръщането си обрат
но в Лимузен обаче му били откраднати печатите, които удостоверявали автентичността на светините. Поради това той изложил и засвидетелствал в писмо до прево-то и канониците на Сен
Жуниен в Кондон, датиращо от периода между 1128 и 1152 г.80,
един изключително подробен списък на реликвите (както и опис
на техния произход и дарители от Утремер), които той донесъл
от Светите земи и които на свой ред дарил на множество църкви
и манастири в Лимузен, доказвайки по такъв начин истинността
и оригиналния характер на колекцията си. Тъкмо този документ
разкрива съдържанието на изключителната сбирка от мощи и
реликви, която Ги дьо Блонд бил събрал в Латинския Ориент. С
някои от светините той се сдобил в Свещения град, докато други получил по време на поклонничеството си из светите места в
Юдея, Галилея и Синай. Лично от самия йерусалимски патриарх
монахът от Грандмон получил един фрагмент от дървото на Честния кръст, пазен в частната капела на патриаршеската резиденция,
намираща се в комплекса на Божи гроб. Посредством ходатайст
вото на същия йерусалимски архиерей лимузенският духовник
получил кичури от косата на Богородица, дарени му от абатесата
на женския манастир към църквата „Св. Мария Латинска“, която
освен това била негова съотечественичка. От приора на Божия
храм (Templum Domini), намиращ се на Храмовия хълм Ги получил
вероятно реликва от мястото на представянето на Иисус в Храма.
В Наблус той получил от някой си Жак, капелан и монах от Хоспитала на св. Йоан в града, мощи от св. Йоан Кръстител, кичури
от косите на св. Мария Магдалина и мощи от св. младенци, избити от цар Ирод. От епископа на Витлеем Ги дьо Блонд получил
реликви от мястото на Рождество Христово и от Яслите на Младенеца. Отново посредством застъпничеството на йерусалимския
патриарх лимузенският монах се сдобил и с мощи от старозавет80

Някои изследователи датират документа към 1150 г. Вж. The
Experience of Crusading: vol. 2. Defining the Crusader Kingdom, (ed.
P. Edbury and J.Phillips). Cambridge, 2003, p. 57.
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ните патриарси Авраам, Исаак и Яков, които му били дарени от
приора на абатството „Св. Авраам“ в Хеброн. От абата на латинския манастир „Св. Богородица“ на Сионската планина той получил реликва от мястото на Успение Богородично („de transitu B.
Mariae“). В манастира „Св. Екатерина“ (или „Св. Мария“) на Синайската планина Ги дьо Блонд бил дарен с още множество реликви от православния архиепископ на Фаран, който същевременно
бил и игумен на споменатия гръцки манастир. Сред тях имало
елей от чудотворното миро от мощите на св. вмчца Екатерина и
мощи от св. Йосиф, св. Ана, св. ап. Андрей и св. ап. Тома, както и
част от одеждите на св. Йоан Кръстител. Освен това в колекцията
на този същински събирач на реликви присъствали и светини като
пръст от Голгота, напоена със Светата кръв на Спасителя, и пръст
от мястото, където Христос се молел в Гетсиманската градина, а
също и от гроба на Св. Богородица81.
В края на 60-те години на XII в. един друг не по-малко ревностен колекционер на реликви пристигнал на поклонение в Светите земи. Това бил анжуйският барон Морис II, сеньор на Краон,
рицар, трувер и пилигрим, който вероятно бил взел кръста още
с Втория кръстоносен поход82 и със сигурност участвал по-късно в Третия кръстоносен поход, като между двете експедиции,
около 1169 г., осъществил въпросното поклонническо пътуване
до Светите земи, по време на което не само се впуснал в опасни
приключения из Палестина и Египет, но и успял да събере своята
внушителна колекция от светини. Списъкът на неговата сбирка
от реликви и техните дарители бил не по-малко впечатляващ от
биографията на този благороден авантюрист, което подсказва, че
81

82
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The Churches, vol. I, p. 155, 227–228; Idem, The Churches, vol. II, pp.
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Морис дьо Краон е бил доста влиятелна личност и е имал някои
важни връзки в Латинския Ориент, от които, изглежда, умело се
е възползвал, за да събере изключителната си колекция от свещени съкровища. Сред дарителите се открояват фигурите на йерусалимския крал Амори I (1163–1174), йерусалимския патриарх,
сеньора на Монреалската и Трансйорданската земя, магистъра
на Ордена на св. Лазар, абата на „Св. Богородица“ на Сионската планина, приора на Божия храм, абатесата на женския манастир към църквата „Св. Мария Латинска“ („Нотр Дам ла Грант“)
в Йерусалим и епископите на Витлеем, Хеброн и Севастия. Вероятно по-голямата част от реликвите била събрана в Свещения
град и Палестина през пролетта на 1169 г. От Стефани, абатеса
на манастира към църквата „Св. Мария Латинска“, която била дъщеря на едеския граф Жослен I (1119–1131) и племенница на
антиохийския принц Роже от Салерно (1112–1119), Морис II
получил фрагмент от дървото на Честния кръст. От Рьоно, абат
на „Св. Богородица“ на Сионската планина анжуйският барон
се сдобил с отломки от Божи гроб и от колоната, на която бил
бичуван Христос, както и пръст от гроба на Св. Дева Мария. От
Жерар дьо Монклар, магистър на Ордена на св. Лазар сеньорът
на Краон получил парче от одеждите на Св. Богородица, фрагмент от дървото, на което бил завързан Спасителят, докато бил
бичуван, както и мощи от св. Николай Чудотворец. В Хеброн
той бил дарен от епископа на града Рьоно с фрагменти от мощите на тримата патриарси Авраам, Исаак и Яков, а в Севастия се
сдобил с част от мощите на св. Йоан Кръстител, които му били
дадени от местния епископ Рение и приора Рандулф. Господарят
на Монреалската и Трансйорданската сеньория и бъдещ магистър на Ордена на тамплиерите Филип дьо Мийи дарил на Морис
дьо Краон мощи от св. вмчца Екатерина, с които се бил сдобил
от гръцкия игумен Йоан II, по време на поклонничеството си
до православния манастир на светицата в Синай между 1161 и
1166 г. В колекцията от светини, които натрупал анжуйският барон, присъствали също така и парчета от скалата на Голгота и от
мястото на представянето на Иисус в Храма, както и стърготини
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от чука и от един от Светите гвоздеи от разпятието на Христос,
които се пазели във Витлеем. Повечето светини от сбирката на
сеньора на Краон носели печати от дарителите, които удостоверявали автентичността и произхода им. След завръщането си в
родината през пролетта на 1170 г. Морис II дарил голяма част от
събраната в Светите земи забележителна колекция от реликви и
мощи на обителта „Сен Никола“ в Краон. Значително по-късно
анжуйският барон завещал друга част от свещеното си съкровище на приората „Bonshommes de Ballots“ („Ecclésia Beatea Manae
forestae Credonii“), който основал край същия град след завръщането си от Третия кръстоносен поход83.
Тесните родствени, феодални, национални и конфесионални
връзки, които свързвали франките от Латинския Ориент с владетелите, аристокрацията и духовенството на Запада, особено много
благоприятствали даренията и трансфера на множество светини
от Сирия и Палестина в Европа. Случаите с Ги дьо Блонд и Морис
дьо Краон съвсем не изчерпват тази практика. Различни реликви и
мощи, но най-вече фрагменти от Честния кръст били изпращани на
отделни личности, църкви и манастири на Запад от утремерските
франкски владетели, патриарси, клирици, барони и благородници
или пък били донасяни от завръщащи се от Ориента кръстоносци и
пилигрими. Едно писмо, изпратено от абата на френския бенедиктински манастир „Сент Аманд“ до неговия чичо, архиепископа на
Кесария в Палестина, разкрива ревностната му молба да му бъдат
изпратени „реликви от страстите Господни и също от светците“,
погребани в неговия диоцез. Катедралата в Реймс също страдала
от липсата на прочути светини, поради което през 20-те години на
XII в. нейните предстоятели изпратили един клирик в Палестина,
натоварен със специалната мисия да събере реликви и мощи в ней-
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на полза84. През 1120 г. катедралата „Нотр Дам“ в Париж била дарена с фрагмент от реликвата на Честния кръст, изпратен лично от
йерусалимския патриарх85. Клюнийският приорат „Сент Арнулф“
в Крепи също притежавал реликварий с фрагменти от Честния
кръст, и реликви от Голгота, от Гроба Господен, от Витлеемските
ясли и от гроба на Св. Богородица, за който се твърдяло, че бил изпратен от Юг, абат на манастира „Св. Богородица“ в Йосафатската
долина, по време на управлението на йерусалимския крал Бодуен
I (1100–1118)86. През 20-те години на XII в. абатството в Клюни
също се сдобило с още скъпоценни реликви от Ориента като пренесения от Константинопол през 1112 г. реликварий, във формата
на Евангелие, съдържащ частица от Честния кръст (принадлежал
някога на св. Василий Велики в Кесария Кападокийска), който бил
придобит в полза на едноименния бенедиктински манастир от завръщащия се по това време от поклонничество в Йерусалим архиепископ на Брага Мавриций87. С това обаче списъкът на светините,
получени от Изтока, с които по това време се сдобило Клюнийското абатство, съвсем не се изчерпвал.
Един анонимен латински трактат от първата половина на XII в.
предава историята на пренасянето на фрагмент от чудотворните
мощи на св. пмчк и архидякон Стефан от Едеското графство в Клюнийския манастир през 1120 г. Според това свидетелство на път от
Фландрия към Светите земи архиепископът на Едеса Юг отседнал
в едноименния бенедиктински манастир в Бургундия, където бил
посрещнат изключително гостоприемно от абат Юг дьо Самюр и
монасите. Поради тази причина след пристигането си в Едеса архиепископ Юг пожелал да върне любезния жест, като изпрати някакъв скъпоценен дар на своите домакини и приятели от абатството
в Клюни. Архиепископът на Едеса притежавал някои местни ориен84
85
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Пренасяне на мощи
от св. пмчк Стефан. Капител,
църквата „Сен Етиен“
в Люберсак, Лимозен, XII–XIII в.

талски светини, сред които и фаланга от един от пръстите на св. Стефан, която някога се пазела в императорския параклис в Константинопол, но по-късно била донесена в Едеса от някакъв византийски
благородник. Архиепископ Юг решил, че никой дар не би доставил
такава голяма радост на монасите от Клюни както мощите на първомъченика, който според неговото твърдение бил един от покровителите на бенедиктинското абатство заедно със св. първовърховни
апостоли Петър и Павел, с чиито свети останки бургундският манастир традиционно се славел88. Същевременно обаче архиепископът
на Едеса изпитвал скрупули, че по такъв начин би лишил собствената
си църква от безценното съкровище. В крайна сметка едно чудо сложило край на неговите терзания. Една нощ след молитва в собствената му стая се явили св. Стефан и св. апп. Петър и Павел, които на три
пъти му заповядали да изпрати реликвата отвъд морето в абатство
Клюни като му обещали, че ако изпълни волята им, ще бъде излекуван от отдавна измъчващата го подагра. Междувременно в Светите
земи пристигнал клюнийският монах Гилдуин (Хилдуин), приор на
бургундския манастир „Люрси льо Бур“, който произхождал от благородническата фамилия на сеньорите на Пюизе. Със съгласието на
абата на Клюнийската обител той пристигнал в Йерусалим заедно
с още двама монаси, където през 1119 г. станал абат на подчинения
88

Мощите на двамата св. първовърховни апостоли се пазели в абатството
в Клюни още от 80-те години на X в., където били пренесени от Рим.
Вж. Iogna-Prat, D. Order and Exclusion: Cluny and Christendom Face
Heresy, Judaism, and Islam (1000–1150). New York, 2002, pp. 27, 169.
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на клюнийците манастир „Св.
Богородица“ в Йосафатската
долина. Скоро след това в компанията на своя братовчед, йерусалимския крал Бодуен II дьо
Бурк, абат Гилдуин отпътувал
за Антиохия, а оттам заедно
с брат си Валеран дьо Пюизе,
граф на Бретьой и сеньор на
замъка Бире, намиращ се на
левия бряг на река Ефрат, той
Пренасяне на мощи
пристигнал в Едеса, където бил
от св. пмчк Стефан.
посрещнат от архиепископа на
Витраж, катедралата в Шартър, XIII в.
града Юг. Появата на този влиятелен клюнийски клирик със
сериозни връзки в Латинския Ориент окончателно затвърдила решението на Юг и предопределила съдбата на реликвата. Окуражен
от видението си и предразположен от присъствието на знатния клюнийски духовник, архиепископът на Едеса без колебание предоставил фрагмента от пръста на св. Стефан на абат Гилдуин. Последният отнесъл реликвата в абатството в Клюни при завръщането си в
Бургундия през 1120 г., докато своевременно архиепископ Юг от
Едеса бил чудодейно излекуван от измъчващата го болест89. В Клюни
новият абат на обителта Пиер Достопочтени приел донесените от
Гилдуин мощи на Първомъченика и ги положил в кристален реликварий над главния олтар в храма на манастира. Пренасянето на мощите на св. Стефан от Едеса в Клюни съвпаднало с получаването на
още една скъпоценна реликва в едноименното абатство – зъб от св.
Йоан Кръстител90. Междувременно чудодейно изцереният едески
латински архиерей продължавал да изпраща благочестиви дарения
от светини във френските земи. През 1123 г. архиепископ Юг изпра89
90

Tractatus de reliquiis S. Stephani, Cluniacum delatis. RHC, Occ., vol. V,
pp. 317–320.
RHC Ocс., vol. V, p. LVIII.
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тил във Франция също и мощи от откритите в графство Едеса останки на св. ап. Тадей и цар Авгар, които били приети с голяма радост от
архиепископа на Реймс91.
Приблизително по същото време на поклонение към Светите
земи се отправила германската монахиня Хедервига (Хедвига) от
манастира „Вси Светии“ („Св. Спасител“) в Шафхаузен, вдъхновена от благочестивите разкази на присъединилите се към Първия
кръстоносен поход именити пилигрими от нейния роден край. В
Йерусалим, където останала няколко години, тя се сближила със
Самуил, епископ на сирийските християни в града, и с отшелницата Емихилита. Преди отпътуването си обратно към дома тя пожелала да се сдобие с някои скъпоценни реликви от Свещения град,
които да отнесе като дар за своя манастир. С посредничеството
на отшелницата Емихилита и на някои влиятелни приятели тя се
обърнала с молба към сирийския епископ Самуил да ѝ даде част от
светините, които четвърт век по-рано при новината за приближаването на Първия кръстоносен поход към Палестина той и йерусалимският патриарх Симеон били укрили. С неохота старецът ѝ
дарил един сравнително голям отломък от Гроба Господен, както
и един кръстовиден фрагмент от дървото на Честния кръст. Хедервига обаче искала да се увери в автентичността на получените
реликви. Достоверността им била недвусмислено доказана от извършеното чудо по време на изпитанието, на което били подложени светините. Удовлетворената германска монахиня се завърнала
обратно в Шафхаузен, където на 28 декември 1125 г. дарила скъпоценните реликви на манастира „Вси Светии“ („Св. Спасител“)92.
Четвърт век по-рано друг немски духовник на име Герхард, глава
на същия манастир в Шафхаузен, пристигнал в Йерусалим с Първия кръстоносен поход и бил избран за приор на канониците, служещи на Божи гроб93. Вероятно като такъв той носел реликвата на
91
92
93

Phillips, J. The Second Crusade. Extending the frontiers, p. 53.
Monachus Anonymus Scaphusensis, pp. LXX-LXXIII, 335–339; Frolow,
La relique de la Vraie Croix, § 314, p. 318.
В хрониката си Бернолд от Сен Блазиен споменава, че абат Герхард
от Шафхаузен бил избран за „абат на Божи гроб“ през 1100 г. Вж.
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Реликварий с частица от Господния
кръст (принадлежал на абат Герхард от
Шафхаузен, приор на канониците при
Божи гроб в Йерусалим) и редица мощи,
пренесен в бенедиктинското абатство в
Цвейфалтен от швабския барон Бертолд
II фон Шперберсек.

Честния кръст в първата битка
при Рамла през септември 1101 г.,
в която йерусалимският крал Бодуен I (1100–1118) разбил фатимидската армия94. Навярно благодарение на своята служба като
приор на канониците при Божи
гроб абат Герхард успял да се сдобие с някои важни светини, които
били вложени в една кръстовидна
ставротека. Реликварият съдържал изработен във формата на
„патриаршески кръст“ фрагмент
от дървото на Честния кръст, както и реликви (камъни) от местата
на възнесение Господне, Божи

94

Златен „патриаршески кръст“реликварий (лице и гръб),
съдържал фрагмент от
Господния кръст. XII в.,
Йерусалимско кралство.
Cleveland, The Cleveland
Museum of Art.

бележките към текста в Monachus Anonymus Scaphusensis, p. 337;
Дж. Райли-Смит определя Герхард като „ковчежник“ на храма на
Божи гроб, докато А. В. Мъри го нарича „приор“ на Гроба Господен.
Вж. Riley-Smith, J. The State of Mind of the Crusaders to the East,
1095–1300. – In: The Oxford Illustrated History of the Crusades (ed.
J. Riley-Smith). Oxford, 1995 (2001), p. 75; Murray, A.V. The crusader
kingdom of Jerusalem: a dynastic history 1099–1125. Oxford, 2000, p.
105.
Murray, A.V. Mighty Against, p. 233.
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гроб и Витлеемските ясли. След смъртта на абат Герхард от Шафхаузен, който починал в Назарет, реликварият бил наследен от
неговия личен капелан и съотечественик Зайзолф(ус). По-късно
на свой ред той го предал на пристигналия на поклонение в Йерусалим германски рицар Бертолд II фон Шперберсек, сеньор на
едноименния замък във Вюртемберг (Швабия). При завръщането
в родината си между 1130 и 1139 г. немският барон дарил реликвария на бенедиктинското абатство в Цвейфалтен, където приел монашество и починал през 1145 г95. Удалрик, абат на същия швабски
манастир вградил йерусалимския кръстовиден реликварий, донесен от рицаря Бертолд фон Шперберсек, в една правоъгълна ставротека, украсена със злато и топази, в която вложил също пепел от
изгореното тяло на св. Йоан Кръстител и мощи от св. апп. Андрей
и Яков и от св. апостол и евангелист Марк96. Около 1141 г. бенедиктинското абатство в Цвейфалтен се сдобило с още един скъпоценен кръстовиден реликварий, донесен от Йерусалим от монаха
Ото фон Щойслинген от същата обител, който го бил получил от
самия йерусалимски патриарх Вармунд (1118–1128) по време на
поклонението си в Свещения град. Реликварият бил изработен от
злато, сребро и скъпоценни камъни и съдържал фрагмент от Честния кръст, парче от ризата на Богородица, пепел от тялото на св.
Йоан Кръстител и мощи от св. апп. Андрей, Вартоломей, Филип,
Петър и Павел97.
Около 1128 г. сеньорът на Монпелие Гийом VI донесъл в родината си парченце от Господния кръст, с която се сдобил по време
на поклонничеството си в Светите земи. Той дарил частици от
95

96
97

Frolow, A. La relique de la Vraie Croix, § 318, 329 (1), p. 320, 324–325;
Датата на пренасянето на реликвария от Йерусалим в абатството в
Цвейфалтен е дискусионна. Докато някои изследователи приемат, че
това е станало в периода между 1130 и 1139 г., други допускат, че се е
случило значително по-рано, а именно през 1102 г. Трети пък се спират
на периода между 1099 г. и 1111 г. Вж. бележките към Frolow, A. La
relique de la Vraie Croix, § 329 (1), p. 326, както и Schein, S. Gateway
to the Heavenly City, p. 85.
Frolow, A. La relique de la Vraie Croix, § 318, 329 (1), p. 320, 324–325.
Ibid., § 329 (2), p. 325.
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светинята на църквата на Светия кръст в Монпелие и на цистерцианското абатство в Гранселв, където се замонашил през 1148
г98. Към 1135 г. един от най-влиятелните духовници в цистерцианския орден, Бернар от Клерво, също се сдобил с фрагмент от Честния кръст, който му бил изпратен в абатството в Клерво лично
от йерусалимския патриарх Гийом I (1130–1145)99. През 1153 г.
Бернар от Клерво получил също и реликварий, съдържащ мощи
от св. ап. Тадей, които му били изпратени от Йерусалим. Според
свидетелството на неговия секретар и биограф Жофроа от Оксер/Клерво малко след смъртта му през същата година той бил
погребан с мощехранителницата, съдържаща останките на св. ап.
Тадей, която според предсмъртното му желание била поставена в
гроба върху гърдите му100. Около 1155/1156 г., йерусалимският
патриарх Фулк д’Ангулем (1146–1157), който наследил Гийом I,
дарил на Конрад, дук на Далмация и граф на Дахау, един реликварий, оформен като „патриаршески кръст“. Той съдържал частица
от Христовия кръст, както и реликви от млякото на Богородица
и от нейния гроб, от Витлеемските ясли, от мястото на представянето на Иисус в Храма, от Гетсиманската градина, от Голгота,
от Божи гроб и от Елеонската планина. По-късно скъпоценният
кръст обаче бил загубен и след 1180 г. едноименният син и наследник на Конрад получил друга подобна кръстовидна реликва
от йерусалимския патриарх Ираклий (1180–1191), която впоследствие била дарена на манастира „Шейерн“ в Бавария101. По
време на поклонничеството си в Йерусалим Раймонд Ботардели,
писар и нотариус на абатството „Сен Сернен“ в Тулуза, също се
сдобил с реликварий във формата на патриаршески кръст, който
съдържал фрагмент от Честния кръст. Той му бил даден от Жан,
абат на манастира „Св. Богородица“ в Йосафатската долина. След
98
99
100

101

Ibid., § 337, p. 329.
Ibid., § 324, p. 323.
Tyerman, C. God’s war, p. 278; Snoek, G. J. C. Medieval Piety from Relics
to the Eucharist: A Process of Mutual Interaction. Leiden, 1995, pp.
114–115.
Frolow, A. La relique de la Vraie Croix, § 335, p. 346.
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Реликварий, съдържащ фрагмент
от Честния кръст, пренесен от манастира
„Св. Богородица“ в Йосафатската долина
в абатството „Сен Сернен“ в Тулуза от
провансалския поклонник Раймонд Ботардели.
Ок. 1178–1198 г. Тулуза, Съкровищница
на абатството „Сен Сернен“.

завръщането си от Светите земи, между 1178 и 1198 г. Раймонд дарил реликвата на абат Понс дьо Монпеза от
манастира „Сен Сернен“ в Тулуза102. За
съхранението на светинята било изработено изящно реликварно
ковчеже, на което били изобразени акта на дарението и пренасянето на реликвата от Раймонд Ботардели от Йерусалим в Тулуза103.
Не само латинските патриарси, епископи, абати и клирици от
франкските владения в Светите земи, но и владетелите и бароните на Утремер също дарявали по-важните пилигрими със светини
и изпращали реликви и мощи като подаръци до различни духовни и светски институции и лица в християнския Запад. Още в
началото на XII в. Защитникът на Божи гроб Годфроа дьо Буйон
(1099–1100) и първите отвъдморски владетели: антиохийският
княз Боемонд от Таренто (1099–1111) и едеският граф и по-късно йерусалимски крал Бодуен I дьо Булон (1098–1100; 1100–
1118) започнали тази дарителска традиция, която била продължена и през следващите десетилетия от техните наследници. По
време на своето управление йерусалимският крал Фулк V д’Анжу
(1131–1143) изпратил в църквата „Сен Ло“ в Анже фрагмент от
102
103

Ibid., § 369, 546, p. 344, 434–435.
Holbert, K. Relics and Reliquaries of the True Cross. – In: Art and
Architecture of Late Medieval Pilgrimage in Northern Europe and the
British Isles (ed. S. Blick, R.Tekippe). Leiden, 2005, pp. 346–347; Enamels
of Limoges 1110–1350 (ed. J. O’Neill). New York, 1996, pp. 165–166.
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Абат Понс дьо Монпеза от манастира „Сен Сернен“ в
Тулуза посреща йерусалимската реликва, донесена от брат
Раймонд Ботардели (детайл). Ок. 1178–1198 г. Тулуза,
Съкровищница на абатството „Сен Сернен“.

Честния кръст, който бил вграден в друг кръст, съдържащ други
частици от същата Христова реликва104. Неговият втори син, крал
Амори I (1163–1174), също продължил тази традиция, когато наследил йерусалимския престол. Жофроа от Оксер, четвърти абат
на манастира в Клерво е засвидетелствал в животоописанието на
своя учител св. Бернар от Клерво куриозните обстоятелства около едно необичайно дарение на светини, което йерусалимският
крал Амори I направил за прочутия цистерциански манастир. Той
разказва как по време на поредната си кампания в Египет през
пролетта на 1167 г. край руините на древния град Хермополис
йерусалимският крал се сблъскал с армията на кюрдския емир
Ширкух в т.нар. битка при Ламония (18 март). В навечерието на
сражението крал Амори имал видение, в което явилият му се св.
Бернар от Клерво го порицавал за греховете му, укорявайки го
че е недостоен да носи нагръдния кръст-реликварий, съдържащ
104

Frolow, A. La relique de la Vraie Croix, § 320, p. 322; Йерусалимската
реликва привличала множество поклонници в Анже с чудесата, които
извършвала.
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фрагмент от Честния кръст, който
висял около шията му като личен
талисман. Едва след като кралят
обещал да се покае и да бъде по-добър християнин, духът на покойния
цистерциански светец благословил
реликвата. Вдъхновен от среднощното видение и решен да се докаже
като достоен воин на Христа, на
следващия ден Амори смело повел
своите рицари в атака срещу мюсюлманската армия на Ширкух.
Късметът обаче изневерил на франките и в последвалото сражение
Реликварий с фрагмент от
мнозина от тях били избити или плеЧестния кръст, изпратен
нени, а самият йерусалимски крал
през 1174 г. на абатството в
Гранмон от йерусалимския крал се оказал обграден от врага. Тогава
Амори дал обет, че ако се спаси жив
Амори I. Trésor de Grandmont
Gorre (Haute–Vienne), église
от грозящата го опасност, ще изпраparoissiale.
ти своя амулет-реликварий като дар
на абатството в Клерво. Вярвало се,
че спасението на краля в нещастното за франките сражение при
Ламония било чудо, което се дължало тъкмо на реликвата, благословена от явилия се предната нощ св. Бернар. Изглежда, впоследствие Амори изпълнил обета си и изпратил светинята в цистерцианското абатство в Клерво105. Mежду 1224 и 1232 г. нагръдният
кръст на йерусалимския крал бил вграден в по-голям реликварий
в същия манастир. През 1174 г. абатството в Гранмон получило
фрагмент от Честния кръст от църквата на св. Георги в Лида, който също бил изпратен от йерусалимския крал Амори I106.
105

106

Ibid., § 354, 512, p. 338, 418. А. Фролов погрешно отнася събитията
към 1164 г.; Runciman, S. A History of the Crusades, vol. II, 1991, p. 374;
Tyerman, C.God’s war., p. 337.
Frolow, А. La relique de la Vraie Croix, § 319, pp. 320–322; Дюканж
изказва хипотезата, че йерусалимският крал Амори се е сдобил с тази
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Междувременно същият владетел изпратил друг фрагмент от
Господния кръст на английския крал, който пък го дарил на приората „Ла Е“ в Анже107. Известно е, че и дъщерята на Амори, йерусалимската кралица Сибила (1186–1190), следвайки примера на
предците си, също дарявала и изпращала реликви на Запад. След
смъртта на своя съпруг Гийом Дългия меч, син на маркиза на
Монфера, в периода между 1177 и 1190 г. тя изпратила в земите
на покойния си мъж в Пиемонт една ставротека, представляваща
позлатен сребърен кръст-реликварий108.
Но не само кралете и кралиците, а и членовете на владетелската фамилия, както и някои от големите барони и висши магистрати на Йерусалимското кралство също изпращали реликви на
Запад. Преди смъртта си през 70-те години на XII в. Ивета, дъщеря на крал Бодуен II (1118–1131) и полусестра на крал Фулк
д’Анжу, която била абатеса на манастира „Св. Лазар“ във Витания,
изпратила на светата обител във Фонтевро една дарохранителница с реликви. Срещу това дарение тя поискала ежегодно нейната
памет и тази на родителите ѝ да бъдат посмъртно почитани със
заупокойни молитви от монахините там109.
Kонетабълът и регент на Йерусалимското кралство Манасе д’Йерж, племенник на крал Бодуен II и братовчед на кралица
Мелизанд (1131–1152), също пренесъл реликви от Палестина в
Европа. След като бил осъден на изгнание през 1152 г. и преди да
умре при завръщането си от Отвъдморските земи, бившият конетабъл Манасе завещал на абатството в Брон (в близост до Намюр)
фрагмент от Честния кръст, който притежавал приживе. Според
сведението на анонимен монах от същия манастир, датиращо от

107

108
109

реликва по време на визитата си в Константинопол през 1170 г. Вж.
Ibid., § 365, pp. 341–342.
Ligato, G. The political meanings of the relic of the Holy Cross among
the crusaders and in the kingdom of Jerusalem: an example of 1185. – In:
Autour de la Première Croisade (ed. M. Balard). – Analecta Sorboniensa
14, Proceedings of the Fourth SSCLE Conference. Paris, 1996, p. 328, no.
41.
Frolow, А. La relique de la Vraie Croix, § 370, p. 344.
Paul, N. To Follow in Their Footsteps, p. 220.

236

Кръстоносните походи: реликви и чудеса

XII в., Манасе д’Йерж получил реликвата от своята братовчедка антиохийската принцеса Констанс (1130–
1163), съпруга на антиохийския княз
Раймонд дьо Поатие (1136–1149).
Това станало през 1141 г., скоро след
пристигането на Манасе в Светите земи. Изпълнението на неговата
предсмъртна воля обаче било осуетено от наследниците му. След гибелта
на бившия йерусалимски конетабъл
двамата му синове (и най вече по-големият Ерибран дьо Бар) направили
Кръст-реликварий, съдържащ
опити да се домогнат до реликвата и
фрагмент от Честния кръст.
Ок. 1150–1175 г., региона на
да я задържат в семейството, пренеМаас. Baltimore, The Walters
брегвайки и противопоставяйки се
Art Museum.
на дарителското завещание на баща
си. В крайна сметка волята на Манасе
д’Йерж била изпълнена и някъде преди 1189–1195 г. реликвата
достигнала абатството в Брон110.
Актът на даряване на реликви често бил използван като важен
инструмент в средновековната дипломация. Несъмнено дарителската практика на утремерските прелати, владетели и барони
утвърждавала техния престиж и била съществена част от традициите, които заздравявали връзките между християнския Изток
и Запад. Същевременно обаче тя носела и сериозно политическо
послание. През XII и XIII в. франките от Латинския Ориент умело и целенасочено използвали реликвите и светините за нуждите
на своята пропаганда и дипломация, чиято основна цел била постоянното привличане на нова военна, политическа и материална помощ от Запада или пък предизвикването на нов кръстоносен поход за защитата или за възстановяването на статуквото на
християнската власт в Светите земи. Така например, когато през
110

Frolow, А. La relique de la Vraie Croix, § 368, p. 344.
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1127 г. във Франция пристигнало официално пратеничество от
Йерусалимското кралство, което трябвало да предложи на графа
на Анжу Фулк V ръката на кралица Мелизанд, а с нея и йерусалимската корона, принцът на Галилея и конетабъл на кралството Гийом дьо Бюр и сеньорът на Бейрут Ги Брисбар, които предвождали
мисията, дарили на църквата „Сен Жулиен“ в Льо Ман фрагмент
от реликвата на Честния кръст. Несъмнено поднасянето на такъв
емблематичен и престижен дар целяло да подчертае високия статус и значение на това посланичество, както и да предразположи
самия Фулк д’Анжу към положителен отговор111. Подобни отвъдморски дипломатически мисии до папата и кралете и принцовете на Запада са засвидетелствани и в средата на 40-те години на
XII в. във връзка с падането на Едеса и организирането на Втория
кръстоносен поход. Не е известно дали в тях са били използвани
реликви от Сирия и Палестина112. Някои свидетелства разкриват
обаче политическата роля на реликвите в други подобни мисии
на утремерските франки до Запада през втората половина на
XII в. След поредицата от провали във военните кампании на йерусалимския крал Амори I в Египет през 1169 г. и 1173 (1174) г.
първоначално епископите Жан от Панеас (Кесария Филипова) и
Бернар от Лида, а сетне и архиепископът на Тир, магистърът на
Ордена на хоспиталиерите и други отвъдморски висши прелати
били изпращани на подобни специални мисии до Запада. Всички
те носели неотложни послания с апел за помощ до папа Александър III (1159–1181), германския император Фридрих I Барбароса (1152–1190), френския крал Луи VII (1137–1180), английския
крал Хенри II (1154–1189) и сицилийския крал Гийом II (1166–
1189). По време на тези дипломатически мисии епископите на
Панеас и Лида носели със себе си като емблематичен дар ключ
от портите на Йерусалим и фрагменти от реликвата на Честния
111
112

Phillips, J. The Crusades, p. 119.
За мисията на епископа на Джабала Юг до папа Евгений III (1145–
1153), френския и германския двор вж.: Phillips, J. Papacy, Empire and
the Second Crusade. – In: The Second Crusade: Scope and consequences
(ed. J. Phillips, M. Hoch). Manchester, 2001, p. 19.
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кръст113. През есента на 1184 г. йерусалимският крал Бодуен IV
Прокажения (1174–1185), син и наследник на крал Амори I, изпратил на Запад ново официално пратеничество, чиято цел била
да измоли подновяването на кръстоносния поход в Светите земи
и да уреди кризата около унаследяването на йерусалимския трон.
Вероятно заради семейните връзки с йерусалимската династия
това представителство се обърнало за помощ към английския
крал Хенри II Плантагенет (1154–1189), чийто дядо бил йерусалимският крал Фулк V д’Анжу (1131–1143). На 29 януари 1185 г.
утремерската мисия, която била предвождана лично от йерусалимския патриарх Ираклий (1180–1190/1191) и магистрите на
Ордените на тамплиерите и хоспиталиерите, се явила в Лондон и
заедно с препоръчителни писма от папата дарила на английския
монарх ключовете от Йерусалим, Божи гроб и Кулата на Давид,
както и знамето на Светия кръст („vexillum Sanctae Crucis“). Вероятно сред символичните дарове на йерусалимското пратеничество присъствал и фрагмент от реликвата на Честния кръст114.
Впрочем практиката на даряване на светини, присъща на утремерските владетели, прелати и благородници, но най-вече на
йерусалимските крале, патриарси и барони, не била само инструмент на пропагандата, политиката и дипломацията и не представ
лявала просто акт на благочестие, величие и демонстрация на
християнска солидарност, нито пък била единствено подражание
на дарителската традиция, присъща на византийските василевси,
православните патриарси и западноевропейските монарси. Тя
била много повече от това, понеже била изконно свързана с идеологията на кръстоносния поход и с тази на създадените вследствие от него франкски държави в Светите земи (които всъщност представлявали най-значимата жива християнска реликва).
Монархическата идеология и институция на Йерусалимското
кралство била основана на мисията за освобождаването и за113
114

Ligato, G. The political meanings, p. 328; Ришар, История, с. 204–205.
Ligato, G. The political meanings, p. 320–330; Schein, Gateway to the
Heavenly City, p. 84.
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щитата на Светите места и по такъв начин била изначало тясно
свързана с най-значимите християнски светини. Още Годфроа
дьо Буйон приел титула „Advocatus Sancti Sepulchri“ (Защитник
на Божи гроб). Кралската титла, която той отказал с довода, че
не би могъл да приеме златна корона в града, в който Христос е
носил трънения венец, все пак се наложила при неговите наследници, като при това се вместила идеологически в традицията.
Наименованието „крал на лaтински Йерусалим“, което приел Бодуен I било реминисценция и алюзия за старозаветната израилска царска династия на Давид и Соломон, управлявала някога в
Свещения град115. Самата церемония по овластяването на новите
йерусалимски монарси била извършвана в най-емблематичните
и значими за християните свети места. Бодуен I бил помазан и коронясан като йерусалимски крал от патриарх Дембер в църквата
на Рождество Христово във Витлеем. От 1118 г. до падането на
Първото йерусалимско кралство през 1187 г. неговите наследници традиционно били помазвани и коронясвани в храма на Божи
гроб в Свещения град116. Времето на церемониите по овластяване на йерусалимските монарси също било подбирано специално
и било свързвано с честването на емблематични църковни празници като Откриването и Въздвижението на Светия Господен
кръст. Такъв бил случаят с помазването и коронацията на Фулк
V д’Анжу и Мелизанд Йерусалимска тъкмо навръх традиционния
Господен празник (Въздвижение на Честния кръст) на 14 септември през 1131 г. Гробниците на йерусалимските крале също
се намирали в храмовия комплекс на Божи гроб. Първите осем
франкски владетели на Йерусалим от Ардено-Анжуйската динас115
116

Ришар, Ж. История, с. 91.
След 1187 г. в епохата на Второто йерусалимско кралство церемониите по коронацията и помазването на йерусалимските монарси били
извършвани в катедралата в Тир. Единственото изключение от тази
практика бил случаят с възкачването на Фридрих II Хоенщауфен,
който през 1229 г. приел йерусалимската корона в църквата на Божи
гроб в Свещения град, по подобие на кралете от Ардено-Анжуйската
династия от Първото йерусалимско кралство.
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тия били погребани в „Параклиса на Адам“, разположен точно
под сакралното място на Голгота117. Така както Светата кръв на
Спасителя, пролята на кръста, очистила греховете на Първия човек, попивайки в земята, под която било лобното му място, така и
спасението на покойните йерусалимски крале символично било
осигурявано чрез светостта на мястото, в което се намирали техните гробници. Освен това откритата в Йерусалим през 1099 г.
от първите кръстоносци реликва на Господния кръст (която се
превърнала не само в олицетворение на изпълнения пилигримския обет и във въплъщение на постигнатата цел на кръстоносния
поход, но и в реален символ и емблема на християнската победа
в Ориента и поставила началото на възраждането на християнството в Светите земи) била възприета и като хералдичен знак на
Йерусалимското кралство и неговите владетели. Честният кръст
бил изобразяван върху печатите, монетите118, бойните знамена
(„vexillum Sanctae Crucis“) и гербовете на монарсите от Първото и
от Второто йерусалимско кралство119.
117
118

119

Boas, A. J. Jerusalem in the time of the Crusades, pp. 180–181; William
of Tyre, A History, vol. II, XIII, § 28, p. 46.
Светият кръст бил изобразяван не само върху монетите на йерусалимските крале, но и върху някои монети на антиохийските принцове,
едеските и триполитанските графове. Някои други емблематични
реликви и светини също били изобразявани върху монетите на утремерските франкски владетели. Храмът на Божи гроб бил изобразяван
върху монети на йерусалимските монарси, докато Светият кръст от
Вараг вероятно бил изобразяван върху монети на първите едески графове. Св. ап. Тома, чиито мощи били сред най-почитаните светини в
Едеса, също бил изобразяван върху монети на едеския граф Жослен II
дьо Куртене (1131–1146/1149). Вж. Boas, A. J. Crusader Archaeology.
The Material Culture of the Latin East. London–New York, 1999, pp.
179–183, 186, no.16; Phillips, J. Armenia, Edessa and the Second Crusade,
pp. 43–44; MacEvitt, C. The Crusades and the Christian World, p. 91;
Ridyard, S. (ed.) The Medieval Crusade, p. 78.
Ligato, G. The political meanings, pp. 320–321, no. 20; Гуринов, Е. Una
pars Sanctae Crucis: Об одном воинском символе франков Эдессы.
– Военно-исторический журнал „Parabellum novum“, No. 1 (2013),
cc. 43–48; В „Chronica majora“ (oк. 1250–1259 г.) на Матю Парис
Честният кръст е изобразен като герб на Йерусалимското кралство
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Йерусалимският патриарх Арнул дьо Шок носи реликвата на Честния кръст в
битката при Аскалон на 12 август 1099 г. В същото сражение Раймонд д’Ажил
носи антиохийската реликва на Господното копие. „Conquête de Jérusalem“,
Франция, XIII в. Paris, Bibliothèque Nationale de France, MS. Fr. 12558, fol. 184 v.

Така реликвата на Честния кръст от Свещения град била превърната в жива емблема и символ на новосъздаденото латинско
Йерусалимско кралство. Освен това светинята била носена като
своеобразен паладиум и свещена апотропейна инсигния, като същински победоносен талисман във военните кампании на франките от Латинския Ориент. Известно е, че в периода между откриването ѝ в Йерусалим през август 1099 г. и загубата ѝ в битката при Хатин през юли 1187 г. реликвата на Господния кръст била
носена като военна инсигния в не по-малко от тридесет и една
военни кампании на франкските армии от Утремер120. При това
тя била използвана както в експедициите за защита на християн-

120

(сребърен латински кръст на златно поле) върху щита на йерусалимския крал Жан дьо Бриен (1210–1212; регент 1212–1225), редом с
личния му герб, изобразен върху втори щит (f. 125v). Вж. Lewis, S.
The Art of Matthew Paris in the Chronica majora. Los Angeles–London,
1987, p. 463, 467.
A. Мъри е съставил подробен каталог на всички тези случаи. Вж.
Murray, A. Mighty Against, p. 222, 232–238; Преди него A. Фролов прави подобен списък, в който обаче присъстват едва 22 свидетелства от
периода преди битката при Хатин, които потвърждават използването
на реликвата на Честния кръст от франкските войски в бойни действия
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Йерусалимската армия,
предвождана от реликвата
на Честния кръст в битка със
сарацините. „Histoire des Croisades“,
Гийом от Тир, Акра, ок. 1245–1250.
Paris, Bibliothèque Nationale de
France, MS. Fr. 9081, fol. 280 v.

ските земи, така и в завоевателните кампании на франките като
например в обсадите на Сидон (1108) и Дамаск (1148) и при
превземането на Тир (1124) и Аскалон (1153). Най-често самият йерусалимски патриарх и канониците от храма на Божи гроб
изнасяли светинята от Свещения град и били нейни пазители и
носители по време на експедициите на кралската армия в Сирия
и Палестина. Франките искрено вярвали, че в сражение Честният
кръст осигурявал свръхестествена закрила на техните войски и
им донасял победа над Христовите врагове. Поради тази причина
йерусалимският крал и неговата армия не се осмелявали да потеглят на война и да влязат в битка без скъпоценната реликва, за
което свидетелства Фулк от Шартър121. На няколко места в своята
хроника Алберт от Аахен описва носения като военна инсигния
на франкската войска Господен кръст като истинско духовно всеоръжие и подробно предава случаите, в които светинята проявявала чудодейната си апотропейна мощ и въздействие в сраженията на първите йерусалимски владетели срещу мюсюлманските
армии в Палестина:
...силата на Светия кръст възтържествува не само срещу
стрелите на невидимите врагове, но също и срещу оръжията
на видимите. [...] Действително този знак на Светия кръст,
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срещу мюсюлманите в Светите земи. Вж. Frolow, A. La relique de la
Vraie Croix, § 259 (1–22), pp. 287–290.
Gerish, D. The True Cross and the Kings of Jerusalem, pp. 146–147.
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Архиепископът на Кесария донася
йерусалимския Господен кръст в
Антиохия. „Histoire d’Outremer“,
Гийом от Тир, Северна Франция
(Пикардия?), ок. 1232–1261.
London, British Library,
Yates Thompson Collection No. 12,
fol. 67 v.

чрез който сме защитени и осветени, без съмнение е духовен
щит срещу всички копия и стрели на враговете и, възлагайки нашата надежда в същия този знак, ние се осмеляваме да
застанем по-твърдо срещу всички опасности. Несъмнено ние
бяхме избавени чрез това дърво на Светия кръст от ръката
на смъртта и от Ада и чрез ангелска сила от зло и бяхме очистени от кръвта на Господ Иисус, син на живия Бог, от цялата
мръсотия на предишните грехове и ние имаме вяра във вечния
живот122.
Жителите и духовенството на латинското кралство били толкова привързани към своя „паладиум“, че дори изпитвали известна
ревност и страх, когато се налагало реликвата да придружи кралските войски в по-далечни и опасни кампании извън пределите на
държавата, като например северните експедиции от 1119, 1120 и
1122 г. в помощ на застрашеното Антиохийско княжество. Фулк
от Шартър е засвидетелствал обществените дебати и брожения
сред благородничеството и клира в Йерусалимското кралство,
провокирани от отказа на патриарха да придружи реликвата на
Честния кръст в поредната кампания на крал Бодуен II в помощ и
защита на Антиохия през 1120 г.
122

Albert of Aachen, Historia Ierosolimitana, VI, 43–44, VII, 68, p. 459, 461,
581.
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...там се появи силно различие на мнения между тези, които
отиваха на война, и онези, които оставаха в Йерусалим, дали
при такава криза за християнството би трябвало кръстът
да бъде отнесен в Антиохия и дали Йерусалимската църква би
трябвало да бъде лишена от такова съкровище. И ние казах
ме „Уви, какво ще правим, ако Бог позволи да загубим кръста в
битка, така както израилтяните някога загубиха Ковчега на
Завета?“123.
Символичното сравнение между реликвата на Честния кръст
и старозаветния Кивот в случая, изглежда, е нарочно търсена
алюзия и разкрива както огромното идеологическо значение и
дълбоката семантична натовареност, така и изключителния политически и религиозен статус, на който се радвала емблематичната
светиня на йерусалимските франки, към която те изпитвали огромна ревност. И действително за тях Господният кръст сякаш
наистина бил своеобразен Ковчег на Завета, понеже тъкмо чрез
тази свята реликва осезаемо била проявена Божествената закрила над латините от Изтока, които по това време се изживявали
като новите израилтяни, като новия избран народ, който заслужил Божествената благословия да засели и владее отново Обетованата земя.
Но не само франките от Йерусалимското кралство притежавали и използвали реликвата на Честния кръст във военните си
кампании. Първите принцове на Антиохия и графовете на Едеса също имали свои фрагменти от реликвата на Господния кръст,
които носели като свещени военни инсигнии в експедициите си
срещу мюсюлманските армии в Северна Сирия и Горна Месопотамия, за което свидетелстват хронистите Готие Канцлера и
Матей от Едеса124. Тези реликви вероятно също произхождали от
123
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Fulcher of Chartres, A History of the Expedition to Jerusalem, 1095–1127
(trans. F. R.Ryan, ed. H. S. Fink), Knoxville, 1969, p. 233; Murray, A. V.
Mighty Against, p. 224.
Walter the Chancellor, pp. 70–71, 98; Dostourian, А. Armenia and the
Crusades, p. 205; Gerish, D. The True Cross and the Kings of Jerusalem, p.
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Реликвата на Господния кръст на
йерусалимските франки („новите
израилтяни“) била сравнявана с Ковчега на
Завета. „Кръстоносната Библия“, Париж,
ок. 1250 г. New York, The Pierpont Morgan
Library, MS M. 638, fol. 21 r.

йерусалимската светиня или били свързвани с нея. При все това
произхождението на антиохийския Честен кръст не е съвсем
ясно. Гийом Канцлера свидетелства, че антиохийските франки
носели своя фрагмент от светинята в поне две военни кампании
през ранния XII в., но въпреки това той не разкрива историята му.
От друга страна, е известно, че между 513 и 534 г. някой си Цезар
от Антиохия донесъл в сирийския град фрагмент от йерусалимската реликва на Честния кръст, който бил получил от игумена
на манастира „Св. Евтимий“ в покрайнините на Свещения град.
Възможно е след превземането на Антиохия през 1098 г. кръстоносците да са придобили тъкмо тази светиня. Същевременно не
е изключено антиохийските принцове да са получили въпросния
фрагмент от реликвата между 1099 и 1115 /1119 г. като дар от
йерусалимските владетели125.
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143; Phillips, J. Armenia, Edessa and the Second Crusade, p. 43; MacEvitt,
C. The Crusades and the Christian World, p. 70, 91–92; Ridyard, S. (ed.)
The Medieval Crusade, p. 78.
За антиохийския фрагмент от Честния кръст вж.: Walter the Chancellor,
Walter the Chancellor’s The Antiochene Wars. A Translation and
Commentary (ed. and transl. Asbridge, T. S., Edgington, S. B.). 1999,
pp. 70–71, 98; Runciman, A History, vol. II, 1991, p. 150; Gerish, D. The
True Cross, p. 143; Murray, A. Mighty Against, p. 230, no. 39; Phillips,
J. The Crusades, p. 119; Frolow, A. La relique de la Vraie Croix, § 26, p.
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Известно е, че Едеското графство също притежавало своя реликва на Честния кръст. Светият кръст от Вараг, който кръстоносците присвоили от арменските християни след установяването
си в Едеса през 1098 г., бил пренесен в града от един манастир
край езерото Ван само няколко години по-рано (1092). Местни
легенди, регистрирани през XII в., свързват едеската светиня с
Господния кръст от Йерусалим и с историята на пренасянето на
християнството в Армения. Честният кръст от Вараг също бил
носен като военна инсигния в бойните кампании на франките
от Едеското графство през ранния XII в., за което свидетелства
хронистът Матей от Едеса126.
Военно-монашеските ордени на Храма и Хоспитала в Светите
земи също били обвързани с употребата на реликвата на Господния кръст при военни действия. Рицарите от двата ордена осигурявали ескорт при носенето на йерусалимския „паладиум“ във
военни действия, като тамплиерите стояли отдясно, а йоанитите
отляво на светинята127. Храмовниците вероятно дори притежавали своя ставротека с фрагмент от Христовия кръст, която също
използвали като военна инсигния в кампаниите си. Това е отразено в § CXXII от френската версия на Устава на Ордена на тамплиерите:
Когато Честният кръст се транспортира с кон, йерусалимският командор и десет рицари трябва да го пазят ден и нощ, и
трябва да лагеруват толкова близо до Честния кръст, колкото
126
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За Светия кръст от Вараг вж.: Dostourian, A. Armenia and the
Crusades, p. 205; Phillips, J. Armenia, Edessa and the Second Crusade.
– In: Knighthoods of Christ: essays on the history of the Crusades and
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Ligato, G. The political meanings, p. 327, n. 37; Tommasi, F. I Templari
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могат, до края на пътуването. И всяка нощ двама братя трябва да бдят над Честния кръст128.
Посрещането на триумфално завръщащите се и предвождани от фрагменти от реликвата на победоносния Господен кръст
франкски армии често било превръщано в същински духовен
празник в Сирия и Палестина. Подобно на християните от Византия и Запада отвъдморските франки не били чужди на традицията да манипулират символичното съвпадане на датата на пренасянето или завръщането на емблематични реликви и свети мощи
със съответния календарен празник, свързан с тяхното честване.
В Свещения град застъпването на деня на триумфалното посрещане на предвожданата от светинята на Честния кръст победоносна йерусалимска армия, с църковния празник на Откриването
и Въздвижението на Светия Господен кръст било схващано като
символичен акт, който бил натоварен с дълбока религиозна семантика и исторически препратки, които идеологически свързвали тържеството на латинските йерусалимски крале над мюсюлманите с героичните подвизи на първите кръстоносци и със
светите дела на византийския император Йраклий и св. императрица Елена. Ето защо след победата на обединените армии на
Йерусалим, Триполи, Антиохия и Едеса в битката при Зердана на
14 август 1119 г. крал Бодуен II и предвожданите от Светия кръст
франкски войски символично избрали да се завърнат триумфално в Свещения град точно месец по-късно, навръх християнски
празник (14 септември), свързан с историческото откриване и
връщане на реликвата в Йерусалим. Този ден бил сред специалните празници в латинското кралство и поради това завръщането
на емблематичната светиня в града тъкмо тогава било посрещано
като истински триумф на християнството и било чествано с грандиозни церемонии и веселия. Не по-малко значима и символична
била победата на обединените войски на антиохийския принц
Роже от Салерно (1112–1119) и едеския граф Бодуен II дьо Бурк
128
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(1100–1118) над селджукската армия на атабега на Мосул Бурсук
при Сармин (Тел Данит) на същия празничен ден четири години
по-рано (14 септември 1115 г.). В това сражение франките носели като „паладиум“ антиохийската реликва на Честния кръст129.
Подобни „чудодейни“ съвпадения и календарни манипулации
били по-скоро изключение. При все това в много други случаи,
дори и в по-маловажни дни, йерусалимската армия и светинята
на Господния кръст били посрещани с не по-малко грандиозни
церемонии в Свещения град. Фулк от Шартър е описал триумфалното завръщане на франкската войска след победата над фатимидската армия в битката при Ашдод от 29 май 1123 г., в която
патриарх Вармунд лично носел реликвата на Честния кръст130:
Той [кръстът] бе посрещнат пред Портата на Давид от великолепна процесия и съпроводен с най-голяма почест в базиликата
на Господния гроб. Пеейки „Te Deum laudamus“ ние отдадохме
възхвала на Всевишния за неговите благословии131.
Тези церемонии несъмнено демонстрирали начина, по който
военната употреба на реликвата на Светия кръст била интегрирана в литургичния живот на Латинската църква в Йерусалим.
Според A. Мъри това било акт, който символично подчертавал
свещения характер на войната за защита на Светите земи:
„Всъщност в контекста на дванадесетото столетие би било
подвеждащо да се правят опити за разграничаване между военните функции на реликвата и нейната роля в това, което
бихме определили като нормален живот на Църквата. Често129
130
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Gerish, D. The True Cross and the Kings of Jerusalem, p. 143; Murray, A.
Mighty Against, p. 230, no. 39.
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тата, с която реликвата била изпращана в битка и литургичната атмосфера, в която това било правено, предполага, че тази ѝ
функция не била изключителна, но била по-скоро фундаментална по отношение на мястото ѝ във франкското общество.
Нещо повече – може дори да се твърди, че защитата на Светите земи била литургичен акт par excellence.“132
През XII в. светинята на Честния кръст била не само символ на
възобновената християнска власт в Светите земи, но и същинска
военна инсигния, талисман и паладиум на Йерусалимското кралство. Заедно с останалите значими и емблематични реликви от Сирия и Палестина тя се превърнала във важен фактор в социалния и
религиозния живот на Латинския Ориент. Култът към реликвите
играел съществена роля и в празничната система и обредност на
християнската общност в Отвъдморските земи и заемал особено
място в литургичния живот както на франките и местните източни
християни от Утремер, така и на латинските пилигрими от Запада,
които не по-малко ревностно от своите събратя от Ориента желаели да се приобщят към тайнствата на Църквата по време на големите християнски празници. Честването на Страстната неделя и
Пасха в Йерусалим били изначално свързани с едни от най-светите
и почитани от всички християни места и реликви в Свещения град.
Храмовият комплекс на Божи гроб, който обединявал три отделни култови центъра: скалния хълм на Голгота (мястото на Христовото разпятие и смърт), Гроба Господен (мястото на Христовото
Възкресение) и пещерата, в която св. императрица Елена открила
Честния кръст и останалите реликви на Христовите страсти, бил
естествен център на празничния Пасхален цикъл. Той започвал с
деня на Цветница (Вход Господен в Йерусалим), продължавал през
цялата Страстна седмица и завършвал с тържеството на Възкресение Господне. Реликвата на Честния кръст, която била пазена в
храма на Божи гроб, играела съществена роля в някои от ритуалите и церемониите, свързани с Пасхалния цикъл, които символично
132
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пресъздавали мистериите на евангелските събития. Обикновено
в деня на Цветница след утринната молитва и преди изгрева на
слънцето йерусалимският патриарх, придружен от ковчежника
на църквата на Гроба Господен понасял „дървото на Животворния
кръст“ и заедно с приорите на абатствата при Сионската и Елеонската планина и абата на манастира „Св. Богородица“ в Йосафатската долина и техните църковни общности се отправяли към Витания, където Иисус Христос възкресил Лазар. Междувременно канониците от Божи гроб, заедно с братята от Хоспитала на св. Йоан,
канониците от Божия храм и монасите от „Св. Мария Латинска“
събирали местните миряни и придошлите поклонници близо до
Гетсиманската градина и ги благославяли, раздавайки им палмови
и маслинови клонки. Във Витания другата процесия от духовници
символично се пременяла в бели одежди и начело с йерусалимския
патриарх, който носел реликвата на Честния кръст, символизираща Спасителя, се отправяла обратно към Свещения град. Когато
патриаршеското шествие достигало Eлеонската планина, жителите и пилигримите от Йерусалим го посрещали с палмови и маслинови клонки в ръце, пеейки „Осанна“. Оттам процесията влизала
обратно през Златната порта, през която някога Христос влязъл в
Свещения град133. В края на Страстната седмица, на Разпети петък,
още по тъмно светинята на Честния кръст била изнасяна от подземния параклис в храма на Божи гроб, където била пазена и с тържествени химни била понасяна нагоре по стълбите към параклиса
в църквата на Голгота, където патриархът и канониците, следвани
от дълга процесия от миряни и пилигрими, сваляли обувките си и
босоноги изкачвали пътя към мястото на разпятието. Там всички се
покланяли и отдавали почит на скъпоценната реликва на дървото
на Господния кръст. По пладне светинята била връщана обратно,
133

В епохата на франкската власт над Йерусалим Златната порта била
принципно затворена и зазидана. Единствено в деня на празника Вход
Господен (Цветница) и на 14 септември (Въздвижение на Светия
кръст Господен) портата била отваряна за преминаването на предвожданите от реликвата на Господния кръст тържествени религиозни
процесии.
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а патриархът отслужвал тържествената литургия на Разпети петък
в параклиса на Голгота, която завършвала с раздаването на светото
причастие. В деня на Велика събота предвожданото от патриарха и
неговите каноници множество се събирало на тържествена служба
в храма на Божи гроб в очакване на чудото със слизането на Благодатния огън. Йерусалимският архиерей избирал четирима високопоставени пилигрими от присъстващото множество от миряни,
които трябвало да изнесат реликвата на Честния кръст от параклиса, където била пазена, и да я донесат в храма на Божи гроб, където
светлините били угасени и тълпата от миряни и поклонници с незапалени свещи в ръце смирено очаквала чудото. Предвождани от
дякони с кадилници в ръце, четиримата босоноги избраници, които носели реликвата, достигали тъмното светилище на Господния
гроб. Там техният водач коленичел и поглеждал в Гробницата, за да
узнае дали Благодатният огън вече е слязъл и дали кандилата, поставени върху камъка, където било положено тялото на Спасителя,
са се самозапалили. Ако Божественият пламък все още не се бил
появил, процесията с Честния кръст продължавала бавно да обикаля в кръг потъналия в мрак храм, докато междувременно напрежението сред очакващите чудото богомолци с незапалени свещи в
ръце растяло. Понякога този процес бил повтарян по шест-седем
пъти. Когато най-сетне чудото се случвало и Благодатният огън
слизал, почетният носител на Честния кръст влизал в Гробницата
и запалвал свещ от небесния пламък, с която предавал огъня първо
на йерусалимския патриарх. Постепенно пламъкът, символизиращ
Христовото Възкресение бил предаван от свещ на свещ на всички
присъстващи, така че целият храм се превръщал в сияйно море от
светлина134.
Едва ли има по-красив символ на разпространението на вярата във възкресението и вечния живот от превръщането на мрака в
светлина, както и от самия акт на споделяне и разпръскване на по134

Köhler, C. Un Rituel et un brеviaire du Saint-Sеpulcre de Jеrusalem (XIIe–
XIIIe siecle). – Revue de l’Orient latin, VIII, 1900–1901, p. 420–423;
Hamilton, B. The Impact of Crusader Jerusalem, pp. 707–710.
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явилата се чрез чудо свещена светлина, пренесена първо от самите
пилигрими-кръстоносци (носителите на Светия кръст) в храма на
Божи гроб в Йерусалим (който в представите на средновековните
християни бил същинският „център на света“) и предадена от тях
на останалите богомолци и храмове из града. Семантично тази церемония много напомня на самия акт на фрагментиране и даряване
на частици от реликвата на Честния кръст, чрез който благодарение на кръстоносците и пилигримите светинята достигала дори до
най-отдалечените кътчета на християнския свят, където продължавала да разпръсква светлина и да дарява вяра, надежда и любов.
Изглежда обаче, че в религиозния и социалния живот на франките от Утремер светите реликви били използвани не само при
официални и тържествени празнични церемонии и шествия, но
и в някои изключителни случаи от ежедневието, в които обществото било застрашено от природни бедствия и стихии или от
болести, напасти и пагубното влияние на зли сили. Почитта към
прочути местни християнски светини и крайната необходимост
от чудесата, които тези реликви произвеждали в подобни критични ситуации, често обединявали пиетета на отделните конфесионални и етнически общности в Отвъдморските земи. За един
такъв куриозен случай свидетелства сирийският полихистор Бар
Хебрай:
През тази година [1134 г.] скакалците нападнаха на големи
пълчища земите на Едеса. И християните се обърнаха към избрания Мар Бар Савма и изпратиха да донесат ковчега, където
беше дясната ръка на светеца. И с пристигането му се случи
чудо и скакалците се махнаха, без да сторят никакво зло в нито
една част на страната. Тогава гърците, изгарящи от завист,
подучиха Папиас, градоначалника на франките, да отвори ковчега, за да може ръката да се вижда. И щом монасите се възпротивиха да сторят това, гърците избухнаха в смях и рекоха „те
нямат нищо в ковчега“. И монасите, щом като бяха принудени,
отвориха ковчега в църквата на франките. Тогава внезапно се
разнесе ужасяващ гръм, черни облаци покриха небето и тежък
град заблъска земята, като препълни базарите. И всички хора
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започнаха да викат „кириалейсон“, т.е. „имай милост над нас,
о, Богоизбрани“. После гърците побегнаха и се скриха. И когато
градушката спря, всички хора се събраха заедно и се молиха в
продължение на три дни.
И когато арабите от Харан видяха чудото, те попитаха [монасите] дали дясната ръка на светеца може да отиде при тях;
но франките не допуснаха това и я изпратиха обратно с почес
ти в манастира. И гражданите на Мелитене дойдоха и отнесоха дясната ръка в града си, съпроводена от молитви и химни.
И в същото време устата на скакалеца бе затъкната и той не
стори никакво зло на посевите.135
Едно свидетелство, отнасящо се до втората половина на XIII в.
описва друг такъв, както изглежда, отколешен и традиционен утремерски ритуал, в който била използвана някаква чудотворна
реликва, притежание на Ордена на тамплиерите в Акра, която
представлявала кръст, направен „от коритото, в което Христос
се къпел“136:
...когато се случваха прекомерни горещини и суша хората от
Акра се обръщаха към братята от Храма [тамплиерите] с
молба кръстът да бъде понесен в процесия на духовенството от
Акра [...] всеки път, когато йерусалимският патриарх вървеше в тези шествия заедно с един от рицарите от Ордена, тамплиерите носеха споменатия кръст с подобаваща набожност.
Когато тези процесии се провеждаха по такъв начин, по Божия
милост от небето се появяваше вода, която наквасваше земята
и охлаждаше горещината на въздуха.137
135
136

137

Ламбев, Н. Европа в Ориента. С., 2010, с. 181–182.
Според друга версия, отразена в по-късни поклоннически свидетелства от XIV в., кръстът бил направен от коритото, в което Иисус умил
нозете на своите апостоли. Вж. Tommasi, F. I Templari e il culto delle
reliquie, p. 203; Luttrell, А. The Rhodian background of the order of St
John, p. 10.
Barber. M. The Templars and the Turin Shroud. – The Catholic Historical
Review, vol. 68, 2, 1982, p. 209. При напускането на Светите земи и
оттеглянето на храмовниците на остров Кипър през 1291 г. този
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Употребата на светините в подобни ситуации може да се определи като своеобразна „християнска магия“, която твърде много напомня на обредността в т.нар. religio pagana, или предадено с
терминологията на етнологията – като метеорологична магия от
имитативен тип138. Резултатите от този обред обаче били схващани
като християнско чудо. Изненадващото в случая е тъкмо присъствието в тази процесия на важни духовници като самия йерусалимски патриарх139 и монаси от Ордена на тамплиерите, както и на целия клир от Акра, които били ангажирани в провеждането на един
такъв псевдохристиянски молитвен ритуал. Въпреки всичко в това
отношение франките от Латинския Ориент не били изключение от
всеобщата практика в средновековния християнски свят както на
Изток, така и на Запад, където подобни езически реликти се вписвали в локалните църковни традиции140. И макар и това сведение да се

138
139
140

кръст бил сред спасеното тамплиерско съкровище от реликви, което
се озовало в Никозия. След съдебния процес срещу тамплиерите
и разтурянето на Ордена през 1312 г. голяма част от имуществото
му преминало в ръцете на хоспиталиерите. Така сред множеството
тамплиерски светини, които йоанитите придобили и пренесли на
остров Родос се оказал и същият чудотворен бронзов кръст от Акра.
Според свидетелството на немския пилигрим Лудолф фон Зухем в
края на третото десетилетие на XIV в. реликвата била ефективно
използвана срещу морски бури. Впоследствие светинята вероятно
била пренесена на остров Малта, където била почитана до зората на
XX в. в Параклиса на Реликвите в църквата „Св. Йоан“. Вж. Tommasi,
F. I Templari e il culto delle reliquie, pp. 203–205
Токарев, С. Типове магия, В: АВС на Етнологията, т. I, С., 1996, с. 235.
През Второто йерусалимско кралство латинските патриарси на Свещения град резидирали в град Акра.
Дори Константинополските патриарси във Византия не били съвсем
чужди на подобни „магически“ практики и традиции. Вж. Byzantine
Magic (ed. H. Maguire). Dumbarton Oaks. Washington, D.C., 1995;
Известно е, че през 1037 г. след продължителна суша бедстващото население на Константинопол понесло реликвата на Иисусовите детски
пелени в молитвена процесия за дъжд из улиците на византийската
столица. Вж. Klein, H. Sacred Relics and Imperial Ceremonies at the
Great Palace of Constantinople. – In:Visualisierungen von Herrschaft
(ed. F. Bauer), Byzas, 5, Istanbul, 2006, p. 96
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отнася до събития от втората половина на XIII в., то спокойно може
да се допусне, че корените на подобни традиции стоят в далечното
минало, както и че една такава употреба на реликвите в предходното XII столетие е била напълно възможна в Утремер. Още повече че
не е известно откога точно Орденът на храма в Акра притежавал и е
започнал да използва по такъв начин въпросната реликва, което поставя вероятността това да се е случило в един относително широк
диапазон от време, а именно между 1118 и 1291 г.
Същият извор свидетелства, че освен в подобни обреди, граничещи с т.нар. християнска магия, някои утремерски реликви
като споменатия кръст на тамплиерите от Акра били използвани
и в същински екзорсистки ритуали срещу зловредни сили и духове, чрез които били лекувани страдащите и обладани от тях хора:
Много болни хора, мъже и жени, измъчвани от зли духове, бяха донасяни в църквата при дома на Храма в Акра. Когато най-сетне
този кръст бе донесен при тях и канониците и духовниците бяха
дали съгласието си под клетва, те отговаряха на народния език
както и на латински, казвайки понякога на някои от капеланите
и духовниците: „Как може ти, който си такъв Син, да говориш?“,
а понякога: „Ти извърши такива престъпления и грехове“, и виждайки кръста край тях, те крещяха: „Виж кръста, виж кръста, не
бива да стоим тук повече, но трябва да си вървим“. И по такъв начин зловредните духове говореха в тях, така че накрая от устите
на тези болни люде, които [дотогава] лежаха като напълно мъртви, започна да излиза пяна и те бяха освободени от злите духове.141
Развитието на поклонничеството и на култа към чудотворните и благодатни реликви в Латинския Ориент, както и огромните
приходи от таксите, даренията, лептите и пожертвованията на пилигримите облагодетелствали и подпомагали не само латинската
духовна и светска власт в Светите земи, но същевременно стимулирали развитието на инфраструктурата, икономиката и търговията
във франкското Отвъдморие. Не на последно място те подпомага141

Barber, М. The Templars and the Turin Shroud, pp. 209–210.
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ли процъфтяването на занаятите и изкуствата, които обслужвали
религиозния живот на Утремер. Много скоро след установяването
на франкската власт в Светите земи сирийски и латински златари
(aurifaber или aurifex), майстори на сребро и ювелири започнали
да установяват свои ателиета и магазини край светите места и храмове, странноприемниците и пазарите в по-големите поклоннически центрове в Сирия и Палестина и най вече в Йерусалим, където
дейността им е регистрирана за пръв път още през 30-те години на
XII в. Там те се специализирали в изработката на литургични съдове и утвар, реликварии, мощехранителници и религиозни сувенири за нуждите на Църквата и пилигримите142. Запазените екземпляри, находките и изворовите свидетелства от епохата разкриват
изящния вид и качество на техните ювелирни произведения. От
съпоставката между описанията на йерусалимската светиня на
Честния кръст, направени от Фулк от Шартър, Алберт от Аахен,
Гийом от Тир, Теодорих и Ибн ал-Атир става ясно, че франкският
фрагмент от реликвата бил поставен в изящен скъпоценен реликварий във формата на голям кръст или ковчег, изкусно покрит от
злато, сребро, скъпоценни камъни и бисери143. Множество от изпратените на Запад през XII и XIII в. покрити със злато, сребро и
скъпоценни камъни реликварии във формата на двураменен „патриаршески кръст“ (crux gemina), съхранявани днес в редица църкви и музеи в Западна Европа, произхождат тъкмо от златарските и
ювелирните ателиета на Йерусалим, а вероятно и на тези в Акра.
Най-ранният от йерусалимските кръстовидни реликварии (ок.
1130 г.) е този от Денкендорф (понастоящем в Württembergischen
Landesmuseum – регионалния музей на Вюртемберг, Щутгарт).
Той е направен от дърво и е покрит с позлатено сребро, бисери,
аметисти и филигранни розети и медальони и съдържа камъни от
Голгота и фрагмент от Господния кръст. Други подобни запазени кръстовидни реликварии, съдържащи фрагменти от Честния
кръст и вероятно произхождащи от франкски Йерусалим, са този
142
143

Boas, А. Jerusalem, p. 166, 197.
Ibid., p. 33; Boas, А. Crusader Archaeology, pp. 156–158.
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Реликварий във формата на митра
от църквата „Св. Йоан Кръстител“ в
хоспиталиерския квартал на латински
Йерусалим. Съдържа фрагменти от
Честния кръст и още деветнадесет
други реликви. Ок. 1150 г., Йерусалим.
Музей на Йерусалимската православна
патриаршия.

от цистерцианския манастир в Кайзхайм, Крайс Донауворт (понастоящем в Stаdtischen Kunstsammlungen, Аусбург), от църквата
„Сан Сеполкро“ в Барлета, от манастира в Шайерн, а също и тези
от Агридженто, Сантяго де Компостела, абатската църква „Сен
Фоа“ в Конк, Лувъра в Париж и Музея на изкуствата в Кливланд144.
Един от най-добрите примери за изкусната работа и майсторство
на йерусалимските златарски и ювелирни ателиета обаче е намереният в криптата на църквата „Св. Йоан Кръстител“ в хоспиталиерския квартал в Свещения град реликварий, датиращ от ок. 1150 г.
(съхраняван понастоящем в Музея на Йерусалимската православна патриаршия). Той е във формата на митра и е изящно изработен от дърво, кристал, злато, мед и скъпоценни камъни и съдържа
фрагменти от Честния кръст и още деветнадесет други реликви145.
През XII и XIII в. в Латинския Ориент били изработвани също
и бронзови нагръдни кръстове-реликварии, каквито находки от
франкския период се откриват в Кесария146. Освен изящните скъ144
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Boas, А. Jerusalem, p. 198. Относно авторовата хипотеза за произхода
на Кливландската ставротека вж. тук в Глава VI: Четвъртият кръстоносен поход, Латинската империя и реликвите на Романия.
Ibid., p. 121, 166, 198.
Boas, А. Crusader Archaeology, p. 158.
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поценни реликварии и мощехранителници за нуждите на пилигримите били изработвани и редица по-прости религиозни сувенири от светите места, които поклонниците отнасяли със себе си
като скъп спомен, който за тях навярно имал статуса на своеобразна светиня. Такива предмети били керамичните и оловните ампули с изображения на сакрални символи и сцени по тях, съдържащи
свето миро или светена вода. Подобни религиозни сувенири били
произвеждани в Йерусалим, Акра и Триполи. Археологически находки от франкска Акра разкриват цели работилници с каменни
матрици за серийно производство на оловни ампули за поклонниците. Такива предмети се намират и в колекциите на музея Ха’арец
в Тел Авив и в женския манастир „Св. Ана“ в Йерусалим147.

Култът към реликвите и тясно свързаното с него поклонниче
ско движение несъмнено били важен и определящ фактор и феномен в множество сфери от живота в Латинския Ориент през
XII в. Съдбата на светините се оказала неразривно свързана със
събитията, които определяли съдбата на франкските владения в
Отвъдморските земи от самото им създаване в края на 90-те години на XI в. до кризата, в която изпаднали в края на 80-те години
на XII в. По един символичен начин откриването им от първите кръстоносци положило началото на Латинския Ориент, а загубата им отбелязала края на първия етап от съществуването на
франкските владения в Палестина и Сирия и се превърнала в сериозно основание, мотив и претекст за започването на ново кръстоносно движение на Запад през XII и XIII в.
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