
МЪЧЕНИЧЕСТВОТО НА СВ. ПОЛИКАРП 
 

Въведение 
 
Според Иреней и Евсевий епископ Поликарп бил сред тези, 

които са били в пряк контакт с апостолите; и ако можем да вярваме 
на Тертулиан, че е самият св. Йоан, е този, който го назначава за 
епископ на Смирна. Към Поликарп героичният мъченик св. Игнатий 
Богоносец е адресирал писмо; и Поликарповото Послание към 
филипяните, доколкото може да се разбере, навежда на мисълта, че 
той е станал литературният изпълнител завета на Игнатиевите 
писма малко преди Игнатиевата смърт. 

Ако приемем, че последното преминаване на Игнатий през 
Смирна се е случило през последните години от управлението на 
Траян (когато Поликарп вече е бил епископ), би било правилно да 
се направи извод, че Поликарповото мъченичеството на възраст от 
86 се счита за осъществено в близо до последната четвърт на втори 
век, но точната дата е била широко оспорвана. Евсевий го поставя в 
управлението на император Марк Аврелий, и повечето учени, като 
Х. фон Кампенхаусен, клонят към 166/7. Но правилното решение би 
трябвало да зависи от датата на проконсула споменат в 21 (ако се 
счита за исторически), Л. Стаций Квадрат. Защото, ако Квадрат е 
наистина човекът, който е бил консул ординариус в 142 (PIR III. 
640), тогава е невъзможно да се смята, че са изтекли двадесет и пет 
години от неговия консулство. По този начин по-ранна дата, 
например 155/6, ще изглежда по-правдоподобно; наистина, Т. Д. 
Барнс твърди, че годините 156-7 са най-вероятни, няма нищо против 
157/8 или дори 158/9. Така учените доказват много широк спектър 
от дати (с Х. Григорий твърди, че има доказателства за 177); но 
когато са налиоце толкова много неопределени фактори с трябва да 
се съобразяваме, ние можем в светлината на настоящето 
доказателства да докаже нещо определено. 

Стилът на изложението на текста (1-20) е чисто функционален 
и на моменти разговорен; на моменти омилетичен, силно напомня 
на Евангелията във всяко отношение – факт, който е дал основание 
на фон Кампенхаусен да изгради теорията за Евангелски редактор; 
все още, опитът му да се разслоява мъченичеството в четири или 
пет ясно определени етапа все още не изглежда убедителен; опасно 
е да се поставят твърде много тежест на различието на ръкописната 
традиция от котировките, предлагани от Евсевий. 



Както обикновено, няма дадено основаниое за ареста 
Поликарп от войниците на полицейския магистрат (или иринарх) 
Ирод, чието име много подсказва имитация на мъченията на Иисус. 
Ирод и баща му Никита, с губернатора (наречен по-късно като Л. 
Стаций Квадрат), всички опитват да сринат на стареца по любезен 
начин. Изглежда, че техният стил на работа е по директивите на 
едикта Плиний от император Траян; макарче наказание чрез 
подчинение на зверовете, с което заплашва губернатора, не се 
използва. Съчинитъелят на Мъченичеството подчертава теорията за 
заговор на Дявола; той набляга на свръхестествени и библейски 
измерения на историята, като се позовава пророчества на Поликарп. 
Пожарът при смъртта му приема формата на корабно платно, може 
би символ може би на лодката на Петър, и функционирането като 
пещ за изпичане на хляб, или тестването злато и сребро в пещта, са 
в съгласие с обикновени библейски картини. 

Авторовият неприкрит антисемитизъм е неочакван за този 
ранен период, юдеите от Смирна са представени като активно 
участващи в реализирането на смъртта на мъченика – ясен паралел с 
по-късното Мъченичество на Пионий. Във всеки случай, нашият 
съществувщ текст е известен по същество от Евсевий: единствената 
сериозна разлика е, Евсевиевият пропуск на чудото с гълъба, който 
евентуално може да му е известно от препратен текст, но пропуска е 
тривиален или невероятен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текст на Мъченичеството 
 
Църквата на Бог, която обитава в Смирна, до Божията църква на 
Филомелиум и до всички общности на светата вселенска църква 
навсякъде: нека милост, мир и любов на Бог Отец и Исус Христос, 
нашия Господ да ви се умножават. 
1. Пишем ви, скъпи братя, историята на мъчениците и на блажения 
Поликарп, който сложи край на преследването чрез собственото си 
мъченичество, сякаш постави на печат върху него. На практика 
всичко, през което се случи преди беше за да може Господ да ни 
покаже от небето свидетелство в съответствие с Евангелието. 
Точно както е направил Господ, той също чакаше, че може да бъде 
предаден, за да станем ние негови подражатели, да не мислим само 
за себе си, но за благото на нашите ближни. Защото  белег на 
истинската и твърда любов е да не желаем само собственото 
спасение, но също така на всички братя. 
2. Блажени наистина и благородни са всички мъченичества, които 
се проведоха в съответствие с Божията воля. Защото ние трябва 
благочестиво да възложим Божието провидение над всички тях. 
Кой наистина не би се възхитил на благородството на мъчениците, 
тяхната смелост, любовта им към Учителя? Защото и когато те са 
били разкъсани от камшици, докато самата структура на телата им 
се разголи до вътрешните вени и артерии те го търпяха, което 
прави дори минувачи да плачат от съжаление. Някои наистина 
стигна до такава смелост, че те не произнесоха звук или вик, 
показвайки на всички нас, че в часа на тяхното мъчение тази 
благодат на Христовото свидетелство не са присъствали в плът, или 
по-скоро, че Господ присъстваше там и владеeйки ги разговаряше с 
тях.Фиксирайки погледа си към благоволението на Христос, те 
презряха мъченията на този свят, в един час те откупиха 
освобождаване от вечния огън. Пожарът, прилаган от техните 
нечовешки мъчители бе хладък, защото те държат пред очите си 
знанието, че избягват, вечният огън, който никога не се погасява; и 
с очите на душата те погледнаха към тези добри неща, които са 
запазени за тези, които продължават да работят, което нито ухо не е 
чуло, нито окото виждяло, нито е влязло в сърцето на човека, но 
Господ ги разкри като го видяха вече не като хора, но ангели. По 
същия и тези, които бяха осъдени на зверовете изтърпяха 
ужасяващи мъчения, положени върху раковини, и изтезавани от 



други различни видове мъчения. Целта на това е, ако е възможно, 
тиранина да  може да ги убеди да се отрекат от вярата чрез 
постоянно мъчение 
3. За мнозина стратегиите на Дявола бяха използвани срещу тях. Но 
благодаря на Бога, той не надделя над всички тях. Най-благородно 
Германик им даде насърчение чрез постоянство което показа; той 
дори се бори мъжествено с животните. Губернаторът се опита да го 
убеди, казвайки му, за да пощади младата му мъжественост; но той 
с демонстрация на сила повлече звяра върху него, възнамерявайки 
да се освободи още по-бързо от този несправедлив и беззаконен 
живот. Тогава цялата тълпа се чудеше на смелостта на този 
благочестив и предан на рода на християните, и те извика: "Далеч с 
тези атеисти! Отиди и доведете Поликарп! " 
4. Имаше някой фригиец на име Квинт, който едва наскоро е дошъл 
от Фригия, и когато видя, дивите животни, той се изплаши. Но той 
беше този, който сам се е предал и е принудил някои други да се 
предадат доброволно. С него губернаторът използва много 
аргументи и го убеждава да се закълне в боговете и да принесе 
жертва. Това е причината, братя, ние дане одобряваме тези, които 
идват доброволно:  това не е учението на Евангелието. 
5. Първо, когато чудният Поликарп чу за това, той не беше смутен 
и дори реши да остане в Смирна; но повечето хора го съветваха да 
се измъкне тихо. И така, той напусnа тайно в малко имение в 
покрайнините, да пребивава  там с няколко приятели. Ден и нощ 
той не направи почти нищо друго, освен да се моли за всеки един и 
за всички църкви, разпръснати по целия свят, както обичайно той 
правеше. 
Три дни преди да бъде заловен той дойде в изстъпление, докато 
беше в молитва и видя възглавницата си, изгорена от пожар. 
Обърна се и каза на другарите си: “Аз ще бъда изгорен жив” 
6. Преследвачите продължили по петите му, и така той се премести 
в друго селце. Малко след пристигането си, не намерили Поликарп, 
те заловили двама роби, и единият от тях е казал всичко чрез 
мъчения. В действителност, невъзможно било за Поликарп да 
остане в скривалището, когато той имаше предатели в собствения 
си дом. Капитанът на полицията, който е наречен Ирод, нямаше 
търпение да го доведе до амфитеатъра: съдбата му е дала това име, 
така че Поликарп да има сила да изпълни жребия, определен за 



него, да се превърне в споделящ с Христос, и тези, които го 
предадоха, да получат наказанието на Юда. 
7. Тогава, заедно с роба, полицията и кавалерията, тръгна петък, в 
часа за обяд, с обичайните оръжия, сякаш срещу разбойник. 
Понеже беше късно вечерта, когато го затвориха, те го намериха 
полулегнал в една малка стая на горния етаж. Той можеше да 
остави и отиде на друго място, но отказа, като каза: „Нека се случи 
по волята на Бог”. И така, като чуха, че те са пристигнали, той слезе 
долу, за да говори с тях, а всички присъстващи бяха изненадани 
неговото хладнокръвие и възраст, и защо би трябвало да има такава 
загриженост за да се залови толкова възрастна човек. 
Във всеки случай Поликарп веднага поръча храна и напитк да се 
поставят пред тях, колкото пожелаят, дори и в този час, и поиска 
само, да му дадат един час, за да се моли необезпокоен. Когато те 
се съгласили, той се изправи и започна да се моли с лице на изток, 
и толкова пълен с Божията благодат, че той не могъл да спре два 
часа, за удивление на тези, които го бяха чули, и много от тях 
съжалили, че са дошли , за да арестуват такъв божествен старец. 
8. Накрая той завърши своята молитва, след което напомня на 
всички, които някога бяха влезли в контакт с него, важни и 
незначителни, известни и неизвестни, и цялата вселенска църква 
разпръсната по целия свят. Тогава настана време да тръгне, и те 
го сложи на едно магаре и така го водеха в града. Беше денят на 
Великата събота. 
Капитанът на полицията Ирод с баща си Никита дойдоха да 
срещнат Поликарп; те го прехвърлиха в собствената си карета, и 
след като седнаха до него се опитаха да го убедят, казвайки: 
„Каква вреда е да кажеш „Цезар е господар”, да извършиш 
жертвите и всичко останало, и по този начин спасиш живота си?” 
Първо Поликарп не им отговяори; но когато те настояваха, той 
каза: Не възнамерявам да направя това, което ме съветвате”. 
Тогава те се отказаха от опитите си да го местят и говориха 
заплашително към него, свалиха го от каретата, така бързо, че той 
одраска пищяла си. Но като не обърна внимание, сякаш нищо не 
се е случило, той вървеше бодро и бързо; и тъй като той бе 
доведен в амфитеатъра имаше такава врява там, че никой не би 
могъл дори да се чуе. 



9. Както Поликарп влезе в амфитеатъра, чу се глас от небесата, 
който каза: „Бъди силен, Поликарп, и имай смелост”. Никой не 
видя кой каза това, но нашите хора, които са присъстваха чуха 
гласа. 
След това, като бе доведен, голям вик настана, когато народът чу, 
че това е Поликарп, който е бил арестуван. Тъй като той е бил 
изправен пред него, управителят Го попита: „Ти ли си 
Поликарп?” И когато той призна, че е, губернаторът се опита да 
го убеди да се отрече, казвайки: „Имам уважение към твоята 
възраст възраст” (и други подобни неща, които те са свикнали да 
казват); закълни се в гения на императора, отречи се и кажи: 
„Смърт на безбожниците!"” 
Поликарп, със сериозно иузражение, погледна цялата тълпа от 
беззаконни езичници, които бяха на арената, и с вдигнат юмрук 
към тях, въздъхна, погледна към небето, и каза: „Смърт на 
безбожниците!” 
Губернаторът настоя и каза: „Закълни се и ще те пусна да си 
вървиш. Прокълни Христос!” 
Но Поликарп отговори: „За осемдесет и шест години Му бях 
слуга и Той не ми е направил нищо лошо. Как мога да хуля срещу 
моя Цар и Спасител? 
10. Губернаторът отново настоя, като каза: “Закълни се в гения на 
императора!” 
Той отговори: „Ако се заблуждаваш в мисленето, че аз ще се 
закълна в гения на императора, както казваш, и ако претендираш, 
че знаеш кой съм аз, слушай и ще ти кажа ясно: Аз съм 
християнин. А ако искаш да научиш доктрината на 
християнството, остави ми един ден и да слушай.” 
Губернаторът каза: „Опитай се убедиш народа.” 
И Поликарп каза: „Мисля, че трябва теб да удостоя с този разговор.  
Защото ние сме научени да показваме уважение към властите и 
силите, които Бог ни е поставил (за това не вреди на нашето дело). 
А що се отнася до тълпата, не мисля, че те заслужават да слушат 
защитната ми реч.” 
11. Губернаторът каза: „Имам диви животни, и ще те дам на тях, 
ако не промениш мнението си .” 
А той отговори: „Иди и ги повикай! Съжалението за по-доброто 
състояние на някой, който е по-зле, за нас е невъзможно. Но е 
добре да се промени това, което е лошо към правдиво.” 



И той му каза отново: „Тъй като не те е страх от животните, тогава 
ще изгоря с огън, освен ако промениш мнението си.” 
Но Поликарп отговори: „Заплашваш ме с огън, който гори само 
известно време и скоро угасва.  Ясно е, вие сте невежи за огъня на 
вечното наказание и на съда, който ще дойде, който очаква 
нечестивите. Защо се колебаеш? Направи това, което си решил” 
12. Както каза тези и много други думи, той се пълни с радост и 
смелост;  лицето му беше изпълнено с благодат, той не само че не 
се срина от ужас от това, което бе казано за него, а по-скоро 
губернаторът беше изумен. Той изпрати глашатая си в центъра на 
арената за да обяви три пъти: „Поликарп призна, че е християнин.” 
След като глашатят беше говорил, цялата тълпа от езичници и 
юдеи от Смирна извика със силен глас в неконтролируема ярост: 
„Тук е учителят на Азия, бащата на християните, разрушител на 
нашите богове, този, който учи народа да не се жертват или да се 
отдава почит!” 
И докато те казваха всичко това те извикаха и попитаха Филип 
Асиарха има ли развързан лъв за Поликарп. Но той каза, че не е 
позволено да се направи това, тъй като дните на игритe със 
животни бяха минали. 
След това решиха да викат всички заедно, че Поликарп трябва да 
бъде изгорен жив. Защото видението, което бе видял по отношение 
на възглавницата му трябваше да бъде изпълнено, когато видя, че 
гори, докато беше в молитва и се обърна и каза на верните си 
другари: „Аз ще бъда изгорен жив.” 
13. Всичко това се е случи с голяма скорост, по-бързо, отколкото е 
необходимо, за да се разкаже историята: тълпата бързо събра трупи 
и съчки от работилници и бани, и юдеите (както е обичаят им) 
ревностно им помогнаха с това. Когато огънят бе готов, Поликарп 
свали всичките си дрехи, развърза пояса си и дори се опита да 
свали собствените си сандали, въпреки че той никога не е трябвало 
да прави това преди: за всички християни винаги са били 
нетърпеливи да бъдат първите, които се докоснат до плътта му. 
Още преди мъченичеството му той е бил почитан по всякакъв 
начин поради добротата на живота си. Веднага след това той бе 
прикрепен към съоръжението, което беше подготвено за огъня. 
Когато го заковаваха към него, той каза: „Остави ме на този начин. 
Защото този, който ми е дал сила да издържа пламъците ще ми 



даде да остана без да трепна в огъня дори без да използвате 
гвоздеи.” 
14. Те не го заковаваха след това, но само го вързаха; и тъй, той 
сложи ръце зад гърба си, като благороден овен избран за 
жерттвоприношение от велико стадо, подготвен за всесъжение и 
направен приятен  за Бога. Гледайки към към небето, той каза: „О 
Господи, всемогъщи Боже и Отец на Твоя любим и благословен 
Син Христос Иисус, чрез когото получихме нашите познания за 
Теб, Бог на ангелите, на силите, и на цялото творение, и на целия 
праведен род, който живее пред очите Ти: благославям Те, защото 
си ме помислил  достоен за този ден и този час, да имам дял сред 
числото на мъчениците в чашата на Твоя Христос, за 
възкресението при вечния живот както на душата и тялото в 
безсмъртието на Светия Дух. Да бъда приет този ден сред тях пред 
лицето Ти като богата и приемлива жертва, както Ти, Боже на 
истината, Който не могат да заблудят, си подготвил, разкрил, и 
изпълненил отпреди. Затова Те хваля, благословям, и прославям 
над всички неща, чрез вечния и небесен първосвещеник, Исус 
Христос, Твоят възлюбен Син, чрез Когото е славата – с Него и сус 
Светия Дух –  сега и во век. Амин!” 
15. След като изрече „Амин” и завърши молитвата си, мъжете, 
които отговарят на огъня започнаха да го палят. Голяма пламък 
лумна и тези от нас, на които бе дадено да видят това, видяха чудо. 
И ние бяхме запазени за да разказваме историята на другите. 
Пламъците се издуха като платно на кораб от вятъра, оформени 
като свод и по този начин заобиколиха тялото на мъченика като 
стена. И той е беше в нея не като изгоряла плът, но по-скоро като 
хляб, който се пече, или като злато и сребро, което се пречиства в 
топилнна фурна. И от това ние усетихме като възхитителен аромат, 
като от пушене на тамян или някакъв друг скъп парфюм. 
16. Най-накрая, когато тези зли хора осъзнаха, че тялото му не 
може да се повреди от огъня, изпратиха конфектор да отиде и да го 
прониже с кама. Когато той дойде и направи това потече такова 
количество кръв, че пламъците бяха потушени, а тъплата се чудеше 
каква разлика има между неверниците и избраните. И един от 
избраниците беше най-почитаният мъченик Поликарп, който беше 
в наши дни учител в апостолската и пророческа традиция и 
епископ на Вселенскатаа църква в Смирна. Всяка дума, която той 



произнесе с устата си беше наистина изпълнена и трябва да бъде 
изпълнена. 
17. Ревнивят и завистлив Лукавий, който е противник на рода на 
праведните, осъзнавайки величието на свидетелството му, 
неопетненото му поприще още от самото начало, и като го видя 
сега, увенчан с венец на безсмъртието и победителя с неоспорима 
награда, ни възпрепятства да вземем слабото му тяло, въпреки че 
толкова много хора бяха готови да го направят и да имат част от 
святата плът. Той спечели Никита, баща на Ирод и брат на Алкис, 
да се обърне с молба към губернатора за да не даде тялото му. „Да 
не би, каза той,  да се заразят от Измъчвания и да започнат да го 
почитат.” 
И всичко това бе по предложение и настояване на юдеите, които 
пазеха когато бяхме на мястото на премахване на тялото му от 
огъня. Tе не знаят, че ние никога няма да се откажем от Христа, 
Който пострада за изкуплението на тези, които са спасени по целия 
свят, невинно умрял за грешните. Нито може да се покланяме на 
някой друг. Него ние почитате като Син на Бога, но също ние 
обичаме мъчениците като последователи и подражатели на Господа, 
и с право, защото те са ненадминати в тяхната верност към своя Цар 
и Господар. Може ние също да имаме дял с тях като приятели и 
последователи. 
18. И така, когато стотникът забеляза конфликта, причинен от 
юдеите, постави тялото пред всички и го кремира според техния 
обичай. Така най-сетне, ние събрахме останките, които за нас са по-
скъпи от скъпоценни камъни и фино злато, и ги погребахме на 
подходящо място. Събирани тук, доколкото можем, в радост и 
веселие, според както ще позволи Господ да празнуваме 
годишнината от деня на неговото мъченичество, като спомен за 
тези, които вече са се борили в състезанието и за обучението и 
подготовката на тези, които ще го направят един ден. 
19. Такава е историята на блажения Поликарп, който, като се броят 
тези от Филаделфия, е дванадесетият убит мъченически в Смирна; 
но той сам е особено запомнен от всички и навсякъде се споменава, 
дори от езичниците. Той е не само велик учител, но също и виден 
свидетел, на чието свидетелство, което е последвало Христовото 
благовестие, всеки желае да подражава. Със своето постоянство той 
победи неправедния губернатор и така спечели короната на 
безсмъртието; и веселейки се с апостолите и всички благословени 



той даде славата на Всемогъщия Бог Отец и хвала на нашия Господ 
Иисус Христос, Спасителя на нашите души, кормчията на нашите 
телата, и пастирите на Вселенската църква по целия свят. 
20. Попитахте ни по-късно да ви дадем по-дълъг разказ за това, 
което се случи, но ние сме ви изпратили за момента само 
обобщение благодарение на благоволението на нашия брат 
Маркион. След като чухте историята, изпратете писмо до нашите 
по-далечни братя, че те също могат да отдадат слава на Господа, 
който избира избраните Му от сред своите слуги. На Този, който 
може да събере всички нас чрез Своята благодат и дар в Небесното 
си царство чрез Неговия Единороден Син Иисус Христос – на Него 
да бъде слава, чест, сила и величие завинаги! 
Изпратете поздрави до всички верни; всички онези, които са с нас 
(как и Еварист, който написа това писмо, и всичките му домашни), 
изпращат своите поздрави. 
21. Блаженият Поликарп умря като мъченик на втория ден от 
първата половина на месец Ксантикус (според римския календар, на 
23 февруари), около два часа следобедвъв великия Неделен ден. Той 
бе арестуван при Ирод, по времето, когато Филип от Тралес беше 
първосвещеник, и Стаций Квадрат бе губернатор, а Иисус Христос 
бе беше вечен господар. 
22. Ние се молим да сте добре, братя, които живеете според Словото 
на Иисус Христос и Евангелието (на Когото да бъде слава на Бога 
Отца и Светия Дух), за изкуплението на избраните верни, за 
мъдростта, която имаше блажения мъченик Поликарп; и може да ни 
бъде дадено да влезем в царството на Иисус Христос следвайки 
стъпките му. Гай преписа всичко това от разказ на Ириней, който е 
ученик на Поликарп, понеже Поликарп живя с него. Аз, Сократ, го 
преписах в Коринт от копието на Гай: нека Божието благоволение 
да бъде с всички нас! И аз, Пионий, го преписах от по-ранно копие, 
след като го търсех, понеже блаженият Поликарп, общуваше с мен 
във видение (както ще продължа по-късно, за да се обясня), и се 
събра материала заедно от всички, но похабен от възрастта –  
Господ Иисус Христос има силата да ме събере заедно с избраните 
Му в Небесното Си царство, на когото да бъде слава с Отца и 
Светия Дух, за всички вкове. Амин. 
 
 



[АЛТЕРНАТИВЕН ФИНАЛ] 
Гай преписа този разказ от документа на Ириней, като видя, че той е 
бил спътник на Ириней, който беше също ученик на блажения 
Поликарп. Ириней момента на мъченичеството на епископ 
Поликарп беше в Рим, където имаше много ученици; и в много от 
неговите запазени хубави и православни трудове той споменава 
Поликарп, който го обучавал; и Ириней компетентно опровергава 
всяко еретично учение, и подаде нормата на Вселенската църква, 
както я получил от светия Поликарп. 
Ириней също има тази история. След като Маркион, от когото 
произхождат така наречените маркионисти, случайно срещнал 
светия Поликарп и му казал: „Познай ме, Поликарп”. И той казал на 
Маркион: „Аз ли да те позная: познавам първородния на Дявола”. 
И това също е записано в писанията на Ириней, че в деня, и в 
същия час, в който Поликарп страда в Смирна, Ириней, който е бил 
в Рим, чул глас като от тръба, който казал: „Поликарп претърпя 
мъченичество”. 
От Иренеевите останки след това, както бе посочено по-горе, Гай 
направи своето копие и Исократ направи още едно копие в Коринт 
от Гаевия препис. И накрая, аз, Пионий, направих мой препис от 
Исократовото копие, след като извърших щателно издирване за 
него в съответствие с откровението на светеца Поликарп, събирах 
страниците, след като те бяха всички, но похабени от възрастта, че 
Господ Иисус Христос също може да ме събере заедно със своите 
избрани в Небесното си царство. На Него да бъде слава заедно с 
Отца и Сина и Светия Дух во век. Амин. 
 


