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Предговор

Курсът по библейска археология на осnовоnоложника на (:тарозаветните

науки в Богословския факултет при Софийския държаве1/ университет проф.

д-р Иван С. Марковски, който 1/авремето се посреща с голямо задоволство

и претърпява две издания (Университетска библиотека, София, 1929 и

1948 г.), отдав1/а е изчерпан. При това, редица данни в него са остарели, а

археологическите открития след 1930 г. не са намерили отра:жение. На

стоящият курс е предназначеи, от една страна, за нуждите иа студентите

в Духовната академия при nодготовкшnа им по тази научна дисциплина; от

друга страна, той има за цел да подпомогне 1/аучните работници и духовници

те с оглед правилното осветление на библейския текст. Той не оублuра курса
иа проф. Марковски, който ще може да бъде използван и занапред за .сnравки

по някои въпроси.

Съобразно с 1/уждume на учеб1/ия процес у нас и въз осиова иа резултати

те на археологическите открития и nроучванuя курсьт има задачата да даде

осиовни u точни познания и също така по възможност да представи с помощ

та на по-богата информация една картина на живота в Близкия Изток в

библейско време в цялото му многообразие и сnецифика~ В съкратеиа форма
се отдава дължимото внимание на полевата и лабораторната археологиче

ска работа. Сьщевремеюю цитираната литература дава иасоки за nо-иата

тъшии занимания.

Библейският текст се цитира по синодалния превод от 1925 г., като при

необходимост се взимат под внимание Масоретският текст и Сеnтуагин

тата. По технически причини термините от библейския еврейски текст и

други древни извори се предават в транскрипция с латиница.

Трудът се отпечатва с хартия, изпратена от проф. д-р Герт Хумел от

Богословския факултет на университета в Саарбрюкен. За спонсорството

му и проявената обич към българската богословска научна литература дъл

жа голяма благодарност.

Св. пророк Исаия

София, 9 май 1989 г.

Архангеловден, 1990 г.

Авторът
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§ 1. 9

МЯСТОТО

НА БИБЛЕЙСКАТА АРХЕОЛОГИЯ
СРЕД БОГОСЛОВСКИТЕ НАУКИ

Научните ДИСЦИПЛИНИ,.застъпвани във висшите богословски научни за

ведения (академии, факултети, институти) се разпределят в няколко дяла:

1. библейско богословие с централна наука екзегетиката; 2. историческо бо

I'ословие с дисциплините: обща история на Църквата, история на Българска

та православна църква (или друга помества църква), история на съвременни

те православни църкви; 3. систематическо богословие с дисциплините: до

гматическо богословие, патрология, нравствено богословие, история и ана-

. лиз на етическите системи, история на философията, психология, основно

богословие (апологетика), история на религиите, психология на реJIШ"ията,

икуменизъм; 4. практическо богословие (( два профила - а) литургика, хрис

тиянско изкуство и църковна археология; б) пастирско богословие, катехе

тика и омилеТИ1<а. Особено място тук заемат църковното право и устройст

вото и управлението на Българската православна църква (или друга помест

на църква).

Библейската археология принадлежи към първия дял. Тя е една от въ

веждащите науки към екзегетиката (тълкуванието) на Стария и Новия За

вет. Другите науки са: исагогика (въведение) в Стария и в Новия Завет 
разглежда библейския текст като свещен и като литературен; библейска ис

тория; библейско богословие - проследява развитието на богословските

идеи в Свещ. Писание. Някои дисциплини като география на Палестина и

Близкия Изток, ботаника и зоология на този район по практически съобра

жения се. включват в библейската археология, тъй като се цели да се пре

дадат необходимите данни за периода откъм 10 ООО г. пр. Хр. до 1 в. сл.
Хр. Към библейското богословие като помощни науки се отнасят и онези,

които изучават древните езици в Близкия Изток - на първо място староев

рейски, арамейски и старогръцки, които езици са използвани при написване

на библейските текстове или при някои техни древни преводи.

1"
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10 § 2.
НАЗВАНИЕ,

ЗАДАЧИ И ОБЕМ

НА БИБЛЕЙСКАТА АРХЕОЛОГИЯ

Археологията принадлежи към историческите науки. Тя се развива бър

зо в последното столетие и достига до зрелостта на самостоятелна наука,

отделна от научната дисциплина история. В миналото тя обикновено се

смесва с историята. Древни латински и гръцки автори наричат историче

ските си съчине~ия ар~е()логия ('архаtЩ = първоначален, древен; "-6ущ =
слово, наука). Иосиф Флавий озаглавява своята история на юдейския на

род louoatKТj 'архаю"-оуiа. Според начина, по който се определSlТ' целите

И, в ново време се оформят две схващания за естеството на археологията.

Европейските археолози обикновено гледат на нея като на историческа дис

ЦИllJШНа, докато редица американски учени я определят като антропологиче

ска. Последните са под влияние на специфичната обстановка в Америка,

където вниманието им е насочено към културата на индианците. Ето защо

археологията понякога там се смесва в значителна степен·с етнографията и

антропологията.

Като историческа дисциплина археологията несъмнено е 'в тясна връзка

с останалите историческй Hayкu, както и с няl<ои естествени науки (напр.

с антропологията, палеоботаiшката, палеозоологията и т. н.). Всички те се

използуват комплексно при реконструиране на историческото минало. Но

археологията е нещо повече от букет от технически методи за водене на

разкопки при възстановяване на това минало. Тя доставя не само суров

материал на историците, но има и задачата да открива в земните недра

следите от някогашната дейност на човека, да анализира, изяснява и систе

матизира съответните находки. Тя с право вече надхвърля границите на пър

воначалното събирателство на находки и пристъпва с умение към реконст

руиране на цялостния живот в отдавна минали епохи. В този изследовател

ски процес археолозите са естествено в тясна връзка с други спеЦШlJЩСТИ

(епиграфи, палеографи, етнографи, сфрагисти, нумизмати, филолози,

антрополози, физици, химици и т. н.), които ги подпомагат дейно в различ

ните етапи на работата им.

Библейската археология е специален клон на археологията. Тя има за

задача чрез археологически разкопки и изследвания да добие достатъчно

данни, за да се осветли животът на дадено място и в дадена епоха в страни

те, за които се разказва в библейските кНШ"и. С други думи, цели се животът,

обрисуван на страниците на Библията, да изпъкне пред нас дне<: в същинска

та си светлина, релефност и динамика. Библейската археология няма спе

циални методи, различни от тези на археологията въобще. Поради това съ

ществуването на научната дисциплина библейска археология би могло да

се постави под съмнение, тъй като не съществува и специална "библеЙСI<а

геология" или "библеЙСJ<а математика". Ако няма разлика между методите
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на археологията и на нейния клон библейската археология, обаче такава има 11
в техните задачи, цели и обем. Библейската археология се ограничава да
хвърли светлина върху обществените и политически структури, върху р~ли

гиозните схваЩaIШЯ и практики, върху производствената и друга дейности,

върху цялостния бит, така, както те са отразени в Библията като принад

лежащи на народите, споменавани в нея. Поради подобни основания се .го

вори И за "библейска метрология", т. е. за тежести и мерки, които са спе

циално застъпени в текстовете на Библията, за "библейски еврейски език",

т. е. за този еврейски, който е запазен в библейския текст и т. н. Нека не се

забравя при това, че животът е нещо комплексно и затова границата между

наукще, които го изучават, не се очертава рязко, например между археоло-

гия и физическа антропология. Ето защо не бива да се търсят резки граници

и за библейската археология.

"Библейската археология има за обект всички страни, споменати в Биб

лията, и следователно ее покрива с люл.ката на цивилизацията. Тази област
се простира от Западното Средиземноморие до Индия, и от Южна Русия до

Етиопия и Индийския о.кеан" бележи едиц от големите археолози на Близкия

Изток У. Ф. ОлбраЙт. Приеме ли ее това определение в географско отноше

ние, задачата на библейската археология се очертава' повече от огромна.

Сред изучаваните от нея области би трябвало да се вместят: Месопотамия

(Шумер, Акад, Асирия, Вавилония), Елам, Персия, Урарту, Хетското царст

во и други малоазиатски държави, Финикия, Сирия, Палестина, Египет и

Северна Арабия. Веднагатрябва да се направи уговорката обаче, че от биб

леЙс.ките те.кстове се изисква .концентрация върху Палестина, а от другите

географски области на Близкия Изток се взима в достатъчна степен именно

това, .което ее оползотворява за осветляване на старозаветните писмени сви

детелства от онова далечно време. И в това отношение ряз.ка граница не
съществува) Така например, за да се разберат някои части 01' .кн·игите Битие
и Изход трябвада се използватне само резултатитена египетскатаархеоло

гия за времето на Авраам (срв. Бит. 12:10), но и по-раншни данни.

Понастоящем клонове на археологията са оформени съответно във вся

ка страна, като при това определена роля играе не само националният еле

мент, но и държ·авният. В някои случаи вниманието на специалистите от

един .клон археология е насочено към огромно пространство (например при

скито-сарматската археология, обхващаща земите от Балканите до Сирия

Палестина и от Украйна до Персия). Несъмнено интензивните разкопки и

натрупаният вече огромен археологически материал изискват по-тясно спе

циализиране. Във всеки подобен случай обаче, за да не се изпада в изолация,

същевременно има нужда от задълбочен поглед върху целия региС'н (напри

мер за българските археолози - областта на Балканите, дори HZ цяла Ви

зантия и на Европа). От тази гледна точка, географското натоварване на
библейската археология, с посочената по-горе уговорка за съсредоточаване

върху Палестина, е необходимо и полезно.

Определението "библейска" от названието библейска археология би

могло да буди недоумение и да се разбира неправилно. Клоновете на архео

логията се свързват със страна, народ, но не и с дадена книга. Не съществува

"одисеевска" или "илиадска" археология. Затова в някои протестантс.ки фа

култети през миналия век се оформя дисциплината "еврейска археология".

Библейска археология



12 Така тя се именуваи в някои православнифакултети(напримерв Атинския).

Това наименованиесе застъпва напоследък и в американски университети.

Срещу него обаче има и възражения. Еврейската археология например би

трябвалода се занимавасамо с находките,свързани с миналотона еврейския

народ и то по ЦЯЛ свят (и в Кайро, и в Крим, и в Испания и т. н.). При това

самото понятие "евреи" (респ. "еврейска") е твърде многозначно, поради

различнотому съдържаниепри употребатаму в древно време. В старозавет

ните текстове и в редица другидревни писмени паметници(египетски,фини

кийски, месопотамски)то не е свързано с определена етническа принадлеж-

ност. .
Днес съществува и дисциплина "израелска археология", която би тряб

вало да се ограничи в пределите на държавата Израел. Напоследък се пред

лага употребата и на понятието "сиро-палестинска"археология. Но и то е

ограничено пространствено и не отговаря на задачата на една библейска

археология. От друга страна, не задоволяват и хронологически рамките на

една "еврейска", "сиро-палестинска", "израелска" археология и др. подобни.

Те би трябвало да имат за предмет и средновековните находКИ чак до ново

време, докато хронологическите рамки на библейската археология са откъм

10 ООО г. пр. Хр. до 1 в. сл. Хр.

Библията като литературно произведение е паметник на древността.

Наистина, тя не е предмет на археологически експедиции, но при редица от

тях се откриват и ценни библейски ръкописц.(например в Кумран). Следова

телно, има взаимовръзка между археологическите изследвания и библейския

текст; изсл~дванията допринасят за осветляване на текста, а са.мият текст в . I

много случаи подпомага археолозите при анализа на откритото от тях.

В науката и в живота се използват редица технически термиllи. Етимо

логически погледнато те не винаги са правилни, но с течение на времето

стават общоприети и никой не подхвърля значението им на съмнение (срв.

термина "асирология'.' за науката, която се занимава с шумерски, с акадски

и с вавилонски древности, с история, с език и т. н.; срв. също стесненото

съдържание на понятието "антисемитизъм"). По същия начин и "библейска

археология" е технически термин. С него се означава науката, която събира

археологическите постижения от различните подразделения на археология

та като египетска, месопотамска (със съответни ПОдКласове), сирийска, па

лестинска археология и т. н. В това отношение този термин е сходен на

означението "балканска археология", "европейска археология" и т. н.

В археологическата работа можем да отделим три основни етапа: поле

ви, лабораторен и кабинетен. Натрупването на огромен археологически ма

териал с разнороден харажтер изисжва при интерпретирането му добре под

готвени тесIШ специалисти, поради жоето в повечето случаи е невъзможно

едно и също лице да участвува и в трите изброени етапа. Това важи особено

за работещите в областта на библейсжата археология, чието основно място

на научно занимание е отдалечено понякога на хиляди жилометри от Близ

кия Изток. Както бележи видният (също полеви) археолог Джон Ернест

Райт, кабинеТlПiЯТ археолог е. също тъй специалист и толкова важен за ар

хеологията, колкото са и останалите му колеги. В случай че един археолог

има и друга специаmюст (епиграфика, филология,· литературоведство и

т. н.), това допринася не само за повишаване на квалифИкацията му, но и
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на резултатността от работата му в КОЙТО и да е етап на археологическите 13
изследвания.Така е също когато в областга на археологията в БлизкияИзток

работяти богослови.Те могат да спомогнатс нови и оригиналнивиждания
за находките. По тази причина библейската археология може да обогати

другите археологическиклонове (финикийската,палестинската,месопотам

ската, египетскатаи др. археологии).

За още по-действенацомощ от страна на археологиятапри осветляване

на библейскиятекст напоследъксе планира създаванетона нов жанр научна

литература,.»областта на библейскитенаучни дисциплини.Целта е археоло

гическата информация да се използва още по-действено при библейските

проучвания,за да се предотвратятпреднамерениили криворазбранитенден

ЦИИ, които водят до изопачаванена библейскиятекст. Модел за това е тру

дът на О. Keel, The Symbolism of the Biblical World: Ancient Near Eastern
Iconography and the Book of Psalms. Планира се съставянето на археологиче
ски коментари към Книги царства и към Малките пророци. Така кабинетни

те археологически изследвания ще водят до по-нататъшни корекции, уточня

ване и разширяване на нашите познания. Корекциите са желателни, тъй като

библейският текст в неговата литературна форма е плод на една далечна

епоха, в която проникваме именно с помощта на библейската археология и

на другите старозаВ,етни дисциплини.

/
Библейска археология



14 § 3.
'възможности И ГРАНИЦИ

НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

в редица случаи паметниците на древността са пред очите на поколе

нията (такива са напр. пирамидите в Гизе, партенонът в Атина). В огромна

та си част обаче остаНЮlте от древните цивилизaЦщI са скрити, твърде често

дълбоко в натрупаните в течение на хилядолетията пластове. Налагат се
разкопки. По отношение на находките трябва да се има предвид следното.

1. Откриваните останки - резултат на човешка дейност, са винаги от

значение за реконструиране живота на далечните ни предшественици. Пър

вокласен извор са писмените документи. Понякога едно писмено сведение

говори много повече, отколкото десетки неми археологически находки. При

това не бива да се забравя, че:

а) преди появата на писмеността (В III хилядолетие пр. Хр.) свидетели

за човешкото минало са само веществените находки без запечатано на тях

човешко слово;

б) голяма част от писмените извори до епохата на първите историо

графски трудове (например на библейските исторически книrи, историята
на Египет от Мането и др.) са дошли в оригинал или в препис, близък до

времепроизхода на оригинала, благодарение на археологическата лопата;

в) неписаните веществени находки и от по-късно време са по-много

бройни.

2. Дори когато произлизат непосредствено от своя автор, писмените из- 
точници не са лишени в редица случаи от тенденциозност, на която се дължи

съзнателното изпускане на някои исторически данни, било с оглед насочване

на вниманието към даден въпрос, било с оглед премълчаване на неприятна

вест и други подобни.

Участието на археолози от различни страни в дадени проучвания, което

се практикува днес, е особено полезно. Специално в Палестина археологиче

ските изследвания са в ръцете на специалисти от различни страни и с разли

чен мироглед (християни, от израилтянско изповедание, будисти, мюсюлма

ни, агностици и т. н.). Това е полезно, понеже .предпазва от несъзнателно

ограничаване в рамките на собствения мироглед.

Благодарение на археологията пред очите на съвременниците се разl<ри

ва древното общество с неговия релшиозен и обществено-социален живот,

с неговите радости и скърби, вълнения и стремежи, потисничество и страда

ния, със социалните му борби ит. н. Човекът от библейско време престава

да бъде безжизнена, статwша фигура, благодарение на което тежстовете в

различните библейски книги добиват живот, без изкуствено да се поставя

задачата "да се докаже" достоверността на Библията - задача, каквато

библейската археология всъщност не може да има.

Като всяка научна дисциплина и библейската археология има своите

Библейска археология



Фиг. 1. Разкопки /J Тирца

граници. Колхотои и~тензи'ВПО да се разкопава с помощта на най-модерна

методология и теXНИI<а, има нещо, което никога не може да бъде !IOстигна

то. Колкото и невероятно да е, но бъчвата на Диоген би могла да бъде

открита, въпреки че отдавна би трябвало в действителност да е изгнила.

Диоген с неговия глас и поведение обаче никога няма да бъде открит от

археолог. За отношението на библейския патриарх или на древния израилтя

нин към Яхве (Господ) археологът може да научи от разкопаните жертвени

ци, останки от жертви, оброчища, храмове и т. н. От тях би могло да се

заключава за силата на вярата, за чистотата И, но Яхве не подлежи на архео

логически изследвания. От поставянето на библейския текст в собствената

му хронологическа, историческа и географска рамка може да се съди напри

мер за това, какво библейският патриарх счита за резултат от Божието дей

ствие. Ветил може да свидетелствува за съня на Яков, но самият сън, както

и всеки друг сън, не подлежи на археологическо откритие. Ветил свидетелст

вува за това само чрез своя жертвеник, издигнат в памет на съня, и чрез

своето име (BeteI =Божи дом).

Библейска археология
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16 Запазеното от миналото е частично. Много нещо е унищожено безвъз-

ц{>а:rно. В~жна роля за това играят следните фактори.

. а) Ерозията е неимоверно силен враг. Както показват последните раз-

копки на Кетлин Кениън в Йерихон (1952-1958 го), от този град през къс-

Фиг. 2. Йерихон. Останки от nенuя бронз(НI век (От времето на nревзе.ifането му от UЗРQUА
тяните)

~бронзов век няма почти нищо. С течение на времето ветровете, дъждове
те и различната температура 'ерозират и дори къщите от многобройния град

от средния бронзов век (от който иначе има други останки) изчезват. Има

и други забележителни случаи. Археологът Хенри Френкфорт изчислява, че

в течение на две хилядолетия върхът на Тел Асмар (древ. гр. ЕШ:dYна в

Средна Месопотамия) загубва повече от 6 м на височина. Л. Уули и М.
Мелуин' ПОдЧертават за Ур, че нововавилонският и персийският пластове

изчезват безвъзвратно в по-голямата част на площта, заемана от града, "и

само по наличието на ями ... може да се съди със сигурност, че са съществува

ли сгради в онези времена", .
6) Човешката ръка също така унищожава много нещо. Материал от

развалините на Вавилон се транспортира за строеж на 86 км до Багдад.

Библейска археология
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Камъни от Кесария Палестинска се използват през последните 200 години 17
в Акра, Яфа и дори във Венеция. През 1828 г. Шамполион описва развали
ните на древния египетски град Саис, а в 1922 г. Анри Готие установява, 'Ie
околните селяни употребили останките за ни'f'рогенно обогатяване на нивите

си и по този начин оголили мястото на града. Подобни случаи има във

всички страни, включително у нас. Това е типично и за древния Йерихон.

Откъм края на XIV в. (според Кениън около 1325 г.) останките от Йерихон
страдат от ерозията и от околните жители, които взимат от него строителен

материал. Затова от късния бронзов век от града, на който израилтяните

слагат край, са запазени само останки от две сгради и 1О гроба, заедно с

.ня·колко скарабеи. Възможно е находките да бъдат увеличени при по-ната

тъшни разкопки, но едва ли в по-големи размери.

в) Климатът оказва голямо влияние. По-слабите материали, като папи

русът например, не издържат. Затова множество папируси са намерени в

сухия, бездьждовен Египет, но не и във финикийския град Библос с влажен

климат, въпреки че е древен център на търговия с този писмен материал.

Подобно е и положението в Палестина. Най-древиият остатък от папирус,

намерен там досега, е един фрагмент (палимпсест) от VIП в. пр. Хр. от

пещера при Вади Мурабаат.

Поради приведените причини иаходките в Палестина са сравнително

малко. Открита е само една каменна плоча с голям надпис, а от стотиците

синагоги от 1 в. сл. Хр. - една единствена в крепостта Масада. От творенЩi

та на големи поети и писатели много произведения са известни само по име

(от Теогние и Пиндар, рт VП-V! в. пр. Хр., са запазени почти само фрагмен

ти), а от Есхил, Еврипид И Софокъл до наши дни е достигнала само една

десета част от творбите им). От гражданската литература на Израил и Юдея

от времето преди еЛИlШстичнзта епоха няма нищо запазено, освен някои

извадки в библейски книги (например от Летописите на юдейските царе,

Летописите на израилските царе, Книгата за ВОЙlште Господни и др.).

Провеждането на разкопки е свързано с осигуряването на големи мате

риални и човешки ресурси. Работата е огромна. В 19.63 г. Пол Лап установя

ва, че от известните тогава 5000 места на древни селища в Палестина архео

логически. разкопки са извършени само на 150, в това число само 26 от тях

са по-значителни, или както той заключава, разкопки са проведени "само

на два процента от потенциалните места". Въпреки последвалите. след това

проучвания, положението не се променя по същество. Същата е картината

и в други области на Близкия Изток. ,в Ирак през 1972 г. са известни повече

от 6000 хъл ма· (= 1'М), криещи в себе си останки от древни селища. До

1956 г. по-големите разкопки обхващат 63 от тях (т. е. около 1%).
Сериозно затруднение при разкопките е и обстоятелството, че редица

древ1Ш селища продължават да съществуват. Над пластовете от древните

градове кипи животът ва съвременните. Такива са Дамаск, Сидон и Тир.

При последния са направениразкопки само на пластове от римско и визан

тийско време. Подобво е положението с Газа и стария град на Йерусалим.
Обикновено археологическитеекспедиции провеждатв един или повече

сезо1Ш частични разкопки. Те се извършват често на секции. Изключение

представя извърщеното изследване на четирите пласта на върха на хълма

на Мегидо. От оставалите 16 са проучени малки секции.

2.
l>uблейска археология



18 Частичното разкопаване се извършва не само поради необходимостта

от значителни материamш ресурси. То се извършва с оглед и на по-късно

приложение на нови методи и технически средства, благодарениена които

би могло да се проникне по-дълбоко в останалата част на даден обект или

да се направятнеобходиМитекорекциив по-раншнизакmoчения.Този начин

на разкопаване,?баче е твърде рискован. Възможно е да се пропуснатважни

части от селището от един или друг период. Така например една английска

експедиция разкрива множество къщи в Закро (Крит), но съществуващият

иякогадворец бива открит едва 61 години по-късно (през 1962 г.). От сонда

жите, проведени от Гарстанг през 1928 г. в севернопалестинския град Ха

цар, се прави закmочението, че това селище не представя някакъв значим

център от периода XIV-XIII в. В него JШllсва и микенска керамика. След

около три десетилетияЯдин установява при нови разкопки, че градът има

два района: Горен град (121 декара) и Долен град (708 декара), което е вече

указание за някогашната му важна роля. В резултат на частично разкопава

не може да не бъдат открити важни ПИСмени и други находки. В Ериду

(Месопотамия), в който бил почитан богът на мъдростта Енки, не е намере

на нито една клиноnисна табличка. В Нимруд (древ. Калах), въпреки интен

зивните разкопки, 13 началото са намерени само две клин описни таблички и

едва почти век по-късно експедицията на' Мелоун (1949-1963) успява да

открие множествотакива. В·Палестинанапример, в 'Самария, Сихем, Меги
до и др., не са откритц гробници от равния железен век (от времето на

настаняванетона израилтянитедо царската епоха), въпреки че са намерени

достатъчнодруги находки, които свидетелствуват,че тези 'селища са обита

вани по това време. Експедицията на Петината в древната Еб~а едва след

няколкогодишнаработа открива първите писменидокументи,а през 1975 г.

идва и голямото откритие на архивите.

Изследователският пррцес е особено затруднен от факта, че след откри

ването на голям материал, лабораторното му и кабинетно проучване значи

телно се забавя. С голямо закъснение се отпечатва преди всичко отчетът за

извършеното от експедицията. Още повече се бави обнародването на наход

ките. Липсата на достатъчно специалисти, средства и време при това оказват

своето влюrние. Затова един списък на вавилонски царе, придобит от Бри

танския музей през 1880 г., е публикуван едва през 1954 г. Табличките със

законите на Лиnит Иштар са открити в Нипур от експедиция на Пенсилван

ския университет в края на миналия. век, но Френсис Стийл разпознава зна

чението им едва след Втората световна война и·ги публикува през 1947 г.

От около 25 ООО клинописни таблички от Мари са публикувани само 15%.
Според видния асиролог Семюъл Кремър от всички намерени клинописни

плочки досега са публикувани малко, над 10%. Подобно е положението и с

находките в Палестина. Все още няма пълна публикация за завършилите

през 1933 г. разкопки в Бет Шеан. Ще минат още години, докато се публику

ват изцяло писмените документи от Ебла (Сирия), чието откриване пре

дизвика сензация. Фрагменти от кумранските ръкописи продължават да се

правят достояние на научната общественост 40 години след откриването на

първите свитъци. Разбира се, тук трябва да се отбележи и трудността при

обработката на материала (особено на писмения) и по-специално при разчи

тане и подреждане на многобройните фрагменти. Изискват се големи позна-
ния, търпение и добросъвестност. .
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Аритметичната равносметка не е много оптимистична. Трябва да се 19
изтъкне обаче, че голямо множество от находките-(;а сходни по тип и пред

назначение (особено при керамиката), което позволява да се възстановява кар

тината на древнияживот, дори да се осветлявати редицаинтереснидетайли.

Корекциите са необходими. След откриване на архива в Ебла се отхвърли

схващането,че шумерскиятклиноrшсбил приспособеннай-напредза семит-

ски; език от източния клон на северния ДЯЛ на семитските езици. Бъдещите

корекциище попълваткартинатаподобнона по-удачнопоставенитекамъче·

та в една мозайка. Те ще поправятредица съвременнизаключения.Науката

не е статична, а динамична.Тя се развива, като бъдещето се гради въз осно-

ва на настоящето. Затова, като се вземе под внимание изтъкнатото,трябва

да се подчертае, че място за значителниизводи има, но не и за абсолютизи

рани и ОI<ончателни заключения. .
Явво е, че археологията, също и библеЙСI<ата, сама по себе си не е все

с"лна. Тя не може да се използва резултатно, ако е OTI<ЪCHaTa от другите

изследвания (литературни, епиграфски ит. н.). Това се отнася впрочем и за

останалите науки. Въз основа на свои литературни изследвания и анализи

например критици от миналия век поставят под съмнение римските тради

ции за основаването на Рим. Тук археологията помогна за правилното за

lCлючение. След намирането на праримски I<олиби на Палатинския хълм през

1948 г. и праримски гробове на форума се слага край на съмненията. Само

комплексното изучаване на миналото с помощта на различните науки може

да осигури една в значителна степен точна картина на живота и историята

във времената, за които повествува Библията.

l>uблейска археология



20 § 4.
МЕТОДИ НА БИБЛЕЙСКАТА АРХЕОЛОГИЯ.
ДРУГИ НАУКИ В l-I~ЙНА ПОМОЩ

Както вече бе подчертано, между археологията и нейния клон библей

ската археология няма различия по отношение на използваните методи.

Времето на търсене на сензации с помощта на археологически разкопки е

отдавна отминало. Настъпи период на системни проучвания, при които едни

методи се доуточняват, а други се създават и изпитват в течение на работа

та. Това е продължителен процес, който .п:ротиqа в следната последовател

ност: ориеНТИР:;1не с помощта на дащ:IИ ~,древните писмени източници, на

ходки на повърхността и въз основа на научна регистрация на местата ·на

древните селища; начално обследв~не.на мястото на бъдещите разкопки чрез

въздушна фотография. и визуално (както и подводни -проучвания в отделни

случаи); разкопки; лабораторни ан;ализи и каб~нетни изследвания. Ще раз

гледаме накратко някои по-важни методи.

Фиz.3.
ii~Р)'СQли.Jtf и Елеонскаmа nлани//а.

Вижда се ЧQст от

Кидро//скаmа долина, ко.'I"'о zu
i)ели. На билото е мяс",ото //а

В"/>Зl/СССllие Христово. 8ьзд)'IUllа

с//и.чка

1. Вьздушна фотография. Тя може не само да предшествува разкопките

на дадено място, но и да ги съпътствува, в зависимост от обема на работата

и наЛИ'IНите за това средства. Въздушните снимки се характеризират с ня.кои
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особености, които дават възможност за резултатност. а) Зрителното поле е 21
по-широко и се откриват нови важни детайли на повърхността на изследва-

ния обект. б) Плоската надвечерна светлина увеличава сенките, така че на

СНИМIште изпъкват и най-малките неравности върху повърхността. Пролича-

ват също и връзките между отделните черти и части по нея. в) Растенията

виреят по-интензивно там, където почвата е била обработвана. Окопи, ,кла

денци, цистерни увеличават гъстотата на хумусния слой, което довежда до

по-буен растеж на растителността. ,В резултат на това подобни места личат

на снимките като тъмни петна. Koi'aTo останките от стена, паваж, улица са

на плитко, те пречат за нормалното развитие на растителността, което от

своя страна се отразява на снимките като светли петна върху тъмния фон

от добре раЗВИ1!ащата се растителност. г) Разпадащите се строителни'мате

риали; части от тях и от грънчарски произведения, както и сметта при дъ,Ж

дове и обработка на почвата излизат на нейната повърхност и променят

цвета и. Влажността усилва контраста между естествената nO'IBa и тази, под

чиято повърхностима останки от човешка строителнадейност. Различното

оцветяване от растителносттасъщо е в зависимост от ГОДИШlШте времена.

При суша увяхва или пожълтявабързо именно онази, която раСте на малко

разстояние над заровеlШ стени, паваж и др: НаправеlШтевъздушниснимки

се изясняват с помощта на стереоскопи и могат да послужат още преди

започване на разкопките. Те улесняват археолозите и по време на самите

разкопки.

2. Съвременната техника позволява сондиране на стру!<турите под по

чвата с помощта на електромагнетиЧ1lU уреди. а) За това'се използва зем

ният магнетизъм. На различни места се забелязват аномалии (отклонения

от нормалната магнетична интензивност). Те са по-големи например при

наличието наблизо на метали, руди (70 000-80 ООО гама л~~ение). Ma'n'K!iTe
аномалии са следствие от натрупан хумус и от археологически пред!'lети (от

2-35 гама за ровове, до 100 гама от древни печки И"'_огиищ~). Протонният

магнетометър отчита най-малко около 1 гама, Двама души бих~ могли да

изследват с негова помощ 1 акър за 4 часа. Има и протонен граДQметър' с
усилвател за звука и др. подобни уреди. Рубидийният магнетометър е с '100
пъти по-висока чувствителност и открива структури и предмети до 4-5 м

в дълбочина. Създават се и по-усъвършенствуваниуреди. б) ИЗ!Iолзва се и

'различната електропроводимостна всеки предмет. Тя варира в почвата в

зависи~6ст от влажността и и р~творенитев нея минер~и.Археологиче

ските предметипроменят нормалнотосъпротивлениев района: влажна яма

или PQB имат по-малко; заровени стени - ПО-ГО-!IЯМО., Съпротивлениетq се

изследва с помощта на генератор и СQНДИ (елеКТРОJЩ) по права линия. Така

се отчитат структури, намиращи се, в дълбочина до 2 м.

3. След задълбочено планиране се пристъпва към самите разкопки. Раз

личават се следните типове разкопки: окопни (траншейни), стъпаловидно

окопlШ, решетъчни и цялостни. а) Окоmшят метод се заключава в изкопа

ване на окоп (траншея) напречно. В Близкия Изток, където обект на изслед

вания са обикновено останки от селища нз височина, която с течение на

времето расте с натрупване на пласт след пласт и се образува т. нар. tell
(= хълм с развалини),това става напречно на самия "тел". Стиг(\се до жела

ната дълбочина, необходимаза разкриването на всеки пласт и за събиране
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22 на съответния материал. Окопният метод ограничава изследователскатара

бота. При него може да се пропуснат пластове, които не са заемали цялата

повърхност на тела, но тъй като той е евтин и .бърз може да послужи за

предварителнисондажи. През миналия век е направен опит за тунелно раз

криване на останки в Йерусалим под постройките на сегашния град. Опитът
е несполучлив, понеже довежда до по-голямо разрушаване. б) Стъnаловuд·

Ilцят метод изисква изкопаване на стъпаловидна траншея, широка 5 или 1О
м, като всяко стъпало трябва да достигне следващия пласт. Започва се от

края на тела, тъй като той е най-плитко до естествената почва преди първо

то селище. Заблуждения са възможни, понеже оБИ1<новено първоначалното

селище е малко и се разполага на част от склона или към връхната част на

тела. Освен това останките от предишни заселвания се свличат, "измиват"

от дъждовете отгоре надолу. в) Решетъчната разкопка е по-обемна. Тя има

своето историческо значение, но от техническа гледна точка не е вече актуал

на. Заключава се в изкопаване на мрежа от квадратни изкопи (с желан раз

мер), между хоито се оставя подобно на гранична стена част от територията

на тела. г) Цялостното разкопаване е твърде скъпо и изисква големи чо

вешки и материални ресурси, както и продължително време, но е най-на

деждно, защото се провежда последователно и не се пропуска нищо.

2

3 Фиг. 4. СтратиzрафиR на древния Йери:rон

(въз основа на разкопките от 1956 г.).

Номерирането заnОЧ6а от наЙ-ZОРllия, т. е.

най-късния пласт. Личи сложността в

разположението на пластовете

4. При разкопките играе особено важна роля стратuграфuята. Тъй

както показва самото наименование (stratum =пласт) този метод се състои

в най-внимателно разкриване и отчитане на отделните пластове. Градовете

се разрушават от: вулкани (като Помпей), земетресения (срв. при цар Озия

в VПI в. - Зах. 19:11; Ам. 1:1), наводнения (при изследването на Ур в Месо

потамия Уули установява нанос от 3 м дебелина, разделящ две различни

хултури), пожари (частични и цялостни, случайни и запалени от непри

ятел - както е случаят с ЛаX1ШI в Юдея, изгорен в 701 г. от Сенахирим

Асирийски), сриване иа крепостни стени и забеле~ителни постройки от

неприятелски войски. Обикновено иа същото място се построява нов град.

Причини за това са: благоприятното разположение при търговски пътища,

наличност на вода, плодородна околност, удобство при отбрана и др., Строи

се без развалините да бъдат изчистени, а върху подравнената площ, като

Библейска археология



при това основите на новите постройки се забиват в пласта, обхващащ пре- 23
дишния -град. Така след всяко разрушение и опустошение, наскоро или по

късно, вследствие на новите строежи градът расте нагоре, пласт след пласт

(8 Бет Шеан, близо до Генисаретското езеро, са открити 18 пласта, в Мегидо

в Изреелската долина - 20 пласта). Чрез вертикалния разрез се установяват

пластовете, за да може да се вредят хронологически отделните постройки и

другите находки. Нерядко това съвсем не е лесно, ТЪЙ като има разместване

на пластовете вследствие свличане на почвата, а и всеки пласт не е еднакво

дебел навсякъде.

Копаенето се извършва с търнокопи и лопати, докато се наближи до

първия пласт, който съдържа останки от селището. Тогава се пристъпва към

по-внимателна копка с малки инструменти (лопатки например) и накрая с

ножчета, лъжички, меки четки ит. н. Оnи)"ът има важно значение. Находките

се маркират точно и мястото им се нанася върху план. Непрекъснато се

правят фотоснимки, скици и рисунки. Редовно се води дневник, в който исто

рията на разкопаваното място е в обратен хронологически порядък - най

горният пласт, към който се пристъriва най-напред, е фактически най-къс

ният, но той получава номерацията "първи". На самото място се извършва

първичната обработка. Находките се почистват и описват. Наличният спе

циалист-епиграф грижливо проследява откритите надписи. Големината на

екипа за разкопки зависи от финансовите възможности и от наличието на

свободни специалисти.

5. Най-многобройни са обикновено находките 01' ГрЪН'Iарски произве

дения - по-цялостно или фрагментарно запазени. Глинени съдове са били

Фиг. 5. Делва с ръкописи от Ky..,pall. Повечето

такива делви са IIOMepeHU в първата пещера. .
Обичаят да се съхраllяват ръкописи в делви е

засвllдетелс1tlвувUII и в Египет

употребявани твърде много. Тъй като ге са чупливи, имало е нужда често

да бъдат заменяни. Намереното от тях се проучва munологuчеек.u: изследва

се общата форма, големината, декорацията на преДметите и техниката на

производството им. В различните географски области например се произ-
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24 веждат грънци с вариации в рамките на даден стил. Общо взето самите

стилове пък се променят повече хронологически,отколкото по райони. При

то.ва останки от керамика може да се очаква от много древен период 
от шестото хилядолетие пр. Хр. насам. Въз основа на дадените характерни

особености на находките от грънчарски изделия е възможна тяхната дати

ровка, а З'lедно с нея и датировката на друтите находки в дадения пласт;

възможно ё също така разкриването на търговските пътища, чуждото влия

ние и т. н. Установено е, че филистимците бързо усвояват наред със своята

керамика и ханаански керамични стилове, което говори вече за културното

им абсорбиране. При настаняването си в Палестина израилтяните се явяват

с друт тип керамика, по-проста, което дава възможност с помощта на наход

ки от нея да се определят местата, които те първоначално са обитавали.

Така тиnологиЧllото изследване може да започне още по време на разкопки

те.

б. Лабораторно се провеждат други изследвания. При изследване с по

мощта на микроскоп се установява например, какъв състав има даден камък

и откъде евентуално е бил изсечен, ако се налага това да бъде сторено. Търси

~e, къде би могло да бъде находището на глината, от която е направен даден

керамичен съд (за което спомага и изследването на неговата обработка);

кога е счупено едно стъкло; откъде би могла да произхожда рудата, от

която е изработен даден метален предмет и какъв е методът на изработване

то му и пр.

7. Глините в природата съдържат малки количества радиоактивни

субстанции като уран и торий. При измерване на натрупаните нестабилни

електрони може да се определи времето, което е изминало от първоначално

то изпичане на даден глинен съд. За да се извърши изследването, този съд

се превръща в прах, който" се поставя на тънка стоманена или графитна

плоча. Разбира се, едно уникално произведение или дори част от него не

може да бъде пожертвувано. Когато започне да се излъчва горещина дО

100·С в секунда, излъчва се и фон светлина. Оттук идва и названието на

метода - термолумuнесцент1l0 датиране. Стремежът е да се постигне точ

ност от ± 100 години. Този метод е важно средство за външен контрол на

резултатите от типологията, която благодарение на Фл. Петри и У. Олбрайт

с доведена за Палестина до голяма хронологическа точност (за някои епохи

до 25 години, например в Хацор и Самария).

8. Обсидианът (вулканично стъкло) - не само отрано е познат на древ

ния човек, но и използван след извършване на съответна обработка. Когато

предмет от обсидиан се счупи при обработката му, започва да абсорбира

влага на новата си повърхност. Степента на хидратация е сравнително по

стоянна в даден- район със стабилен климат. Интересно е, че влажността не

влияе върху·степента на хидратация, но ниската температура я забавя, а

горещината я ускорява. При метода за обсидийна датировка се определя хид

ратзционният слой и оттук се уточнява приблизителната да.та, когато късът

обсидий е бил счупен за обработка. Като контрол за резултатите са използ

вани НЯкои декорации от египетски мумии..
9. Особено сензационно е откритието на радиовъглеродllUЯ метод за да

тиране на органични археологически находки, наречен още "атомен часов

ник". В основата му лежи количественото определяне на един от радиоак-
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тивните изотопи на въглерода - C 1
\ който има сравнително дълъг период 25

на полур~зпадапе- 5760 ± 30 години. C I4 се образува в атмосферата на ви

сочина над 9000 м, вследствие на космическо лъчение. В течение на минути

или часове той се съединява с кислорода от въздуха и образува радиоакти-

вен въглероден двуокис (C I40 2). по пътя на фотосинтезататози двуокис се

усвоява от растителнитеорганизми. Въглеродът, освободен при разпадане-

то на биогеннотовещество при горенето,дищането,ферментациятаи други

процеси, се връща в атмосферата като С02 и C I40 2 И други разпадни продук-

ти. Така между атмосферата и биосферата се осъществява постоянен обмен

и е налице един равновесен цикъл. При смърт живият организъм излиза

от този цикъл и количеството C I4 в него намалява вече само по закона за
радиоактивно разпадане: за 5760 години остава половината от първоначал

ното lCоличеСТВО,',след нови 5760 години - половината от тази половина и

т. н., а след 35 ооо г. 1%.
Някои обстоятелствазатрудняватпостигането на то'ши резултати при

подобно изследване: а) Много малка част от археологическитенаходlCИ се

намират в затворени или изолираниот околната среда помещения,гробни

ци, саркофазии др. При това положениее възможназагуба на ~14 при обмен
с разтворенитев почвените води карбонати, при изветряванеи окисляване.

От друга страна, е възможно обогатяваневследствиеполепнали по предме

та бактерии и гъбички, особено в околности на индустриалнипредприятия,

при ядрено зам~рсяванеи др. б) Останките от животинскиорганизмиможе

да се обогатят с С I4до 9%, а черупките на мекотели - извънредно много.

Най-малко податлива на такова обогатяване е дървесината, хоято има

сложни молекули.

Пробното парче от дадена находка (кост, черупка, тъкан, пергамент и

др.) трябва да се пожертвува, I<ато се приведе в газообразно състояние. Не
обходимото количество органически материал е различно (10--15 г в-ргле

род се равняват на 15 г дървени въглища, 25 г дърво, 100 г торф и т.н.).

Резултатите от този метод се контролират с помощта на друти археологиче

СI<И методи. За отбелязване е изследването 'на парче ленеlfа ~ОКрИВl<а за CB~
тък от Кумран, при което е ПО'лучен резулт-ат. 1917±200 години (1,68 г. пр.

Хр. - 233 г. сл. Хр.). Този резултат дава ОСНQвание да се отбият окончател

но твърденията на НЯlCои специалисти, че кумранските свитъци са от Средно

вековието. Списъците лимму (с датировка, според която ВС,1рСа година носи

името на един от четиримата първи царскИ. сановници, епоними) от VПI в.

са датирани по този начин между 887-613 г. пр. Хр.

Всички методи за изследванена археологическинаходки, прилаганине

посредствено от самите археолози ИЛИ с помощта на учени от други спе

циалности, е желателно да се използват комплексно. Описани бяха по-важ
ните от тях, без да се омаловажаватнякои други, отдавна извест~и (ден

дрохронологиятанапримервъз основа на анализ според годишнитепръсте

ни на дърветата).
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26 § 5.
ИЗВОРИ НА БИБЛЕЙСКАТА АРХЕОЛОГИЯ

Понастоящем проблемът за научната класифИI<ация на източниците е

важен, понеже те са многобройни и разнообразни. По съдържание и форма

може да се отделят следните типове извори на библейската археология: от

една' ~TpaHa,. костни остатъци от човек и животни, почви, фауна и фло

ра геологически отлагания, а, от друга страна, - писмени, веществени,

е:rнографски, фолклорни и др. източници. Има извори, които съчетават при

знаците на различни типове (като напр. веществените с надписи), поради

което се наричат комплексни. Делението на изворите предполага и изследва

нето им от страна на различни специалисти и поставянето им в центъра на

вниманието на различни научни дисциплини. Общоприето е, че веществени

те извори на първо място са извори за археологията, писмените - за исто
рията', а ,комплексните - 1;1 за двете науки, ка.кто и за епщ·рафиката. Това
означава' обаче, че същевременно и другите видове също така са техни изво

ри: писмените за археологията и веществените за историята, като последна

та поема по-специално задачата да разглежда въз осно'ва на изворите исто

рическите събития и цялостния исторически процес. От своя страна типовете ,
извори могат да се подразделят на родове (разреди): писмените - на повест

вователни (ццрски списъци; хроники, религиозни поуч~ния и др.) и на доку

ментални (стопански отчети, правни документи, административни разпоред

би, писма, и 'др.), а вещеСmfJениmе - на грънчарски издe.тrnя, украшения,

строитеmш съоръжения, 1СУлтови и военни съоръжения. Трябва да се отбележи

обаче, че абсолютизирането на това деление също така би било погрешно,

ТЪЙ като съчетаниЯта на характерните признаци на един род извори с тези
на друг не са изюпочения. РаЗПJ?Cделението на паметниците на типове и ро

дове е повече с оглед на тяхното опознаване и изследване.

Многобройните извори се iюДлагат на раз.ли;ч.ни методи на изследване.
При тях се различават три последователни степени: 1) външна критика 
извършвана от археолозите, епиграфите, палеографите и други изследовате

ли дори по време на разкопките и заключаваща се в. събиране на материала,

във формално описание шi веществената находка, установяване на ВрЪЗplте

и в комплекс;а, функционалното и предназначение, в класифицирането на

материала, очисТването му от допълнениSl и фалшификации, установяване

на редакторски елементи, произход на извора и Т.н.; 2) вътрешна критика

определяне личността на автора, на епохата му, на неговия мироглед, поли

тическа и класова принадлежност, професионалната му подготовка, пълнота

на сведенията, първоизточниците и вторичните източници, евентуалните

хронологически слоеве, оригиналите и копията и Т. н.; 3) синтезиране на вън

шната и вы)'шнатаa критика - определяне връзките на изворите и видовете

им, съпоставяне на изворите въз основа на достоверността им, ролята на
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субективното начало, установяване на недостигащото, подбор на други из- 27
вори и т. н .. Голяма част от задачите при вътрешната критика и изцяло при

синтеза в областта на библейските ръкописи се поема от дисциплините

исаrОl'ика и екзегетика с херменевтика.
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28 § 6.
ВЕЩЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.
Грънчарски изделия. Керамика

Най-ранните грънчарски изделия са от неолита (Оl<ОЛО 7000 г. -5 хиля

долетие пр. Хр.). Грънчарското колело е открито най-напред в Египет и

Месопотамия в началото на 3-то хилядолетие, т. е. по времето на Авраам

в Близкия Изток се произвеждат вече фини керамични съдове.

Формата, декорацията, начинът на производство се изменят през раз

личните епохи. Благодарениена анализа на формата, декорацията,точката

на температуратапри изпичането, качеството на глината и др. може да се

съди за мястото на произхода и за епохата. За това са съставени таблици,

които улесняват датировката на грънчарскитеизделия и на други находки,

свързани с тях, установяват се търговските пътища и пр. Филистимската

керамиканапример показва явни връзки с микенската,което същевременно

е доказателствоза идванетона филистимщпезаедно с другите, т. нар. мор

ски народи, откъм Егейско море. През ХПI-ХII в. в различни части на

Палестинасе забелязвапромяна в находкитеот такива изделия като качест
вото им се влошава и на преден план изпъкват други стилни белези. Този

факт се свързва обоснованос настаняванетона израилтянитев тези райони.
По-късно се отбелязва процъфтяванена керамиката. Появяват се съдове за

мазила и парфюми и въз основа на грънчарски изделия от кипърско-фини

кИЙски произход се установява наличие на връзки с Финикия.

2.
Изображения

Изображения се срещат по керамични съдове, стени, паметни плочи и

др. На стената на храма в МедИllет Хабу (Египет) Рамзес пr увековечава
своята победа над така наречените "морски народи", които нахлуват по мо

ре и суша към Египет. Сред тях са и филистимците, изобразени с шапки с

пера. В Рамат Рахел (библ. Bet Kerem)' при разкопки през 1956-1962 r.
е открит .керамичен фрагмент с червено-черна рисунка, представяща мъж с

брада, седнал на трон с подножка. Изображението цапомня на асирийския
стил от VIII-VП в. Направено е обаче в Юдея. Находката говори за изоб-
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разително изкуство и традиции, които не накърняват Втората Божия запо- 29
вед да не се изобразява нmцo, на което би могло да се отдават божески

ПОЧИ·I;ания. Върху триу.мфалнатаарка на Тит в Рим е изобразен взетият в

п,лячка седмосвещник от Йерусалимскияхрам, заедно с други съсъди.

1

j
Фиг. 6. Цар на трон. Изображение намерено 11
дl10реча lIа Йоакuм 11 Рама", РаХеА (УIIII. пр. Хр.).
Дело па местен майстор, но по чужд образеч.

YlluKa.lIlo С6uдетелст60 за раз6uтuето на

uзобразuтелното uзкустl10 11 Юдея

3.
Украшения

и други пластични изделия

От материала и изработката на дадени изделия се съди за културното

равнище и материалните възможности на една епоха, за съществуващите

търговски връзки и Т.н. При разкопки в Самария са' открити множеСтво

плочки от слонова кост, дело на изкусни резбарски ръце ,(от около края

на УПI в. пр. Хр.). Предполага се, че там е имало здание с помещение, чиито

стени са били украсени с тях. Това напомня за съобщението в 3 Царств.

22:39. Находките показват и тясна връзка с Финикия~ На много места (Beth
Sean, Napal Soreq, Яфа и пр.) са открити глинени и други ПЛaIсети с овална
форма. На тях често е изобразена гола жена с твърде .подчертани полови

белези (богините Ашера и Астарта). Някои плакети са били почитани като

идоли, а други - са с предпазно (апотропично) предназначение (наприМер

при раждания). Благодарение на тях става ясно, защо в Стария Завет се

говори с отвращение за ханаанската религия (срв. находките' на фалуси в

Меrидо и на други места).

l)иБЛfйска археология



30 4.
Строежи, предназначени за живеене

(КЪЩИ, навеси, ДВОрЦИ, порти, оградии стени и др.)

Този вид съоръжения, дори най-простите по план и изпълнение, са си

гурно свидетел~во за бита, социалното положение, икономическото състоя

ние, архитектурните възможности за епохата и пр. Нерядко се обръща по

голяма внимание на величествените дворцови комплекси. Това е оправдано,

защото те представят големите постижения, но не по-малко значение имат

Фиz.7.

Макет на Меzидо от Х-IX в. дО4У вдясно са показани останки от nо-раншнu пластове

обикновените градски квартали, селските домове и дори лагери, тъй като те

говорят за живота на широките слоеве. Израилските къщи отначало са про

сти. В Тирца те имат например 'Рреден двор, от двете страни на който са

разположени едно-две малки помещения. Те всички имат еднакъв план и

големина, което сочи, че по времето на Давид няма големи социални разлй

чия. В следващия период, :който започва с царуването на Соломон, се отбе

лязва стремеж към разкош и нарастване на класовите различия. Районът на

царCf~ите дворци и домовете на царските чиновници в Самария е отделен от

другата част на града със стена, която по мнението на изследователите няма

военно предназначение, а е полицейска. Тя е от епохата на Амврий и Ахав.

Неволно си припомняме за пророците Илия и Амос, чиито гневни слова

възвестяват Божията отсъда и изразяват народната ,мъка. Благодарение на

разкопки в Йерусалим се установява, че "Мило" е riлнежът, оформял тера
сите, на които БИJШ разположени градските къщи. Повреждането на "пълне

жа" е водело до срутване ~a постройките. Затова след превземането на града

от Давид била необходима поправката му (2 Царств. 5:9). Извън портата

на Масифа (tel1 еп-па~Ье) и при други градове са открити каменни скамейки.

Те дават представа за мястото, където са заседавали стар~ите, където са се
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· гледали съдебните дела и са били сключвани договори между гражданите, 31
където изобщо -е протичал обществениятживот в селището. Големите двор-

ци в МеС~110mаМliЯ и в Египет са косвено 'свидетелство за незначителната
политическа роля на Израил, който при това бил разделен на две ц~pCTBa.

5.
Култ~ви съоръжения

(жертвеници, храмове, култови принадлежности и др.)

Всички тези паметници илюстрират реЛИГИОЗflИЯ живот на древните хо

ра. Те говорят за нравите и обичаите им, както и за съответните икономиче

ски възможности и държавни цели. От Соломоновия храм не са запазени

останки. Евентуални следи от неговите основи би могло да се открият на

~paMOBOTO място haram es-serif. То е мюсюлманска светиня, поради което

досега там не с;:а провеждани разкопки. Като илюстрация на библейските

данни за този храм остават находките от някои храмове във Финикия

Сирия И Палестина. В Лахиш (Южна Палестина) е открит трисъставен храм.

В tell ta'jinat (Сирия) откритият малък храм е ориентиран по оста изток

запад, подобно на Соломоновияхрам. И двете култови съоръжения са из

градени с тухленистени, укрепеничрез дървенистълбове на KaMeHka основа.

При това храмът в тел тайнат бил разположен непосредствено до двореца,

както Соломоновият. Наистина този арамейски храм е от IX в. пр. Хр.,

т. е. той е един век по-късен от Соломоновия, НО храмът в Хацор (Северна

Палестина)от ХIП в. сочи, че и по-раноса съществувалитакъв тип храмове.

Само за култовотооборудванена йерусалимскияхрам досега не са устано

вени паралелив древния Ориент. Забележителное откритотов Арад израил

ско светилище от X-IX в., също с ориентировкаизток-запад.Стъпала от

недялан кам'ЪК водят от светилището (hёkal) до най-вътрешнотопомещение

(Святая святих, dСЫr), пред което има два жертвеника без рога. В североза

паднияъгъл на предниядвор е стоял голям жертвеник,изграденот недялани

камъни и земя, съобразно изискванията на Моисеевия закон (срв. Изх.

10:25), с размериi5 х 3лакти И,височина 3 лакти (което отговаря на размерите

на жертвеника в скинията). На много места откритите при разкопки идоли,

жертвеници, масеби (ma~~eb6t - каменни стълбове в чест на дадено божест

во), кадилни жертвеници, светилища в Палестина, Финикия, Сирия, Месопо

тамия и Египет дават възможност да се добие по-пълна представа за разно

посочното развитие на езическия култов живот и да се проследят съответни

те паралели и отлики 'в сравнение с израилския.

6.
Военни съоръжения

Военното дело е съставна част от живота и на племето, и на ..държавата

през разглеждания период. То свидетелствува за периодИ на възход и упа

дък, на икономическа мощ и отбранителни или завоевателни стремежи, за

охрана на важни търговски пътища ит. н. Ето някои примери за значението
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32 на находките в това отношение. Както е известно, конят се употребява в

онова време най-вече за военни цели. 'Пръв Соломон въвежда колесници в

армията. Те са разположени в гарнизонни градове (Мегидо, Гезер, Долни

Беторон и др.). Конюшниса открити в Мегuдо за 480 коня в комплекс към

новия дворец (една част ще да е от X-IX в.). Намерените в стаичките на

комплекса при градската порта на Лахuш остриета за стрели и камъни за .
прашка например не само 'онагледяват въоръжаването, но и свидетелству

ват, че тези странични стаички са използвани от стражата. От находки става

също така ясно, че еврейската дума migdii/, която оБИJ<новено се превежда

с "кула", има историческо развитие и в ПО-lCъсни текстове означава "кула"

или "бастион" в близост до lCрепостните стени на даден град, докато в по

старите текстове тя има значение на "цитадела" или "замък" в самия град

(Съд. 9:50). Така например разкопките на Сихем (tell ЬаЩа) разкриха цита

дела (мнгдал) с укрепен храм. Днес не може да се изпадне в грешка и да се

търси друго селище (Мшдал-Сихем) в близост до град Сихем.
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§ 7. 33

НАДПИСИ

Те биват два вида: а) с публичен характер - закони, договори, укази,

възпоменателни паметници за бележити събития и пр.; б) с частеи харак

тер - надгробни, печати, посветителни в култа (вотивни) и др.

ОБИ1<новено надписът има определен автор, дори когато енадравен цо

заповед на владетел или по поръчка. Между надписите понякога има копия

от оргинали, срещат се и грешки, но въпреки това те са първостепенен исто

рически извор. Възможният СУ.9.ективизъм в·тях изисква критическо отноше

ние от страна на изследователя.

1.
IIадписи от времето преди настаня~ането

на израилтяните в Палестина

а) Заклинателни текстове върху глинени фигурки или съдове с имена

на египеТСl\И врагове (племена, градове, владетели). Според египеТСl\Ите вяр

вания, счупването на фигурките и на Съдовете осигурявало победа над' тези

врагове. В текстове от хх и XIX в. са .спОменатиимената на редица палее-

Фиг. 9. Скарабеи от ере,,!ето на хиксосите

с IlMCmO Й'кб-ХА

Фи2. 8. ГЛI!',еllа сmаmуйка с IlMCIlQ "а вражески за Е2иnсm князе и народи. Ритуално счупена

3.

Фиг. 10. Името на Израил 8 надписа на фараон МСРllсnmах
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34 ТИНСКИ И фИНИКИЙСКИ градове, като: Йерусалим, Афек, Ако, Масал, Ахсаф,
Тир и пр., което улеснява съставянето на географски карти за онова време,

непосредствено преди идването на Авраам по тези места.

б) Гробно изображение от Berii ~lasan (Среден Египет) предава картина

на 37 бедуИЮI (цели семейства) с ослите ИМ, пристигащи в Египет. Според

надписа те са от племето Атти под водачеството на АЫа (Абишай? 
семитско име) и носят антимон за изписване на очите. Това е илюстрация

към Бит. 37:25 и се отнася и до други преселвания на семитски семейства

(подобно на Якововото) в делтата на Нил.

В) Скарабеи (пластични фигури на бръмбар, направени от стъкло, твърд

камък, карнеол, яспис, стеатит и др.) от времето на хиксосите, които завла

дяват Египет и го управляват от 1760 до 1550 г. Сред тези завоеватели е

имало много семити. На скарабей е засвидетелствувано и името на един от

хиксоските царе, което е семитско и близко по звучене до това на библейския

патриарх Яков - Jalcub-Har или Ja~ub-EI.

г) В аналите на фараона Туmмозее III (върху стените на храма на Амон

в Карнак) са изброени 119 местности и градове в Сирия и Палестина. Така

стават отново известни имената на важни селища от ХУ в.

д) Паметната плоча 1'10 фараон Мернеnтах (Merenptab около 1219 г.)

във връзка с предприетия от него поход в Палестина съдържа и следния

текст: "Ханаан беше плячкосан, Аскалон превзет, Гезер беше хванат,

Йеноам като че ли никога не е бил, Израил е обезлюден, няма вече потомци"
(или "Израил е отчаян ..."). Името "Израил" е написано с детерминатив за

"народ" и следователно по времето на Мернептах този народ е вече в Палес

тина.

е) В развалините на Лахиш в третия предизраилски храм е намерена

глинеnа купа с египетски хиератически надпис. Понеже археологическата и

датировка е от ХIII в. пр. Хр., се прави заключението, че тя също е от царува

нето на споменатия фараон Мернептах. Тъй като Мернептах е разрушил

Лахиш през около 1220 Г., следва, че купата е от дните, когато фараонът е

пребивавал там. Възможно е обаче тя да свидетелствува за времето, когато

израицтяните още не са превзели Лахиш. Мнозина приемат второто предпо

ложение, понеже фараонът не би пропуснал да отбележи на купата своята

победа, което не е сторено.

2.
Надписи, които осветляват проблема

за възникването на древната сеМитска азбука

(финикийската)
а) Проmоеинайеки надписи. Намерени са в Синай в тюркоазни мини.

Знаците са около 40 на брой и са отчасти дешифрирани. Един от тях напри

мер гласи: "lb'lt" (за Балаат). От споменаването на ханаанската богиня

Балаат (женска форма на божеството Ваал) и от езиковите особености на
друти дешифриранинадписи може да се заключи, че шрифтъте бил употре

бяван от семити (вероятно роби в мините) на западносемитскидиалект. Не

говите знаци сочат близост с по-къснияфиникийски. I:Iадписитеса от около

XVI-XV в.
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б) Палестински азбучни надписи от второто хилядолетие пр. Хр. Те са 35
твърде кратки и затова дешифриранетоим е затруднено. Открити са в Си-

хем, Гезер, Лахиш, tell el-~esi и др. Свидетелствуват за развитие на писме

ността от ХVIП-ХПl в. и за многократни опити да бъде създадена азбука.

в) Надписи с кл'иноnисна азбука. Открити са в Угарит. Жреците ще да

са знае.JПr.за опита с древносинайекия шрифт, но са пригодили своя за нана

сяне върху глинени таблички. Откритието е направено през XV-XIV в. В

Палестина са намерени таблички с този клинопис В Северна Галилея. На

глинени таблички е засвидетелствуванаи последователносттана знаците в

азбуката в почти същия ред на известнатафиникийскаи на древноеврейска

та (роец), както и респективнона ранната гръцка азбука, която от своя стра

на има за оБРllзец финикийската.

з.

Надписи -от времето след настаняването

на израилтяни~~ в IIалестина

а) Надпис на фараон Сусаким (Шешонк) 1 върху Стената на храма на

Амон в Карнак за похода МУ'в Израил след смъртта на Соломон. От надпи

са следва, че Йерусалим не е бил превзет'ОТ фараона, но че той се е задово
лил само с откуп (срв. 3 Царств. 14:25 сл.). Той завладява последователно

Газа, Гезер и други градове. Един фрагмент от паметна плоча в Мегидо

потвърждава, че и този град' е бил превзет.

б) Аuали на асирийския цар Салманасар III. В тях се съобщава и за голя

мата битка на асирийските войски при Каркар в Северна Сирия (853 г.)

срещу съюзените сирийски и палестински държави. В нея се отбелязва, че е

Фиz. 11. Черен обелиск на Сал.манасар ПI (Брита//ски

.музеЙ, Лондо//). На четирите .му страни (J Пет пояса е

представено заплащането //а даиък от стра//а //а пет

стра//и, .между тях израилската царство: 31/alllllII

съсъди, сребърни пръчки, .слитъци .мед и животни
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36 участвувал и "Ahabbu от Sir'il (Ахав от Израил) с 200 колесющи и 10 ооо

пехотинци.

В) На черния обелиск от Нимруд на Салманасар III между данъкоплат

ците се споменава и "Ja'ua от mar Humri" (Ииуй от страната на Омри, т. е.

Северното израилско царство, което често се нарича така по името на Омри

= АмвриЙ). На обелиска са изобразени израилтяни, носещи сребро, злато,

златна купичка, златна ваза, златна чаша и съдове, а така също и олово.

~ ~ "'т т ~ ~П ~"{ q'I ~ -m ~ #rf T-1k

~

Фиг. 12. Израилският чар Ииуй Се nОКAIlНЯ пред асирийскиJl чар. Счеllа от Черния обелиск

г) Аналите на асирийския цар Ададнирари съобщават за победата на ца

ря над Дамаск. Тази победа дава възможност на израилското царство да се

съвземе, след потискането му от арамейските царе в Дамаск. По-нататък в

Фиг. 13. Призма на исир. чар Сеllахирим (ТеЙЛЬРОlJи - по

и.'неЛlО на оmкриlJателя), 691 г. пр. Хр. Намереllи lIи хълма

КУfОllджи/С (HUlleIJUJl). РазкаЗlJа'се за осем похода на асир.

чар СеиQ:шри.+I. IJключитеЛIIО този в Палестина през 701
г. пр. Хр. (срв. -1 ЦаРСЛlII. 18 гл.)
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анаЛИl'е се съобщава, че асирийският цар получил и подаръци от "страната 37
Hurnri" (Израил).

д) Аналите на асирийския цар Теглатфаласар I/! (745-727 г.) върху

плочи в двореца му съобщават mпересни данни за израилското и за юдей

ското царство. Те дават възможностза правене на чудесни изяснителнипа

ралели,КЪМ стаРQзаветнитесведения.

е) ВавИЛQнскатахроника съобщава за обсадата на израилскатастолица

Самария от Салманасар V, а в аналите на Саргон I/ се привеждат данни

за падането на града и отвеЖДането на израилтяни в плен (от средата на

управляващите, чиновниците и занаятчиите). Броят на' отведените D плен

27 290 души ~видетелствува и за гъстотата на населението.

ж) Надnисьт на Се//ахирим Асирийски ворху nрuзма за похода му срещу

Юдея в 701 г. и един релеф в двореца на същия цар в Ниневия, на който е

изобразена обсадата на Лахиш и превземането му'от асирийците, са важни

свидетелства за историята на това време и същевременно представят пара

лели към 4 Царств. 18 и 19 гл.

з) Вавилонската хроника (изд. от G~dd) дава интересни сведения за по
следните години на юдейското царство.

4.
I1зраилеки надписи

а) Върху всяко от остриетата па три бронзовu копия от ell).agr (';Iри
Витлеем) има надпис:' l).~'bdlb't (= острие на копие на слуга, Ч,иновник на

Лабат), Палеографските се отнасяткъм ХII в. ,пр. Хр. Обичаятд~ crнадпис
ва металната част на копието е засвидетелствуван и на дрУги места. Това

показва, от една страна, че оръжието е било скъпо, а, от .друга, че то е
принадлежало на локален княз (старейшина),които е поддържал наемна гру
па 'войници, на които е давал свое оръжие. Трудно е да се каже, дали той

е бил ханаанец или израилтянин. Това е време'ф'на съдиите,'когато Палес- .
тина е разпокъсана и местните първенци трябвало сами да се грижат за

своята безопасност. '
б) Земеделският календар от Fезер представя селскосТопанската работа

по месеци. Написан е в 7 реда на мек варовиков камък р древноеврейски

шрифт (роец), има размери 7 х 10 см и е от Х в. (вж. с. 202-203). Той е

св-идетелство за разпространениетона грамотността по това'време.

- в) Надписът на Меса (ИЗВ€iстен още :като Паметник на Меса) е написан
по разпореждане на моавския цар Меса (IX в.) (вж. с. 124).'ТОЙ разказва от

моавска гледна точка за събитията; описани в 4 Царст'в: 3 гл.
r) Самарийските остраки (гръц. бcr't'ракоv,' острака=надпис върху

парче от глинен съд). Открити са при 'разкопки в складови по~е~ения на
царския дворец в Самария и са от IX в. или от VIII в. (011, времето на Ахав,

Йеровоам 11 или Менахем). Това са фактически квитанцmi за получени про
дукти - вино и маслинено масло от най-добро качество, което 'е изрично

иiотбелязаио. В имената се среща често съставната част jw (= CЪKpa:reHo от

Яхве), което сочи, че и при проникванена езичествотов царския'двор, iяра
та в Яхве сред народа има здрави корени. Зас'тъпени са и диалектни думи.
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38 д) Остракитеот tеП qaslle (при Средиземно море край Тел Авив) са

почти от същото време. Забележително е, че в тях се отбелязва товаренето

на маслинено масло и злато на хораби. Златото е означено като "офирско",

т. е. от най-високо качество.

е) Силоамският надпис е открит през 1880 г. Написан е върху стената

на тунела, който отвежда водите на извора Гион в Силоамския водоем, при

вливането им в него. В надписа се описва прокопаването на канала (вж. с.

87-8Н).

ж) Надгробният I/адnис на Шебnаяху се отнася палеографски към време

то на цар Езекия (727----б98 г.) и гласи: "Това е гробът на ...яху, дворцовия

надзирател. Тук няма сребро или злато, но само (неговите кости) и костите

на неговата робиня с вего. Проклет да е човек, който отвори този (гроб)".

Длъжността напомня на споменатия в книгата на прор. Исаия Шебна(яху)

началник на двореца (Ис. 22:15 сл., в синод. Библия: Севна).

з) За отбелязване са и няколко графити (скални надписи) в гробна пе

щера на 8 км от Лахиш. Тук за първи път с еврейски букви е отбелязано

името на Йерусалим. Забележителен е и изразът :,Яхве господар на света",
в който се надхвърлят тесните национални идейни граници и се гледа на

Бога като Бог на целия свят, както е в пророческите уста. В един от графити

те има два поетически стиха в ритъм, ХОЙТО напомня на псалмения. Тези

графити също ще да са от времето на Езекия.

и) Папирус-палимпсест от Мурабаат. Това е най-старият запазен папи

рус ОТ YIII в. пр. Хр. Намерен е в една пещера във Вади Мурабаат. По

старият текст, съдържащ писмо, е изтрит и върху него е написан нов със

списък от четири имена, символи и числа (навярно означения за количество).

За съжаление папирусът е само фрагмент.

х) Остраките от Mesad haiavjahu. Намерени са при морския бряг на

това място през 1960 г. Въз основа на керамиката се прави заключение, че

крепостта е от последната третина на УП в. пр. Хр. Най-забележителна е

една острака, която представлява писмена молба навярно до управителя

или дежурния офицер за сторена неправда, като е отнета на молителя проти

возаконно връхната дреха. Това напомня за забраната в Моисеевото законо

дателство да се отнема тази дреха (срв. Изх. 22:27). Оплакването срещу Хо

щицу, син на Шобай, е оправдано. Писарят, на когото онеправданият селя

нин е диктувал оплакването си, е запазил обръщението му, но е придал биб
лейски стил на. заnиса~ото от него.

л) Острака от Офел. Съдържа списък на някои лица с изброяване на

дедите им. Открита е през 1924 г. Свидетелствува за обичай да се провеждат

генеалогии, въпреки че поради смиваве в.а писаното не може да се каже

точно за каква цел е служело то. По палеографски данни произлиза от УП

УI в. пр. Хр.

м) Лахишкuте остраки са намереJШ в едно помещение при градската

порта. На брой са около 20. Повечето от тях са писма от Хошияху, офицер

в един гарнизонен град по пътя за Йерусалим, до KOMeHД~HTa на Лахиш,
Яош. Редица изрази напомнят формули, употребявани в старозаветните

книги. - Например "Какво е твоят слуга, освен едно куче" (сравни с думите

на Мемфивостей:хъм ,L..(авид- 2 Царств. 9:8). В тези писма личи опасната

ситуация в Лахиш преди завладяването му от вавилонската войска. В едно
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от писмата се говори за ненаименуван пр;орок, който очевидно е склонен 39
към мир с Вавилония, за разлика от отиващия да моли помощ от Египет

военачалникКонияху, сИн на Елнатан. Това напомня на усилията на пророк

Иеремия за спасяване на Юдея (срв. Йерем. 26:20-24). В друго писмо се
споменава, че вече не се виждат сигнали от Азека, което сочи, че тази кре-

поsт е била вече превзета от вавилонците(срв. описанието на положението

вИерем. 34:7).
Н) Има и една поредица от надписи върху дръжки на делви, които посоч

ват вместимостта, мястото на производство, предназначението на СЪд:l?ржа

нието и собственика. Има случаи и на'поставен царски печат, както и надпи

сани тежести за измерващ. От персийCI<О вРеме има вече остраки на ара

мейски, а на един каменен кадилен жертвеник от Лахиш се чете: "Кадило
от балсам на Йехоаш, син на Махир, за Яхве, Бог на небесата".
. о) От 'елинuстuческо и 'римско време най-важни за отбёлязване са 'два

надписа. 1) На каменна плоча е написано следното: "Тук бяха донесени кос

тите на Озия, цар на Юдея. Не отваряй". Това е написано навярно поради

заболяването на царя от проказа (2 Парал. 26:23). За съжаление П~6чата

не е открита на първоначалното :и място, а в сбирка на руската църква на

Елеонската планина. 2) На входа на една rpобва камера и по каменни сарко

фази са написани имена, които са известни също от списъци в Библията и

от Талмуда.
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40 § 8.
ПИСМЕНИ ИЗВОРИ

Писмените извори са много на брой, тъй'че и най-краткото им изброя

ване с по няколко думи за характерното в тях би отнело много място.

Затова тук се привеждат данни само за големите библиотеки, архиви и

сбирки, както и за някои от по-важните писмени извори.

1.
Амарненски (Тел-амарненски) архив

Открит е в Египет на около 300 км южно от Кайро в някогашната сто

лица на фараона Ехнатон (Аменхотеп, .Аменофис IV). от 378 таблички няколко

представляват учебни упражнения със списъци от знаци и речникови състави.

ОСтаналите 349 са част от дипломатическата кореспонденция на египетските

фараони Аменофис III и Аменофис IV с други царе и с египетски васали

и висщи служители. Голяма част от архива вероятно е била занесена от

Тутанкамон в Тива. Около ЗО представят един' вид паспорти за ханаански

царе, които са искаци да посетят Египет.

Езикът на клинописните таблички е акадски, който е играел роля на

ДIшломатически. Само две писма са на хетски диалект (лувийски). Официал

ната кореспонденция на фараоните с 'азиатските владетели на Вавилон, Аси

рия, Митани, хетското царство и пр. несъмнено е от голям интерес. От по

специално значение за библейската археология са писмата на египетските

васали от Сирия, Финикия и Палестина. В тях се обрисува положението в

Ханаанската земя преди настаняването на израилтяните в нея. Споменава

се за "хабиру" , от които страдат градовете в Палестина и с които някои

владетели влизат в съюз против други. Вероятно това име е равнозначно на

"евреи", но то няма етническо съдържание. С него се обозначава социален

слой. Хабиру пребивават заедно не само поради роднински връзки, но пора

ди общия си начин на живот (полуномаден). Те не приТежават земя. Този

факт е в унисон със сведенията за "евреина" Авраам. Те често влизат в съюз

с въставащи роби..г. Е. Менденхал предполага, че името "хабиру" по-късно

става презрително прозвище за всеки враг.

Васалите и египетските чиновници имат задължението за осигуряване

на данък и специално на жито. На един от високопоставените египетски

служители, Янхаму (който, както личи, не е египтянин), бива възложено да

ръководи административно и да складира жито в l<ачеството си на губерна

тор или своего рода вицекрал. Неговото положение е илюстрация. и за поста

на библейския патриарх йосиф в Египет по-рано.

Във всички ханаински писма е налице своеобразна смес от ханаански
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езикови елементи (1'. нар. ханаански гласи), тъй като те са превеждани от 41
ханаански на акадски и ханаанският текст е оказвал влияние върху речника,

фонетиката, морфологията, Сlfнтаксиса, фразеологията и начина на израз

при превода на акадски. Понякога акадските думи се дублират с ханаански.

Поради това амарненските писма са извор и за ханаанския език и за род

ството му с древния еврейски.

2.
Документите от Нузи

Нузи (Нуза) е хуритски град, който се намирал недалеч от днешния град

Киркук (Ирак). В откритите там архиви с кли.ноnисюr табличхи от ХУ в. пр.'

Хр. са отразени шИроко хуритските обичаи и правни отношения. През второто

хилядолетие хуритите населяват много места в Северна Месопотамия. През

XV в. те основават и мощната държава Митани, 'но са пръснати навред. В

Нузи те съставят голяма част от населението. Живеят и в Арам Нахараим,

където Авраам пребивава. Хуритите оказват влияние чак до Угарит на Сре

диземно море. В текстовете от Нузи са засвидетелствувани обичаи, които

са общи с обичаите на Авраамовото семейство. Това са: равното поставяне

на сестра и съпруга; правото на една жена да даде наложница на съпруга

си, при-което се забранява изгонването на роденото впоследствие дете (про

тив което действува Сара); една жена се нуждае от разрешение на брат ~и,

за да се омъжи; притежаването на семейните терафими е знак за правото на

бъдещо наследяване (срв. случая с открадването на семейните терафими от

Рахил); може да има осиновяване с цел да се предаде чцст от ИМQта в на

следство (срв. случаите с Елиезер и Авраам. с Ефрем и Манасия).

3.
Архивите от ~ари

Разкопките на Мари от А. Паро от 1933--1935 г. разкриха не само един

голям и богат Град. Неговият дворец с повече от 250 помещения е внушите

лен. При проливен дъжд археолозите устаН,овяват, че канализацията продъл

жава да работи, въпреки че градът е разрушен преди повече от 3 хилядоле

тия и половина. Общата повърхност на двореца от 35 ООО м2 надминава

-големината на множество палестински и други древни градове и свидетелст

вува за мощта на държавата, която вавилонският цар Хамурапи сломява.

Там са открити около 25 ООО клинопиени таблички на акадски език,

от които 5000 са дипломатическа и административна кореспонденция. Те

предлагат сведения и за търговските връзки със средиземноморското

крайбрежие (с финикийските градове Библос и Угарит). От интерес са и ези

кът и отразените в тях религиозни представи. Народният език е диалект,

сроден на този на библеЙски.те патриарси. Големият храм на бога Дагон

(споменаван и в Библията) и един стенопис в двореца товарят за наличието

на определени ритуални действия. В някои документи се споменава за пле

мена на име бениямини (бану ямину), които са номади с дребен добитък.
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Фиг. 14. "'[ари. Възд)'Шllа Сllимка Ilа дворща след разкопките

Названието потвърждава езиковата употреба на подобно название през 11
хилядолетие (срв. Вениамин и вениаминци). В архива от Мари се споменават

градове Нахур (Нахири, Нахару) Саруги, Тара (Турахи), Фа.лига, Лаба-ан,

чиито имена <.:рещаме като имена на лица от семейството на Авраам (срв.

Бит. 24:10; 31:20--24). Носенето на еднакви ИЛИiIодобни имена от селища

и хора е твърде стара практика, която продължава и до Днес. Посочените

имена от архива в Мари потвърждават специално тяхната употреба през II
хилядолетие пр. Хр. и то по време, когато е живял Авраам.

4.
Архивите от Угарит (Рас Шамра)

Тези архиви са открити от експедиция под ръководството на Клод Ф.

Шефер при разкопки от 1929-1939 г. През 1960 г. археолози откриват нови

Tel<CToBe. Древният град Угарит се намира в близост до пристанищетоМи

нет ел-беда и е разположенна хълмаРас еш-шамра (ras es-samrа=Копъро

ва височина). Той не се споменава в Библията, но е голям център през ХУ

XIV в. При разкопките са разкрити дворци, частни домове, складове, два

храма (на Ваал и Дагон) и други постройки. Намерени са пластични, кера

мични, златни и сребърни изделия. Забележителни са писмените находки:

освен на акадски език, множество документи са на угаритски, наrшсани с

азбученклинописеншрифт. Редицадокументиосветляватежедневнияживот

(междудържавни отношения, администрация, икономика и т. н.). Малка
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част от тях са литературни техстове и въпрехи че по обем представляват 43
около половинатаотПсалтира,запръв път те разкриватпред съвременната

наука ханаанската поезия, вярвания, митове, обичаи и нрави. Изучаването

им води до закmoчението,че тази литературае резултат на продължително

устно и писмено предание.

Угаритскиятезик е ханаанскидиалект,но не е тъй близък до библейския

еврейски и други ханаанскидиалекти,тъй като Угарит лежи в северниякрай

i'Ia Финикия. В угаритската азбуха има двадесет и седем консонанти, т. е.

повече, отколкото в другите ханаански диалекти. Независимо от това,

родството в езика и стила на угаритските документи с библейските разкази .
дава възможност за датиране на отделни библ~йски материали, които са от

lI'хилядолетие пр. Хр. (песента иа Мариам, на Девора, 'на Моисей, псалмите

28 и 67 и др.). Угаритските текстове предават някои интересни черти' на

ханаанската религия, които са във връзка със старозаветните страници.

1. Ваал практически е изтикал в митологията върховния бог Ел. В религията

на шi.Триарсите "Бог на отците" не се уеднаквява с Ваал или с Ел, въпреки че
за Него се употребява семитската дума "ел" (= бог), придруженаот някакво
определение. 2. В Библията ,отделни думи и понятия от ханаански произход

като "левиатан", "рахаб", "мот" , Ел, Ваал, Анат, Асторет, Ашера са' или
природни сили, животни или лъжливи божества, докато в угаритския пан

теон те са конкретни, лични богове. В Библията се срещат дори и подиграв
ки по отношение на тях. Един такъв случай е, когато пророк' Илия казва иа

Вааловите жреци за техния бог: ;,Викайте високо, той е бог; може би се е

замислил или е зает с нещо, или е на 'път, а може би и спи - тъй ще се

събуди" (3 Царств. 18:27). В една"угаритска табличка намираме известно

изяснение на причината за иронията на пророк Илия. В НI?Я ~ 'Р,азК~З,l}а, че

бог Ел искал да даде угощение на синовете си, обаче Ваал бил заспаЛ и едва

след високо викане се събудил. Следователно пророк Илия си посЛужил с
познати на слушателите си изрази, за да осмее езичеството. З. В друга кли

нописна плочка се разказва как ханаанските богове се събират на трапеза

да ядат месото на козле, пържено в масло (от майка му). Тук е отразен

езически обичай и става ясно, защо Моисеевият закон забранява да се вари

козле в майчино мляко - за да се qпедпазят израилтяните от езическо увле-

И
~ I 11 'о

чение. ма и други интересни случаи, които могат да допринесат за изясня·

ване фона на един или друг старозаветен текст или детайл в него.
о о

i 5, .
АсурбанИпаловата библиотека

Тази библиотека е открита в двореца на асирийсКия цар Асур~аНЩIал
(668---626 г.) в Ниневия и в храма на На?у'- От нея са останали около 25-000
таБЩ[чки и фрагменти, съдържащи към 10,000 текста, от които половината

са с литературен характер. Те са събрани от р'азлич~ асири~ски и' вавилон
ски градове, а част от тях са преписи, напраJ,Jени в самата Ниневия. В дър

жавния арХив се съхранявали договори, диruiоматическата и административ
ната кореспонденция, царските, летописи, разпорежданията, астрономиче-
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44 ско-астрологическитедокладии някои правни документи. В самата библио

тека са намерени около 5000 таблички, които съдържат епоси, митове, бас

ни, пословици; култови текстове, ХИМНИ, молитви и др.; лексикални и грама

тически текстове, математически, медицински трудове ит. н. Редица тексто

ве са на шумерски език, а други са преводи на акадски. Всички заедно дават

твърде детайлирана картина на живота, научните и религиозните представи

в Месопотамия и по-специално в Асирия.

От по-голям интерес за библейската археология са следните произведе

ния и данни. 1. В мита за сътворението се разказва за персонифициран хаос

или богиня на солените води в лиЦето на Тиамат, от чиито части след жесто

ка борба бог Мардук създава света, а от кръвта и - хората. 2. В един

асиро-вавилонски текст от VII в., който е част от епоса на Гилгамеш (в l1-а

табличка), се повествува за голям потоп. Спасилият се Утнапиштим разказ

ва, че боговете решили да унищожат 'ювечеството (причина за това не се

изтъква). Бог Еа издал това решение и таКа Утнапm.nтим се спасил. Потопът

бил тъй страшен, че и боговете треперели като кучета. Корабът на УтнапШll

тим достигнал до планината Низир в планинската област, северно от вави

лонската равнина. Боговете усетили сладкия мирис на жертвата, принесена

след потопа, и налетели на' нея като мухи. 3. В текстовете се говори и за

деня "sapattu" - петнадесетия ден на лунния месец. Ритуалите на този ден

са близки до тези на 7-ия,' 14-ия, 21-ия и 28-ия ден, ~ които се пости, не

се принасят жертви, не се гадае. Те са работни дни. На самия 15-и ден

(sapattu) пък може да се принасят жертви, но не бива да се търгува. Следова

телно той не е "нещастен ден", каквито са били считани другите четири.

Тези данни са принос за правилното решаване на въпроса за произхода на

съботата при древните израилтяни. 4. Интересни са и редица ритуали и дру

ги вярвания на месопотамските жители, които може да се съпоставят с отбе

лязаните в Библията.

6.
Елефантинските папируси

Елефантинските папируси са намерени на един остров в Нил при Асуан.

Там е имало военна холония на юдейски наемни войници, които са живеели

и в насрещния град Сиена.~лефантина не е спомената по име вjСтарияЗавет,
но за Сиена говори пророк Йезекиил (30:6). Папирусите са написани на ара

мейски и са открити при търговец през 1893 г. Една част е публикувана през

1906-1911 r., а друга - едва в 1953 г.

Папирусите съдържат правни и литературни текстове. Има вероятност

юдеите да са дошли там през VI в. пр. Хр. още по време на египетското

управление, когато мнозина бягат от вавилонците. Освен за построения там

юдейски храм сред документите има и един папирус от 419 г. пр. Хр. относ

но празнуването на Пасхата. Други папируси са брачни контракти, докумен

ти за осиновяване, търговски договори между две семейства и др. Те са

свидетелство за живота и обичаите не само на колонията, НО до голяма
степен и на юде~те през VI-IV в.
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7. 45
Архивът от Ебла

Този архив е открит през 1974 г. от италианска екупедиция под ръко

водството на П. Матие при разкопки на хълма tell Mardikh (Сирия), които

се водят от 1964 г. насам. Открити са общо около ] ~ ООО клинописни .таблич

ки. Те са писани на западносемитски език, който се определя като палеОХ1;l-

, наански и произлизат приблизително от времето 2400-2250 г. Следовате.л

но те са значително по-стари от известните текстове от Нипур (l7.50-1600
г.) и от много други библиотеки. От някои таблички става ясно, че tell
Mardikh е древната Елба. Текстопете са административни,правни, икономи

чески, исторически и др. Те разкриват обществения живот, икономиката,

културата и историята от втората половина на 111 хилядолетие пр. Хр. Те

сочат, че пригодяването на шумерския клинопис към западносемитски език

(палеоханаански) е станало много по-рано, отколкото се приемаше в наука

та преди 1;ова. За отбелязване 'Гук е още следното. 1. Сред имената на споме

натите градове са тези на Салим (Йерусалим), Мегидо, Лахиш, Хацор, Газа

и др. За някои от тях (COJ;).OM, Акко) се спори, тъй като има мнение, че може

би са съществували селища в близост на Ебла, които са носели подобни

имена. 2. Третият цар на Ебла носи името "Ебрум", което напомня библей

ското "Ебер" (праотец на семитите - Бит. 10:21). З. Царят носи титлата

"мелек" , която по-късно израилтяните приемат от ханаанците. 4. Ебла, е

имала около 200 ООО жители и следователно е била един от големите (радове

в Близкия Изток. Царският и администрати~ният !Квартал с ;къщите на чи

новниците е. БJ:fЛ отделен от другата част на града; въпр.еКfL че е съществувал

близък контакт на населението с царя. 5. Всред имената се ср~щат теофорни

те на ,,,йа" и "ел", подобно както е по-късно и в Изр.аил. ЗаСвидеТе.iч~твув,ани
са имена като "Мика-йа" и "Мика,-ел", както и Ишма-ил ,(срв. библ~i1-ските

съответствия: Михаил и Исмаил). 6. Всред ботове:rе се открояват Датан,

Аштарта, Ашера, Милик (Молох В,ПО-КЪСНИЯ ханаанqки пантео~), които уа

известни като езически божества и от Библията. 7. В Ебла имало, два класа

прорицателЙ: махху и наби (срв. евр. название "нави"). Окончателни закшр
чения ще може да бъдат правени, естествено, едва СЛуд като намерените

таблички бljдат надежДно дешифрирани и публикувани. При разчитаН,ето на

шумерските' таблички (съставящи около 80%) l;Ie c~ изпитват особени за

труднения, понеже езикът и шрифтът им са вече известни от много ,десетиле

тия насаtyt: ..,;грудността е фактически свързана с клинописните таблички на

еблански:език, който подлеX?l на З,адълбочени,проучвания. В лексцкално от

ношение пом,ощ може да окажат намерените еблански речници на шумерски

и палсоханаански.

8.
Кумранските. ръкописи

Хирбет Кумран (развалини Кумран) се намира близо до северозападния

бряг на Мъртво море. Мястото е наречено ',,кумран" по името на минава

щия тук nOToK(Wadi Qumгаn)Лървите ръкописи са открити от бедуини пр'ез
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46 1947 г. в една пещера. Впоследствие се проучват много пещери в околността,

като в 11 от тях се откриват по-цялостно запазени ръкописи и фрагменти.

Най-важните пещери в това отношение са първата, четвъртата и единадесе

тата. Десетките хиляди фрагменти и дванадесетте свитъци са предсТавлява'

ли някога 600 книги, 400 ОТ които са били поставени в rv пещера. Изследова

телската работа върху тях е трудна и бавна,. не само поради огромния брой

фрагменти, но и понеже голяма част от тях са твърде крехки, огънати и

свити от влагата, понякога с избледнели до крайна степен букви. Поради

всичко това не е за учудване, че колективът от учени (от различни народнос

ти, изповедания и идейни течения) продължава постепенното издаване на

фрагментите вече десетилетия наред след откриването им.

Древността на ръкописите е доказана палеографски и с 'помощта на

радиоактивния метод за датиране (атомен часовник). В помощ се взимат

под внимание и находките от монети. Заключението е, че центрашюто сели

ще на общината Хирбет Кумран и околните пещери са обитавани през II в.

пр. Хр.до 68 г. сл. Хр. Палеографски ръкописите се подреждаТВ.три.перио

да: 1) архаичен (предхасмонейски) - от края на III в. до 150 Г., пр. Хр.; 2)
хасмонейски - около 15О-ЗО г. пр. Хр.; З) иродиански - около 'Зо' г. пр.

Хр. до 68 т. сл. Хр. При всеки ръкопис се извършва вътрешна критика на

текста. Целта е, с помощта и на историкофилологически анализ да се изясни

историческата обстановка и средата, които са отразени в даден текст, да

се разкрият зашифрованите податки за съответните исторически събития и

наличните символи и т. н. Разбира се, тази вътрешна критика се използва

в по-малка степен за библеЙСКИ'I;е ръкописи, тъй като критиката върху тях

има вече продължителна история и освен това те не се отнасят към кръга

на типичните кумранеки произведения.

По своя характер откритите в Кумран ръкописи се подреждат в четири

групи: 1) старозаветни текстове (на библ. еврейски език, т. е. оригинален,

и n преводи на арамейски и гръцки); 2) апокрифи (тук трябва да се има

предвид терминологичната разлика между православното разбиране - из

вънканонически" "тайни" книги и протестантското разбиране за апокриф

(= девтероканонически), което понякога се усвоява от изследователи, при

надлежащиили не към други религии и незапознатис православнататради

ция); З) произведения, създадени от членове на самата кумранска община

иди от лица, застъпващи близки идейни течения; 4) библейски коментари,

наi;>ечени "пешарим", които съдържат елементи, характерни за първата и
третата групи - именно библейски текст и изяснение в духа на изповедание

то в Кумран.

Библейските ръкописи представят повече от една четвърт от ВСИЧ.I<И ръ
кописи, намерени в Кумран. Не са намерени фрагменти само от книгата

Естир. Нека отбележим обаче, че това' се отнася за каноническите книги.

При някои от тях са налице останки от десет.I<И екземпляри (от Псалтира,

изцяло или отчасти - ЗО, от Второзаконие - 25, от Исаия - 19, от Битие
15 и т. н.). От неканоничните (причислява ни от протестантите към апокри

фите) са намерени части от книгите Иисус син Сирахав, ТОВИТ, Послание на

пророк Йеремия. За пръв път в историята се откриват преписи, които са
съвсем близки до времето на оригиналите (например за книги като пророк

Даниил, Парaлиnоменон и др. с разлика до стотина години). При светски
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автори времето между оригинала и най~ранните за'пhзени копия понякога 47
достига до хилядолетие (за Есхил - най-ранни фрагменти от IV-V в. сл.
Хр., за Омир от ХlII в. сл. Хр., за Софокъл - единствен ръкопис от VПI-

IX в. Значението на другите ръкописи lдe бъде отбелязано при разглеждане-

то на въпроса за есеите.

9.
Книгите на Стария и Новия Завет

а) Според модерната литературна критика най-ранните текстове в Ста

рия Завет ,са откъм ХПI в. пр. Хр., т. е. от времето преди настаняване на

израилтяните в Палестина. В такъв случай целият Стар Завет е произлязъл

в те4ение на едно хилядолетие и в разлнчните му книги са отразени различни
исторически епохи. В старозаветните I<lПП'li има мНого данни за живота, ~би

чаите, npавmrтe отношения, религиозните вярвания, общественото УC'I'Pой
ство не само за този период, но и за много ПО-рa:нIIШо време, когато се

засяга например историята на библейските' патриарси. Затова тези книги
са важен археологически извор, както и обект на археологически търсения.
Находките в Кумран, Вади Мурабаат и други места П9твърждават това.

б) Новозаветните книги отразяват в себе си сравнително кратък откъс

от време - 1 ·в. сл. Хр. Въпреки че по обем Новият Завет е значИтелно по
кратък от Стария и предлага данни за малък период от време, като археоло
гически и исторически извор той не отстъпва по значение на Стария Завет.

Първият век след Христа е преломно време за историята на Близкия Изток

и за идейното развитие на Древния свят. Комплексното използване на ста

розаветните и новозаветните текстове с другите извори откриват богата въз

можност както за изясняване на археологическите'нахоДки и на цялостната'
'история в съответния регион, така и за правилното осветление на самите

библейски страници. За техНия добър литературен анализ спомага научната
дисциплина библейска херменевтика. .

10.
Юдейските класици

• I а) ФиЛОIl Александрийски (20 г. пр. Хр. - 45 г. сл. Хр.) е издънка на

заможна юдейска фамилия от Египет. Той получава много добро образова

ние в областта и на гръцката литература'И философия (спеЦиално върху

твЬренията на Платон). Известни са 38 негови съчинения - коментари на

Петокнижието и есета на разлИчни теми. По-ваЖни от тях са: биография на

Моисей, за контемплативния (съзерцателния) Живьт на' юдейската секта на

терапевтите, за преследванията при египетския губернатор Флак, алегориче

ски коментар на книга Битие (N6llcov {ер <i)vJаААllyopia; Legum allegoriarum} и

др. Той желае разбирателство на юдеите с еЛmiистичиото общесТВО,.поради

което като еклектик възприема езически философски елементи, КОИТО съче
тава с юдейския начин на мислене и с юдейската традиЦия. Той взима за

своя основа библейския текст в гръцкия му npевод,Септуагинта, иее старае

алегоричееки да го изясни, като премълчава човешките слаби черти, които
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48 библейските автори правдиво и откровено описват, или ги изяснява пренос

но, за да не злепоставя героите от миналото на своя народ. В етимологични

те си анализи той неправилно се основава на гръцкия превод. Независимо

от тези слаби страни съчиненията на Филон Александрийски са важен извор

за юдейското предание и изяснение на бита, по-специално в последния пе
риод на I хил. пр. Хр. Животът му в Египет спомага за сравнително точното

предаване на египетския колорит в древните библейски текстове.

б) Другият юдейски класик, Йосиф Флавий (Йосиф, син на Мататийаху)
е роден в 37 или 38 г. сл. Хр. и е починал около 100 г. сл. Хр. Неговото

ученолюбие го довежда до включване в различни секти още на 16-годишна

възраст, докато се свързва трайно с фарисеите. Принадлежността му към

свещенически род, родствен на хасмонеите, му отваря много врати. В нача

лото на юдейското въстание (66-73 г.) той командва в Галилея войска про

тив римляюпеи попада в римски плен, по време на който приема пацифис

ТИ'lески ндеи и преминава на римска страна, без обаче да забрави своя на·

род. Намира подкрепата на Веспасиан чрез прорицаване, че този ще стане

император. Освободен от робство, приема фамилното име на Веспасиан,

Флавий, и става апологет на династията и на юдеите.

Известни са четири съчиненияна Йосиф Флавий: 1) За юдейската война
(ПЕрi '"Cou Чоu8аi:коu 1toM~ou, De Ьеllо Jlldaico) - в 7 книги. Това творение е

главен извор за юдейското въстание. Първоначално изглежда е писано на

арамейски, а след това е преведено на ~ръцки, на който език е запазено.

2) Юдейска археология или древности ('Iou8ai:Ki] 'архаюлоуiа, Antiquitates
ludaicae) - в 20 книги. Представляйа история на израилтяните като се про

следяват библейските повествования от .Сътворението до 66 г. сл. Хр. В

ХII-ХХ книги, като се почне с птолемейската и селевскидската епохи, Йо
сиф Флавий черпи от извори. които не са дошли до нас (например творения

та на Николай Дамаски). 3) Против Апион (Пр6с; 'Ащ&vа, Contra
Apionem) - последният труд на Йосиф ФлавИЙ. Това е апология против
антиюдейските течения, в които е замесен александрийският ритор АпиЙ. 4)
Автобиография (Виос;, Vita). В някои отношения тя е допълнение към първи

те две СЪЧИнения. Трябва да отбележим, че "За юдейската война" рано е

rroеведена на славя:нски език (Х! в.) и има твърде интересна традиция.

Йосиф Флавий пише своите съчинения за езичници. Затова, от една

страна, са интересни неговите изяснения на бита и историята в библейско

време, но същевременно те са твърде субективни, в апологетичен СТИЛ. Спе

циалисти доказват, че той е подбирал изворите СИ,като е изпускал онова,

което не подхожда на тезите му. Поради това изворите му са от по-голямо

значение за науката, но тъй като редица от тях не са Достигнали до нас,

техните данни трябва да се черпят от Йосиф Флавий, 'шито произведения

следва да се ползуват критически. Той преувеЛИ'lава значително и броя на

населението, на поклонниците и др. Добър познавач и свидетел е на юдей

ското предание и тълкувание, както и на юдейските обичаи. Ценни са него

вите сведения за юдейските секти и партии, понеже той познава живота им

отвътре.
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11. 49

Равинска литература

При променените условия на живот след вавилонския плен все повече

нараства необходимостта предписанията в Моисеевия закон (Тора) да полу

чат нова интерпретация, като се държи сметка и за устните традиции. Пър

воначално устното повторение на закона се нарича "Мишна" и обхваща

както изясненията на Тора, така и проповедническото и възвестяване в пре

работен вид.

а) Омилетическите трудове, в които се съдържат устните предписания,

се наричат "midra.fim" (= изследвания). Материалът в тези сборmщи - отдел

ните предписания (halak6t) не е подреден тематично. По-късно предписа

нията по дадена тема се събират в отделни наръчници. Известни мидраши

са "Мехилта" (мярка) - във връзка със заповедите в част от книга Изход,

sCДra - по отношение на книга Левит и др.

б) Друг голям труд, който съдържа равинското учение, е Талмудъm (=
учение). Различниятматериал в него е събран в шест главни части, наречени

седери, 63 трактата с различни названия и 525 глави, разделени на парarpaфи

(misnaj6t). Това повторение, Мишна, на Тората продължително време се

предава в равинските щколи устно. То е записано едва от раби Юда ha-Nasi
(nasi = княз) през П-ВI в., който по мнението на някои специалисти прави

промени в нея и ДОПЪШiения, които не са основни. Езикът и е следбиблейски

еврейски, известен като "език на заКОНОУ'f1lТелите" (lason l;1akam'im или lason
hazal); който е налице и в Тосефта, и в мидраши. Главните части на Мишна

са: 1) Седер Зераим .(Zeга'iш - на полските плодове) съдържа главно рели
гиозни предписаниЯ за земеделието и беритбата. 2) Седер Моед (Moed 
определено време, оттук и пр~ничио време), обхваща предписания за събо

тата,. празниците и др. З) Седер Наmим (NаSiш - жени), относно брака, семен

ните отношения, развода и обетите. 4) Седер Незикин (Ne~k'in - вреда),

съдържа предписания по граждански И наказателно-правни въпроси. 5) Се
дер Кодаmим (Qodas'im - светини, свети неща), съдържа определения от

носно жертвите и храмовия култ. 6) Седер Тохарот (Tohar6t ~ закони за

чистота), обхваща предписания главно по въпроси за ритуалната чистота.

Съдържащите се в Талмуда предписания не бива да си ги представяме като

модерни закони. По даден въпрос се привеждат мненията на отделни школи

и равини. Към отделните глави на Мишна са прибавени допълнителнитъл

кувания на самата Мишна. Тази добавка·се нарича Гемара. Мишна се изяс

нява в два традиционни центъра на юдейството - в Палестина и във Вави

лония. Поради това съществуват две гемари. Палестинската гемара при

ключва през втората половина на IV В., а стотина години по-късно приi<люч

ва и вавилонската. Първата е значително по-кратка, тъй като съдържа пър

вите четири седери. Днес под Талмуд се разбира обикновено онзи с вавилон

ската гемара и се нарича Вавилонски Талмуд.

в) Извън Талмуда остава немалка част от юдейското предание. Някои

от незаписаните misnaj6t продължават да се цитират в равинските школи

при необходимост за изясняването на Мишна. Само част от тях влизат впо
следствие в сборник, наречен ТQсефmа (= допълнеЮfе). Понякога в тях се
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50 дава друго разрешение на даден въпрос и се привежда мнение на друг равин.

Издателят на Тосефта вероятно е живял една генерация след Юда ха-Наси.

Голяма част от материала в нея има древен характер.

Равинската литература отразява преди всичко само едно от главните

течения в юдейското предание - фарисейското, което взима превес след

падането на Йерусалим в' 70 г. сл. Хр. Въпреки това в нея има твърде важни
и интересни сведения за живота, бита, култа и т. Н., понякога не само на

израилтяните.
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§ 9. 51

КРАТКИ ДАННИ

ЗА ПО-ВАЖНИ РАЗКОПКИ

В ПАЛЕСТИНА *

Идентифицирането на споменатите в Библията селища с определен teJl
(= хълм с развалини) не рядко среща сериозни затруднения. Преди елинис

тичната епоха няма обичай да се поставятнадписис обозначаванеземлище

то на дадено селище. ГраНИ'lНитекамъни kudurru в Месопотамия(П - нач.

1 хил.) които спомагат за идентифициране, не са обичайни в Палестина.

Затова не рядко между изследователите се водят оживени дискусии за отъж

дествяването на дадено селище. Затруднение в това направление оказва и
обстоятелството, че понякога наблизо са съществуваЛи две селища със сход

но име или че след разрушаване на старо селиiце се построява ново със

същото име на друго място.

1. Арад. В Числ. 21:1-3 се споменаваград Арад като важна ханаанска
крепост. По-късноИисус Навиня превзима(Иис. Нав. 12: 14) и в нея се засел

ват в ращите на Юдиното коляно кенеЙДи. По топографски и археологиче

ски изследвания той е бил на мястото 'на tell ma111ata. Съществува обаче и.

tell 'arad. Наличието на два града с името Арад се потвърждава от един'

надпИс с имена на селmца ОТ фараон Сусаким (Шешонк, около 945 г.) в
Карнак. Споменават се Арад "от дома на Йерухам" и "Велики Арад':, При
'разкопки през 196~-1963 г. Й. Ахарони установява, че градът на мястото
на tell 'ari.id е основан по време на израилските царе и очевидно е Велики

(Голям) Арад. Следователно другият Арад е на' 14 км югозападно от него.

По-голям археологически иНтере<; представя ~елики АJ?ад, който при наста
няването на израилтяните в Палестина остава дълго време необитаван. През

ХI в. на височината вече е устроена платформа (Ьашi.ih) за жертвеник. През

Х в. при Соломон се издига крепост и ново светил'и:Ще. Населението охраня
ва важвата търговска връзка от Хеврон към Едом и Елат на залива Акаба.

ЗанаЯТ'lИЙСТВ9ТО процъфтява в Арад. В разкопаната ч~ст от града е открита
истинска лаборатория за производство на козметични средства. Намерени

са и голям брой каменни' тежести за мереНе с обозначение на мярката 'им,
както и остраки (търговски смеТI\И, К!3l1тан.ц~и, воении и'политически вести)
от X-IV в. От най-голяминтерес е' храмът от X~IX в. Това е единотвено
то по Р,ода си светилищ~ в ПЗ],1естина от библейско Bpe~e. ~ допълн~ние~Ha
казаното вече (с. 31) ще отбележим~ че е открит жертвеник, върху които

още стоят овъглените кости на жертвено животно (IX или VIП в.). Върху

фрагментитена една глинена купа от IХ в. със староеврейскишрифт е напи-

* Един курс ПО библейска арх.еология би тряБJJало да JJI<ЛЮЧllа ,широка информация

изобщо за разкопките в Ьлизкия Изток. Qбемът на настоящата рабqта ие ПозвОЛЯJJа TOJJa.
ПО тази причина ползващите настqящия JCYpc ще трябва да се заДОJJоJiят с някои Qeлежки в
параграфите за ИЗВОр'ите иа библейската арх.еология. В следващото изложение нима да бъдат

давани сведения за йерусалим, тъй като на него е посветен отделен параграф.
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52 сано с острие седем пъти името "Арад", което вероятно има символи'шо

или магическо значение.

2. ВUРСQвuл. Споменава се най-напред в историята на Авраам във връзка
със споровете за един кладенец между пастирите на Авраам и местния вла

детел Авимелех. Накрая се сключва договор и оттук се изяснява името на

мястото: Вирсавия9:iе'еr seba' = кладенец на клетвата или кладенец на се

демте) (Бит. 21:25-32). На съседната свещена височина Авраам посадил

тамариск (Бит. 21 :33). Вярата в Яхве тук не се поддържа чиста винаги, тъй

като езическото влияние било силно~(срв. Ам. 8:14). При разкопки и сонда

жи се установява наличието на множество извори и околни заселвания още

в епохата на халколита (от 3460 г. пр. Хр.). На tell Ь"'ег seba"Ha изток от

модерния град Вирсавия, към бедуинското селищеТеlI es-sеЬа'през израил

ско време (Х-УП! в.) е бил разположен добре укрепен град. Градските сте

ни са казематни, а двете порти са фланкирани с по две помещения (за стра

жата) и по една кула на всяка страна. Селището е грижливо планирано

(вж. с. 158). На острака се споменават двете селища Толад и Амам, които

спадат към "дъщерите" на града (Иис. Нав. 15:30, 26). Намерени са и фигур

ки на Астарта и голяма чаша с дръжки с надпис ,qds' (свето), вероятно, за

да се знае, че е за култова употреба. Селището е разрушено при похода на

Сенахирим в 701 г.

3. Гаваон.. Този ханаански град не е превзиман от ~раилтяните. Съгласно

библейските данни неговите жители влизат в договорни отношения с из

раилтяните (Иис. Нав. 9:21 сл.). Мястото е разкопавано в по-широк обсег

през 1957-1960 и 1962 г. Отъждествяването на този хълм (el-Jib) с Гаваон

е сигурно, въз основа на намерени дръжки от 31 делви с надпис "gb'n" и

топографски данни. Забележителна е водоснабдителнатасистема. Изсечена

е отвесна шахта (11,3 м диаметър и 10,8 м дълбока) със спирално стълбище,

:което води до тунел и накрая до самия извор в едно помещение. Това е

навярно "Гаваонският водоем" (2 Царств. 2: 13). Открити са и 63 изби, изсе

чени в скалите, с постоянна температура 18°С, където можело да бъдат скла

~рани около "1ОО ООО л вино. Една от делвите събира около 36 л.

4. Гива. Родно място е на първия. израилски цар Саул. Наричана е "Ве

ниаминова", тъй като е в областта на Вениаминовото коляно Ссрв. 1 Парал.

8:29 сл.; 1 Царств. 10:26). Мястото на древната Гива, tell el-fiН, на 5 км се

верно от Йерусалим, е открито при разкоn:ки през 1922-1924 и 1964 г. Сели
щето, издигнатО през ХII в., е разрушено около 1100 г. пр. Хр. (вероятно

от ИЗрaи.JP"яните - срв. Съд. 19-20 гл.). Крепостта,коятое служела и като

дворец на Саул, е престрояванамного пъти. Не е изключенода е била~ъp

воначално филистимска, служеща за контрол на търговския път. Тя ~Ma

една кула и размери 52 х 35 м. В нея е открит и железен плуг. Всичко това

говори за скромните възможности на Саул, който не успява да установи

данъчна система в Израил, а сам се занимава със земеделие (срв. 1
Царств. 11:5 и др.) в близост до Йерусалим, който е все още в ръцете на
·ЙевусеЙците.

5. Ветил. Градът лежи на 18 км северно от ЙерусаJЩМ. Хаваанският
град е носел името "liiz". Израилтяните го пренаименуват' на Ветил (beth
'е1 '- Божи дом), поради издигнатитежертвенициот Авраам и Яков (срв.

Бит. 12:8; 28:1]---":12). При разкопки през 1934, 1954, 1957 и 1960 г. ту:к са
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открити редица интересни обекти. Сред останки от ханаански храм от ХУ в. 53
е намерен жертвеник с петна, за които след химическо, изследване се оказва,

че са от кръв. При настаняването на израилтяните в Палестина Ветил е

голям град. Разрушен е в началото на ХIII в. от пожар. В израилско време

той е мaJп<:о селище и се намира на границата с юдейското царство. Тъй

като Ветил не е разрушен в 587 г. от вавилонците, керамиката му е уника-

лен свидетел за периода след тази година. Светилището е възстановено. По

ради откъсването му от Йерусалим то е осъждано от пророците Амос и
Осия. В него обаче няма езическо богослужение 'и обичаите отговарят на

израилската традиция, поради което пророците Илия и Елисей не го напа-

дат, а религиозната реформа на цар Йосия не го засяга. Наблизо до Ветил
вероятно е бил разположен Ай. съгласно библейски данни (срв. Бит. 12:8;,
Иис. Нав. 7:2). Три са възможностите 'за ,локализирането му: et-tell, kblrbet
1;layan и khirbet khudriya. Мнозина приемат.първото място, но то не е обита

вано в късния бронзов век, когато идват израилтяните. Олбрайт предполага,

че Ветил е бил заселен от жители на разрушения Ай. Самото име "Ай" не

е древното му название от 111 хил., а е от израилската епоха. Венсан, Коп

и др. предполагат от своя страна, че населението от Ветил и околността

намира временно убежище пред нахлуващите израилтяни в отдавна JIапус

натите развалини. Естествено е ,преданието за това заселване да се запази

именно във възстановения по-късно Ветил.

6. Бет Шеан (beth sean)' е град, близо до Генисаретското езеро на из

точната страна на Ездрелонската долина. РазКОП1<ите през 1921-1933 г.

разкриват 18 пласта като се почне от ранния, халколит (ок~)Ло

3500 Г. пр. Хр.) насам. През втората половина на II-хилядолетие ПЪР130на

чално той е силна гарнизонна, крепост на ег~птяните.• Намерени са четири

храмови комплекса в египетско-хан;аански, стил. Емн базалтов ,релеф раз

крива, че бог Мекал е главен покровител на града и че тук се срещат еги~ет

ското и месопотамското icултурцо влияние. Върху една паметна плоча (сте

ла) на фараон Сет 1 се споменава.за безредици, причинени,от хабиру. Антро

IЮМОРФНИ саркофази говорят за ,филистимски войници и филистимска вли~,;,

ние, макар и за кратко време. 01 този период е един двоен ханаа.иски xQaM
с портал на запад. За два храма се го~<?ри и в 1 Царств. 31:10 и 1 Па

рал. 10:10 (на Дагон и ACТ~PTa). To~a све:rилище продължава да съществува

и след завладяването иа града от Давид. В развалините на XP~Ma са намере

ни жертвеник в светилището, кадилен жертвеник пред най-вътрешното поме

щение (дебир) и подиум в него. В светилището има и скамейки околовръст,

които са служели навярно за l<УЛТОВИ riринадлежности и жертве,НИ ПРИНQСИ,

различни култови предмети (плакети с гола Астарта, варианти на египетска

та кобра, каквато носи на короната си фараОliЪТ, РИТОliИ с глава на прасе

и пр.) от предизраилеката еПОХll. След плена в града се заселват жители

от дрУГI:I народности. След Александър Македонски градът се пре~ества в

долината, а на височината'остава един храм на Дионисий. Неочаквано това

селище се преимеliува в Скитополис. При разкопки досега не са намерени
следи от скитско пребиваване~

I 7. Йерuхон. Градът се наМира на 1,0 км северно от Мър:rво море и на
25Q м под равнището на Средиземно море. Изследванията на Джон

Гарстанг установиха, че градът е променял мястото си. Ханаанският и из-
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54 раилскиятград били разположениблизо до големия извор при ~ell es su1~an,

докато този от елинистично-римската епоха се измества на юго-запад към

tllшl аЫi e1-'ala'iq, а през византийско и арабско време - на 2,5 км южно

от тел ес султан. При разкопките от 1952-1957 г. Кетлин Кениън открива

пласт от IX-VIII хилядолетиепр. Хр. (мезолит). По това време грънчарст

вото е още неизвестно. Йерихон имал 3000 жители, бил ограден с мощна
стена и е най-древният известен град. За възникването му спомага плодород

ната околност и възможността за напояване. Както бележи Кениън, в този

и следващите пластове се вижда преминаването от събирателство (и лов

.джийство) към земеделие и уседнал живот. Находюае са повече от интересни.

При това прави впечатление, че защитната система дава възможност за раз

витие на търговията (със земеделски продукти, сол, асфалт, а може би и

сяра). Асфалтът е необходим, за да се прикрепят кремъците към сърповете.

През следващите хилядолетия населението се сменя често, граДСI<ите пост

ройки се обновяват и градът постоянно се обитава. При археологическите

разкопки на Гарстанг обаче се получава погрешно отчитане на хронология

та на пластовете, вследствие четирикратното обновяване на градските стени

поради земетръси, водна ерозия и др. Кениън установява, че след разруша

ването на града в 1580 г. той отново е възстановен около 1400 г. През къс

ния бронзов век той бива превзет от израилтяните (вж. с. 17). Въпреки ожив

лението по тези места не са ОТI<рИТИ някакви забележителни находки от но

воизграденото след четири вежа селище.

8. Лахuш. Този забележителен южнопалестински град е обект на раз

копки през 1932-1938 г., 1966-1968 г. и 1972-1975 г. Освен намерените

остраки (ю.к. с. 38 и 34) от интерес са още три черепа със следи от трапана

ции. След хйj5Jрtическата операция Поне един от оперираните е живял про
дължително време, тъй като има признаци от заздравяване на съответното

място (IX-VIII в.). Градът е бил защитен от две стени, които са 'отстояли

една от друга на разстояние от 16,5 м.В ханаанския храм, чийто покрив е

бил носен от дървени стълбове, са намерени и две делви, чието съдържание

с служело навярно за възлияние. ~eДHa шахта са открити 1500 скелета от

времето на обсадата и превземанет@ на града от асирийците. По всяка ве

роятност на мястото на ханаанския храм е бил построен в израилска епоха

друг, който е бил посветен на Яхве, подобно на този в Арад, сред чиито

останки са открити редица култови предмети (масеба, гърнета, каменен ка

дилен жертпеник и·др.).

9. Мегuдо(н). Той е едно от важните стратегически, икономически и кул

турни средища на Па.цеСТlща и господствува над пътната артерия от Египет

и средиземноморското!' крайбрежие към Финикия, Сирия и Месопотамия.
Разкопките на това място са особено големи (1903--1905, 1925--1939 и

1960-1970). Разкрити са пластове о,т значение, но не бива да се забравя, че

културнитеслоеве са 20. Най-древното селище тук е ОТ около 4000 г. пр. Хр.

(от неолита). Забележително е, че градът разполага през различните епохи

с големи светилища: от халколита (четвърто хилядолетие - 4 х 12 М), от

ранния бронзов век (2500-1950 голям жертвеНIiК),от следващатаепоха (три

.нови храма) и дори от началото на железния век (края на съдийската епо

ха -- храм на Астарта, ХI в.). Укрепленията говорят от друга страна за

стратегическитезадачи на града. Освен вече споменатото(вж. ~. 29), за отбе-
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лязване между находките е свещеното възвишение от халколита, което е 55
изградено от малки недялани камъни (срв. и разпоредбата в Изх. 20:25),
има ширина с диаметър повече от 8 м И височина 1,4 м. '~TOBa е bliша(ll)

О'Т оригиналния 1"екст на Стария Завет - дума, която понякога при превод

се смесва с означението за естествено възвишение, височина. До това място

за принасяне на жертви и в същото пространство е намерен по-малък жерт

веник, което дава основание на някои археолози да приемат, че храмът е

бил посветен на повече божества или че по-малкият жертвеник е на богиня

та-съпруга. Пред жертвениците са намере,НИ два постамента на колони, въз

основа на което се заключава, че храмът е бил двуетажен. Един храм от

ХУ в. е типичен пример за ханаанско светилище с вход от север. То пред

ставлява помещение (9,6 х 11,5 м) с ниша насреща, където е стоял идолът,

тъй ч~ вярващият отивал директно към него. Като се има предвид този

ханааНСl(И езически обичай, не е за учудване, че, за да се преодолее идолопок

лонството, скинията и Соломоновият храм са оформени на друг принцип -
Бог е недостижим, а изобразяването Му е· забранено (срв. втората Божия
заповед). Ценна е една дръжка от слонова кост, на която е гравирано триум

фалНо шествие, владетел на трон, музиканти и пр. От същия пласт е клино

писната табличка на акадски език с откъс от епоса на Гилгамеш, което гово-

ри за особеното положение на Мегидо в културно отношение. От израилска-

та епоха за отбелязване са: особено укрепена градска порта с по ТРИ,помеще-

ния ОТ всяка страна на входа, дворец на управителя, протоеолийски капите-

ли, както и конюшни (срв. с. 375) за колесниците на гарнизона (по нови

изследвания от следсоломоново време).

10. Самария. Разкоnxите от 1908-1910 и 1931-1935 г. потвърдиха
библейските данни за основаване на града в IX в. от Амврий (Омри, 3
Царств. 16:23-24). Разкритото е сравнително малко - това е предимно

дворцовият комплекс от времето преди плена и елинистично-римският град.
Забележителни са КрЪГJIИте кули при западната порта, плочките от слонова

кост (около 1000 фрагмента), остраките и печатът на Шема (вж. С. 37). От
персийско време са откритите пюшруси в пещери, недалеч на изток от Сама

рия. Тези 40 ръкописа от wadi ed-dalije (в долината на Йордан) представля
ват документи за заеми, разводи, за покynxа, продажба и освобождаване на

роби, притежаване на земя и т. н. По това време (375-335 г.) управител в

Самарияе потомъкътна известнияпо времето на Неемия управителСанба

лат (Санавалат, вж. Неем. 6 гл.). В римско време (при Ирод) Самария се

обогатява с величествени постройки - театър, храмове, колонади и пр.

11. Сихем. Разкоnxитена tell ЬаЩа (1913-1914,1926-1934,1956-1962
и 1964 г.) разкриват много страници от неписаната история на града. Най

напред за отбелязване е един храм от средния бронзов век (1650-1550 r.),
с външни размери на същинска крепост - 26,3 х 21,2 м и стени с дебелина

5 м. Отпред храмът е фланкиран от две кули. По размерите му може да се

съди, че той е строен по план, изчислен в свещени (големи) лакти, което е

първи случай за Палестина. Археологическите проучвания показват, че из

раилтяните не превзимат със сила града, а дълго го обитават съвместно с

ханаанците. Храмът от 1200--1100 г. е вероятно споменатият в Съд. 9:4 на

Ваал берит (Ваал на завета, съюза). Подът на храмовете е пълен с развали

ни, свързани с името на Авимелех (Съд. 9 гл.). Следвайки ханаанските
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56 обиqаи (относно Мигдал-Сихемвж. с. 32), той се провъзгласява за цар в

този град със смесено население. Подът на изградените с няколко века по

късно къщи е пълен с парчета от делви с припаси, които са стоели на покри

вите преди разрушението, на което ги подлага Салманасар У. Има следи и

от други оп~стошения, напр. от войниците на Александър Македонски (око

ло 332 г.), Иоан Хиркан (в 128 г.) и др.

12. Хеврон. За дpeBHocтra на този град свидетелствува Библията: той бил

основан 7 години преди Цоан в Египет (Числ. 13:22), който пък по извЪн
библейски данни. възниква около 1720 г. пр. Хр. Археологическите свиде·

телства за Хеврон са съвсем оскъдни, тъй като мястото не е било обект на

системна разкопка. Въз основа на парчета от грънци от железния век се

предполага, че градът бил разположен най-напред върху хълма gebel er
rumёdе. На него е открит гроб с керамика от средния бронзов век (около

1700 г. пр. Хр.). Що се отнася до пещерата Мaxnела, то тя е оградена със

стена като мюсюлманска светиня (мюсюлманите тачат Ибрахим - Ав

раам) - навярно във връзка с юдейското предание от времето на Ирод за

едно голямо дърво, северно от Хеврон, което се отъждествявало с дъба

Мамре (срв. Бит. 13:18; 18:1).
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§ 10. 59

НАЗВАНИЕ,

ГРАНИЦИ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА

ПАЛЕСТИНА

В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Когато Авраам 1рЪГБа от Харан в югозападно направление, той се насочва

към Ханаан. Значението на това име не е ясно. Опитите да се свърже със

семитския корен kп'(навеждам се), т. е. "ниска земя", с kinahl1U (синьо бояди

сана дреха) и др. са несполучливи. Предполага се, че- обозначението
kinaabnu (ханаанци) означава и "търговци" (срв. контекста, в който е

употребено това име в Мари и на стелата на Аменхотеп П). В такъв случай

именно те дават названието на страната, която египтяните наричат в първа

та половина на 11 хилядолетие Retenu. Друго предположение е, че kinablJu
означава "червен", което древните гърци превеждат с Phoenikie, т. е. пурпур

-на страна. Това схващане е свързано навярно с добива на пурпурна боя от
пурпурни охлюви и търговията с нея. В текстове на акадски тя е обозначена

като Martu (западна земя) и Amurru (аморейска земя). В старозаветнитеI<НИ.

ги се срещат също така названията: израилска земя ('ere~ israel - 1
Царств. 13: 19 и др.; 'admat israel - Иис. Нав. 11 :22), еврейска земя ('ere~

Iш'jЬгim - Бит. 40:15),Юдина земя ('eres jЪudаh - Ar. 1:1 и др.), земя на

Яхве (ТЪЙ като Господ·е истинският и притежател --'ere~ jahwe - Ос. 9:3;
'idmat jahwe - Ис. 14:2), CBe·ra земя ('admat hakkodes - Зах. 2:16) и Обе

тована земя (въз основа на Втор. 9:28, в Напия Завет в Евр. 11 :9, тъй като

е обещана на Авраам, Исаак и Яков). Името Палестиuа (pCleset) се употре

бява първоначaJЩО за областта, която е под филистимска власт

(сри. Изх. 15:]4; 1 Царств. 6:1), а от времето на ХероДот- за земята между

Средиземно море и р. Йордан. Това название по-късно се употреб~а често
в християнската литература. То е обичайно и в българската книжнина,

вследствие на което ще се използва и в следващото изложение.

Трапиците на тази земя не са постоянни, тъй като се променят в зависи

мост от политическото положение, поради което и в писмеНите извори

липсва единно означение. По разбиране, намерило място в Числ. 34:3 и

Иис. Нав. 15:1 южната граница върви в западна посока по линията от края

на Мъртвото море към пустинята Син. Северната граница достига някъде

към планините Ливан и Антиливан, без да се присъединява финикийското

крайбрежие. На изток тя обхваща областите Васан и Голан до Галаадските

възвишения. На запад граница е Средиземно море. Израилтяните се наста

няват постепенно в така очертаната област, но;или я включват почти изцяло

в държавата си, или прекрачват посочените граници, както става например

при Соломон и неговите наследници (когато на юг границата достига до

залива Акаба, на север - до Дамаск, на изток се включва амонитската и

моавската земя). Докато за Палестина обикновено важи определението "от

Дан до Вирсавия" (Съд. 20:1; 1 Царств.3:20 и др.), като тези селища се по

сочват за крайни точI<и на север и на юг, то под държавно-политнческо влия

ние в някон текстове се промъква обозначение на Обетованата земя ,,01'
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60 пустинята и _от тоя. Ливан до голямата река, река Ефрат" (Иис. Нав. ~:4;
срв. Втор. 1: 7).

Извън библейските извори също очертават по различен на'iИН Ханаан

ската земя. Царят на Алашия (Кипър) говори за "провинция Ханаан", а в

амарненския архив се споменава за три административни единици под еги

петска власт: Амуру (северната крайбрежна област), Упе (вътрешната част,

включваща и Дамаск) и Ханаан. От друга страна, в писма N2 109 (на Риб·

Ади от Йерусалим) и N2 151 (на царя на Тир) и трите споменати области
са включени в Ханаан. От текстовете излиза, че с "Ханаан" са обозначени

египетските владения на север от пустинята Син. Преди настаняването на

израилтяните в Обетованата земя Ханаан обхваща територията северно от
ЕгипеТСI<ИЯ поток Вади ел Ариш (Wadi el-Aris) до Амуру (на север), и от

Средиземно море до Васан (на изток).

Така очертана, Палестина се простира от 310 до 33020' северна ширина

(240 жм) и от 34
0

ЗО' дО 36
0

ЗО' източна дължина, тъй че повърхността и обхва
ща ОI<ОЛО ЗО ооо жм 2.

Разположението на страната има стратегическо значеuие. Тя е на пътя

от Египет за Месопотамия и за другите големи политически и културни

центрове в Близкия Изток в хилядолетията преди Христа (като Хетейската

царство). Затова тя играе важна роля за целия т. нар. "Плодороден полуме

сец", т. е. за цялата територия от Египет до Иран, белязана с големи пости

жения в общественото и културното развитие на човечеството. Същевремен

но Палестина е място и на политически и военни стълкновения между тога

вашните велики сили. Предвид на всичко това прор. Йезекиил я нарича "пъп

на земята", още повече, че тя става и център на вярата в единствения Бог

(З8:12).

През Палестина минават важни търговски пътища. Един от тях е т. нар.

морски път (via maris) - от Египет, през Газа, покрай Средиземно море, за

Мегидо. Оттам един път е водел към Тир и Сидон и Мала Азия; друг -'
към Генисаретското езеро, Хацор и Дамаск; трети - през Ездрелонската

долина към Бет Шеан и пресичайки р. Йордан през ipансйордаНСI<ата об
ласт - към Дамаск. На изток от Мъртво море и Генисаретското езеро пре

минавал международен път от Арабия и залива Акаба (Елат) за Дамаск. ОТ

последния град, както сочи един документ от Мари, е водел път към Палми

ра и Ефрат. Съществувала е връзка и между Алепо и средиземноморското

крайбрежие на север.
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§ 11. 61

ПОВЪРХНОСТ

И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЛЕСТИНА

На север, между планините Ливан и Антиливан, откъм долината Бекаа

протича една сравнително тясна долина в южна посока, която постепенно

се снижава под равнището на Средиземно море, за'да достигне при Мъртво
море -394 м. През нея тече р. Йордан, която разделя страната на две: за
падна част или същинска Палестина,и ИЗТО'lна част, която обхваща Га./Jаад,

Амон и Моав (днес Йордания). Труднопроходимосттаи р. Йордан и доли
ната и допринасят за различното оформяне и развитие на двете части.

1. Заnадноiiорда1lCката област се' характеризира с три зони, които се
очертават в посока запад-изток: крайбрежна - при Средиземцо море, пла-
нинска, и долината на р. Йордан. .

а) Крайбрежната равнwщ, започваща на ceB~P откъм Финикия, се прекъс

ва от планина Кармил, в полите на която днес лежи Хайфа. Тази равнина

е малко хълмиста и от дълбока древност се разделя на две. От Кармил до

Яфа (която е известна с името си ОТ топографския списък на Тутмозес ПТ

и от Амарненсхия архив) е Саронската долина (Ис. 33:9; Песн. на пес. 2:1),
а на юг ОТ нея е Сефела. Долините са твърде плодородни.

б) На север планинската зона започва от Ливан, постепенно става по

широка и достига на юг до пустинята. Тази ~OHa се прекъсва от Ездрелон

ската (Изреелската) долина на изток от планината Кармил. Между отделни

те планински възвишения и хълмове се намират малки плодородни долини.

На север от Ездрелонската долина е Галилея, а на юг - Самария, в която

важно място заема Ефраимавата планина. След нея следва областта на

Юдините планини с плодородните земи край Витлеем и Хеврон. Тези плани

ни предлагат предимно паша за добитъка.

в) Йорданската долина представя особено явление. В горния плейстоцен
тя е била езеро. По време на палеолита (70000-10 ООО r. пр. Хр.) край Йор
дан са живеели хора, от сечивата на които са намерени останки. Установено

е след 1967г., че тук е имало двукратен прилив на води и отдръпване,

вследствие на тектонични размествания. След намаляването на водите оста

ват да съществуват три езера: Хуле; Генисарет и Мъртво море, като само

последното запазва солените води на първоначалното езеро.

След изтичането на р. Йордан от Генисаретското езеро долината е по
крита с непроходими гори и нейният нахлов е по-голям, тъй че течението

на реката е по-бурно. Южно от споменатото езеро и западно от реката се

образува малко поле, в което е разположено селището Бет Шеаи. Неговият

хълм същевременно оформя източната граница на Ездрелонската долина.

Друго голямо поле е Йерихонското - преди вливането на р. Йордан в
Мъртво море. Благодарение на многобройните извори то е твърде плодо

родно.

2. ИзтОЧ1l0йорданската област в по-голямата си част е висока равнина.
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Тя се дели на две от р. Ярмук, приток на р. Йордан. В северната част,

наричана Хавра", са разположени областите Голан и Васан. Голан е повече

планински, трудно проходим, но и богатс пасища. Намира се на изток от

Генисаретското езеро. Между него и Хавранеката планина е областта Васан .
(Трахонитида), известна също с пасищата си. Южната част се дели от р.

Явок на две. На север е Галаад. а на юг - някогau.mата а.моншnска земя,

чийто главен град Рива (Rabbath.ammon) е l1редшествени.кна днешната сто

лица на Йордания - Аман. Край Мъртво море е моавската земл, която
също така е характерна с възвишенията си и добрите си пасища.

Начупената повърхност на Палестина не благоприятствува развитието

на по-голяма задружност в обществения бит на нейните обитатели. За разли

ка от големите реки Тигър, Ефрат и Нил, р. Йордан не свързва, а разделя
населението от двата бряга. Нерядко в историята на тази земя това довежда

до създаването на отделни малки градове-царства, за каквито ни говорят

редица писма от Амарненския архив и от книгата Иисус Навин. Израилтя

ните, които живеят отвъд Йордан често се оказват откъснати от сънародни
ците си. Продължително време религията не е обединяваща сила, независи

мо от приблизително общите езически вярвания на ханаанците. Всеки по

голям град има например свой Ваал. Единствено вярата в едннч.кия Бог

(Яхве) свързва израилтяните и независимо от центробежните "политически,

културни и търговски влечения, ги запазва в духовно еДинение и като народ:
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§ 12. 63

ПО-ГЛАВНИ ПЛАНИНИ И ПЕЩЕРИ

На север в Ханаанската земя се издигат планините Ливан и Анmuлuван,

които са отделени от долината Бекаа(Веq'а илиВiq'а;Келесирия, Coelesyria).
Името Ливан се извежда от lbn "бял", което е свързано със снеговете и

белите варовикови скали на планината, но това име изглежда е предсемит

ско и само впоследствие се изяснява семитски. Най-високият връх на Ливан

еkшпеt essauda (около 3088 м). Южната'част на Анmuлuван е известна като

пл. XepMQ;I. В Пе. 4]:6 името и е в мн. ч. навярно поради това. че се увенча-

Фиг. J5. Xep.lfoll. РU''J"mщ 0111 .IfUIIQ,/UJI ве.'

ва от три върха, най-високият от които е 2813 м. Покрита е със сняг почти

през цялата година. Планината е наричана и "Сирион" - от сидонците,

"Сенир" - от аморейците (срв. Втор. 3:9; Пс. 29:6; Йез. 27:5) и дори
"Сион" (Втор. 4:48). На нея е имало светилище на 'Ваал (Ваал-Херман,

Съд. 3:3). Тези планини са богати с гори и множество животни

(срв.Ис. 40:13-16). В Песен на песните се възпява красотата на Ливан (4:8
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64 и др.). Тя се обитава до височина 1500 м. Валежите са повече от 1000 мм

в годината. Тук. растат uитрусови растения, маслинени дървета, ябълки, ло

зи и кедри.

На юг от Ливан се издигат планинските възвишения на Галилея, която

се дели на Горна и Долна. В ГОР1Щ Галилея тези възвишения имат височина

над 1000 м. Тук е Нефталимовата планина (Иис. Нав. 20:7). Долна Галилея

Фиг. 16. Тавор с ql>p"Bama на /Jьрха

е по-ниска. В нея има и повече долини. Планината Тавор (562 м) е гориста.

Свързана е със старозаветнисъбития (срв. Съд. 4:6). Западно от нея се нами

рат Назаретските планини (с Назарет - селище по време на хиксосите и

през израилската, римската и византийската епохи, т. е. от 900 г. пр. Хр. до

600 г. сл. Хр.).

Ездрелонекаmа дQлина, наречена още Изреелска, е оградена от други

планински възвишения. На изток е Гелвуй (520 м). При нея загива Саул

със синовете си в битката с филистимците (1 Царств. 28:4 сл.). На север са
~ .• I

последните хълмове на 1 алилея, а на северозапад е пл. Кармил. която до-

стига ДО 530 М. В древността тя представлява "градина с I!ЛОДНИ дървета".

С водата от потоци и водоеми нивите й дават добра реколта, обогатена с

Библейска археология
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66 плодовете на лозя и маслинени дървета. Планината е възпята като символ

на красота (Песи. на пес.. 7:5), вели'ше и щастлив живот (Йер. 46:18; 50.~9)'.
Тя преграж.да морския път. На двата и прохода са разположени градовете

Мегидо и Таанах. В Кармил има около 20UO нещери. По всяка вероятност

на планината има езическо светилище'още в дълбока древност (срв. списъци
те на Тутмозес III, Рамзес II и Рамзес III). По-късно освен жертвеник на

Ваал (навярно Ваал-Меm<арт, главния бог на Тир, от където е царица Йеза

вел) е издиrнат и древен жертвеник на Яхве. Според преданието пророк

Илия посрамва жреците на Ваал при el-Mahrakah (срв. 3 Царств. 18:20 сл.).

На юг от Ездрелонската долина се простира Ефремовата планина

(Съд. 7:24). Най-забележителни в нея са ВЪЗВШllенията. Евал (Гевал), гос

подствуващо над околността със своите 427 м (940 м над морското равни

ще) (Втор. 11:29 сл.) и Гаризим (868 м), което се намира почти точно в

средата на Палестина. През IV в. пр. Хр. Гаризим става духовен център на

самаряните и тук се издига техният храм·.

. В южна посока следва Йерусалимската планинска област с възвишения
та Сион (Мория) и Елеонската планина (818 м), а след нея. са Юдините

планини. Непосредствено след Йерусалим тази планинска верига има висо
чина 895 м, при Хеврон достига най-високата с.и точка (1020 м), при Вирса

вия се снижава до 302 М"за да достигне в пустинята, близо до Кадеш-Варни.

Фиг. 19. Маllастиръm "Св. Сава" в долината КuдРОII в 10диllата nустиllЯ. Място

IIa nодвигl и IЩlIжовеll труд СЪЩО lIа български MOllaCll през средllО6еКО8иеmо
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1006 м. Силно пресечена, тази планинска верига затруднява и' до днес про- 67
карването на хубави пътища и раз,витието на земеделието. Тук виреят само

маслинови и смокинови дървета. Дребният добитък и по-специално КОЗИ1'е

намират добра паша, но за овците е трябвало да се търсят подходящи паси-

ща на големИ разстояния оттук (срв. Якововото стадо в Дотан, Бит. 37:17).
B~дa има в западната част, докато източната е безводна и безплодна, пора-

ди което се нарича ЮдИllа пустиня. Оживяват я само някои оазиси (Айн

Фешка, Ен-геди).

На юг от Антиливан и Хермон е Хавранското плато, което завършва

с пл. Хавран (срв. Йез. 47:16), която достига около 1700 м и огражда от

изток Васан. На юг от р. Явок и равнината Галаад(gil'аd) се простира едно

именната планина (Съд. 7:3). Още по на юг са Фасга (Pisga) (срв.

Фиг. 20. Джебел Муса - по nредаllие място lIа Синаиското законодателство (араб. "Муса"

= Моисей)

Числ. 21:20), Нево (Nebo) и Аварим (Числ. 27:19). В края на живота си

Моисей хвърля поглед към Ханаан от височините на Нево (Втор. 32:49). На
изток ОТ Мъртво море моавската земя се разделя от потока Арнон на две,

части. Северната част представя 660-800 м високо плато, което в Библията

се нарича "раввина" (Втор. 3:10). На юг то достига до 1750 м и постепенно

се слива с пустинята.

Благодарение на планинската структура в Палестина са се образували

много пещери, които се използуват за различни цели: като свет~лища, скла

дове, за погребения и прибежище на животни и хора. По-известни са: 1. Аду

лам (Одолам) - в околност с множество пещери, югозападно от Витлеем.

Тук се крие Давид (2 Царств. 23:13-17). 2. Махпела (Makpe1ah), близо до
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68 Хеврон - в нея Авраам J:]огребва Сарра (Бит. 23:19).3. Македа (Makkedah)
в района на Еглон и ЛаXШII, в която се криедИ петте царе, съюзили се против

Иисус Навин (Иис. Нав. 10:18). 4. Кумраиските пещери, набдИЗО до северо

западния край на Мъртво море. 5. Пещерите във Вади Мурабаат (Wadi
Murabba'at) между Кумран и Ен-геди:"в някои, от които са открити ръкопи

C}oi от 1-11 в. и споменатият папирус-палимпсестот УПI в. пр. Хр.

Фиг. 21. Синайският манастир ."С6. Екатерина''', недалече от мястоmo Н" зtlКонодameлстt1tJ
то cъzл"сно тр"дицията. В манастира са се n,одt1иза6QЛи бъ.царски монаси и 6 него са Н4Atереии

ЧeJlНи старобългарски ръкописи (Синаиски nсаJlmuр, МOJIи~ОСЛ(J(J и др.)

l>иблейска археология



§ J3. 69

ВОДНО БОГАТСТВО НА ПАЛЕСТИНА

Западна граница на Палестина е Средиземно море. То носи названията

"Великото море", '"Грлямото море" (Числ. 34:7) или само "морето" (Иис.

Нав. 19:26). Вдиянието на това море,върху населението и икономиката на

стра,ната не е толкова голямо, колкото би могло да се очаква, като се има

предвид дългата,ЛИНИЯ на крайбрежието. Бреговата JIИНИЯ е твърде права и

само на отделни Mec:ra има ВЪ,зможцост да се устрои пристанище. В това

отношение известна роля са играли Аскалон, Йопия (Яфа), Дор й Ака (Ак
ко), а в римско време и Кесария Палестинска. Ето защо външните връзки

чрез Средиземно море са незначителни в сравнение с тази част на Ханаан,

която е северно от Ако и е наричана обикновено Финикия: Освен това дъ~гo

време израилтяните не са имали достъп до морето, понеже Сефела и Сарон

са б~ши във филистимски ръце. За отбелязване са само три малки реки, кои

то се вливат в Средиземно море: Кисон, извира от Тавор, събира водите на

малки поточета, които текат към Ездрелонската долина откъм Гелвуй и

Кармил, и се влива южно от Акко; Яркон, северно от Йопия, извира от
богат и постоянен извор в подножието на Афек; Вади ел-Ариш, събира води-

Фиг. 22. Извори на р. Йордан
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70 те си от северната част на Синайската пустиня и в дъждовно време е пълно- ..
водна. Вади ел-Ариш служи за естествена граница между Палестина и Еги

пет и се нарича ,.Египетски поток" (NalJal Mu~ur в асирийски извори' срв.

Бит. 15:18) и Сихор (Иис.Нав. lЗ}).

Голямата река в Палестина е Иордан (hаjагdёп). Тя се оформя от четири

потока, които извир.ат от Херман. Най-пълноводният от тях е Nahr el-Ledan
(река на Дан), а най-дългият - 39 км, Nahr l;Iasbanl. Слизайки постепенно

надолу, потоците се сливат в плодородната долина Хуле.

В долината се намира езерото Хуле (1Jiile), наричано още Мером, което

Йосиф Флавий назовава Самохонитско. То не може да се отъждестви обаче
С "водите на Мером", т. е. С изворите в' долинатаfПри гр. Мером (срв. Иис.

Нав. 11 :7), известен от надписите'на Теглатфаласар III като Мапiт. Езеро

то е с размери 5 х 3 км, дълбочина до 5 м И 83 м над морското равнище.

Северозападно от него, ЩI. 8 км, ·е силната крепост Хацар (срв. Иис.

Нав. 11:12 сл., в синод. Библия: "Асор"), която упражнявала контрол над

долината и Северна Галилея, както' показват и разкопките'(1928, 1955-1958,
1968 г.).

Фиг. 23. Генисаретското езеро. Рис)'"к" от .flиналия век

След като напусне това езеро, р. Йордан се насочва стремително към
Генисаретското езеро, като слиза вече на около 210 м под равнището на

Средиземно море. Ij.азванието "Генисарет" вероятно произлиза от неговата

форма на.лира (kinn6r), или както някои предполагат, от име на стар езиче

СКИ бог от предханаанска време. То се нарича още Галилейско море, тъй

като се намира в Галилея, а също и Тивериадско езеро, тъй като в римската
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епоха Тиверия (Тиберия, Тибериада) е най-големият град на неговия бряг. 71
То е с размери 21 х 13 км и най-голямата му дълбочина е 46 м. Названието

"море" идва от библейската еврейска дума ,Jam", която се употребява и за

езеро. Действителното море (Средиземно море) е наричано ,Jam
hаggаdб1" - Голямото море. Тази дума е с различен превод на гръцки през

римската епоха - ту "езеР9", l:у."море" (срв. Йосиф Флавий и Лук. 5:1 
ЛЦ1VТ]; в Мат. 4:18 и др. - оал.аО'О'а). Водите си езерото взима не само

Фиг. 24. Гtmucape/l/CKOIIIO езеро. Възд)'/U//Q CHIIMKQ

от Йордан, но и от много студени и горещи ИЗВО'р'и наоколо. Езерото има
сравнително тесен бряг, който на северозапад се разширява до 6 км. Там е

разположен Капернаум. На източния бряг е Витсаида. На югозападния

бряг, върху развалините на Ракат, Ирод Антипа построява ~иверия. Гениса

ретското езеро е заобиколено с високи планини. През проходите и долината

на р. Йордан нахлува от време на време CT~дeH въздух, който бурно се смес
ва с нагорещените въздушни маси над езерото и предизвиква вълнения на

водите. Сладките води изобилствуват с риба: различни видове шарани, езер

на сардина и др.

,От Генисаретското езеро р. Йордан тече на юг към Мъртво море. ПО
въздушна линия това са 105 км, но тъй като реката се вие на някои меСта

подобно на змия, дължината и е 320 км. При това нивата и с~за BC~ повече

надолу, под морското равнище (2 м на км по въздушна линия). Ширината

и е 27-30 м и дълбочината 1:-;-3 м, но В прол~тно Време тя се увеличава

много. Реката има два големи леви прит.ока. Ярмук е около 9 м широк И

се влива 6 км южно от Генисаретското езеро. Явок се влива по на юг и е

главната река в Трансйордания (дълъг над 100 км). Непосредствено преди

Мъртво море, западно от Йордан, е голямото и твърде плодородно Йери
ханско поле.

Мъртво море е особено физичеСI<О явление. То е ,остатък от го,jJямото

море от епохата на средния I1ЛеЙстоцен. Нарича се "Солено море"

(Бит. 14:3), "Аравийско" (Втор .. 3:17), "Източно" ,(Йез. 47:18), "Асфалтово"
(Йосиф Флавий и гръцки писатели), "Мъртво море" (Павзаний), "Лото во
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72 езеро" (от арабите). В тези имена се отразява географското му положение,
историческиятспомен и характернитекачества на водите му. Солеността им

е 25-30%. Те съдържатмагнезий, калиев .карбонат и др. На еападния бряг

има отлагания от асфалт. Естествено е, че тези води са "фосилни", т. е. запа

зили са съст.ояпието си в течение на хилядолетия. Размерите на Мъртво море

са 73 х 17,8 км. То е па 394 м под морското равнище и дълбочината му

стига до 400 м. В югозападната му част има полуостров във формата на

Фиг. 25. ~oдonaд на р. ЯР-")'К

езш<. Растителност по бреговете му вирее само там, където се вливат потоци

(например при Ен-Геди, срв. Пес. па песн. 1:13). В последните години водите

на Мъртво море са силно намалели и са се отдръпнали от старата брегова

ивица.

Палестина не е богата на извори, ручеи u реки, но те все пак са достатъч
ни, за да може с помощта и на изкуствени водоеми да процъфтят множество

градове. В богатото с вода Йерихонско поле се създава първият известен

досега град. За значителния брой извори и кладенци в Ханаан свидетелству

ва и Втор. 8:7. Водата е високо ценено благо и в страните с умерен климат,

но в още по-висока степен тя се цени в топлите страии. Считана е за Божие
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Фиz. 26. Мърт80 море. ВъздУlUIIQ CIIUMKa O/llIQ,M Кумран с nоzлед към М!!а8

благословение. Там, където има вода, има и: живот, а. в Близкия Изток 
и съсредото'rие на живота. Нерядко някой извор дава името ои ва околната

местност. Изворът или потокът характ.еризират като "верен"('аiп e'tam),l<o
гато не пресъхва през летните горещини, и жато "ueGepe1t'('ain 'akrib), когато
пресъхва. Изворната вода, :която бли!,а, наричат "жива" (щаjiш ~ajiim -
Бит. 26:19 и др.). .

в Стария Завет се споменават редица извори: 1) Харод (Съд. 7:1),6'JIИЗО

дО Бет Щ~ан и пл. Гелвуй в Ездрелонската долина, с чиста cTYJ!eHa вода;

2) Ен-Ганим (извор на градини) в долината Сефела в Юдиното коляно

(Иис. Нав. 15:-34) край .Бет-Шемеш, или 3 км на юг от Бейт-:Цжемал; 3) Еи

Рогел (тепавичен извор, според ,Йосиф Флавий) се локализира близо до Йо

вовuя или е тъждествен С него. Името "Йовов'·' (Bir АууиЬ) е може би по
грешно, по-правилно е "Йоавов'~ (срв. 3 Царств. 1:9). Дълбок е 38 м. На
званието "Bir" (кладенец евр. Ье'ёг)' не изключва възможна' тъждественост,

повеже поиякога с "кладенец" се обозначава'извор, достиган през изкустве

но направен отвор. Мястото на Ен-Рогел е около 168 м по-ниско ОТ храмо-

Библейска археология
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Фиг. 27. Край 1I,[ьртво море. Стрелката посочва скала, наричаllа от арабите "Потова жеllа"

вия хълм на Йерусалим и 27 м ПО-НИСКО от Гион - там, където се срещат
Кидронската И Еномовата долини. 4) Ен-Шемеш (извор на слънцето), ва

жен граничен знак между Юдиното и Вениаминовото коляно (Иис.

Нав. 15:7) и тъждествен с 'Ain еl-Нбd, т. е. с "извора на апостолите", както

се нарича по предание. 5) Ен-хакоре ('еп haqqore' - извор на викащия) е

Фиг. 28.
КладеllЧU lIа Тел еll-I/аl/бе.

Наnречеll разрез

при Лехи, недаЛС'1 от Витлеем (срв. Съд. 15:19). От кладенците по-известни

са: 1) Якововият, който е само на 76 м от Сихем (tel1 balatah). Не е споменат

в Стария Завет, но евангелското свидетелство, както и юдейското, и сама

рянското свързват този източник с Яков. 2) Беер лахай рои (ЬС'ёr la~aj

ГО'I)- спфрсд еврейската народна етимология "извор на Живия (Бог), Кой

то ме погледна (благосклонно)", се намира в пустинята, на юг ОТ Вирсавия

(Бит. 16:7-14). Арабското предание го свързва с 'Ain Muweileh, на 11 км
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Фи... 19. Яковов ,цадеиец. ПоиаСl1l0ящ/!.1I в криnтаlllа иа православиата цьрквuца иад ис..о

75

Фиz. 30. Ко:ж:ена кофа за zребане вода с дьрвена крьстачка.

СЫJремеШlияm арабски nтn е запазил облика си през

Хllлядолетllята. Кофата е удобиа за черnеllе вода особено 0111
кладеllци, които се дьр:ж:ат в тай"а 0111 откривателя им, mы;

каlllО е имало често спорове за разпределение lla оскъд"аll/а вода

особеllО през сухия се101l.

от Кадеш-rварнеа. В Палестина има и минерални извори (при Тиверия и

Гадара), които са се полз.вали с известност.

Изворната вода е недостатъчна през сухото и горещо лято, когато реди

ца извори и потоци пресъхват. Поради това още в древност се устройват

водоеми. Както показва археологическото изследване, например през вто-
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76 рия период на железния век не е имало крепост или селище в Негев (Южна

Палестина) без цистерни. В тях събирали дъждовна вода. Хиляди малки,

домашни.водоеми са открити в Гезер, Бет-Шемеш, Девир, tell en-na?beh и

Йерусалим, а 'F"ЬЙ също и В Кумран. Употребата ца глинена мазилка за ци
ментиране на водоемите изглежда датир,!- от началото.на железния век (око

ло 1200 г. пр. Хр.), поради което след това броят им се увеличава. Общест

вени водоеми също са били изграждани или изсичани в скали. В тях се е

отвеждала И изворната вода. Специално за Йерусалимските извори и водое
ми ще говорим и в § 14.
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§ 14. 77

ПОЛИТИЧЕСКА ГЕОГРАФИЯ НА ПАЛЕСТИНА

.Ханаан е изменял своите граници съобр~зно с аДМИНИСТР!lТИВНОТО деле

ние на областите си, завладявани от Египе:г. Той се простирал ,на с«вер по

средиземноморското крайбрежие, но Угарит е оставал извън него. Зат.ощt,

по политически причини, в угаритс:ките' документи се прав,И разлика Me~y

"угаритец" и "ханаанец", тъй като останалите iX.анаанци не са имали граж"

дански и Политически права в Угарит.

Очертанията.на Филистuмската,;Jемя по-К,ъсно СЪЩ9 се променят. Цър

воначално "Филистия" еJкрайбрежието от 'района на г,аза до С,!ронуката

долина. С установяване на хегемония, над cъceДIPITe области ",Фир:исrия"

обхваща по-голяма територия, докато при Давид е погълната от Израил.

Името и обаче се употребява и в следващите векове.' Гръцките а~тори ,го

възприемат и постепенно то се пренася за означаване на цялата земя от

Средиземно море до р. Йордан. ,
В края на XIII в. пр. Хр. започва настаняването ва израилските колена

(!Iлемена) в отвъдйорданс:китеобласти, а после и в самата Палестина. Отвъд

Иордан се заселват две и половинаколена. 1. Гадовото крляно заема земята

на юг от Генисаретското езеро до Амонитската земя -..:.... в Гал~ад, като се
стреми да навлезе и в земите на амонитците. По-големи нег.ови градове са

Явис Галаадски, Маханаим и др. 2. Рувимовото коляно ~ настанява на юг

от Гадовото - край северната половина на Мъртво море. По-г~авни негови

градове са Есевон, Ваал-Меон и др. 3. Част от Манасиевото коляно ~ на

сочва на изток от Генисаретското езеро и на североизток от него, до пл.

Хермон. Трудно е да се посочат точни граници за тези колена. ПРИЧИI;l1f за

това са: 'а) Някои от посочените имена на селища И местности не е възможно

да бъдат отъждествени. б) Тези колена са в П,остоянна борба със съсеJ,J:Ни:rе

народи (амонитци, моавци и др.). в) Занимават се предимно СЪС скотовъдст-- ~ '
во, тъи както и техните съседи, което води до ,Дцижение и чес'tl;l промени на

границите на пашата и на самите колена.
.В областта на запад от· Йордан, в южно нарравление1 се настаняват

Юдиното коляно (с ПО-I'олеми градове Хеврон,и .J;Iаxицr) и СuмеОl1О60то (с

градовете АрОер, Вирсавия и дР')' На север lQдиното коляно граничи с Ве

ниаминовото (с. градовете Рама, Гива, Йерихон, Гаваон и др.). В севеР.на
посока следва Ефремовото КОЛЯ1l0 \с градовете Тирца, Сихем и Ветил. Още
по на север се настанява другата цоловиНа ,от Цанасиевр,то ~рля.1I0. което

първоначално заема планинската част и lЩдВflсва над ЕЗДр'елонската до~и

на. Много, по-късно то включва в територията си тази долина и градов<;

като Мегидо" Таанах и· Бет Шеан. Исахаровото коляно успява да заеме т~ри·

торията на север от Бет Шеан, близо до Генисаретското езеро, с градовете

Ен-Дор и Изреел. ЗавУЛОllОвото е на запад от него и заема споменавания

в амарненски писма град Ханатон. Нефталимовото КОЛЯНО се настанява в
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78 планинската област, западно от Генисаретското езеро, с градовете Кинерет

и Явниил, докато Асировото се промъква в планините на Горна Гадилея и

заема градовете Бет-Анат и Кедес. Дановото КОЛЯНО първоначално получава

в свой дял територия на запад от Вениаминовото. Там то се сблъсква с

филистимците и е принудено да ОТИде по на север от всички останали коле

на~ към езерото Хуле. Гр. Лаис (Лаиш, Лешем), бцизо до Хермон, приема

името "Дан'> Така се появява изразът "от Дан до Вирсавия" за обозначение

на израилската земя.

При Соломоновия син Ровоам израилската държава се разделя на две

царства: израилско, в което влиза по-голямата и по-плодородна част, и

юдейско, с територията на Юдиното и Симеоновото колена. Израил има

около 24 300 км 2, а Юдея - 9400 км 2. Границата между тях преминава

южно от Йерихон, Ветил и Йоnия (Яфа). Когато израилското царство пада
в ръцете на асирийците (Самария в 122/721 г.), I0дея все още не е в състоя

ние (като единствена държава) да заеме територията на север. Едва цар Йо
сия (639-609 г.), при крушениетона Асирия, успява да възвърне временно

малка част от някогашнотоизраилско царсТво. В асирийски.документи из

раилското царство се нарича често Bit humri (дом на Омри, Амврий) и таг

humri (страна на Омри) по името на известния основател на израилската

династия Амврий (882-871 г.).

След вавилонскияплен (587-536 г.) постепенносе създаватнови облас

ти в Палестина. От юг едомците (идумейциmе) се придвижват към зеМята

на някогашнотоСимеоново коляно. Около столицата на северното царство

Самария се оформя областта Самария, в която израилтяните се смесват с

преселени от асирийците езичници след 722· г. До единство между юдеи и

самаряни не се стига и то не само по политически причини. Юдеите отказват

сътрудничеството на самаряните при възстановяването на Йерусалимския
храм. Семейството на управителя на Самария Санавалат (Sanballat) не е в

добри отношения с Неемия cv в.). Важна причина' за това е и взелото над

мощие течение сред юдеите против смесените бракове, включително с жите

ли от Самария. Така, като област, Самария остава различна от Юдея, въ

преки че и самаряните приемат Моисеевото петькнижие.

При това положение Галилея остава без пряка връзка с Юдея, но из

раилтяните там съумяват да запазят отношенията си с Йерусалимския храм,

въпреки че юдеите ги смятат за "по-долно качество". Причината за това

пренебрежение е настаняването на езичници ,в тази област (gаШ - област).

Галаад, на изток от р. Йордан; приема и~ето Перея. През III в. пр. Хр.
източно и югоизточно от Генисаретското езеро започват да се настаняват

елинисти. През 11 в. настъпват ожесточени борби между юдеи и елинисти.

Елинистките градове образуват конфедерация, но въпреки това хасмоней

ският цар Александър Яней (103-76 г.) успява да завземе някои от тях.

Помпей (63 г.) превръща тези градове, заедно със Скитополис, в отделна

област. Пръв Плиний Стари изброява градовете и така областта била наре

чена "Десеmоградие". По това време се оформят и други подобни малки

окръзи. Източно от Генисаретското езеро е Голан (Gaulanitis), а североиз

точно от него - Трахонитида (Trachonitis). Васан приема името Ватанея .
. ,
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§ 15. 79

ЙЕРУСАЛИМ

1. Името на града. На библейски еврейски език то .звучи."Йерушалем"
Gerusalem). За.. първи път сигурно установено то се среща в египетски закли~

нателни текстове от Хll династия (около 1900 г.)(вж. с. 33-34) във 'формата

'ws'mm(c прибавени гласни четена като ausamem от Уйлсън илигus~Нmum
от Мазар). В АмарнеПСКl:iте писма на акадски той е означен ~aTp uru-salim.
Според едно съобщение на Петинато името е налице в табличка 6522 r IV
от Ебла като sal-lim. Спори се обаче,.дали ,изобщо имената от архива в Ебла

са на селища от Финикия, и Палестина, или това са сходно звучащи имена

на селища от околностите на Ебла.

Фиг. 31. Йер)'салим. ВъздУШllа Cllu•.,Ka. С бял nу"ктир е означеllО мястото на дреВllия град

Значението на името "Йерусалим" е спорно, тъй като не е ясно, от кой
народ идва то. Някои податки сочат, че първоначално то звучи като "Са

лим" (Шалем). Така то е дадено в Бит. 14:18 и вероятно в ебланския архив.

В такъв случай uru би могло да е детерминативза град и uru-salim би озна

чавало "град Шалим". Шалим се превежда от Септуагинтата с "мир"

(6tpi]V11)· От друта страна, има предположение, че името означава "град на
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80 (бога) Шалем", тъй като в угаритската литература се споменава ханаански

бог slm. От езикова гледна точка това не е възможно, тъй като ханаанската

и еврейското "ш" се предават на акадски със "ш", а не със "с", както е в

случая. Не е изключено късната етамология "мир" и оттук "град на мира"

или "основание (от корена jrll) на мира" да отразява едно древно разбиране

пра следните условия: ако е даденоот протоханаанцитеили пък ако в такъв

смисъл е утвърдено в ранната израилска традиция.

За Йерусалим се използвати други имена. 1. Йевус (Съд. 19:10), поради
обитаването му от йевусейци в ХII-Х в. 2. Град на Давид (2 Царств. 5:9),
след превземането му от Давид. 3. CUOII ($iol1), често в съчетание "крепост

на Сион", "дЪщеря на Сион", "девица дъщеря на Сион". Това име се. употре

бява в текстове с поетически и фигуративен характер. 4. Мория (mогПih).

Наименованието се свързва с жертвата на Авраам (Бит. 22:2), но изисква

предпазливост в разяснение на значението му, защото Септуагинтата го чете

като "Амориа" ('A/lcopia-2 Парал. 3:1), т. е. свързва името с аморейците. 5.
"Градьт" (Йер. 32:24), показва утвърждаването на Йерусалим като столичен
град. 6. Ариел, (Ис. 29) е фигуративно название и се изяснява етимологически

като "лъв на Бога" или "сърце на Бога". 7. Aelia Capirolina е име, дадено от

римляните след разрушаването на града в 135 г. сл. Хр. 8. El-Quds е арабско

то име на Йерусалим и означава "светият (град)".
2. Разположение на Йерусалим. Градът се намира на 52 хм източно от

Средиземно море и на 25 км западно от Мъртво море - на изток от важния

древен търговски ~ военен път, свързващ Египет със Сирия. Това местополо

жение обаче не го изолира от околнии свят. Йерусалим лежи върху централ
ния планински требен на Юдейската плаНИНСI\а верига. По тоз1'l гребен пре

минавало онова време пътят, който свързва Галилея, Ездрелонска1;а долина

и Самария с Юдея. Без да заема място на самата пътна артерия той все пак

има възможност да упражнява контрол над нея.

Фиг. 32. Хрll.lflовоmо .м.~cтo

(' OiltapOBama дЖIIМU.~.

Jllд lIея се вижда ку"олът

1111 църквата на Гроба

ГОС'lOдеll

в ново време Йерусалим се състои от две части: стар и нов град. Ста

рият град е заобиколен с крепостна стена, издигната по времето на Сюлей

ман Великолепни (в 1535 г.). Височината, на която е разположен, граничи на
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изток с Кидронската долина, а на запад е Еномовата долина, която завива в 81
югоизточна и източна посока и се съединява с Кидронската. Така старият

град заема площ ОТ около 260 хектара, ВИСО'lИната в западната му част

достига 760 м, а в източната 720 м. На север възвищението постепенно се

слива с планинската верига, което прави градът военно уязвим от север.

Същевременно това разположение дава възможност той да се разщщ~ява в

тази посока.,Някога една долина разделяла височината на два хълма. йосиф

Флавий я' нарича Тироnойон (буквално: "Долина на сиренарите", но някои

автори считат, че това е гръцки превод на еврейското sa'аг ha'aspot - "До-

лина на сметта" - срв. наличието на "Гноищни порти" в Неем 2:13). В

някои случаи тя се нарича "Централна". Тази долина се слива с Кидронска~

та. В HaCTo~e време, вследствие на засипвания, ·нивото на долината се е
повдИгнало с 35 м. .

Кидронеката долина .протича С1]JЪМНО от север на юг - за 1,6 км разли
ката в нивото и е 600 м. Тя отделя йерусалим от съседната Елеонска пл.ани

на (818 м). По християнска и мюсюлманска традиция част от тази долина

се нарича' ,;Йосафатова", тъй като се предполага, че там ще да е бил погре
бан цар Йосафат. Според други автори обаче, библейската еврейска дума
jСh'оsiiрiЧ (Й6ил 3;2, 12), т. е. "Господ ще съди", не се отнася за определено
мяtто. Затова пророк Йезекиил го лЬкализира като 'място на съд в Ез.дре
лонската долина (Йез. 39:11; срв. ОткР. 16:16), а Евсевий Кесарийски, изхож

дайки навярно от отсъдата проти~ идолите, в своя "Ономастикон"
(6VОIl(J,cr'ПКОV) я свързва с Еномовата долина. В Кидронската долина са раз

крити много гробове от различни епохи.

В Еномовата долина, ЮЖНО от града? се намирала местността Тофет,

където се принасяли на Молох човешки 'жертви (2 Парал. 28:3). Цар Йосия
наредил да се, разрушат' езическите ,~~р'тве'ници, (4 Ц~pCTB. :?-3: 10), а ,ПР9РОК
Йереми~ ~ро.к;лел това място на нечест.ие (срв. Йер. 7:р сл.) ,и. го ,}fар~къл
"Долина за убива~е" (19:6). TaKii Еномова1;а, долина cTaHaJ1a симJ,JОЛ з~.t-fЯсtо

на Бо.~ съд . .по-късно в нея ,~~гарЯJlИ .жив~тински тру!!ове.и CM~. Ta~a

наимен~в'а!iиет~ "gё-hiппоm" (Иис. Нав. 15:8 - ДОЛИН,а Еном) .или "gё
ьепёh~ппоm" (4 Царств. 23: !О. - ДОЛЩlа на .синовете нц Еном) ,се свързв~ло

С а.Дск,ИЯ огън, г~e~aTa, XЪД~TO ще Qъдат оqъдените от ,БоXQIЯ съд.

Източният. хълм на Й~русалим ,е п.о~тесер и до днес има формаТfl на
хорабен нос. Най-голямата ширина на билото му достига 100--150 м.

Цменно щЗИ ЮЖН!i чаq е .наречеl;lа от flосиф.~л~~~iit "Офел" (rърбица,
оток). Ня,Кога този .хъл;М е бил пр-щиррк,~О вслеД~ТВf'lе,на срутва~ия.и еро-

зия ширината му, на ИЗТО,К. е нама~я~а. "1, • J •

Ар~.еО10,гuч,.ес~и ,РСАзкоnки. Броят, на архе.олргическит~. опити да се раз

крие миналото на Йерус~м не е малък, но обемът ,на, извършеното е неза

цово.цителен. Мястото 'На града не ~ изрсчвен "тел", щ) се обитава и до
ДН~. Тер~торията на св~щените.за J'.:fWСЮJЩа~те Me!f1'a, специалн,о в север

ната част на ИЗТОЧЩfя хълм, остава неизследвана. ,Въпреки; това щщице са

редица ва.ж~и. резултати 91' археОЛОI)l:Ч~СКИТе. ,проучвания.

Пр~з 1867-1868 г. Чарлз Уорън разкрива част от CTe~aTa на Офел при

югоизточнияъгъл на храмовата·платформа.През 1894--1897 г. Блис, и Д~

ки откриват ю!<ната C'I:Щlа на Ирод А{рипа. През 1,909-1911 г. Паркър из

следва съоръжението над извора Гион, а през 1913-1914 Г., 1923-1924 Г.
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82 Р. Уейл - южния завой на Силоамския тунел и южния връх на хълма. През

1923-1925 г. Макалистър и Дънкан проучват укрепления от Махавейско

време, които те погрешно отнасят към йевусейско и Давидово време. Съща-

Фи~. ЗЗ. Реконструкция Ila строежите

върху Офел и Мори" (по Курт Галинг).J
вЪ/l/Ш!ll дворцов двор; II вътреше/lдворцов
двор; //1 храмов двор; С-дом ,;J1ива/lска

гора"; D-Жu.1uще; Е-Храм; а) път;

Ь) ИзтОЧllа порта; с) Вътрешна порта;

d) ВЪНШllа порта

та грешка прави и Дж. Кроуфут,~когатодатира една стена и вход на порта

от изтоЧния хълм .хъм бронзовия век (експедиция 1927-1930 г.). През

1925--.1927 и 1940 Г. Сукеник и Майер проучват т. нар. трета стена на север.

Особено важни са разкопките на К. Кениън и Р. дЬО Во през 1961-1967 Г.,

чиито резултати се имат предвид нататък. Тази експедиция бе последвана

от други: на Мазар и Бен Дов (в близост до храмовото място) и на Нетцер

и Бен Арие.

Най-ранните останки от Йерусалим са от т. нар. "протоурбанен пе
риод" (4000-3000 г. пр. Хр.). Селището е било издигнатона източнияхълм,
в чието подножие е жизнено необходимиятизвор Гион. В един гроб са от

крити хубави керамични издеШfЯ. През тази епоха в Палестина идват нови

заселници. Те създават висока хултура и подготвят появата на градовете от

бронзовата епоха. През цялото трето и второ хилядолетие пр. Хр. Йеруса

лИм расте и постепенносе превръща в град. От XVIII в. пр. Хр. са намерени

останки от крепостни стени. Разкритите им основи лежат по източния склон

на Офел, двадесетина метра над най-нискататочха на долината. Това озна

чава, че първата трета от височината на склона първоначално не е била

включена в града.

През тази епоха йерусалимските жители са от семитски произход, най

вече ханаанци. Проследяването на Шfнията на градската стена показва, че

Йерусалим е обхващал само южната част на Офел и две трети от неговия
източен склон. Там житеШfте създават тераси с помощта на пълнеж от камъ

ни (ХIV-ХПI в.), за Щ\ изграждат къщите си върху тях, понеже склонът е

твърде стръмен (днес45
0

,а на самата скала -25'0). За съжаление, от сградите
преди VП в. пр. Хр. поради разрушаванена подпорнитестеНи на терасите

по време на войни и вследствиеприродниразрушителнисили не е останало

нищо. На западния склон затруднениятапри археологическипроучванияса

още по-големи, тъй като в римско време тази част е извън града и ITaM е

имало каменоломна.

€лед като обединява севернитеи южните колена под властта си, Давид

избира Йерусалим (тогава йевусеЙСI<И) за бъдеща столица, тъй като не при-
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наД1lежал на никое коляно. Изненадващо за жителите му, градът е превзет, 83
като войницитена Давид и военачалникътЙоав се промъкватпрез шахтата,
водеща към извора Гион (установенаархеологически).В новата столицацар

Давид бърза да "застрринаоколо от Мило навътре" (2 Царств. 5:9). За Мило

Фиг, 34. Йерусалим.
Разкопки на К. KeHUЪH (горе

в ляво) lIа незастроеllО

.IIясmо. Та.., е открита пещера

със съдове О'"

:JIсертвоnриношеllия, както 11
nо..,ещеllие от езическо

светилище, по всяка

вероятност nOCllemeHO на

Ваал

се споменава и при Соломон и Езекия (2 Царст. 5:~; 3 Царс.тв. 11:27; 2
Парал. 23:5). Мненията на изследователите за Мило са различии. 1. Според

Далман, Шанда, Макалистър това е част от укрепителната система. 2. Спо

ред Венсан и др. става въпрос за частично запълване на долината Тиропойон

до височина, СТJ!fаща до днешния югозападен ъгъл на храмовата тераса.

3. Според Галинг и др. с Мило се означава оформеното на запад от йевусей

ския град и заемащо билото и източния склон равнище за дворцов район

на Давид. 4. При разкопките си Кениън свързва етимологически значенцето

на думата "Мило" (от mа1ё'-изпълвам) със споменатите новооткрити т.е

раси. Те са направени с пълнеж от камъни, поставени в ПОЩlOрна "рамка"

от масивни, недЯЛани камъни, свързани с лека мазилка. След завладяването

на Йерусалим те трябвало да бъдат поправени, за да не се срутяt: сградите,
издигнати върху тях, l{ за да се предотвратиевентуалнотоим верижно пада

не към долината.

По време на разкопките Кениън и дьо Во откриват късове 01' големи,
фино издялани квадратни камъни, горе по склона на източния хълм, както

и един протойонийски капител. Навярно това ще са останки от двореца,

чиято централна зала била изпълнена с цяла гора от 45 кедрови стълба (3
Царств. 7:2 сл.). Тези находки са сходни на откритите останки от двореца

на АМВРJ:lЙ в Самария (lX в. пр. Хр.). .
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84 Йерусалим не е винаги център на чистата вяра в единствения Бог. В него
властвуват и царе, които покровителствуват езичеството. Наред със Соло

моновия храм са известни :и капища (2 Парал. 23:17;29:5). Дори в комплекса

на този храм са поставяни идоли и са' принасяни жертви на езически богове

(2 Парал. 33:4 сл.; Йез. 8 гл.). При разкопките на Кениън и дьо Во извън
градската стена от IX-VIII в. е открита пещера, обградена със зид. В нея

били натрупанинепокътнатиглинени съдове. На север оттук има малко по

мещение с две монолитни колони, навярно масеби (massebah- издигнат,

буквално) - стълбове, ,които често са били издигани като езически символ

на мъжхата производителна сила, олицетворявана и от Ваал (4 Царств. 3:2;
10:16 сл.). Над стръмната стена; където е пещерата, се издига квадратна

структура, която би могла да е жертвеник Малкият комплекс изглежда е

бил култов център, а пеще'рата е служела като склад за съдове, които съ

пътствували пожертвования за божеството и след това не бивало да се упо

требяват за профанна цел (т. е. т. ~ap. favissa). По-късно с раЗWИРЯВl;lнето

на града новата стена включила в него и това светилиwе.

Най-ранните останКи от йерусалимски къщи, които са открити досега,

са от VП в. пр. Хр. За съжаление те са само от горния край на източния

склоц; Thji като тера,сите и постройкитевърху тях е трябвало често да бъдат

поправяни. Къщите.иматмалко помещения. Стенит:е са из~раде~~ qT цедя
лани камъни, без да бъде употребена спойваща смес (вар, хоросан или дру

га). Това са ТИПИЧНи палестински къщи от железния век, каквито се намират

Фиl. 35. Йерусалим по времето на Иисуса Христа. Макет-реконструкция
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и на други места. В развалините им са разкрити много грънчарски изделия: 85
парчета от чашки, паници, купи и кани, с тъмночервен цвят и с нюанси от

жълто до кафяво. Изровени са и лампи, гърнета за готвене и делви ва припа-

си, както и малки пластични изображения - фигурки от типа на майката

богиня и фигурки на животни. От значение са каменните мерки ("грамове"),

на които е означена тежестта ИМ, най-вече в сикли. Те подпомагат правилно-

то установяване на използуваната в тази епоха метрична система.

При превземането на града в 587 г. то'й бива силно разр,ушен. Затова,

както показват разкопките, Неемця издига новите градски стени по на север,

тъй че някогашната източна част на йерусалим остава извън тези стени
(като са направени грубо, явно поради бързане, CI?B. Неем 4 гл.; 6:15).

При разкопките са открити к редица укрепителни съоръжения от Мака

вейско време. Още през миналия век Уорън установява, че Иродовата под

порна стена, издигната при разширяването на храмовото място, е предста

вяло грандиозен строеж. Тя стига до 24 м под земята. Един ъглов блок от

Фиz. З~. ПО~~ОРllа cmella lIа храмовото място,

издиZllата по ,заповед на Ирод с оzлед lIа. ~ (, .
разширяване площта на храМО8ия комплекс.

Нарича ''се' "Стена на n;'ача",'!тьй като при нея
8ярващиJnе евреи оnла,квanI съдбата на народа C/l
и величествения HJlKOZa храм. Личат, Z{lлемите

каме"ни блокове От времето на Ир.од. Това е
площадката за оплакване от мъжеflll! евреи. Ниска
преграда над'нС1l0 o~epпiaBa MJlcmomo за
же"ите.
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86 нея напримерще да тежи около 100 тона. Част от западната подпорна стена

е известна днес като "Стена на плача". ПрИ.разкош<ите си Кениън и дьо Во

проследяват и линията на BTOpaTil северна стена, издигната от Ирод,. която

римските щгионери трябвало да преодолеят при обсадата на Йерусалим в

Фиг. 37. Т. нар. "Свещена скала" в О.наровата джа.ниJ/

...Ка.мък на основанието" 8 Зоровавел(ЮиJ/ хра.н (1)

70 г. сл. Хр. Тя тръгва от някогашната кула (крепост) Антония в западна

посожа и преди да стигне до района на днешната църква на Гроба Тосподен,

прави чупка на юг и по,:надолу се отправя към цитаделата. Районът, където

е издигната векове по-късно споменатата църква, остава през това време

извън града. Тази констатация се потвърждава и от факта, че в района има

насипен материал от керамични фрагменти от VП в. пр. Хр. и 1 в. сл. Хр.,

което показва, че там се е изхвърляла смет..Осве,Н това под този слой е

открита каменоломна, а такава може да има само извън града. Следовател

но Голгота е била извън Йерусалим, за кварталите от западната му част тя
е била на север, а на тези от североизточната - на запад.

4. Водоснабдяване. В Кидронската долина се намират·два извора: Гион

и Ен-Рогел. Гион ('Ajn Umm ed-Darij, 'Ajn sitti Магуаm) е в подножието на
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източния хълм на 330 м северно от най-южната му част. За да се черпи вода 87
от него, без да се излиза вън от крепостната стена, йевусейцитеизползват

няколко тесни шахти. През тях ще да е минал Давидовият военачадник

Йоав, за да проникнеизненадващов града. Уорън лично преминава по този

Фиг. 38. Изворът rlIO/l

път. Опасносттапри черпенето на вода обаче ~ била голяма. По свидетелст

вото на 2 Парал. цар Езекия наредил да се затрупа излазът на Гион към

Кидронската долина и превел водите от извора в Давидовия град към доли

ната Тиропойон (32:1-3, 30). Тунелът, по който водите почнали да текат,.

е отдавна известен - това е Силоамекнят каНglЛ: Той е дълъг 513 м. При

изхода му е направен изкоп (26 х 6 м), в- който водите се стичат и понастоя

щем образуват Силоамския водоем. За начина на прокопаването му говори

откритият от деца в 1880 г. Силоамски надпис върху стената на тунела,

близо до Силоамския водоем. Надписът гласи: ,,(1) Ето тунел~, и това беше
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88 историята.на проколаването му: докато работниците още раз[махва]ха (2)
кирката един срещу друг, и когато трябваше да бъдат проколани още три

ла:кти, [ч]у се гласът на всеКИ'да ви- (3)ка другаря си, защото се вървеше по

отзвука в скалата от юг и от [се]вер. Ив ·деня на (4) пробива прокопвачите

удариха един срещу друг, [ки]рка срещу кирка. И протекоха (5) водите от

.1:!звора към водоема хиляда и двеста лакти [далеч], и сто (6) лакти беше

височината на скалата над главите на прокопва[чи]те". При липсата на съ

вършена техника това майсторско дело, направено около 715 Г., е удивител

но. За съжаление не е възможно да се проследи точно как ще да е бил покрит

Силоамс:кият водоем от другаТ,а страна на хълма, преди той да бъде обхва

нат от rрадските стени.

Йзвестни са и други водоеми: 1) Горният (Ис ..7:3), в началото на Еномо

вата долина; 2) Долният (Ис. 22:9); 3) Старият (Ис. 22:11), в долината Ти

ропойон; 4) Селах (sela1)), вероятно наричан още "Царски" при източния

край на южната стена, при Изворни порти. (Неем. 2:14; 3:15; 4:15). 5) Витез
да, според някои автори тъждествена с "Овчи водоем", северно от храмовото

място в. римска епоха. Цри този вещаем е намерена плоча с гръцки надпис

(П в. сл. Хр.), който има .посветителен благодарствен характер и сочи, че в

римско време водите на този. водоем са считани ва минерални и лечебни. 6)
Под храмовото място има много го:дям водоем в пещера .. В римско време

е прокаран акведукт, който довежда вода от Соломоновите водоеми при Вит

леем на 16 км.

Фиг. 39. ИродО6ияm храм и крепостта Ан/пония. Makem-реконсniрукциА'.
Ви:нсда ct! и част от града
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5. Население на Йерусалим. Определянето на броя на населението в тази 89
отдалечена епоха е трудна демографсказадача. Данните на древни автори,

като Йосиф Флавий, са явно преувеличени. Затова при определяне броя на
жителитев БлизкияИзток се използвадруг метод. При разкопкизастроена-

та площ може да се'измерисравнителноточно. След продължителниизслед

вания е ~CTaHOBeHO, че на един декар застроена градска площ се издигат в

древносТтасредно 5 къщи, като във всяка от тях живеят средно 6-10 души,
ВКJПOчително робите и малолетните. С други думи казано, на един декар

застроена площ живеят средно 40 ДУIШi. Тези за~ючения се потвърждават

при сравнения с градове в Близкия Изток и в нашия век. Логично е да се

очаква подобно. съвпадение, тъй като на много мест'а животът там тече и

днес в същото русло, както някога преди хилядолетия, а методите на град

ското строителство вай-често съществено не се различа'ват. При това поло'

жение за Йерусалим се получават следните р'езултати. По време на йевусей-
ците той ще да е имал около 2000 жП·тели. ОТ'царуването'ва Соломон до

Езекия (площ от 130 дка' 'te са биЛи ОI<ОЛО 5200 души. Хълмът ва запад от

храмовото мяст() вече е заселен през VПI в. пр. <Хр., съгласно резултатите

от разкопките н'а. Н. Nвигад (от 1969 г. васа~):·СЛедоваtелно малко преди

падането на Саr.1ария под асирийско владичество Йерусалим има около
20 ООО жители, а след падането на столицата на.'северното, :израилското
царство, той има над зо ООО Души. . .

След завръщането от плен той има около 4800 души, при Макавеите 
32 ООО, при Ирод Велики - З8 500 (БОО декара площ без храмовото място),
при Ирод Агрипа до разрушението му в 70 г.· сл. Хр. - 82 500 житеJni.

Разбира се, приведените цифри са ориентировъчни 'и не вкЛючват 'броя на

идващите в храма ежедневно 'на поклонение: Сгъстяването на' населенИето

се отбелязва при приток по време на бедствия иJш· 'след бедстви'я, при на
растване на раждаемостта ит.' н. Затова и някои 'учени дават други цифри.

Според Ави Йона например, в'ЙерусаЛим по време на'Ирод Агрипа е имало
90-100 ООО жители, а 'според УилкИнсъи - 76 130. Е;равнително 'МаЛките

различия' не са от значеНие. Не бива'да учудва и маЛкият брой на~нас'еление

то по време на Соломон. Израил няма -Ресурсите н'а Вавилония; Асирия ~
Египет. При това при царуването на Соломон се правят първите крачки в

областта на техниката И занаятчийството, по подобие на страните с' голеМи

икономически успехи за'тогавашния'СВят. А и ciМите окоЛности,на 'йеруса
лим не предлагат възможност за интензивно земеделие. Нека за сравнение

се спомене, че при пребр'ояването в 1921' г. Йерусaли1vl е имал б2 083 жители
при положение, че е'свещен цЬнтър на 'три релиГии; само поради' което там
се заселват и допълнително хора. ' ' "'.
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90 § 16.
КЛИМАТ НА ПАЛЕСТИНА

Климатът в Близкия Изток се различава от нашия. Това се отнася и за

палестинския, който се характеризира с два сезона, вместо нашите четири,

и три климатични зони. Сезоните са дъ:нсдовен, който започва приблизител

но през октомври и завършва през март, и сух, горещ - от ма,рт д.о септем

ври ..КлимаТИ'lliИтезони са: 1) субтропическа (близо до тропическ~та), която

обхваща средиземноморското крайбрежи;е, с мек, влажен и без особени про

мени климат; 2) КОllmинеmnал/{а зона в планинската област, която е характерна

с резки промени на темпераrypата; 3) тропическа зона с голяма горещина и

ТРОПИ"lеска. раститешюст. Следователно в Палестина разнообразието по отно

шение на валежи, ветрове и температура в различните и части е голямо, незави

симо от малките размери на страната.

1. Дъждове. Сезонът на дъждовете се разпада на три периода: 1. Време
на ранните дъждове, което започва приблизително от средата на октомври

до началото на декември. Падането на първите дъждове открива земедел

ския сезон, тъй като изсъхналата почва бързо попива влагата и оранта става

възможна. Слабите валежи са благоприяпш за сеитба (срв. Втор. 11: 14).
2. Време на силните валежи (през нашата зима) - от средата на декември

до средата на февруари. Те са напоителни и в тях е надеждата да не пресъх

ват редица извори и да има достатъчно вода във водоемите. 3. Време на

късните дъждове през февруари и март. Те дават допъmштелно ВЛf\га преди

започване на жътвата и възможност за другите растения и за дърветата да

изтраят през сухото и горещо лято. Древният израилтянин е очаквал жадно

и с надежда тези валежи (срв. Иов 29:23). В Палестина пада понякога и сняг.

Това е изключение и не би могло да се говори за зима в наш смисъл. Според

една статистика, в период от 24 години имало 16 години с общо 48 снежни

дни и 8 години въобще без сняг. При това сняг, eCTeCT~eHO, пада само в
планинската област. Затова например е запазен спомен, че Давидовият вое

началник Ванея убил лъв по снежно време (2 Царств. 23:20), т. е. в тези думи

са отразени две редки събития: поб,еда над лъв и паднал сняг.

2. Ветрове. Палестина лежи в зона, в която през летните, месеци .zprxaT
пасати от север и от северозапад. Тези ветрове се приемат с облекчение,

понеже носят хладен въздух. През дъждовния период от югозапад и запад

духат антипасати откъм Средиземно море. Те носят дъждове. Всички тези

ветрове са несъмнено полезни за растенията, животните и хората. рсвеи

това по-рядко има и ветрове от други посоки. Югоизточният вятър, наричан

Sirokko (арабски буквално "източен"), е самум, носещ непоносима горещина

и пясъчен прах от пустинята. Той вее при смяна на сезоните - повече през

април-май и по-рядко през октомври. Температурата се качва до' 40' С
и гърдите се пълнят с прах. Тревата и младите растения изсъхват. Само

благодарение на другите ветрове положени.ето се поправя. Въпреки силата
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на вятъра, особено през октомври или ноември, ураганите са рядкост. От 91
тях би могло да се боят само по средиземно!ylОРСКОТОкрайбрежие, когато

се появят във вид на огромен разрушителен вал.

3. Те.мnершnура. Темnера1УРите в Палестина са в зависимост от климатич

ните зони. По-големи температурни амплитуди има в планинската област.

Обикновено нормалната средна разлика за различните сезони е от 80 до

130 С. Палестина е страна на слънчевата светлина и топлина. Студ в наш

смисъл няма. Най-хладният месец е Slнуари. В Йерусалим тогава е 70 С. В
Йерихон студът не е известен. Най-ниската измерена температура в Палес
тина е' -40, докато най-високата е 44,50. Крайбрежната равнина има около

20,50 и ПО-ТОпъл Rлимат отколкото планинската област. През август средиа
та темnература)е 24,5"-340 С през деня в зависимост·от климатичната
зона. Температуратав долината на ро' Йордан лятно време достига често до
4~20, което е важна пречка за обитаванетои от хора. Тя е под морското
равнище и заобиколена с планини, тъй че въздухът просто се застоява, "за

стива" на"едно място и се нажежава.

Порадkтова, че I/Яма истински зимеи студ. не е необходимаспециална

подготовказа зимата. Номадите и пастиритепросто палят огън извън шат

рите, под открито небе. Дървените въглища и понякога торът от добитъка

са достатъчни за отопление в селищата. Много по-важно през сухия, летен
(

сезон е, измореният пътник да получи чаша студена вода. .
Когато се говори за климатичtш зони в Палестина, не трябва да се заб

равя, че на изток от р. ЙQрдан владеят типичните условия на степта. И там
климатът е подобен. на този в плаЮiнската за.падноЙорданска област,. с по

голяма амплитуда »а температурата, но и с по-осезателно влияние на пусти

нята. Тя е изложена'повече на ·ветрове, поради което и средиземноморската

влага тук наМаЛSlва. На юг от Вирсавия и от Моав за'tlOчва пясъчната пусти
ня на Юга (Negev), KOSlTO на запад се слива със Синайската"пусти'ня, 'а на

изток - със североарабската'. Простира 'се почти до rзалив'а Акаба и в нея
живот има само в оазисите. I.CЛиматът е, естеСl'в'ено,' тйпичен'за пустините
на ЮГ - с липса на влага и голяма разлика в темпера.турата през деня и

през нощта.

Палестина не е райска градина, но въпреки това климатът е благопри

ятен за развитие на човешката култура. Дълбоко е било разбирането на

жителите и в раЗJШчните епохи, че плодородието е дар Божи (Втор. 11: 12)
и дело на човешкия труд (срв. Пе. 127:2; Прит. 13:11), свързан с етичните

норми (срв: Прит. 10:16). Ето защо на редки з\а тамошните условия природ
ни явл~Jiия, като градушката например, се гледа като .на Божие наказание

за пога:mане на нравствените повели (срв. Ис. 28:2; ~ез. 13:13).
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92 § 17.
РАСТИТЕЛНОСТ В ПАЛЕСТИНА

I

Климатът в Палестина е твърде благоприятен за развитие на'различни

видове растения. Те цъфтят в топлите дни на прехода от дъждовния към

сухия период, почиват през летните горещини и се р.азвиват с падането на

първите валежи. За голямото разнообразие в растителния свят спомагат и

различните промени през изминалите епохи. Палестина се появява от море

то в ранния теР.циер (преди 50--70 мил. години). Във физическото и същест

вуване се отбелязват ~iногократни смени на флората в съответствие'и със

знС!-чителнитепромени в климата. Цоявата на множество растения и и!3чезва

нето им, или по-скоро отстъпването им по честота в геологическото минало

оставя следи в·по-късната флора. Отъждествяването на растенията в древ

ността с наличните днес не е лесно и не представлявасамо еЗИJ<оведски про

блем. Някога несъмнено е имало по-малко разнообразие, по-късно там са

засадени и растения, типични за Европа и АмеРИJ<а. За II~I хилядолетие пр.

Хр. се установяват около 115 вида растения, но възможността да са били

повече не е изключена. В трите климатични зони е. налице различна расти

телност, но по-специално крайбрежната и планинската са твърде сходни,

Нf<зависимо от това, че различията на почвата и климата са предпоставка,

за да виреят раЗНОО,бразни растения.

1. Дьрвесна р.асmumелносm. В древността е имало много повече гори,

отколкото днес. Имз, периоди от времето след Иисуса Христа, когато дърве

тата са били изсичани безогледно. Така например римските легионери обез-

Фиг. 40. Дъб
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ФUZ. 42. Теревинт

лесяват околностите на Йерусалим при обсадата му в 70 г. сл. Хр .., за да

издигнат обсаден вал. Изсичане дори на плодни дървета се 'Ьтбелязва и при

. арабското нашествие, поради което в Корана изрично се разпорежда, кога

то се превземе град и той остане обезлюден, да не се посяга върху дръвчета

та. Голямо обезлесяване има и през османската епоха. От гъстите гори на

Ливан; Кармил (още от неолита) и в ЮДейските планини от Херет към фи

листимската земя има само жалки остатъци. Всред дърветата на първо мяс

то трябва да 'се отбележи дъбът. В Палестина има два вида дъб (quercus
coccifera к quercus aegilops). В библейския еврейски език също така се упо

ре ~BaT ДB~ ){уми('еllбп и 'аllБП), но дали те не означават просто "голямо

дърво," илкса наименования от разлИ'пш диалектн, ч?удно може да се реши.

В отделни сЛучаи като че ли се прави разлика (срв. Ис. 6:13 кОс. 4:13):
Coccifera е вечно зелено дърво в планините и има късо стъбло, здрави. и

93

Фиz. 44. Тамариек

/' -----'
Фиz. 45. Клонче тамарие"
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94 овални бодливо назъбени листа и единични или двойни желъди. Другият

вид дъб достига до 15 м, има тежко стъбло и сполучливо символизира кра

сотата и силата. Сроден с дъба е теревинтът ('еНа, 'al1ah). Той достига

височина 7,5-9 м, има широка корона, големи и тежки клони и дебело стъб

ло. Силно прилича на дъб. Теревинтът често расте сам и хвърля приятна

сяЦка. Не е вечнозелени цветовете му са малIш. Стъблото му съдържа аро
матичентерпентин,един смолист'сок, който тече при нараняванеили срязва

не на жората му. В Библията·се споменава много пъти за дъб и теревинт.

Авраам се заселил например в дъбравата Мамре (Бит. 13:18), а Яков зако

пал терафими под дъба, близо до Сихем (Бит. 35:4). Тъй "Като се говори във

втория случай за отделно дърво, възможно е това да е теревинт. В противо

положност на дъба, :тамарискът' ('es~~ tamarix арЬуllа) е. Ma,mco, бързо

растящо дърво, със здрава, устойчива дървесина. Расте в голямо количество

в IlУСТИНИ, на дюни и в солени блата.

Твърде прочут е ливанският кедър ('erez; cedrus libani). Величественият

му вид е причина да бъде възхваляван като "цар на дърветата" (4 Царст.

14:9). Той достига 27 м височина и 12 м в обиколка. Дългите му клони се

Фиг. 46. Ливански кедри Фиг. 47. Клонче ливански кедьр

простират хоризонтално от стъблото. Листата му са тъмни и вечно зелени,

блестящи като сребро -на слънцето. Шишарките му зреят на три години.

Търсен е бил за строителен материал, особено за кораби и за стъл60ве, тъй

като гние трудно: Една от залите на двореца на цар Соломон, т. нар. "Ли

ванска гора", е била със стълбове от кедър. Кедър е употребен и при строежа

на храма (срв. 3 Царст. 7:2; 6:9, 18, 36). Парче кедър се е употребявало и при

очищение (Лев. 14:4). Също и много кипариси красят qалестинската земя.

Дървото ситим (sЩаh; acacia raddiana) е идентичНо с акацията. В Па

лестина има четири вида от нея като raddiana. Расте в долините около Мърт

во море. Това е вечнозелено дърво, 3-5,5 м високо, с бодливиклони и жъл.

ти цветове. То е 1;върде пригодно за строителнаработа и дърводелскиизде

лия. Acacia arabica изобилствува в Арабия и от нея се приготовлява гума

арабика. Ситим е използван в скинията.
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От плодните дървета по-голямо зна'iение за живо:га на палестинските 95
жители има на първо място маслината (zajit, 'e~ semen; olea ещораеа). Тя е

характерна за палестинската флора. Разпространена е в Средиземноморие-

то, Мала Азия и Северна Африка. Идва от Азия. Стъблото и е широко,

Фиг. 48. Бор. В Ливаll Itau
голя", и благороден е

средllJеJlfltоморскияlnвид,

който дОСnlllга вuеочultа 0111

3 до 18 м (бор "Алепо").

Другият вuд е от 3 до 10 .!/

бисок и се среща също в

Северна Палееlnиuа, Галаад

и Л,ШQU. В си//од. превод в Пе.

/03:/7 е оз//аче// като ела. Дава

цеlll:U строителен матерuал

коронатасе състои често от четири до шест клона. Листатаи са продългова

ти и вечно зелени. Маслиненото дърво е дълголеrно; от него е ,имало и

горички. Смоки1iяmа(tе'ёпаh; ficus carica) е позната и у нас по Южното Чер

номорие и други места като плодно дръвче. То дocт~a.6 м. ,височина И'има

дълги, извити клони. Листата са големи и наподобяват ръка. Кората на

дървото е сребърно-сива на цвят. Хвърля приятна сянка. Плодовете и се

употребяватне само за ядене, но и за медицинскицели. В Палестинае имало

г~лещ смокинови градини. ОТ палмите се среща финиковqта (tamar,
timoraq; phoenix dactylifera). Тя достига 18-24 м. Живее до 200 години и е
напълно развита след 30-та година от засаждането и. Йерихон се нарича
"град' на палмите" (Втор. 34:3), поради множеството палми в полето му.

Черничевото дърво (marus nigra) става известно ПО-lCъсно. То идва от Персия

към 200 г. Пр."Хр. (срв. 1 Мак. 6:34). Сикоморовото дърво (siqЦliih; ficus
sycomor.us) принадлежи към семейството на смокинята и чернич.ата. То е

широко дърво; 7,5-15 м високо.. Клонките му са силни и дълги. Корените

са надълбоко. Листата му са вечнозелени и приличат на сърце. Плодов'ете
са подобни на смокинята, но не са вкусни. Бедният народ е събирал сикомо

ри (Ам. 7:14). Съответният еврейски глагол подсказва, че плодовете са' били
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Фиг. 49. Маслинени дЪjНJeтa
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Фиг. 50. СиКО,flора. Дървесен

вид, които се <ореща в

СредизеМ1/0.tfорието.
Използвал се за сmроите"ен
.flamepua.1 и за саркофази за

MY·flUU в Египет.

Разпространен е бил преди

всичко в низините

(дО.1и1/ата СефеJfа 11
Йорданската долина), А-Юето

mоnли.'Iт K..fUAlam
б.1агоnри.<rmств)'ва растежа

МУ



драскани с острие, за да могат да се ядат. Сикоморовото дърво се употребя- 97
вало също като строителен материал, но естествено далеч отстъпвало 110

качества на кедъра. Древните египтяни го използват и за саркофази.

Други плодни дръвчета са рожковите (ceratonia si1iopia). Те достигат до

9 м височина и плодовете им са продълговати 15-25 см и широки 2,5
3,7 см. Те са добра храна за добитъка, но са употребявани като храна и от

бедните хора. Наровете (гimmбп; punica gral1atum) са на височяна 3,6-4,5 м
с тъмнозелени, копиевидни листа. Плодът е разделен на 9 или 10 части с

много семена. Той действува освежаващо със сока си, а цветовете му се

употребяват при разслабен стомах. Освен БQдeмовото и ябь/1J((J(JО/1Ю дьрвоби

трябвало да се споменат лимаиовото, портокаловото и мандарИ/ювото. По

добно на рожковите дръвчета, те се появяват в Палестина късно, тъй че в

старозаветно време не се споменават. Това важи,и за бананите. Пuстацuите

(botDlm; pistacia уега; pistavia pa1aestina) се пренасят от Мала Азия. Срещат

се И в Палестина, крдето плодовете са по-малки и не така вкусни. Те узряват

през октомври и са на големина като лешник, но продълговати. Самото

пистациево дърво е ниско. Споменава се твърде рано (срв. Бит. 43:11).
2. Храстовидни pacmel-lИJl има навсякъде в Палестина, но повече в среди

земноморската и планинската зони. По-известни са няколко. Лешникът

('Сgбz, jugeans regia) вероятно расте в градините на по-богатите (срв. Песн.

на пес. Ъ:11, където в синод. преВОД'е обозначен като "орех"). Мирта (hadas;
myrtus communis) расте повеtrе в долините на влажна почва'. Тя е вечнозелено

дръвче или храст, което може да достигне 1,5 м височина. Има елипсовидни

листа и бели или розови цветове. Цялото дърво благоухае. Употребявано е

било на празника Шатри (срав. Неем. 8:15). За да обрисува месианските вре-

Ф//z. 51. Смирна

7.

Фиz.52. Корuандьр
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98 'мена, пророк Исаия споменава миртата като признак на радост и приятност
и казnа, че тогава ще расте мирта вмеС1'0 коприва (Ис. 55: 13). Киnер или

КЫIa (koper; lawsonia inermis) се култивира в топлите части на Палестина

(Йерихон, Яфа, Ен-Геди). Това е малко дърво със зелени, подобни на копие
листа. Има сладко миришещи цветове, от които се приrотвял парфюм. От

листата още в древен Египет се извличала боя за боядисване на нокти. Във

Втор. 21:10--14 вероятно става въпрос за протест срещу тази чуждестранна

практика.

В Стария Завет се споменава за различни растения, от които се получа

ват благоухания. Едно от тях е смирната (1Q~; cistus salvifolius и cistus
ladoniferus). Това е дърво или храст със силен аромат. То не е местно, палес

тинско растение. Неговата смола е гъста и светло оцветена. К\ргато се изло

жи на въздействието на атмосферата, се втвърдява и приема кафеникав цвят.

Вкусът и е ГОрtШВ. Богати хора трябва да са имали смирнови храсти в гра)Щ

ните си, но народът е гледал на тях като на лукс. Смирната се използвала

и при помазване на ПОКОЙНИЦИ.'Редом до смирната се споменава и алое

('ацiШm;аlое sucotrina и aquilaria· agalocha). То е внесено от Южна Арабия,

но расте и на о. Сокотра, и в Индия. Ароматичният сок на първия вид се

извлича от листата. То е медицинско растение. Употребява се от древните

египтяни при балсамиране, а от юдеите - при повиване на покойници, (срв.

Йоан 19 гл.). Първият вид алое достша до 36 м и изпуска ароматична смола.
Известни са и три вида балсам (~orl). Първият (balatines aegyptica) расте в

Египет и в Палестина. То е пустинно дърво, 2,7-4,5 м високо, с бодливи

клони, с дебели листа и зелени цветове. Плодовете съдържат маслен сок,

който се считал за лечебен. Commiphora opobalsamum според Йосиф Флавий
се отглеждал в Йерихонското поле от времето ин С'оломон.

Фиг. 53. Алое Фиг. 54. Мана ma.·lfapueKa

Мандрагора (diidai; mandragora officinarum). Расте по полетата на Па

лестина и Сирия и ПО пустинни места в средиземноморската област. Това

растение, с дълги и овални листа и пурпурни цветове, има жълто-зелени
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плодове, подобни на сливите, 1<ОИТО зреят през май. Формата на корените 99
11, наподобяващи долната част на човешкото тяло, са причината да се е

мислело, че плодът и оказва влияние върху зачатието, което според медици-

те е дискусионно. Говори се повече за наркотичен и слабителен ефект. От

разказа за съперничеството на Рахил и Лиа е известно, че :re се скарали за

мандрагората r(Бит. 30:14). Исоп ('ёzБЬ; origanum maru) е растение, малко

ПО-НИС1<О от I м на височина. Стволовете му са еластични и здрави. Исопът

може да расте и по стени, отвесни 1<анари и с~алИ. Напоследък обикновено

се среща в пустинята. ЛиСтата и КЛОН1<ите на исопа са мъхести, а цветове-

те - бели. Растението е ароматично и изсъхналите листа се употребяват

като подправка. От листата и малките 'клонки се правят китки за'ilOръсване,

тъй като мъхът задържа водата (Изх. 12:2), подобно както'У нас е босилекът.

Символ е на скромност; в сравнение с величествеността на 'кедъра (срв. 3
Царств. 4:33). Диворастящият СИNаn е храстовиден.' Древни пътешественици

пишат за лолета със синап с височина на човешки ръст, чиито стебла са

дебели колкото ръка и ~ чиито клощи кацат птички (вж. Stгасk-ВiIlегЬесk).

Фи... 55. il4u/l/)pu.·upu. Въnр('/.:tI че

на това растение се е приписвало

свойство за nодnомагUl/С н"

плодовитостта "а жените, в Стария

Завет реша/JIlЩО Зllачение за

ум//ожа/Jане на поколенисто се отдава

//а Божията блаZОСЛ08ия. ЗатО/Jа и Лия

nродьлжа/Jа да ражда, а "е Рахил (срг.

Бит. zл. 30) Фиг. 56. Исоп
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100 З. Цветя и треви. В Палестинарастат разнообразницветя. Те са украса

на полета и планини и често се изобразяват в областта на изкуството (в

керамиката,слоновокостенатапластиха И др.)..В скин,Ията и в храма изкусни

ръце отливат от метал любими цветя (срв.·Изх. 25:33; 3 Царств. 6:18). Све

жите цветя служат и за накит (Песн. на пес. 1:12,13; 2:1-2). В ПалестиНа

има нарциси гладиоли, ирис, циклами. Спори се за някои еврf;.ЙСКИ думи в
Стария Завет, какво цвете обозначават.Според някои изследователидилия,

евр. sБSап (silsan, sosannah) и гръц. Kpivov (крин) са едно и също цвете. За

решаване на въпроса е необходимо във всеки отделен случай да се гледа

контекста, в който са употребени наименованията, което е еюегетическа за

дача. Например според ботаници в Палестина расте само бялата лилия, но

в Песн. на пес. 5: 13 явно се говори за червена лилия, тъй като устните се

сравняват с нея. Следващите думи при това сравнение - от коят~ "капе

чиста смирна", като че ли намекват, че такава лилия също е рядкост. Треuда

фил се споменава в неканоничните киити, но не е ясно, дали е олеандър или

наистина роза, пренесена късно в Палестина от Персия.

Фиг. 57. Лилия. От Песеll "а nес"ите

6и трябвало да се заключи, че става

дума за лиЛIlЛ с чер8ени Ц8етове, но

според lIякои тълкуватели' та.., е

"оста8е" акцент lIe "а цвета, а на

nрият"ия мирис

Ф"г. 58. Аllемо"ия. С красиви светли

цветове. Тя се намира особено по

,Ta.1II.'reiicKume ХЪЛAfО8е. В гръцката

литература се lIарича често KpUII

За тревата в Стария Завет има няколко означения (l)a~ir, 'a~Й, dese',
hаsаs;ёsе'Ь), което отразява наличието на различни треви. Още след първите

ра'Нни дъждове земята се покрива със зелен килим. Както дъждът, така и

тревата се счита за Божие благословение. При веенето на вятъра "широко"

тя веднага повяхва и пожълтява от горещината. Това служи и' за сравнение

с краткостта на човешкия живот (срв. Пе. 101 (102): 5, 12 и др.). В Палестина
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растат и различни видове трьстики - в Йорданската долина, край езерото 101
Хуле и др. Тръстикатадостига 3--4 м и е използвана за различни цели: за

плетенена рогозки, направа на лодки и платна за тях, за плетене на кошници

и др. Специално сърцевината на папирусната тръстика (qaneh, cyperus
papurus) е служела за приготвяне на папирус за писане.

. 4. Полски u градИIIСКU растителни култури. На първо място би трябва

ло 'да се отбележи лозата. На библейски еврейски има много думи за нея 
за обозначаване изобщо на лоза, за дива лоза, за незряло грозде и т. н. В

Близкия Изток изглежда, че тя се разпространява откъм хълмовете на Арме

ния и Каспийско море (срв. Бит. 9 гл.). Направата на вино е добре известно

на ханаанците. Израилтяните започват да садят лози едва след настаняване·

то си в Палестина, в която са открити множество преси (линове) за грозде

и точила, където се оттичал стъпканият гроздов сок. Най~добрите лозя

обаче се намирали в местности, населени от други народи - около филис

тимски Аскалон, финикийски Тир и на Кармил, където дълго време има

ханаанци. Но и в израилските предели има първокачествени лозя и вино,

както личи от надписите по делви, с които се е доставяло вино за двореца,

било в израилската царство, било в юдейското.

Пшенuцата (I).i~~iih; triticum аеstivшn) е едно от най-древните култивирани

растения. Тя се споменава на първо .място между даровете на палестинската

земя (срв. Втор. 8:8). Разкопките откриват много делви за припаси, в които се

е държало жито. В Мегидо в пласт III (ок. 78{}---{i50 г.) е разкрита голяма силоз

на яма с вита С).ълба. Отглеждането на пшеницата се споменава и в Гезерския

калеlщар. Ечемикът расте в Египет още от около 5000 1'. пр. Хр. Той е издърж

лив - расте и на 'топло, и на студено, при сух и влажен климат. Евтин е 
пшеницата е двойно по-скъпа. С него хранели добитъка, но и обикновените хора

и най-веtiе бедните си правят еtlемичен хляб. Ечемикът узрява един месец преди

пшеницата и. затова от новата реколта най-напред се е меЕело ечемичен хляб

(срв. 4 Царств. 4:42). Ето защо петте хляба, които Иисус Христос раздава на

множеството, са ечемични (срв. Йоан. 6:9). Други продукти са просото, бобъm.

лещата: гралът и др. Растенията, които са били отглеждани, за да се правят
облекла, са лен и памук. Леllът (peset pistah; linul11 usitatissimum) е ещю от най·
ранните растения, култивирано може би преди 4-5 хиляди години в Месопота

мия. Садел се е и в Палестина, както свидетелсТвуваТалмУДЪТ от древно време.
Той достига I м височина. ПЛОДЪТ му е една капсула и семената му съдържат

мазнина (ленено масло), която се употребява за храна и при приготвяне на бои.

След сушене на покривите на къщите стъблата се очукват, докато се получат

влакната. ПаМУ1{ъm (kaгpas; gossypium herbaceum) е едногодишно растение, храс

товидно и високо до 1,5 м, с ЖЪЛТИ или розови цветове. ПлОдЪТ му е капсула

с няколко семена, покрити с гъст бял памук. Споменава се в Ест. 1:6. Памукът
е бил култивиран в Персия, а дървесен памук се споменава в клинописните над

писи на Сенахирим, обсадителя на Йерусалим. nбиблейско време коприна не
е имало, тъй като и в съседните страни няма отглеждане на копринената буба.

В Палестина растат също боб (рб!; vicia faba - широко известен в Близ

кия Изток още от бронзовия век, 3000--2000 г.), леща и други. От зеленчу

ците най-често се отглеждат Kp'acтaвuцитe, лук, че.сьн, дИIlИ, nыlшuu и др.

Палестинскатаземя дава възможностза достатъчнапрехранана населе-
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102 нието. Особено за номадите тя е едва ли не цяла градина. Затова и във

Второзаконие на израилтяните се казва, че'бъдещата им родина ще е "земя,

в която ще ядеш хляба си без оскъдност и от ншцо няма да имаш нужда"

(8:9). Разбира се, при труд (Пе. 127:2; Прит. 14:23) и правилно разпределение

на благата, за което се борят пророците (срв. Ам. 5 гл.).

Библейска археология



§ 18. 103

ЖИВОТИНСКО ЦАРСТВО В ПАЛЕСТИНА

Както за растенията, ;raKa и за животните в Библията липсва система

тична класификация, понеже нейната задача е друга. Дава се единствено

едно по-общо деление на: земноводни и риби; хвъркати (птици); четириноги;

малки животни (гадини - насекоми) (срв. Бит. 1 гл.). Самата терминология

не винаги е точно определена. Причина за това са и езиковите промени в

течение на·времето, и новите познания, които човек е добиваЛ,както за !'.fect-·
ните видове, така и за онези в други страни - близки и по-далечни, а така

също и вследствие разlllиряването на търговските връзк~ и внасянето на

непознати преди това животни. Четириногите се деJJЯТ на домаlllНИ и диви.

в култово отношение' те биват чисти и нечисти (вж. с. 493).
1. Домашните животни (често наричани ЬеЬ'ёmаh) се подразделят на

едър (Ыiqar) и дребен (~o'n) доQитък. При скотовъдците обикновено се .упо
lpe6яват различни ДУМИ за отделното животно - за младо и С1<!РО, мъжко

и женско (например: вол, крава, теле, телица, но и млад вол). Благоприятни

райони за развъждане на едрия добитък са равнините Сефела, Сарон, Ездре

лон и Васанската област. В Стария Завет се подчертава красотата, на едрия

добитък. за чийто облик напомнят древните египетски и асирийски изобра

жения. Има и обичай той да бъде охранван (срв. 3 Царств. 1:9). Добитъкът
се използва за храна, за добиване на продукти (мляко, .масло, кожа), за

жертви и за селскостопанска дейност (например вършеене - Втор. 25:4).
При дребния добитък е налично същото езиково различаване (овца, ко

за, овен, агне, сукалче, планинска коза). Овцата (se(h), ze(h» е обикновено

с широка, голяма опашка, която може да съдържа.ДО 13 кг мазнина (лой).

~iJ

Фuz. 59. Овца

Мазнината се принася в жертва (срв. Изх. 29:22). Рога има овенът, но при

някои видове в Палестина и овцата. Рогата се употребяват като тръби (Инс.

Нав. 6:4) или като съдове за дървено масло (1 Царств. 16:1). Имало е ското-
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104 въдци С много овци (Навал - с 3000 овци и 1000 кози - 1 Царств. 25:1).
Повечето от овците били бели, поради което вълната, която се стрижела

напролет, била символ на белотата и оттук на чистотата. Козата ('ez, se(h»
по онова време е по всяка вероятност най-често черна (срв. Песи. иа пес.

1:5), по-рядко на петна (срв. Бит. 30:32). Срещат се и червеlШ (срв. 1 Царств.

19:13 - Давид бил червенокос; срв. и Бит. 27:16). Козината не е така ценена

както вълната, но е употребявана за направа на шатри и на облекло. Най

често срещана е сирийската коза, която е с увиснали уши и извити назад

рогове. Месото на козлетата се цени, но козата, задоволяваща се с оскъдна

паша ло труднодостъпни места, ф~ктически е храна най-вече за полуномади

те.

Като товарни животни служат камилата (gamiil) и магарето (h"mOr).
Различават се два вида камили - двугърба (bactrianus), по-голяма и тежка,

и едногърба (dromedarius). Противно на някои ло-ранш~ мнения напосле

дък се установи, че камилата е едно от първите животни, използвани от

човека още в мезолита. В Kilwa, в югоизточна Йордания, е открито изобра
жение на две опитомени едногърби камили. В 'Мари са намерени от Паро

камилски хости (от около 2400 г. пр. Хр.), в Библос е открит релеф на KOJ;Ie
ничила камила' (ХУIII В. пр. Хр.), а на печати от Северна Месопотамия

(сред. бронзов век 2200--1550 г.) са показани езда,ЧИ на камили. В Близкия

Изток те стават известни на много места хъм края на Il хил. пр. Хр., както

изтъкват някои учени. Камилата се употребява за мирни и за военни цели.

Тя допринася за развитие на търговията, тъй като за едИН ден може да

измине 100-150 км и да носн товар до 250 кг (срв. Бит. 37:25; 3 Царств.

10:2).
Магарето в Близкия Изток произхожда от дивото африканско магаре.

За разлика от европейското, то е по-голямо, хубаво и миловидно животно.

Поради това може би е подходящо у нас да се употребява старинната дума

"осел" за него, за да не предизвиква с наименованието си неправилни пред

стави. Очевидно то е опитомено в IV хил. пр. Хр. Изображенията в Египет

го показват като товарно животно в преддинастическо време. В надписите

на храма в Но-Амон (Египет) ~e говори за осли, давани като данък, поду

чаван от Палестина. В Месопотамия оселът се споменава в различни доку

менти, в това число и на Хамурапи. Още през ПI хил. пр. Хр. той е товарно

животно в :гьрговските кервани. Използва се и от селяните в тяхната рабо:га.

Затова големият брой осли е знак за богатство (срв. Бит. 12:16; 30:43). Дока
то конят е военно животно, а царе и знатни хора яздят мулета (срв. 3
Царств. 1:33), оселът е символ на мира (срв. Зах. 9:9).

Конят (sus и др.) изглежда се разпространява откъм степите на Цен

трална Азия. Споменава се в акадски ДО1,СУМеши от IП хил. пр. Хр. като

"планински осел" или "чужд осел". Той е въведен QT хиксосите в -Египет

предимно за теглеие на колесници. В Библията се споменава, че Йосиф е
разменялхляб за кове (Бит. 47: 17). В Израил конете се разпространяват едва

по времето на Соломон и то за военни цели (за колесници и в конницата).

Добри товарни животни са и мулетата (pered; equus asinus mu!us), въпреки
че на израилтяните е забранено да ги развъждат (тъй като им са забранени

кръстовки и смесвания). По-късно те започнали да ги внасят от чужбина

(Йез. 27: 14).
Животни, които са опитомени, но на които в Израил се гледа по-особе

но, са свинята (hazir, sus scrofa) и кучето (keleb; canis fашiliагis). Тъй като
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свинята е по старозаветно предписание култово нечисто животно, в Библия- 105
та в повечето.случаи се говори за дива свиня, която все още обитава в Палес-

тина. За израилтяните свинята е отвраТl1гелно животно и признак на ези

чество (Прит: 11 :22). Поради това в Палестина се зааимавали със свинарство

само езичниците. В tell el-far'ah в едно езическо светилище са открити съдове

с жертвени остатъци, между които и такива от млади свини (среден бронзов

век - 1800--1580 г.). Въз основа на останките КеНИЪEl заключава, че там се

почитало божество на земята (хтоничесхо). Въпреки че човех опитомява от-

рано кучето и го използва, то не е домашно животно в съвременен смисъл

на думата, нито е "най-верен приятел" на човека. То служи на номадите да

пази стадото (срв. Иов 30:1) и обикновено скита безстопанст~ено из селища-

та (срв. Пе. 58:6) - поединично или на групи (срв. Пс. 21:16--21). По външен

вид прилича на източноевропейското овчарско куче. Като култово нечисто

животно Ky'IeTo е презирано от израилтяните (2 Царств. 16:9).
2. В древността в Палестина има много повече диви животни отколко

то днес. Широко разпространена е сирийската мечка (dob; ursus syriacus),
която и днес може да бъде срещната в Ливан и Антиливан. Тя е кафява,

може да доститне два метра на дължина и над 250 кг тежина. Храни се със

зеленчуци, корени, треви, плодове, леш,:,ици, мед И мравки. Както и у нас

тя напада дивеч, волове, овци и коне само в извънредни случаи, но може да

бъде опасна и за човека. В Палестина лъвът ('аГl и др.; felis leq) изглежда

е обичал субтропичесхата вегетация на Йорданскаlfа долина, но двойки лъ
вове са дебнели и в ЛИван, и в пустинята (срв. Ис. 51:38). По време на кръс

тоносните походи в Палестина той е изчезнал. Юдиното коляно има ja свой

символ лъва. ~ Палестинаи Сирия тогава се среща африканскии персийски

J.Iъв, K~КТO бележи Боденхаймер. '
В древността в Палестина има и много лисици (su'iil; vulpes nilotica,

flavescens). Те си приличали с чакала (canis aureus). Последният имал само

по-широка глава, по-къси НОС,И уши И по-дълги крака. Поради това те били

винаги правИЩlО различавани. На'!инът на живот И нав~ите им не същш

дат - лисиците се движат поотделно, ~ чакалите - групово. Освен To~a

чакалът яде мърша. Вълкът (zе'ёЬ), който бил по-малък от европейския, се

срещал навсякъде - зи~е на глутници, а лете поединично. Н~пацал стадата,

Фиг. 61. Газела
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106 поради което бил в постоянна .вражда с човека (срв. Ис. 5:6; Авак. 1:8). Хие

ната (~ebo'Тт;' Ьуепа striata) е оцветена на ивици. Срещала се често. Дори е

имало Долина на хиените (срв. 1 Царств. 13:18).
Палестинската газела (gazeIla dorcas или gazeIla arabica) е грациозно

животно, по-малко от антилопата. Името й s·bI озвачава прелесmа. На

цвят е жълтокафява или сива. Живее на стада и месото 'й се цени (срв. 3
Царств. 5:3). Еленът (a.iiaI; cervus elophus) е представен от три породи, като

една от тях е ловен обект до 1914 Г. Той също е величествен, червеникав на

цвят. СЬР1/ата UaJ:1miir; dama mesopotamica) е с големи рога. Кожата и е

жълтокафява на петна. Антилопата (dIson; oryx leucorix) се среща в Ирак,

арабската пустиня и в Африка, а също и в Палестина. Нейното име на акад

ски звучи подобно на еврейското (da-as-su). Тя има прави рога. Дивият козел

(а'ёl, capraibex пиЫапе) все още се намира в Южна Палестина, Синай, Еги-

ФII? 63. АlIIll/1лоnа. До неотдавна се е срещала

I/J."С/IO от Мъртво .+lope. Според СII/арозаветното

'J/Iко//одателство не е жсртве//о живот//о, /10 е

iill./o разреUlе/1O да се яде. В езически култове от

БлиЭКIIЯ ИЗIIIОК се е принасяла в жертва

пет и Арабия. Още в древността е изобразяван, но е трудно да се определи

неговата порода. Заякьт ('arnebet; 1efus syriacus) е твърде разпространен. В

Палестина се разJШчават четири породи., Най-често срещаната е с по-къси

крака и ущи.

3. Между животните, .които летят, би трябвало да се спомене единстве

ното млекопитаещо - прилепът ('tаlёрh, chiroptera), от който в ПалесТина

са известни 20 вида. Прелетните птици изобилствуват, тъй като Палестина

и околните страни са на пътя им. Има славеи (der6r, sus; hirundo rustica),
врабчета (~ip6t· = птица, врабче - срв. Притч. 26:2; ПС. 83:3), щъркели

(has'idah; ciconie аlЬа .и nigra), жерави ('iigur;grus grus), гъски (ЬасЬисТт;

branta), яребици (qогё';еассаЫs chukar), nъдnъдъЧ,и (selaw, cotumix coturnix),
гълъби (jona(h), columbia livia), гургулици (tбг), кукувици (barbur (?» и др.

Гъските са изобразявани върху редица древни паметници. В Мегидо са наме

рени гравирани плочки от слонова кост, изобразяващи селяни, носещи гъски

на пазара. Най-старите египетски рисунки на птици (от гробницата на Ра

хотце в Мейдун) представят различни видове гъски. Месото на яребuците

се счита за деликатес. Пъдпъдъците идват на големи ята в Палестина през

март-април, а на Синай е една от прелетните им станции. Под водачеството

на Моисей израилтяните се хранят в пустинята с тях (срв. Изх. 16:30; ЧИСЛ.

11:31, 32). От грабливите птици се срещат орелът (neser; gyps fulvus и др.);

COKo;rьт (пё~ и др.; falca peregrinus~ tunnunculus и др.), ястребът (da'iih;
milvus rnigrans), враната ('осеЬ; corvidae), бухалыn (tahmas и др.), КУКУМЯ(Jка-
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та (jansiip) и др. Спори се дали пеликанът (qa'at; pencanus onocrotalus) е 107
бивал по тези места.

4. Реките (и специално Генисаретското езеро) изобилствуват с различни

видове риби още в древността. Еврейската дума dag е общо наименование

за рибите, а tannijn - за големите морски животни. Днес в Галилейското

езеро се наброяват около 30 различни вида водни животни. Има щарани,

сомове, сардини и т. н. Също така и пастървата се среща в реките.

Влечугите са в голямо множество. Само от змиите (nahas и др.; viper
bitis varietans) има 20 отровни вида в Палестина и в околните страни. При
ухапване усойuицата или кобрата (peten; naja haje) може да доведе до смърт

за половин час. Има и много гущери, хамелеони и скорпиони. Скорnиоuът

('aqrabah; .buthus quinquestriatus) при ужилване причинява болка и в редки

случаи може да бъде опасен за човека. Скакалците ('arbeh и др.; oedipoda
migratoria, locusta viridissima) са добре известни в Египет, Палестина и Си

рия. Те причиняват големи щети. В Библията се употребяват специални обо-

Фиг. 64.
Риби от Генисаретското езеро Фиг. 65. Скорпион

значения за различните видове скакалци, които днес е трудно да се отъж

дествят с имената на сега известните. През април, по време на жътва, личин

ките им са извънредно гладни, но не могат да летят (скачат), въпреки че

имат малки крилпа (срв. Ам. 7:1-2). И в древността,и днес меСтните хора
използват някои·видове за ядене (СРВ. Лев. 11:22). Според съществуващите

данни пчелите (deb6rah; apis fasciata) са отглеждани в Египет от около

2400 г. пр. Хр. През израилско време до плена (587 г.), в Палестина обикно

вено имало само ДИВИ пчели. Там обитават и други насекоми: стЪрJilели, оси

(~ir'ah), комари (kinnam) - за тях Херодот дава описание (Ист. 11. 95). Те

са третото наказание за египтяните (Изх. 8:16 сл.; в синод. превод: "муши

ци"), бълхи (par'os; pulex irritans), мухи (zebUb, musca), мравки (nemaIah;
messor semkufus) и други.
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Глава 11

ДРЕВНИТЕ ЖИТЕЛИ НА

ПАJIЕСТИНА И ТЯХНАТА КУЛТУРА



§ 19. 111

ЗАСЕЛНИЦИ В ПАЛЕСТИНА

В ПРАИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ

Развитието на културата в древния Близък Изток и специално в Палес

тина, както и редица черти от патриаршеския начин на живот (така, както

е описан в Биб;щ:ята) могат да бъдат правилно разбрани, само когато се

хвърли макар и ~егъл поглед върху изворите на древната цивилизация.

В своята "Библейска археология" (1929 г.) проф. Марковски отбелязва

с право, че "едно систематично проследяване на тоя· въпрос не можем да

дирим в Библията, защото свещените писатели се интересуват изключител

но от съдбата на избрания израилскИ народ. Те почват да се интересуват
от ханаанската земя, когато Авраам се преселил в нея ..." Археологическите

разкопки в последните десетилетия хвърлиха светлина по някои интересни

страни от тази начална история.

В съвременната антропология днешното човечество се дели на три голе

ми раси: 1) екваториална или негроидно-австралоидна; 2) евразийска или

европеидна; 3) азиатско-американска или монголоидна (срв. И. М. Дъяко

нов). Всички те имат своя принос в изграждане на първобитното общество

и впоследствие на цивилизацията на Древния Изток. В Близкия Изток по

специално значение имат първите две. Обикновено се счита, че по 'време на

късния палеолит (древен каменен период, 35 000--10 ООО г. пр. Хр.) се по

явява и оформя родово-племеннатаобщинна система. Пионерина това ста

ват племената,които обитават обширнататериторияна БлизкияИзток. Не

съмнено, за това развитиедопринасяоколната среда, която предлагаполез

ни диви житни растения и животни, които впоследствиеса могли да бъдат
опитомени.За съжалениеархеологиятавсе още е безсилнада изясни редица

въпроси във връзка с развитието на човека и неговата култура. За този пе

риод в Стария Завет има само податки.

Епохата на мезолwnа(среднокаменниявек) е време на преходкъм нова

та история на този регион и същевременное начало на праисторията,която

може да се реконструираотчетливов основни черти. Характерноза мезоли

та (10 000--8000 г. пр. Хр.) е уС'Ьвършенствуванетона оръдията на тру.ца и

зараждането на нови начини за добиване на храна (поминък) - земедеЛие

и скотовъдство. В Палестина и Сирия, в пещери, които се използват още

през мустерския период, живеят хора (от неизвестен за нас произход) с нату

фийска култура (от названието wadi еп-паtйfсеверио от БетШемеш), които

продължават да се занимават с лов и риболов. У натуфийците се'появява

ново оръдие - сърпът (жътвен нож), направен от тънки кремъчни пластинки

на костена дръжка (намерен в голямо количество в пещерата mugaret el
.wad в Кармил). От тези сърпове може да се заключи, че съобразно сезона

вече са събирани диворастящ ечемик и еднозърна пшеница, от които са за

свидетелствувании остатъци. Вероятно се правят и първи опити за отглеж

дане на тези житни растения. Обикнати са украшенията от миди, кремък

или кости. Мъртвите погребват под жилищата на живите, в сгънато поло-
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112 жение - колективно или поотделно. Остатъци от кучета говорят за опито

мяването им, но за опитомяване на други животни все още няма даНillf.

Натуфийците от тази епоха имат и лагери на открито. Един от тях е разпо

ложен близо до езерото Хуле.Жилнщата са овални полуземлянки с диаме

тър 5--6 м, чиито стени са измазани отвътре с глина, примесена с пясък и

дребни камъчета. Върху тази мазилка понякога има червена боя. Лагери са

открити също в Хелуан (Долен Египет), оазиса Лакейта и на други места.

Неолитът(новокамененпериод - около 7000 - края на 5 лил. пр. Хр.)

е сравнително добре познат на много места в Близкия Изток. Палестинската

неолитна к.ултура може да се проследи отчетливо благодарение на раз

копките в Йерихон. РаЗЛИ'lават се две фази: предкераМИ'lНа и керамична.

През VПI хил. пр. Хр. в Йерихон къщите са овални и глиноБJfТНИ. Градът
има мощна отбранителна стена. Тухлите приличат на свински гръб. Това

устройство на града предполага наличие на централизирана общинна орга

низация. През следващото хилядолетие (фаза В) кремъците са по-фино обра

ботени, къщите са вече правоъгъmш, ра~положени около вътрешни дворове, .
а тухлите имат формата на сплеснати пури. Подовете и стените на домовете

са покрити с червен или кремав слой, х<ойто е добре полиран. По изследва
ния с C I4 градът е от около 6250-6200 г. пр. Хр. В него е открито и едно

помещение, в което има колонка добре заоблена с височина 45 см. Все още

Фиг. 66. Масеба от ЙериХОII.
Предкера.l4uчеll lIеолит. Масебаmа

IIзобраз.чва обиЮlOвеllО .I4ЪЖКО божество, бi!]
. да може KOIIKpemHO да се св1>рже с Uilfemo
Jla еди" езически бог. На.l4ереНQЛlа в близост

.lI<'с//ска статуетка като че ли свидетелствува

заед//о С масебата за развит култ и то по

ЧQетJlО на плодородието

не може да се определи значението на тази колонка. Според Кениън тя е

предшественик на добре известната масеба, а според Олбрайт предсчвлява

фалус. Намерец.ите наоколо фигурки на животни и статуетката на женско

божество (майка богиня?) говорят навярно за :култ към плодородието. На-
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мерен е и скелет на коза, въз оспова на който моЖе да се съди за опитомява- 113
нето и. Характерниза форматана погребванеса намеренитечерепи, облепе-

ни с глина. В очите им са ПОСТflвени миди, брадата и горната чеmост са

оформени. Това "портретизиране"води по-късно до изработванена плоски

пластики със стилизирани човешки образи. Открити са също и части от

1<раЙници. Те се крепят към един вид скелет от тростuка и са моделирани

с глина. Череmпенавярно говорят за култ към прадедите,но цялата наход-

1<а би могла да намерии друго изяснение. Рут Амирансъзира идейна връзка

с по-късниразкази за Творението.В библейскияразказ се говори за оформя-

нето на човека от глина и за създаванетона Ева от ребро (в случая тръстика-

та е "скелетът"). Във вавилонския епос на Гилгамеш героят Енкиду също е

от глина, макар че тук не става въпрос за П1>рвите хора. Следователно, в

тези ра~кази според Амиран е даден израз на '[Овеш:ките представи, които

са пластичноизобразенив пре.цкера.мичнияпласт в Йерихон. По това време
съдовете са каменни. Н:амерени са зърна от див и култивиранечемик, едно

зърнеста и двузърнectа пшеница.

Към предкерамичнатаепоха се отнасят и дол.менuте (от бретонската

дума dol = маса· и men = камък), които са мегалитни паметници. Това са

масивни каменни плочи, които са поставени така, '[е образуват нещо по

добно на камера - една каменна п~оча ле~и В'РРХУ два блока (но има слу
чаи, когато повече блокове лежат отстрани или един над друг). Дж. Велгърс

и В. Уйлямс са на мнение, че долмените изобразяват къщи.

Фиг. 67. Долме//, //амере// npll Рава

A,I/fo//Unll:l<a (диеишата йорданска

СnlOлица Аман), от около 2000 г. пр.

Хр., т. е. nриблизиmеЛ//Q от времето
lIa Авраам. Едноетажен. Долменu има

най-вече съхранеии в roplla Галилея и q

Ceseplla Йорда1llUf

Долмените се срещат от Ливан на север до южния край на Палестина

от неOJшта до халколита (7000-3100. г.). Как са били поставянитези тежки

каменни съоръженияе трудно да се каже, но несъмнено е използванатехни

ка, спомагал е наклонът ва терена и т. н. Служели са за погребения. От

неолитаса напримердолменнитегробове в tеlё]iit gassU1, но дали долмените

изобщо са правени за погребения, все още не е доказано.

Други мегалитни паметници са .менхuрuте (= голям камък)- големи

камеШIИ стълбове, и кро.млехuте (кръгъл камък) - камъни, наредени във

вид на кръг. В сравнение с някои запазени меrали.тни паметници в Европа
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114 (в Англия например) те са с по-проста форма. Тъй като при мегаЛllтните

паметницив гробоветелипсватскулптури,украси и други предмети, трудно

е да се уточни културата ва хората, които са ги издигнали. У. Олбрайт

предполага, че те са ЩIЛИ образец и ПОДТИК за }laправата на пирамидните

предходници- мастабите в ЕI"ипет, а впоследствие и на самите пирамиди.

Фиг. 68. КРОМЛl!Х

Срещат се особено по планините, в Йордания, Сирия, Мала Азия и Т. н.

Поради това би могло да се приеме, че строителите им са пастири. Големи

ната на 'тези паметници и погребенията при тях навярно са подхранили по

явата на преданието за това, че са били гро"60ве на исполини.

Общината в Йерихон е в състояние да изгради големите си градски

укрепления (дебел~ до 1,7 м и запазена височина 5,75 м), благодарение и на

развитите търговски отношеmlЯ. Счита се, че жителите търгуват със сол,

асфалт и може би със сяра, които извличат от Мъртво море. Солта е необхо

дима за живота и се употребява в култа, асфалтът се използва за прикрепва

не на кремъчните острия към сърпа, а сярата е лечебно средство и служи за

палене на огън. За съжаление тези предположения не се потвърждават от

находки, тъй като солта, асфаЛ1ЪТ и сярата пе се запазват дълго време.

Проследяването ва цялостното развитие ва родовата община и на кул

турата на човека през следващите хилядолетия би отнело много място, тъй

като са открити редица останки от жилища, селища и човешка дейност. По

степенно развитието на човечеството в Близкия Изток се насочва с бързи

крачки напред и в друга географска област - Южна Месопотамия. През

втората половина на IV хил. пр. Хр. тук се появява занаятчийството,посте

пенно влиза в употребагрънчарскотоколело, увеличавасе броят на медните

оръдия (също на медния сърп), употребяват се вече каруци, както личи от

наличието на глинени модели (двуколки и четириколки с волове или осли)

и Т. н. Появяват се богати гробници от неизпечена глина и каменни плочи

с богат инвентар, в това число с украшения от злато и електрон (сплав от

сребро и злато). Докато в Южна Месопотамия се развива раннокласовата

цивилизация, в Северна хората са още в първобитнообщинниястрой.
Кои са създателите на тази култура на земеделие е трудно да се каже.

Постоянно се сменят народите, принадлежащи към голямата европаидна
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раса и съставната и средиземноморска, а възможно и към балкано-кавказка- 115
та и подгрупа. За историка е от значение, че по това време в БлизкияИзток

е натще голямо движение на хора. Новите пришълципостоянносе смесват

с местното,автохтонно·население: Езиково те принадлежатпо всяка вероят-

ност към архаичнитеезикови групи, които са малко свързани помежду си и

слабо изучени.

Откъде се появяват носителите на голямата цивилизация в Южна Ме

сопотамия - шумерите? Това е загадка. Вероятно идват от югоизток. И

те принадлежат към средиземноморската раса (мургави хора с прави uосове

и прави или къдрави коси). В Близкия Изток отрано проникват и хора, ·които

говорят афразийски ез}ЩИ (семито-хамитски), развили се на основата на

протоафразийския език в Северна Африка, който' съществувал. не по-късно

от VП хил. пр. Хр. 'Вследствие на продължителни суши между VI и начало

то на ТУ хил. пр. Хр. семитскиплеменапреминаватпрез р. Нил и се отзова

ват в Близкия Изток. Сред тях са по всяка вероятност далечuwnе деди на

Авраам. Голямата им 'подвижност и сравнително бързо раЗПрОС1'ранение

(през втората четвърт на ТП хилядолетие в Месопотамияима' население от

източнатасемитскагрупа) говорят, че те са предимноскотовъдци.При това

трябва да се отбележи, че през IV хил. пр. Хр. земеделието им е·вече високо

развито. След ~емитите в долината на Нил се заселват египтяните.

Благодарение на иригационните системи, които с помощта на нiшоител
ни канали отвеждали речните води до обработваемите земи, земеделието в

долините на Тигър, -Ефрат и Нил достига голяма висота. В края на

IV ХИЛ. пр. Хр. посевитетам дават повидимомудесетократни и двадесето

кратни реколrи. Общината тогава е в състояние вече не само да ИЗХра1Ш

работното население, децата, болните и старите, но и да освободи работна

ръка за занаятчийството.Развиват се занаятите'грънчарство, тъкачество,

плетачество, каменоделство,медникарство,корабостроенеи т. н. Военните
вождове имат'право на свои въоръженипривърженици,част от плен'ниците

могат да бъдат осиновяваниили да оставаткато,роби (срв. случая с домоча

деца на Авраам, Бит. 15:2). Основните черти на домашната община се ре

конструират благодарение на по-късни писмени извори, на първо място Ста

рия Завет, на· запазени изображения и въз основа ва материалната култура.

Тази община, която често не съвсем правилно наричаме "с.емеЙство", се съ

стояла от глава -мъжа, и членове-'съпругата(съпрутите), СИНQвет~, вну

ците и жените' им с децата. До;като този мъж, наричан от нас по традиция

"патриарх", бил жив;·всички членове ва общината и зависимите от нея лица
му се подчиняват безпрекословно. След смъртта на глава1:а домашната об

щина се ,разделя често, но 'може да oCТ;lНe и по.-нататък 'заедно. Жени ,се

взимат от други родове, за да се избегнат вътрешни разпри и с оглед да се

получава необходимата съседска помощ: Родът е част от племето, което в

първобитното общество първоначално се основава само на Kp,ъв1!ama,вpb.~Ka.

Когато земеделието става основен поминък, племенни'ВРЪЗКИ се изграждат

и със съседи от друг произход. Появява се териториалната (селска или

градска) община.
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1М § 20.
НАРОДИ В ПАЛЕСТИНА

ОКОЛО ВРЕМЕТО НА БИБЛЕЙСКИТЕ
ПАТРИАРСИ

Древният чов~к се интересувал много за родствените връзки. Резултат

на този интерес са и някои съобщения в книга Битие. В 10 глава на тази

l<нига се дава таблица за потомството на три.\1ата синове на Ной: Сим (Сем),

Хам и Яфет. Делението на народите и ·езицит.е на семитски и хамитски е

възприето в науката. Поради някои неправилни употреби на понятието

"яфетически" (най-вече за кавказките езици) днес то почти не се използва.

Под "Яфетово потомство" би трябвало да се разбират народите от индоев

ропейски произход. Напълно погрешно ще ~ъдe оqаче, ако тази таблица се

абсолютизира, като и се придаде о'блик съответен на съвременните ни етни

чески и езикови разбирания. Както бе отбелязано, наред с родствените кръв

ни връзки, между племената започват да играят роля сватовските връзки

и интересите на територията, върху която е разположена дадена община.

Следователно освен етническия елемент значение придобиват политически

те и икономическите връзки. Нерядко се наблюдава и племенна асимилация.

В книга Битие lS:19~21 се изброяват 10 народа, които обитават Палес

тина, когато. Авраам идва в нея от Месопотамия: кевейци, кенезейци, кедмо

леЙДИ, хетеЙДИ, ,ферезейци, рефаимци, аморейци, ханаанци, гергесейци и

йевусейци, както те са отбелязани в синодалния превод. По-нататък се съоб·

щават И,имената на филистимците (Бит. 26:1) и евейците, (Бит. 34:2). Това
библейско съобщение отразява разбиранията и mермиllQлогuята от

II хил..rlр. Хр. По-късноса направенинякои осъвременявания,като герарски~

те жители са наречени филистимци (Бит. 26:1). За някои от споменатите

народи данните са извънредно оскъдни. Възможно е те да'саотделви части
или племена от други, споменати в същия списък, но обособени народи.

В резултат от изучаването на най-древните географски названия в сре

диземноморската част на Близкия Изток и отчасти от данни па египетски

и месопотамски извори може да се счита, че тази територия е заселена през

111 хил. пр. Хр., ако не и по-рано, от семити, които условно се подразделя'J

на три групи: хаНaalщи. аморейци и арамеи. Това разделение е условно пора

ди нерядкото смесване на племената. През 111 хилядолетие от планините

около езерата Ван и Урмия, Източна Мала Азия и днешен Иран, в Северна

Месопотамия и Сирия се придвижват хуритски племена, чиято първа вълна

cn;ra до Палестина през втората половина на 111 хилядолетие. При динас

тията на Акад (ХХПI в. пр. Хр.), при Саргон 1, в Северна <::ирия проникват

акадски войски. Напълно възможно е властта на Саргон да се е простирала

до Средиземно море. По-късно започват и египетски набези. На границата

на 111 и 11 хилядолетие се образуват градове-царства с раннокласов харак

тер.

Хал:колитът в Палестина (5000-3100 г.) може да бъде проследени про

учван на различниместа - най-вече около Вирсавия. Там културата е палес

тинска, докато на други места се чувствува месопотамско влияние. Къщите
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са правоъгълни, KepaмmcaTa е фина. В !(ъсния халколит (около 3400- 117
3100 г.), наричан от Кениън "nротОУр'банен", се отбелязва нахлуване на нопи

племенни групи - две от изток и една от север. Оформящата се по този

начин Палестина впоследствие не е чужда на дошлите в нея Авраам и по

томците му. Изграждат се складове за храни, облицовани с тухли и камъни.

Оръжията са в по-голямата си част от кремък или от друг камък. Керамика-

та на северната група показва lIo-богати форми. Както сочат проучванията

на ранния бронзов век (3150--2200 г.), при строежа на къщите се употребява

в изобилие дървен материал. Те са с плоски покриви и в отделни случаи

(дворецът в Ай) имат горен етаж. Докато по време на халколита селищата

са села без стени, сега градовете се ограждат с тухлени стени, поста.вени на

каменен фундамент. В tel1 el-Гa'ra отначало градската стена е ~,6~2,80 м

дебела, а по-късно се прибавя оше една с дебелина 3 м. Това показва, от

една страна, строителните възможности на населението, а; от :Цруга, свиде

телствува и за съществуващите опасности. Гробовете са в пещери извън на

селеното място, като отчасти има изгаряне на тялото (при Кинерет). От

глеждат се пшеница, ечемик, леща, боб и грах, масли!Ш, смокини J:f; J/ОЗЯ.

Последните се въвеждат в Палестина за nьрви nьт през този период;.

Облеклото на мъжа е просто: престилка около бедрата с пояс, K~KTO

показва изображение в гроб в Инти (У дин. Египет), където има .сцена с

превземане на пале'с'гински град. През това време се изнася маслimtЩо масло

за Египет. Египетското културно влияние е по-голямо. През средния- ~ронзов

век (2200--1550 .r.) се забелязва отначало създаване ва ce~a от пояУНQ.мадн,

а след това и процес на укрепване на градовете. ЗаклиНателни'египетски

текстове (XII-X.III династия = около XIX-XVIII в.) споменаватне само

редица градове, но и техни князе, чиито имена показват северозападни се

митски диалектни особености. Тъй като подобни имена се срещат вече в

Месопотамияи Сирия, счита се, че вълната на аморейското преселване е

засегнала на запад и Палестина.Образуванетона имена с теофоренелемент
(име на божество) напомня за номадска традиция, както.изтъква Г. Позе

нер. В повечето градове-царстваима само по един владетел·.

ОnисанШ! на 'живота в Палестина и Сирия и на плодородиетотам от

кривамев Повесттана Синухет (от' около 1962 г. пр. Хр.) . .в нея'се спомена

ват смокини, грозде, мед, маслинено масло, пшеница, двузърненка, плодове,
добитък и дн.веч, говори се за живота на номадите в шатри и за чести битки.

КераМиката показва връзки с Угарит. Към тази епоха се отнася нашествието

на хиксосите в Египет, които владеят страната ДО 1580 Г: Между'ТЯХ има

много семитИ. Разпокъсаността на градовете-царства в Палестина продъл

жава и през късния бронзов век (OK09l0 1550--1200 г.). В керамиката личи

както египетско, така и хуритско влияние:От тази епоха в МегиД6 са 'наме

рени сК'Ъпоценни предмети от злато, слонова кост, лапис лазурит и др. За

отбелязване е още, че са установени две раЗРJ!шителни въ/ши. пьрв.amа е око

ло 1350 г. Тогава падат Мегидо, tell beit-mirsim и Ветил, а ЙеРИХОff- малко
ПО-КЪСНО, РКОЛО 1325 г. Втората вълна е през Х:ПI в., когато са разрyrцени

tell ed-duweir (Лахиш, около '1260 г. пр. Хр.), Хацор и др. Някои градове

като Мегидо и Бет Шеан се държат до къМ' 1150 г. Тези данни спомагат да

се установи и настаняването на израuлтЯllите и постепенното завладяване

на селищата в Палестина от тях.

1. Ханаанци. Терминът "ханаанци" има няколко значения. 1, С него се

обозначава населението на Ханаанската земя като страна под властта на
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118 фараона и в такъв случай угаритците не са ханаанци, докато други народнос

ти на тази територия се включват в ханаанския варод. Вследствие на това,

като зависими от Египет, ханаанците са причислени в Бит. 10 гл. към хами

тите. 2. Другото значение на името "ханаанци" е за еди/{ от народите в

тяхната страна (срв. ВТОР. 1:7).3. Ханаанците от бронзовия век и началото

. на железния са тези, които древните rьрци наричат "финикийци". а римляни

те - "nуни".

Фиг. 69. Надпис (стела) на МерlIl!nтах - т. lIар.

"Стела Израил"

Фиг. 70. ХанааllСЧ (семит) от хра.на 1111 Сусаки",

(Шешонк) 6 КаРllак, Ег. Египетските писари

юобразяваm С7>седllите народи, като се стараят да

предадат сра6Щlтелно точно техни.., 6ыlен,' облик.

СеМlllnите са С голяма брада и дълzа коса. От

1I10бражеllията е ЯСIIО С7>ЩО, че .ннозиllсm60mо

хаllааllЧU са семити.

Ханаанците са семити от западния клон и произхождат от онова IIрото,

ханаанска население, което обитава през 111 хилядолетие крайбрежието, Па

лестина и Сирия, и говорят nалеоханаанскu език. Много страни от техния

живот, държавно ycrpoйcrвo, икономика и търговия, религия И език .разкри

ват документите, намерени' в Ебла. Те създават висока ку.лтура. Градовете
:им по наши съвременни разбирания са обикновено малки, но някои (като Арад)

показват IpИЖJПlВO планиране още в ранния бронзов век. Когато Авраам идва

в Палecrин.a, ханаанската организация се характеризира с ди<j:юрмизъм, тъй

като ханаанците живеят в добре укрепени селища, но С'рсд тях има и номад

1ш племена. По-късно, както показва Амарненският архив (ХУ в. пр. Хр.),

под върховната власт на Eпmет ханаанските rpaдoвe-цapcтвa често вражду

Ба;Т помежду си или образуват коалиции. понякога с ,,хабиру" . ханаанското

общество е земеделско, селско. Стареите на рода играят важна роля, но

централно място заема дворецът. Със своя бюрократичен апарат градът

царство е силно организиран, както показват табличките от архивите на
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Угарит и Ебла. В последната има 11 700 държавни служители, от които не- 119
малка част са чиновници. Икономиката е държавен монопол, тъй като дво

рецът регулира търговията и контролира занаятчиите, които са търговски

организирани (в Угарит). Има и военна аристокрация - maryannu. Нали-

Фиг. 71. Жител на Хаиааи. Носи фина

6p'bXlla дреха с тъкаии фигури. Пластuческо

изобраЖСllие 6ЪРХУ 'жезъл "а фараон

TymaHKaAloH (Музей АlUмолеум,

Оксфорд, АllгАUЯ), Х/У 8. пр. Хр.

чИето и говори за хуритско и индо-арийскоовладяване на местната власт в
средата ва 11 хил. пр. Хр. Държавата събира данъци и налага безплатен

труд (ангария). Робите се взимат от ДЛ'ьжниците и пленниците: Тези харак

терни черти на локалната царска власт дават повод на кръгове около пророк

Самуил да изразят отрицателното си отношение към нейното въвеждане

при израилтяните (срв. '1 Царств. 8 гл.).

На ханаанците принадлежи и откритието на азбуката - клинописна в

Угарит, и линеарна, от която произлиза и· нашата. 'Хана~шците са езичници.

т,,яхната религия се разглежда нататък на с. 400'"-406. Според 'н'якои автори

гергесейците (Мат. 8:28) край Генисаретското езеро са от ханаански произ

ход.

2. Аморейци. (шумерски: mar-tu; акадски: атигги(т) = Запад). Етимо

логически акадското название сочи първоначална широка употреба на ~OBa

ИМе. По същия начин и в Стария Заве:г "аморейци" ('emori) има различни

значения: 1) всички жители на Палести~а (срв. Бит. 15:16); 2) жителите на

планинската област в Противоположност на обитателите на долините и·рав

нините'. (срв. Числ. 13:30); 3) специфичен nарод със свой цар (~pB.

Числ. 21:21 сл.; ВТор. 2:26 сл.). Това име се среща за ·първи път в един

предсказвателен текст от времето .на Саргон 1 (около 2371-2316 г.). П'о
това време аморейците са HOMaдe~ народ, вероятно от западните пустини. .
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120 (kur-щаr-tu) - от· гледна точка на месопотамския жител и следователно

географското му означение не говори нищо за етническия му произход.·Зато

ва например и Средиземно море се нарича поиякога в КЛИНОnИСНИ текстове

"Аморейско море", т. е. западно. През XXIII-XXI в. аморейците проНИI<

ват във Вавилония и в редица градове (Ларса, Исин, Мари) започват да

управляват семитски династии от семитския северозападен клон, докато

през XIX в. се основава и П'ьрвата д'инастия във Вавилон, чийто особено
известен цар е Хамурапи. Подобни династии се появяват след това· и в Си-·

рия (Алепо, Катна, Алалах). След хетейските победи и залеза на Вавилон

(около 1531 1'.) аморейските династии изчезват. Архивите от град Мари,

който е населен с аморейци, показват езикови образци, близки до библей

ския еврейски. Несъмнено аморейският език принадлежи към една група,

заедно. с ханаанския и арамейския; вероятно има и някои индоевропейски

елементи.В езическия пантеон на аморейците влиза бог Марту, когото отъж

дествяват с бога на бурята (Х)адад. Негова съпруга е Аширтум (Астарта).

3. ХетеЙци. Явяват се в историческите извори като индо-европейски I!pe~

селници от североизток, които се заселват в Мала Азия през ранния бронзов

век (около 2000 г. пр. Хр.). Там те намират анатолийския народ hatti, с кого

то се смесват и чието име приемат. Богатите архиви от столицата на хетей
ското (хетското) царство Hattusa(s) (при Богазкъой) разкрива много страни

от живота, езика, културата и историята на този народ. През ХУ в. тяхната

арми;я. е ПРQгонена от египтяните след победа при Мегидо. По това време

са сЪбрани хетските закони, които са по-хумашiИ от тези на Вавилон и Аси

рия. В някои детайли 'в тях се забелязват сходства със старозаветните зако

ни. След падането на хетската империя в Мала Азия и Сирия съществуват
хетсlCИ градове-царства. Поради това D асирийски и вавилонски документи

СИРИЯ'е наричана и "страна Hatti".
В Стария Завет също се споменава за хети (хетейци), например в района

на Хеврон (срв. Бит. 23:3 сл.) и Вирсавия (Бит. 26:34 сл.). Отъждествяване

то им е затруднено, понеже хетските жени на Исав носят семитски имена,

които, разбира се, биха могли да са им дадени и впоследствие .. За Йерусалим
в Йеэ. 16:3,45 се казва, че в него има смесено хетско и аморейско население
("основание"). Това се потвърждава от името на йевусееца Орна (Araunah,
срв. хет. аrаwапis = "свободен"Човек", "знатен"), което се споменава във 2
Царств. 24: 16-24. Хетеецът Урий е също от Йерусалим (2 Царств. ·11 :3
24). Според Л. Уули хетите в'Палестина са остатък от населението на blrbet
el-kerak край Генисаретското езеро през ранния БРОН;З0В век, което е дошло
откъм Кавказ. Остава неизяснено обаче как те са полу'ШЛИ И!l{ето хети, кое

то теХlШте сродници получават в Мала Азия. По-скоро хетите ~BaT в Па

лестина откъм Мала ~зиЯ. Това се потвърждаваи от съгласуваносттамежду

Фиг. 72. ХуритС/<II ООЙllици. Хетско изображение.

Хуриtnското населе/lUе о Сеоероиз/t/ОЧllа Месопотамия и

Сеоерна Сирия през X~'Ill 8. пр. Хр. идоа 01t11<ьм

1/ланиllите U. 1/0сmеnеНIIО nроникоа о Мала Азия и

Xallaall. НеСl!миn/(жи.'l1l1 език 1/а хуритите е изоесml!1/ от

КЛU1/0nиСllи таблички от Богазкьой и YlapUIl1
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сделката на Авраам и Ефрон (Бит. 23:16-20) и хетските закони"КОИТОпо 121
това време може би са само обичайно право. Все пак въпросът не е оконча

телно решен.

4. Хуриmu. ·Не са семитски народ, Идват в Месопотамия от арменските

планини на североизток, от област, в която живеят урартейците (вероятно

прадеди на арменците). Езикът им е свързан'С урартейския, поради което би

могло' да се приеме, че е от кавказката група. Още преди 2000 г. пр. Хр. те

живеят охоло р. Тигър и на изток от нея. Постепенно проникват в Горна

Месопотамия и на някои места броят им става значителен. Пристигат и в

Сирия, където в Алалах представят една трета' от населението (около

1700 г. пр. Хр.), а по-късно, през XV в. - И ПО-Г0ляма част от жит~лите му.

Хуритско влияние се забелязва и на юг от Угарит. Хуритите са·и мнозинст

вото в Нузи, чиито документи разкриват техните обичаи и правни отноше

ния (ХУ в.).

Проникването на хуритите в Палестина е засвидетелствувано от. хурит

ски имена в Амарненския а'рхив и в Библията (Бит. 14:16; 36:20, ЗО). Прп
изследването на клинописните таqлиiп<и се установява, че има един слой
от военна .арпстокрация в градовете-царства в' Палестина. Поради това и

египтяните наричат Палестина и Сирия "земя IJurru". Хуритите пренасят

шумеро-акадската к>:лту,ра в Сирия. Със своите обичаи и право те също

оказват съответно влияние, както показват сравненията на документи от

Нузи с обичаите в патриаршеСК,ите семейства.

В Стария Завет се споменават"хорити" (в Едом, Бит. 36:20:-30) и хиви

ти (синод. 'превод: евейци - Бит. 34:2; Иис. Нав. 9:7). Данните за тях са

оскъдни и затова специалистите са създали различни хипотези за охаракте

ризирането им. Някои' се стараят да отъждествяват хурити и хорити, дру

ги - хорити И хивити. Има и мнение, че за обозначаване на южната област,

която е била населена по-къСно от едомците, израилтяните са използвали

!! ~
;Ф.~ о.а ,С) ,О CJ

Фиг. 73. Филистимци. Горен ред: изображения на аlllnроnоморфни саркофази; средс" ред:

изображения "а 80U1lU от т. нар. Морски народu; долен ред: филистимскакерамика
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122 египетското обозначение "хуритска земя", което се е давало на Палестина

и Сирия.

5. Филистимци. Общоприето е, че те нахлуват в Близкия Изток откъм

егейските острови. От 1950/1951 г. отново в дискусин се пледира за отъж

дествяването им с пелазгите, които обитават Тесалия (Гърция) и Ч1што вой

ници охраняват Троя, според Омир. Това схващане се подкрепя от Ол~айт,

Мичел и други. За съжаление данните на гръцките извори са оскъдни. йозеф

Визнер и други считат, че филистимците са сродни с тракийското племе

palaistinos по долината на р. Стримон (Струма). Някои филистимски имена,

известни от Библията, като Голиат (лидийски alyattes или walwatta) и Ахис

(синод. превод: "Анхус"), показват югозападен анатолийски (лувийски) про

изход. Малко преди настаняването на израилтяните в Палестина в египет

ските извори се говори за "морски народи", между които са pr/lst (пелесет,

т. е. филистимци, евр. peliStim). Те нахлуват към Египет и източното среди

земноморско крайбрежие, унищожават много градове (Угарит, Тир) вклю

чително и хетското царство в Мала Азия. Едва в 1175 г. Рамзес ПI спечелва

решителна морска битка срещу тях, увековечена на релеф в medinet hiibu.
Фараонът е безсилен да стори нещо, когато филистимците разрушават

ханаанските градове по крайбрежието и устройват свои седалища в Газа,

Аскалон, Азот, Екрон и Гет. По-късно тази област получава тяхното име.

Те прев~имат и Бет Шеан, египетски административен център. Филистимци

те владеят монопола за обработка на желязо и метал (срв. 1 Царств. 13:20).
Начело на споменатите пет града стоят "сераним" (Съд. 16:5; 1
Царств. 29:2), подобно на "тираните" в древна Елада (срв. seren с

'tupavvo~). Разкоn:ките потвърждават заселването им през 1200 г. пр. Хр.

Едва Давид успява да се наложи нзд тях.

Особено показателна е филистимската керамика, която се среща още в

Мегидо, Бет ШЩ1В, 'affiile (срв. 1 Царств. 10:5; 13:3 СЛ.; 31:10). Въз основа

на археологически материал М. Дотан посочва четири типа влияния върху

тази керамика: първоначално мике,.,ско (деЛВИЧ1<И с три дръжки, Т. нар. кра

тери и др.; птица, чистеща перата си, спирали, малтийски кръст, концентри

чен КРЪГ'и пр.) И кипърско, по-слабо египетско и израилско. Типичната филис

тимска керамИка изчезва през втората половина на ХI В.
Между филистимските имена се срещат и семитски (срв. Авимелех-

Бит. 26: 1). Този факт говори за наличие на връзка с ханаанското население.

И за процес на асимилиране с него. Глинените антроnоморфни (човекообраз

ни) саркофази показват връзка с други страни. По тези саркофази на главите

са поставени пера, каквито има и на главите на филистимците, изобразени

вМединет хабу.

Както изглежда, филистимците имат божества, които може да се съпо
ставят лесно с ханаанските. Във всеки случай те възприемат и ханаански

богове и ритуали, например Астарта и Дагон (Съд. 16:23). Почитат и Ваал

зебуб (синод. превод: Веелзевул).

6. Арамейци. В древни акадски документи се споменава град Арам в

областта на р. Тигър, източно от Асирия. Асирийският цар Теглатфаласар I
(около 1100 г. пр. Хр.) обозначава с името арамеи семитски номади в онази

област. Арам е също така лично име, засвидетелствувано в документи от

ПI династия на Ур (около 2000 г. пр. Хр.) и в Мари (около 1800 г.). Също

и в Бит. 10:22 един от синовете на Сим (Сем) се нарича Арам. Арамейците

постепенно се съсредотачават в Гориа Месопотамия в голямата извивка,

l)иблейс~а археология



известна ОТ извори }Сата Арам-Нахарайм (Арам на двете реки - Ефрат и 123
Хабор) или Падан-Арам (Бит. 28:6), но в ХII в. пр. Хр. арамейски номади

има, в цяла' Месопотамия, Сирия, Ханаан и дори в Северна Арабия. През

,ХI в. се образуват редица малки арамейски държави, които често носят име-

то "Арам": Арам-Зоба, Арам-Маака, Арам-Дамесек СС център Дамаск),

Арам-Рехоб и др. .
От Х-ТХ в. се появяват арамейски надписи. Арамейският език е севе

розападен семитски език, каквито са ханаанският и аморейският. Поради

това той е сроден на библейския еврейски (срв. 4 Царств. 18:26). В персий

ско време, хогата арамейският език се употребява като с;>фициален, канцелар

ски език, той постепенно се·приема от юдеите. Известни са в :roBa отношение

Елефантинските папируси. По ,времето на Иисус Христос той е вече говорен

от ~деите и под "еврейски" обикновено се разбира "арамейски", на който е

направен превод на Стария Завет (Таргум) и са написани Па-!lестинският

талмуд и мидраш, хакто и Гемара на Вавилопс~ия талмуд. Арц,Мейците дъл

го време са опасни врагове за израилqките царе (срв. 3 Царс!в. ,20 гл.), въ

преки изтъкваната родственост (срв. Бит. 24:10; 28:2). Малки' остатъци от

християпизирани арамейци (т. нар. "асирийци") живеят понастоящем в Си·

рия, Ирак и Иран. .
7. Моавци. Името им се среща в клиноi1Исни табличк~ като та'аЬ,

та'аЬа, ти'аЬа. Населяват земята на изток от Мъртво море. Според израил

ската предание те са родствени на Авраам (Бит. 11 :27). При настаняването

си в Палестина Рувимовото коляно получава за дял моавската земя. Враж

дите с моавците продължават дълго (срв. Съд. 3:12 сл.; 4 Царств. 3 гл.).

При цар Давид отношенията между израилтяни и моавци са добри, може

би и поради това, че моавката Рут е баба на Давид.

Фиг. 74. Па.llfетник (стела) на ,l/fоаllския чар Меса.

Открит 11 ДиllОН (1868 г.) и счупен от бедуини с

оглед yKpUllaHemo му. ИЗllьнбиблейски исторически

Сllидетел за lIойнаmа 'на ,l/fоаllчиmе' срещу

израилския, юдейския и едомския чаре ОКОЛО 840 г.

пр. Хр., както и за 8Яр8ания, религиоз"и

практики и езика на ,l/fоа8чите
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124 През 1868 г. в dlblin. (древния Дибон) е намерена каменна плоча на

моавския цар Меса. .това е уникален паметник. От него се установява, че

моавският език е диалект на ханаанския и твърде близък до библейския ев

рейски. На тази плоча се разка,зва от моавска гледна To~a за войната на

израилтяните (на израилския цар Йорам, юдейския Йосафат и съюзника
им - едомския цар) с Меса. Моавският цар принася на бога Камос (Хамос,

Камош) свой син в жертва при градските стени. Навярно съюзниците не

успяват да превземат града Кир-Моав (да. kerak) вероятно при вида на

жертвата; но може би и поради арамеЙ<.;катазаплаха. В текста на този па

метник (1,13 м висок и 70 см широк с 34 реда текст) Меса отдава и пораже

нията, и победите си на Камос, За пръв път извън Библията в Палестина

тук се среща името на Яхве. Освен това от текста става ясно, че моавците

имат обичай да "посветяват" (1].erem), т. е. подлагат на унищожение жите

лите и цялото имущество на завладения от тях град.

При Йеровоам II (около '782 "г.) моавците отново падат под израилска
власт. След плена Ездра и Неемия са против браковете между израилтяни

и моавци (Езд. 9: 1; Неем. 13:23).
8. Амонитци. Те са сроден народ на израилския (срв. Бит. 19:30 сл.) и

живеят отвъд Йордан, на север от Моав. На израилтяните се препоръчва да
се отнасят с тях moбезно (Втор. 2:19). Отначало отношенията на амонитци

те с тръгналите за Ханаан израилтяни са добри, но впоследствие нерядко

амонитците влизат в съюз с моавците (срв. Втор. 23:3 сл.; Съд. 3:13) и на

падат израилтяните (Съд. 11 гл.; 1 Царств. 11:1 сл.). Под влияние на амо

нитските си жени Соломон се увлича в служение на боговете им МИJII(ОМ

и Хамос (Камос) (3 Царств. 1l:1 сл.). От асирийски 'извори е известно, че

амонитците участвуват в бнтката при Каркар през 853 г. пр. Хр., заедно с

Ахав и царя ва Дамаск - Венадад, против Асирия. По времето на Теглатфа

ласар 111 (745-727 г.) и на Асархадон(680-669 г.) този народ плащаданък

на Асирия. След вавилонскияплен амонитскиятвожд Тобия се присъединя

ва към онези, които пречат за възстановяването на Йерусалимския храм
(Неем. 2:10). Множеството гробове, печати и надписи по статуи (УН

VI в.), намерени при разкопки, свидетелствуват за знаЧИl:-елния брой на амо

нитците.

9. Кеnеuци. Те са племе от неизраилски произход. Водят полуномаден
живот на границата на Израил или в пределите на самия Израил. Израил

ското предание ги счита за твърде древво племе, за потомци на КаШl

(Числ. 24:21). Племето се споменава в египетски и месопотамски извори от

XIX и ХVIП в. пр. Хр. Кенейците живеят тогава източно от Йордан и се
придвижваткъм Южна Палестина. В известието си за битката при Мегидо

(1479 г. пр. Хр.) Тутмозес 111 споменава за намиращ се наблизо поток "Ки

на", чието име напомня за кенейците (срв. Съд. 4:11).
Етимологически погледнато наименованието на това племе идва от

qajin - "занимаващ се с металообработване", "ковач", "занаятчия" .. При
ема се, че това племе c~ занимава с ковачество, живее в шатри и същевремен

но отглежда добитъка си. Това предположение се подкрепя от факта, че

кенейците пребивават в местности с медни находшца (Синай, Негев).

Crpaпствуващите ковачи не се ползват с внимание от страна на пастирите, но
имат престиж пред земеделците. Тяхната работа се придружава от ритуали

и цер~монии, тъй че създават впечатление за заклинания или магии, когато

превръщат рудата в метал, както изтъква К. L. Forbest. 'Затова във Финикия
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ковача на желязо наричат "магьосник" (срв. преносната употреба на тази 125
дума у нас за човек, твърде добър в изкуството си). Като ковачи кенейците

вероятно не са били замесвани в конфликти (срв. Съд. 4:]] СЛ.;

] Царств. ']5:6). Съществува и хипотеза, че Моисеевият тъст, кенейско-ма

диамският свещеник Йотор (Йетро), е по'штал също Яхве, Т. е. че вярата е
обединявала израилтяните и кенейците. (За рехавитите вж. с. 519-520.)

10. Мадиамци (midjanim). ПО всяка вероятност са сродни с кенейците

или влизат в съюз с тях. Мадиамцитесе занимаватс търговия и поради това

обикновенопътуват с кервани. Имат родство с арабскитеплемена (съгласно

Бит. 25:1-2 са потомци на Авраам от Хетура). Странствуват в Синай и

нападат жителите на Палестина и на Моав (Бит. 37:28; Числ. 10:29). В съ

дийската епоха Гедеон им нанася голямо поражение (Съд. 6-8 гл.).

] 1. Кеllезейцu и кедМОllеЙци. За тях се знае твърде малко. Кенезейците

са вероятно сродни на хенейците и се поселват сред Юдиното коляно, от

което се асимилират. Кедмонейците ги следват.

12. Амалuкиmцu. По всяка вероятност тези номади са семити. В

Изх. 17:8 и други старозаветни откъси амаликитците са означени като по

томци на Исав. Влизат често в битка с израилтяните (при Рефидим на Си

най - срв. Изх. 17:8 сл.; и при Хорма - срв. Числ. 14:43, но също и в Па

лестина - срв. Съд. 12: 15).
13. Халдейци. Областта край Персийския залив в днешен Ирак в древни

те извори се нарича mat Ka1du (халдейска земя), по името на обитаващите

я племена. Произходът на халдейците не е установен със сигурност. Във

11 хил. пр. Хр. тази територия се нарича "морска страна" (mat tamtim). През
1 хил. пр. Хр. асирийските царе (Салманасар 111, Ададнирари III) вече се

хвалят, че са превзели градове или селища на халдеите (haldu). Меродах

Валадаll (Marduk-apla-iddina), един от племенните вождове, влиза в договор

с асирийците и властвува над Вавилон през 721-710г.Той изпраща прате

ници при юдейсхия цар Езекия (4 Царств. 20:]2 сл.) за подкрепа против

асирийците. Когато след смъртта на асирийския цар Асурбанипалдържава

та отслабва, халдейците използват това обстоятелство, завладяват отново

Вавилон и в 627 г. техният вожд Набополасар се качва на престола. Особено

е известен неговият син Навуходоиосор 1I (Nebuch-adrezzar, асир.: nabu
kudurri-u~ur, 605-562 г.), хойто завладява Юдея, разрушава Йерусалим и
отвежда в плен юдеите (587 г.). През октомври 539 г. персийският цар Кир

слага край на халдейската династия.

Халдейците поддържат традиционните вавилонски школи във ~авИJ'JОН,

Борсипа, Сипар, Ур и Урук. Поради това те се славят като учени (срв.

Дан. ]:4; 2:2 и др.). В Шl<олите се изучават езици (шумерски, акадски, ара

мейски), астрономия (примесена с астрология), математика, медицина, и:сто

риоq>афия и религиозни текстове. В Библията означението "халдейци" не

рядко е синоним на "вавилонци". В по-късно време името "хgлдейци" става

наименование за чародеи, предсказва чи и вълшебници.

14. В множество писмени документи от древния Близък Изток се споме

нава за "хабиру" , хоито няхои специалисти са отъждествявали в миналото

с евреите. Ясно е обаче, че с ахадската дума "хабиру" (SA.GAZ) се обознача

ват наемни работници, чужденци, наемни войници или полуномадни племе

на, които може да са от различна народност. Следователно с тази дума

се обозначават "евреи" в твърде широк смисъл, а не специално Якововите

потомци, израилтяните. .
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ЧАСТ 11

ЧАСТЕН, СЕМЕЕН И

ОБЩЕСТВЕН БИТ

Глава 1

ХРАНА, ОБЛЕКЛО И ЖИЛИЩЕ



§ 21. 129

ХРАНА

Обичаите за хранене на древните израилтяни отразяват общите условия

на живот в тяхната среда. Като полуномади и по-късно като уседнали земе

делци те подражават на съседните народи и по-специално на ханаанците.

Отличават се със строго спазване на ·някои забрани за храни. Историята

на египтянина Синухеm, който отива в PereHy (Ханаан) като бежанец, дава

представа за храната в Ханаан през средния бронзов век :-- около времето

на Авраам и неговите потомци. Местният старейшина в пустинята му дава

вода и варено мляко, за да утоли жаждата си. В разказа се споменава, че

Ханаан е обдарен със смокини, грозде, вино, мед, маслини, други плодове,

ечемик, ранен сорт пшеница и с добитък (срв. всичко с Втор. 8:8). Когато

след време Синухет се'издига и става един' от малките князе 'в тази земя,

той има за всекидневна храна хляб и вино, варени в мляко ястия, варено

месо, печени птици и дивеч. Когато странствуват, израилтяните биват бла

гословени да имат в бъдеще жито, плодове, маслинено масло и'месо в 'Изо
билие (срв. Втор.7:13; 32:14). Непосредствени сведения за ежедневния живот

на израилтяните, станали земеделци, дава Гезерският земеделски календар

(Х в. пр. Хр.). В него се посочват помесечно полс~ите трудове за отглеждане
на ечемик, пшеница, просо, маслини, грозд~, смокини; нар, сусам и зеленчук.

Притотвянето на храна е свързано с някои придобивки на човека като

огъня, поминъка му и положението му в обществото. За номадите, полуно

мадите и обикновените земеделци месото не е ежедневна храна. За Дцвидо

вите хора от крепостта в района на Ен-Геди храната е хляб, вино, жито,

сухо грозде, смокини, малко месо и няколко овци (1 Царств. 25:18). При
Соломон се достига до разкош. За двора се изразходват ежедневно 30 кора

фино брашно, 60 кора обикновено брашно, 10 тлъсти вола и 20 говеда, които

ходят на паша, 1ОО овци, както и елени, газели, сърни и охранени птици

(срв. 3 Царств. 5:2 сл.). Разточитулството на богаташите и в дарския двор

по-късно се подлага на остра критика от пророците.

Главна храна за древния жител на Близкия Изток е хлябът. Човек е

познавал от стотици хиляди години огънят, но първите затварящи се п~чки

за изпичане на хляб са от края на VI хил. пр. Хр. и са откриrrи в Египет. По

дълговековна традиция житото се яде и сурово. Житиите зърна на l<ласа се

стривали още зелени и се' ядели направо, така както днес ядем орехи. Друг

начин за използване на житото е класовете да бъдат припичани в яма. Този

начин на обработка се споменава многократно в Стария Завет (срв.

Рут 2:14; 1 Царств. 17:17). С припече ни житни зърна се приготовлявали и

деликатесни ястия: смесвали се например с орехи и меД, така както се приго

товляват сусамки и леблебиЙ:ки. От един асирийски дохумент става известен

интересният случай, когато асирийският цар Асурназирпал 11 (883-859 г.)

разпоредилна едио угощениев двореца му в Калах да бъде поднесеноястие,
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130 приготвено от 100 кошници припечени житни зърна, около 30 л орехи, око

ло 30 л пистации и др.

Хляб се приготовлява през онова време както от пшеница, така и от

ечемик. В Палестина пшеницата е скъпа и затова обикновеното население

използва за храна повече ечемика, особено -когато припасите пшеюща при

вършат. Ечемичната жътва се извършва обикновено няколко седмици по

рано от пшеничната и тогава на трапезата имало само ечемичен хляб.

За приготвяне на брашно зърна1'а били стривани между два камъка: еди

ният по-голям, продълговат и леко извит нагоре, а другият - овален. Този

Фuz. '15. Ka.,\fbHU за стриване на жито. Предкера.'II. неОЛIIIII. Йери:СО1/

вид мелнични камъни са в употреба в целия Близък Изток още в VIII хил.

пр. Хр., както показват многобройни находки. Шепа жито се поставя на

долния по-голям камък и с овалния се стривала. По-едрите парченца се от

странявали, но ~олкото и да се внимавало, в брашното попадали песъчинки

от камъните. Това водело до износване на зъбите и до стомашни възпале

ния.

По-късно влиза в употреба рЪ'fната мелница. Тя представляваедин кръ

гъл голям камък с дупка в средата, върху който се поставя друг, също кръ

гъл, но с издатък и дръжка. В средата се насипвало житото за смилане. В

Гезер е намерена такава ръчна мелницаи разлат хаваН,поставенна крачета,

за едро чукане на жито. Най-новата нахоДка е от Арад. Полученото брашно

може да бъде фино или едро смляно, подобно на булгур. В древността от

•
Фuz. 76. Мелничеll камък (РЪЧ1/а меА1/lIца)

Фиz. 77. CAyza стрива жито и меси ХА!/6

(Bapoвul<osu статуйки от Гизе, Ezunem)

l'

ранна утрин в селището се чува въртенето на ръчните мелници. Във всеки

дом се приготовлява толкова брашно, колкото е необходимо за храна през

деня. Въз основа на съвременни опити на такива мелници се установява, че
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за един час работа могло да се смели около 700 г брашно. Домакинята би 131
трябвало следователно да стане рано, за да приготви хляб за семейството

призори. Когато Йерусалим пада в ръцете на вавилонските войски в 587 г.
шумът на мелниците престава в опустошения град (срв. Йер. 25:10). За при-
носи в култовия живот и в двореца се употребява фЦНО смляно брашно (срв.

Лев. 2:1 сл.). Това се постига чрез двукратно смилане. Меленето на брашно

за онази епоха е работа на жените и на робите. Ето защо жогато Самсон

бива хванат от филистимците, те го принужда.ват да върти мелничен камък.

По този начин го унизяват допълнително (срв. Съд. 6:21).
От брашнената каша и булгура се стига до приготвяне на тестеllи хлеб

чета. Употрерата на каша и малки тестени l<Ъсчета веРОЯТНО'се обуславят

от лошото състояние на зъбите. Твърде рано неолитният човек, пък и чове

кът от бронзовата епоха, е оставал почти без зъби или със силно повредени

зъби вследствие на болести, неправилно и недостатъчно хранене и други

причини. До печене на тесто може би се стигнало, когато някоя. жена по

невнимание поставила парче тесто на нажежен от силното слънце камък.

Добрият Bkyc допринесъл за разпространяване на печения хляб. В музея

Пергамон в Берлин може да се види тънко хлебче с диаметър 7 см, намере

но в Египет (от 'около 2600 г. пр. Хр.). В Палестина в tell еl-щ 'ra'e открито

хлебче с диаметър 3 см от по-ранно време.

фuz;· 78. Разлuчни форми

хляб и Сlf4дкuши. (Египет)

\'

Библейската евреЙска дума за хляб е lehem (сродна с арабската и сирий

ската). Тя е от корена ll)m:---"правя нещо масивно, твърдо". В Египет хлябът

е свързан непосредствено с култа. Затова в йероглифите от ЦI хил. пр. Хр.

знакът за "хляб" е в същото време и знаж за "жертва· ... В Израил първите

хляб~е от новата реколта жито се принасяли в жертва. Този хляб се нарича

от израилтяните lehem panijm - "хляб пред лицето (Божие)".
Първоначално хлябът ще да е бил безквасен. И до днес пастирите на

Изток предпочитат прясна пита, тъй като се приготовлява бързо. Библей

ските патриарси и потомците им сигурно са ynотребява.ци предимно безква

сен хляб. Едва по-късно, когато израилтяните' се настаняват в Палестина,

започват да ядат квасен хляб, подобно на ханаанците. В спомен на древния

обичай и като символ на бързото напускане на Египет останал празникът
Безквасници, когато в течение на седмица се ядат безквасни хлябове

(!llЩ;~бt), приготвяни от новопожънатото жито.

'Нощвuте, в конто се замесва хляб, изглежда се 'правели първоначално

от леко дърво и били матен, тъй като можело да се . загънат в дреха и ·да

се носят на гръб (срв. Изх. 12:34). Има намерени глинени модели, които
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132 говорят за наличието на каменни нощви. Тестото се замесвало със сол и

понякогасе прибавяломаслиненомасло (срв. Лев. 2:4 сл.). След втасването

домакинята оформяла хляба в зависимост от брашното (от ечемичено хля

бът не можел да бъде тънък) и от метода на изпичане (хлябът печен в пепел,

могъл да бъде и по-тънък).

Най-обикновеното печене на хляб ставало върху камъни, нажежени от

огън, като тестото се засипвало с горещата пепел. И днес б~Дуините на Си

най наричат така опечения хляб "огнен хляб". Друг начин е изпичането на

тепсия, понякога желязна (срв. Йез. 4:3), но по-често от глина. Такива теп
сии са намерени в Гезер. Тепсията се поставяла върху огъня, а на нея слагали

тестените хлебчета. За печене се използвал и СЪД, подобен на тиган (marheset)

Фиг. 79. Та6а за печене х./яб Фиг. 80. Кера."иЧllа n./Qча за IIl!чеllе ХЛ!16

с похлупак като при печенето се прибавяло маслинено масло. С дъното

надолу той служел като тенджера, а с дъното нагоре - за печене на хляб.

Зимно време, поставен върху ямичка с жар, този тиган служел за отоплител

на печка. Така постъпват бедуин'нте и до днес със своя "sadj".

Фиг. 81. Пещи: а) Йерuхон (XIV 6.).
б) Табу", 60 см.

в) TaJlYp.
г) Селска пещ (Галилея)
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В Близкия Изток са познати два вида печки за печене на хляб. Първата 133
от тях се нарича [аьйn. Тя представлява полусфера, изградена от глинени

буци, примесени с плява, и обикновено била в двора. Имала два отвора:

долу - за горивото, а горе - за поставяне на глинено гърне за варива: До
днес този вид пещ има почти непроменени. размери (80--1ОО см' диаметър

и 60 см височина). Горивни материали си остават сухият говежди тор, ЩIЯ-

'B~Ta, дървата. След разпалването'и почистването от пепел тестените хлебче-

та се 'полепвали отвътре-през отвора. След няколко минути те става.л.И хруп-
кави и сами падали долу. ДругИят вид печка се нарича (аnnйт. За пръв път

тя се споменава в Египет, но е отрано в употреба и в Месопотамия. Самото

име подсказва това (на акадски tinura, по арамейски tannura). Това е голяма

цилиндрична пещ, която може да обслужва повече хора. Долният и отвор

е за почистване иа пепелта, а през горния отвор се поставяли тестените хлеб·

чета по нажежените стени. На Изток един пълнолетен човек коисумира по

една трета каб хляб днев1l0, т. е. малко повече от 500 г. Три мери брашно

били достаТъчни за 54 души дневно (срв. Бит. 18:6), а в случай на едно хра-

нене - за 162 души. По времето на Саргон Акадски (о.коло 2350 г.) е имало
танур, както установява А. Паро. В Мари е открита подобна пещ от

11 хил. пр .. Хр., а в гробницата на Рамзес ПI в Тива са изобразени и дейст

вията, които се извършват в една хлебарница.

Грижата за приготовляване на хляба във всЯкО дома.кинство лягала вър

ху жената, но в големите домакинства (като дворцовото например) имало

Фиг. 81. Царска хлебарница (Египет>

специални хлебари. Така било в Египет (срв. Бит. 40:2 сл. и 110соченото из

ображение в Тива). По-късно в Йерусалим се появила хлебарска улица
(Йер. 37:21). Изпеченият хляб се поставял в КОШНИЦИ (срв. Бит. 40:16), а на

път се носел в торба (срв. 1 Царств. 9:7).
.При скотовъдците млякото било ежедневна храна. Най-древно изобра

жение на доене е запазеНО'на фриза на един храм, посветен-на месопотамска

та богиня Нинхурсанга (около 2800 Г. пр. Хр.) в tell еl·~оЬёd.(убаЙд на 6 км
от Ур). Египтяните вярвали, че млякото може дори да съживява, тъй като
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134 знаели, че майчинотомляко предпазваот заболявания.Затова в гробницата

на принцесаKowit, която починала около 2000 г. пр. Хр., между поставени

те npедмети от важна необходимост повечето били делви с мляко. В Палес

тина, където водата не била тъй в изобилие, а още повече в пустинята, на

госта се поднасяло мляко. Често се пиело рядко кисело мляко (срв.

Бит. 18:8), подобно на нашия айран.

Фиг. 83. Готвене с употреба lIа

Оl/JlUца. Егиnетс"о изобраЖl!lIuе. При

xpallelle lIе се използвали прибори

като ложица. 1I0Ж и вилица. Сос

залы, ХЛ!lб се топвало 8 яденето

През миналия век е установено, че бедуините са познавали и мляко на

прах, без да може да се каже кога точно са започнали да го употребяват. При

изследванията си в Синайската пустиня историкът Карл Буркхард използва
такова мляко (1812 г.). Сега е известен и начинът на ПQлучаването му. С

парче ленен плат се покривала душа в 'земята, тъй че се образувало затворе

но пространство, подоt?но на кесия. В нея наливали мляко дотогава, докато

те.чната му част попивала в земята, наливали наново и т.·н., същевременно

биели млякото, докато се получела твърда буца. Разтваряли я в солена луга.

Полученият разтвор изсушавали на слънце. Така накрая бедуините се сдоби

вали с мляко на прах.

Прави впечатление, че Ханаан се прославя като страна, 8 която тече

"мед и мля,ко" (срв. Изх. 3:8 и др.), но млякото не се принася като безкръвна

жертва, навярно най-вече поради употребата му в езическото богослужение.

Пред жертвеника на Озирис всеки ден били принасяни 360 делви мляко.

Маслото добивали, като биели млякото в меха с юмруци (срв. Прит. 30:33).
Известно било и сиренето (1 Царств. 17:18) - краве и овча (2
Царств. 17:29). При разкопки в гроба на египетски фараон от 1 династия

(около 3100--2920 г.) са открити остатъци от сирене.

Млякото обикновенодържали в мех, както се вижда от едно изображе

ние в Бени Хасан (между Тива и Мемфис). Меховете от агнешка кожа се

използвализа мляко, а по-големите- за вода и вино. При кожените мехове

за вода, мля~о и маслинено масло страната на козината била отвътре (тя

била ощавена, остригана). По-рядКо се употребявали мехове с две отдел~-.

НИЯ, за два вида течности. Благодарение на постепенното изпарение през

кожата млякото и водата се запазвали дълго време хладни, тъй че за извест

но време меховете играели роля на "хладилници".

Маслиненото масло се употребявало обикновено за готвене, а маслини

те се ядели. На Изток и по-специално в Палестина обичали и зеленчуците:

краставици, лук, чесън; подправките - кимион, копър, гъозум и горчица

(синап); плодовете - бадеми, ябълки, нарове, портокали и др. Някои от

тези плодове били характерни само за отде,лни райони (например фурми и

портокали в Йерихонското поле). В кухнята на палестинеца важно място
имали бобовите растения - боб, леща, грах. На. трапеза се поднасяли също
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дини и пъпеши. Бобът, лещата и др. се съхранявали в глинени делви, а пло- 135
довете - в кошници'.

Рибата се употребявала за xp~Ha повече в Египет, а в Палестина - в

по-късната епоха. По отношение на месото и скотовъдецът, и земеделецът

проявявали пестеливост. Единствено богатите хора си позволявали Л)1<са да

имат месо в менюто за всеки ден (Неем. 5:18; 2 Царств. 12:4). Народът
приготовлявал месна храна само за празници и за роднинската трапеза при

жертвоприношение. Кръвта посвещавали на Бога, тъй като в старозаветно

време се считало, че тя е живецът, душата на. '?КИВотнрrо (Бит. 9:4;
Втор. 12:23 сл.). Впрочем тази забрана била повече с оглед на противо

действие по отношение на езическите култове, в които кръвта била в употре

ба (срв. Пе. 15:4). Въз основа на угаритеките таблички се установява също

така, че и забраната да се вари козле "в маЙЧИflО мляко" (Изх. 23:19) имала
за цел да предотврати участието на израилтяните в ханаанския култ.

Вода,mа на трапезата не била в изобилие, особено през сухия период ~a

годината. Тогава се ценя,ла "живата .вода", почерпана от извори, а не от

водоеми, каквито също се ИЗПОЛЗI!али за набавяне, на вода за пиене. Подна

сяло се и вино. От дълбока древност Ханаан е изно.сител на вино. През

1450 г. пр. Хр. фараон Тутмозес III взел от. Мегидо като плячка 1.71 делви

с подсладено вино. В гробове от ранния. бронзов век (3150-2200 г.) са от

крити делви с остаНI<И от вино, главно червено. Ако се смесело виното с

вода, то се считало за повредено(срв. Ис. 1:22). Обичаят да се смесва с вода

е от римско време. Във виното поставяли обаче подправки или аромати

(срв. Песн. на пес. 8:2). Рехавитите забранявали изобщо пиенето на вино

(срв. Йер. 35 гл.), а на назореите това било забранено по IlpeMe на обета
им.

Сикер се споменава на много места (cPI;J. Втор. 29:6; Съд. 13:4). Има
различни обяснения за тази напитка. Смята се, че наименованието се из

ползува за означаване на: бира, мидийска или египетска (според равините),

ябълково вино или медено ,вино. ОТ самото име (sakar - ,напивам се; пиян

сЪм) става ясно, че сикерът е силно упойващо питие (срв. синонимната упо

треба на сикер вместо вино, Числ. 28:7, 14 и Изх. 29:40). Имало е и вино от

фурми.

Фllt. 84. РlIмска трапеза

(Из~6РilЗlCеНIII! от ПОJНnеiJ)

Сладкиши не са липсвали. Простото добавяне на маслинено масло е

превръщало хляба в "кекс". Бедните приготвяли сладкиши от ечемик, трици

и шушулкови плодове. Прибавяли и див мед. Сладкишите се наричали по

различен начин според предназначението им - празнични, сватбени~ за бол
ни и др., и са имали различна форма. Тамара приготвила за брат си кекс
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136 във форма на сърце (2 Царств. 13:6 сл.). В Месопотамия били известни кек

совете kamansu или kawarnu, свързани с кулата на Иштар, които имали

твърде фриволни форми (поради култа към тази богиня) и станали причина

да се говори срещу принасянето на сладкиши (срв. Йер. 7:18).
Цялото голямо семейство се хранело заедно. Сядало просто на земята

или на постелки с кръстосани крака, а храната поставяли на парче кожа

(шулхан). Преди вавилонския плен обикновено само царят и заможните хо

ра имали столове и маси. След вавил,ОНСКИЯ плен, както съобщава Мишна,

яденето в къщи се поставяло ~a ниски "кръглц, четвъртити или продългова

ти" дървени масички. Подобна масичка е известна от египетско изображе

ние, а една от бронзовия век е намерена в гроб в Йерихон. В знатните ДOM~
ве на почетния гост се слагала отделна масичка. По време на римското вла

дичество се разпространил обичаят да се възляга на одър край масата за

хранене. Навярно тъй протекла и Тайната вечеря и апостол Иоан можел да

се облегне на гърдите на Иисуса Христа (Иоан. 13:23). Измиването на p~цe

те било задължителен обичай. На знатния гост се измивали предварително

и краката. Основната храна била хлябът и затова той винаги бил на трапеза

та. "Да се яде хляб" било равнозначно на обядване или вечеряне. Старейши

ната или бащата разчупвал хляба и поднесеното ядене с;:е вкусвало с помощ

та на залък. Вилица или нож се използвали само при готвене.

Фиг. 85. Скакалци за царската

"'раtlеза, считаии за деликатес.

Bтoprmm мъж "оси иаровс.

Релефно uзображеllUС о", двореца IItl
С/'иахuри,,, 8 Нuиевuя, VП в. пр. Хр.

(Бриnrаискu музей, ЛО/lдоu)

П'ьрвото ядене през деня, по израза на Талмуда, е "сутрешната хапка".

То се състояло от хляб, маслини и лук или плод и зеленчук. Богатата закуска

била порIЩa.ВaНа (срв. Притч. 10:16). Обядът бил след като слыщето започ

нело да преваля (било на полето или вкъщи) и се състоял от хляб, HaMo~peH
във вино, шепа печени житни зърна, "купичка с натопени залци" (срв.

Дан. 14:33) или хляб с къс печена риба, в по-късно време. Главното ядене

било привечер, съгласно Библията и Йосиф ФлавИЙ.
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§ 22. 137
ОБЛЕКЛО

Видът облекло винаги зависи от климата, икономическите възможнос

ти, модата, личния вкус и т. н. Кройката на дрехите се сменя от едно поколе

ние в друго. Променят се и прическите, покриването на главата както при

мъжете, така и при жените.

Маmерuалu за приготвяне на облеклото и в древност са ЖИВОТИнСJ<:ите

кожи, вълната, ленът и може би памукъ'г. Несъмнено първите дрехи на чове

ка са от кожа (срв. и Бит. 3:21). Използва се вълна не само от овци и кози,

но и от камили. Стадата дребен добитък в Юдея дават вълна в голямо

количество. По-късно се произвежда лен повече в Галилея и в Йорданската
долина. Памук навярно се внася от Египет или пq-скоро от Изток. Той се

,отглежда в Палестина едва в елинистическата епоха съгласно свидетелства

на пътешественици.

Фиг. 86. Пресе.1ващи се бедуиllи в Егиnст, облечени с nр~еСnlилки и пъстри хитони (БеНI/ Хасаll,

E~uncQ,/)

На стената на гробницата на Хнем-хотеп в Бени ,Хасан, Египет, има

изображение на 37 души семити, които се дреселват в делтата на Нил. То

ни предава кройката и цветовете на дрехите на граничните египетски чинов

нпци и ва преселниците. Египтяните носят бели, дълги до прасеца ленени
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138 престилки, които обгръщат тялото. Семитите са облечени с вълнени ризи,

изпъстрени или на ивици, в син и червен цвят. Мъжете от по-висш рант са

с ризи до колене и едно свободно рамо. Това изображение е от значение,

понеже в течение на столетиятанай-малкосе променя облеклотона полуио-

мадите. .
Най-долната дреха е nресmUЛJшmа. Тя е и най-ранна. Назовавана е по

сходен начин от ханаанци и израилтяни (в амарненския архив - lubusu, в

Стария Завет -I"bus или 'ezor). Носят я и работници, и войници. На изоб

ражение, прославЯlЦО фараон Сусаким (Сисак 935-914 г.), плеmmците и~

раилтяни и ханаанци имат по една малка, само З(}-50 см широка преСтил

ка, каквато носят и египтяните.Тя е подходящаза тамошнияклимат и пора

ди малкия си размер понякога се окачествява като "пояс" - кожен (4
Царств. 1:8) или ленен (Йер. 13:1).

Фиг. 87. ОбиКllовtllа nрести.1ка (Сред"о чарсnrво, Египет)

Фиz. 88. Престuлка 6 Шу.мер (Лагаш, ОКОЛО 2500 г. пр. Хр.)

При хладно време древните източни жители обличат отгоре риза

(kutonet; Xl't&V, tunica), която могла да бъде с къси ръкави или без ръкави,

в зависимост· от епохата, модата и страната. На дължина тя също е различ

на. Както я виждаме на древни изображения, тя стига до коленете или чак

до глезените. Ризата се носи от мъже и жени, от обш<новени хора, принцеси,

свещеници и т. н. Често тази дреха е ленена; при египтяните тя е едноцветна,

а при семитите - пъстра.

ВрьХ'наmа дреха, без разлика на нейното предназначение и кройка, се

нарича beged, Hibas и др. Наред с такива общи названия се употребяват и

отдеJШИ имена за различни видове връхна дреха. Първата от тях - mC'il,
етимолоrически означава буквално "вРЬХllа", но това е роб.а.без ръкави или

с къси ръкави до лакета, :която се носи от високопостав~ни лица - цар,

принц (срв. 1 Царств. 18:4), първосвещеник (Изх. 28:4) и пророк (1
Царств'. 15:27). Друг вид връхна дреха е СUllдОJlьm(siidiII - Съд. 14:12), който
според някои автори е женска дреха, но според С. Йейвин не се наси само
от жени. Той е ленен и по-луксозно изработен. Най-често tрещаната горна

дреха е симлата (simla(h) - четвъртит вълнен или ленен плат), която се
увивала около тялото или се намятала. За бедните хора служи като завивка

Библейска археология



Фиг. 89. а) и б) Къса престилка и 8ЬРХУ //ея no-гОЛЯ•.,а

в) Дълга дол//а престилка и заnЕеl1lна

та zoplla (Египет)

Фlll. 90. Ра,юсс П. Облечеll с престилка и официалuа връхна дреха

през нощта. Затова Моисеевият закон забранява при ДЪЛI;ове да бъде задър

жана от кредитора нощно време (Изх. 22:26). Затова земеделецът протести

ра пред управителя на Мецад Хашавйаху срещу отнемането на симлата му

като противозаконно. Симлата служи и за събиране на съчки, плодове и

~eBa (Изх. ]2:34 и др.) и предпазва при дъжд. Може би синдонът на цар

Ииуй на релефа на черния обелиск на Салманасар III е царска дреха, на

която съответствува симлата, носена от народа.

При народни бедствия и лична скръб разкъсвалидрехата си и навличали

вретище (saq) от груба мцтерия, хоято трябвало да обвие хълбоците (срв. 2
Царств. 3:31; 3 Царств. 20:32 и др.). В знак на скръб и библейските пророци
навличали вретища. Те предсказват, че лъжепророците ще се обгърнат с тях

и ще изпитат голям срам и мъка (срв. Зах. 13:4).

139

Фll~. 91. АсириЙ""'1 npamCI/l/K

Фиг. 92. ЖСlIски хито" (Древно щ'рство, Египет)

Фиг. 93. Арабски lIачuни за nокриl1ане на главата
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140 Женското облекло тогава общо взето прилича на мъжкото. Въпреки че

наподобявалимъжките, женските дрехи все пак се отличавали с дължината

на ръкавите и полите. Обаче има специална вр'ьхна дреха, КОЯТО носят

само жени - шitраhаt (срв. Рут 3:15). Тя се отличавала с големината си-,

можела да събере до 6 мери ечемик. В Моисеевия закон се забраНЯВ<;I мъже
и жени да разменят облеклата си (Втор. 22:5). Прн култови пиршества в

чест на ханаанската богиня Астарта ставала подобна размяна и законът по

този начин предпазва от увличане в идолопоклонство.

В древния Близък Изток и по-частно в Палестина типичен за жените е

и воалыn, КОЙТО има разли'ша кройка, за което говори наличието на. две

наименования за него (~a'Tp- Бит. 24:65 и r<did - Ис. 3:22). Момичетата
носят специален шарф (qissurjm - Ис. 3:20). Мъжете обикновено покриват

своята глава с кърпа, привързана с дебел шнур, както показват многобройни

древни изображения. Когато не поставят такава кърпа, те привързват само

l<осите си по същия начин (срв. Иов 30:18). Тюрбаните не са рядкост. Такива

носят и свещениците при богослужение (~anjf или p<'er, първото е име и за

жеНСl<И тюрбан - Ис. 3:23). Тюрбанът е известен у нас с гръцкото наимено

вание Kl0aptOV.. Царете, цариците и техните деца поставят на главите си

висок тюрбан, някаI<ва капа (библ. евр. karb<la' - Дан. 3:21; късно ва

вил. karbal1atu), но както би трябвало и да се очаква, ТОЗИ вид покривала са

под влияние на модата в тогаваШJште велики сили (вавилонска, асирийска,

персийска). За отбелязване е, че египетската двойна корона (на Горен и До

лен Египет с уреята, кобрата) няма наподобявания, навярно поради факта,

че египтяните ревниво пазят тази корС?на като символ само на фараона.

Фиг. 95. Саllда/l (Египет)

Фи,. ').1. АсlрШi,'''" щип"" 11 UpbXIIU дрехи с рее"и

Политическото надмощие в Близкия ИЗТОf< често оказвало влияние и

върху облеклото. Ханаанският меил, какъвто носят ханаански пратеници

при фаР';iона на изображение от ХУ В. (гробницата на Тутмозес IV), е укра

сен с ресни. Подобна дреха има в Месопотамия. В Ур например богинята

Нинiал е представена в облекло, което се състои от няколко реда широки

ивици от вълна. Чуждото влияние се чувствува и по отношение на покрива

нето на главата. По асирийски обичай омъжената високопоставена жена

трябвало да бъде с покрита глава, а неомъженото момиче - с непокрита.

На резба от слонова кост, намерена в Мегидо (от ХII в.), може да се види

ханаанският придворен обичай за обличане. На споменатия черен обелиск

на Салманасар 111 израилтяните са облечени също като мъжете от Северна

Сирия и еднаквостта в дрехите прави впечатление едва ли не на "конфек-
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ция". По данни от някои находки от това време насетне се доуточнява, 'Ie 141
връхната дреха не се прикрепвала повече с игла, а с тока (масивна, художест-

вено изработена безопасна игла, fibel).
В онази епоха хитонът често е превързnан с пояс - кожен или от лен,

понякога по-фин и пъстър (срв. свещеническото облекло). За войниците той

е особено необходим при бързите им действия, за да не им пречат полите
на дрехата (срв. 3 Царств. 18:46). Оттук "препасан с пояс" означавало иали

чие на мощ, сила, готовност за извършване на дело (срв. Пе. 92:1; Ис. 5:27).
В древността на Изток хората ходят извън дома си най-често със саида

ли, прикрепвани с връзки или ремъци. На споменатото изображение в Бени

Хасан жените и децата носят високи обувки, които покриват глезените. Вър

ху изображението на Черния обелиск, за разлика от асирийците, израилтя

ните също имат обувки (срв. Йез. 16: 10). От страхопочитание (Изх.· 3:5) и
при скръб (Йез. 24: 17) е оби'шйно обувките или сандалите да се събуват.
Събуването на обувка е знак и за отказ от наследство (Втор. 25:7 сл.), а

настъпването на част от обувката -,знак за встъпване в соqстnеиост. Затова

пленниците и робите обикновено се изобразяват боси, както ги виждаме и

на дворцова стена в Ниневия от времето на Сенахирим .

Фиг. 96. 'а) Сандал 0/11 nаnирус//а mры:т.

б) Кожеllа обувка (Египет)
..,,~

а. .г.

Съгласно разпореждане на. Закона израилтяните още преди плена имат

пискюли и реСЕШ по краищата на облеклото си (~Is'it; срв. Числ. 15:38). В

тях първоначално има цветни НI,JШ/(U, но по-късно е 'предписан само .белият
цвят (Талмуд, Menah6t 38а). .тогава започват да ги поставят отначало по

всяка мъЖка дреха, а' по-късно само върху тази под връхната. При молитва
и в синагогата' ~ост~вят шалове с ресни.

Облеклото има култово-магически, естетически и социологически особе

ности. Без облекло (т. е. без Г9РНО, понеже "гол" означава, че човек е без

хитон и горно облекло, а е само по престилка) царят и свещеникът са лише

ни от власт и харизма. Затова -Аарон предава дрехата си на своя син Елеа

зар, а пророк Елисей облича' дрехата на учителя си пророк Илия, когато
започва пророческото си служение. Получаването на ново. облекло означава

приемане в нов обществен кръг. Задоволяването на естетическите потреб

ности е свързано със заеманото от дадено лице положение в държа~ата и

от икономическите му възможности. Царете имат богат избор на дрехи и

специален ЧИНОВНИ1<, който се грижи за техния гардероб. В списъците на

видовете плячка и на данъците, принасяни на победителя, се споменава1' и

облеклата. Теглатфаласар III се хвали, че взел от Юдея и Самария ленени

дрехи с многоцветни· украшения и облекла от тъмнопурnyрна вълна, произ

ведена в Палестина. Вплитането на златни и цветниrнишки е характерно за

луксозната стока. При наличието на социална неправда пророците се обявя

ват остро против разкоша в облеклото (срв. Ис. 3:17 сл.).
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142 § 23.
УКРАШЕНИЯИ КОЗМЕТИКА

Мъжете и жените в Близкия Изток употребяватукрашения от дълбока

древност.За тях може да се съди от находкитепри погребения,от изображе

ния и от данни на писмени извори. Отначало украшенията са прости 
перли от камък, кости карнеол (червеникав или жълтеникав халцедон) и др.,

I<;аюшто са открити в Йерихон. Същевременно навлизат в употреба златото,
среброто, скъпоценните камъни, слоновата кост и т. н. През ХПI в. пр. Хр.
една знатна дама от Угарит притежавала златни украшения с тежина 15 кг,

сребърни - 10 кг, наред с фино облекло, което се състояло от 204 самостоя

телни компонента.

В Палестина още когато имало слонове човек се е научил да изрязва и

гравира сло/юва кост. В праисторическо време за украшения се използват

парчета от полублагородни. камъни (аметист, тюркоаз, лазурит, оникс и

Т. н.) във форма на топчета, капки и др. Украшението обаче не е свързано

само със суетността на мъжа или жената, които го носят, но и с изповядва

ната вяра. Така например продълговатите перли с по-голяма стойност са

посветени на езическите богове, а кръглите - на демоните от свитите им.

Използването им би могло да се окачестви и като своеобразен начин за

подкуп на боговете, който би бил с по-трайно въздействие, в сравнение с
?

кратковременната молитва. Затова древните хора носят амулети от злато и

скъпоценни камъни, за които вярват, че излъчват магически сияния и сили.

Освен това украшението е символ и на положението на дадено лице 8 об

ществото, на неговата власт и мощ. Затова в онова време украшенията при

мъжете и жените са еднакви и по начин на изработка, и по количестlJо.

Уk:раlUf:lluяmа се различават по форма и предназначение: пръстени, халки

Фиг. 97. У"раlUС/lия от Хаllааll. Правнт

flпечатлс//ие фuгуритс на Астарта. 3лапmа!',а ..
пласти//kа с изобраЖСlI/lС /lа лuцето 'щ

богlllmта и подчертаните I/олови бслези е от

Тел ал-аджул. от lo.1>сиия бронзов всlo.·
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за нос, гривни, обици, корони (срв. Йез. i6:12). На палестинска почва най- 143
често се срещат малки златни пръстени от около 2 г чисто злато. Ханаан-

ските украшения имат в повечето 'случаи форми на слыще, луна, пламтящи

звезди. Малко са онези, които представляват някое божество, животии и

растения. Има и такива с еротическо въздействие и с~ързани с' JCулта на

Астарта, поради което се посрещат с недоволство и укор.от пророците (не

само пqради, социалната неправда). Според езическите разбирания

(срв" Ис. 3:20) обецата предпазва.ухото против магия. Когато в Якововото

сем~йство събират ВСИЧКИ изображения на езически божества и ги закопават

под теревинт при Сихем (вж. Бит. 35:4), това означава съкрушаван~ на мощ-

та на тези божества. В златния телец съгласно разбиранията на израилтян~-

те би трябвало да се проявят силите на божествата при отсъствието на Мои-

сей. И до днес "златният телец" остава символ иа фанатична привързаност'
към богатството. В онези времена обаче той е идол, който трябвало да за-

мести Яхве по видим начин. Счупването му означавало унищожение на про

никналото езичество.

о
@ОО

Q)O
Фиг. 98. Хал"и за "ос Фиг. 99. Обеци

Фиг. 100. Пласти""и за чело (Гезер). Носени са

от ."ьже и жени. В Бет Ше••,еш 8 делва е

на••,ерено цяло СЬ"Р08ище от у/(рашени.ч (Vlll 8.
пр. Хр.) С разл//ч"о nред//аЗ//Qчеllие

Говорим ли за пръстени, трябва да имаме предвид, че в древността се

восят и ва пръстите ва краката. Месопотамски знатни люде поставят пръс

тени и на връв около шията (срв. Бит. 38:18). Много от пръстените имат

скъпоценни камъчета в една редица (срв. Съд. 8:26 за Гедеон, който взима

плячка от такива пръстени). Асирийците въвеждат токи за закачане при ра

мото.

Короните или златните венци наподобяват вълнените превръзки на гла

вата. Най-голямото съкровище; намерено досега в Палестина, е открито в

Бет Шемеш и съдържа,ПQлумесеци, скъпоценни камъчета, верижки, пръстени

и др.

Към украшенията принадлежат. и пръстените-печати. Те служат в ико

номическата дейност и същевременно са знак за социалното положение на

собственика. Същата роля играя'l' цилиндричните печати, както и онези във
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144 формата на скарабеи (бръмбари). Цилиндрични печати се срещат още в

пластове от ранния бронзов век. Те се носят на златна или сребърна верижка

.на шията. Открит е и печат към тока за рамото. В Песен на песните 8:6 е

отразен египетският обичай за носене на печат с името на владетеля на гър

дите (в знак на вярност) и на раменете (като символ на преданост - срв.

Бит. 41 :42). Това може би е свързано с практиката да се житосва името на

робовладелеца върху тялото на роба.

От поддържането на хигиеиата и на тоалета зависи ве само здравето

на човека, но и привлекателността на неговата външност. Измиването е

ежедневна необходимост. В старозаветния закон съществуват редица пред

писания за измивания (срв. Бит. 18:4; Изх. ~O:20 сл.). Миенето на краката

ставало поради носенето на сандали. На госта предлагали веднага вода за

измиване. Самият домакин му оказвал чест като му измивал краката (срв.

Бит. 18:4). Като миещо средство в онова време се използват растителни

алкали (borit) и минерални алкали (neter; натрон). Споменава се за къпане

в река или във водоем. В Палестина, където не вали дъжд 6 месеца, за

устройване на бани не би могло да се мисли преди елинистичната епоха.

Както свидетелствува Херодот, жреците в Египет били задължени да се из

~ъrrват четири пъти дневно. В Повестта на Синухет се говори за къпане и

на държавни служители. Има и много свидетелства от Палестина за поддър

жане на хигиена. Една I<ерамична фигурка от ez-zТЬ показва къпеща се жена

във вана (около 800 г. пр. Хр.). Според Олбрайт изградените басейни в една

гостилница (хан) в telI beit шiгsim отпреди вавилонския плен били използва

ни не само като водоеми, но и за измивания. В непосредствено съседство с

двореца на Симон Макавей в Гезер са открити от елинистическо-римската

епоха бански стаи. По времето на Ирод горещите извори при Тиберия и в

СаШпЬоё при Мъртво море били търсени за лечебни цели. Кумранеката

община е имала ~ централното селище Хирберт Кумран специални басейни

за ритулни измивания. Един надпис в синагогата на Теодот в Йерусалим

Фllг. /0/. I'рейеll 0111 ".101I06а косm. М,'гидо (/З5(}-1I5и .'.)

Фllг. 102. БРЪСflаРfluца (EZ/lnemCKO uзображеflllе)

(1 в. сл. Хр.), близо до Силоамския водоем, гласи: "къпане за онези отвъд

граница".

Грижа'га за свежото състояние на кожата е отдавнашна. В Близкия Из

ток след умиване или баня имало обичай за натриване на тялото или на
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'!аСТИ от него с елей И благовонии масла. Това се правело по-специално при 145
празненства и радостни събития: раждане на дете, сватби, угощения ит. н.

(срв. Ам. 6:6; Пс. 22:5). При разкопки са открити останки от множество

ароматични мазила и парфюми. На стенопис от Тива, Египет (около

1500 г. пр. Хр.) е показано приготвяне на помада.

Козметичните прибори са различни: за мазила, за бои и т. н. Боите се

разбъркват в малки чашки. Жените боядисвали миглите и веждите си в чер

но или кафяво с манган или антимон. С малахит, тюркоаз и червена охра

правели зелени сенки. Още в палеолит'ни пещери се открива малахит, а по
статуи и изображения върху стени в Египет се вижда, че с помощта на багри

ла очите били уголемявани и очерт;шани във форма на бадем. Тенът на

знатните жени е бледожълт, лицето,ИМ изглежда напудрено. Колко .силна

е суетата показва и случаят с израилската царица Йезавел, която полага
специални грижи за тоалета си преди-да отиде на смърт (4 Царств. 9:30).

Аромати се внасят предимно от Южна Арабия, но редица благоуханни

растения се отглеждат и в Палестина. При Ен-геди е открито място за обра

ботка на ароматични растения, за добив на балсам и бои. Производството

им било скъпо, но въпреки това в законите на Хамурапи се предвижда, че

жената може да изразходва средства за храна, помади и облекло (§ 178).
Докато израилтяните, ханаанците, вавилонците и асирийците имат бра

ди, египетските мъже се бръснат и поставят' фалшиви коси и бради (перуки).

Жреците избръсват всеки един косъм на тялото си. За семитите следовател

но брадата и голямата коса са признак на сила и мъжественост. Отрязването

на брадата е посрама (срв. 2 Царств. 10:4). Впрочем пълното запазване на

косите е изискване само за назореите (срв. Съд. 13:5). Пророк Йезекиил съ-.
ветва свещениците да се подстригват прилично (44:20). Остригване имало

само в дни на траур (срв. Ам. 8:10 и др.). При асирийците пък има нзкустве

но удължаване на брадите, в които дори се вплитат златни нишки.

Фиг. 103. Же//а "рав// ('//0.'1 "'''(/./1'''' С ог:/N)а./" в рък"

(Египетско изображение върху папирус) Фuz. 104. ЕгUlщпска фризура

Сред знатните мъже и /Кени в Месопотамия са обичайни фризурите. От

изображения и статуи са известни два главни тип~фризури. Едната от тях
с път по средата, е наречена по името на египетската богиня Хатор. Друг

10. Библейска археология



146

Фиг. 105. Египетска фризура

Ф/u. 106. Египетска перука

тип фризура е близък до т. нар. днес "бубикопф". Тя е в употреба след.

Х в. пр. Хр. На много места са открити и гребени - дървени и от слонова

кост. Огледалата са често от излъскана мед, но при обикновените жителки

на Близкия Изток и водната повърхност служи за оглеждане.
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§ 24. 147

ЖИЛИЩА

Пещери. Палестинските планини и х~лмове предлагат множество пеще

ри в пясъчниковата си и варовикова cтpYK~ypa. В МИН!1лите хилядолетия

те се използват с най-различни цели - за жилища, светилища, складове,

погребални места и леговища на животни. На мцого меС,та цещерите са оби

тавани още през палеолита. Те предлагат не само убежище от дъждове и

ветрове, но и сравнително посто~на и благоприятна температура през не

поносимите летни горещини. Затова не е за учудване, че именно там архео

лозите откриват следи от най-ранната човешка култура в Палестина. Ако

през палеолита пещерите на Кармил във wadi magara се използват за жили

ща в течение над десет хиляди години, по :време на мезолита към тях се

прибавят и пещери, разположени близо до Бет Шемеш (wadi en-natiif), във

wadi еt-tаhiiпё и на други места. Намерените в пещерите сечива и украше

НИЯ, както и останките от храна и погребения под помещенията за живеене,

свидетелствуват, че не са били употребявани само за пренощуване. Пещери

те се използват и през следващите хилядолетия, включително и през желез

ния век, паралелно с градовете и селата - повече като временни прибежи

ща, за погребения, за складиране на припаси и като кошари. Пример за това

са и кумранските пещери от близките векове пр. Хр. 'И през 1 в. СЛ. Хр.
, . ,

Фиz.107.
. С"нременна бедуинска шатра

Шатри. Те са ТИпични за населението, което се занимава предимно със

скотовъдство. В месопотамските КЛИНОIlИсни извори ша:rрата е наречена

"дом на степта", а в Стария Завет се употребяват названията bajit ("дом")

и 'ohel ("шатра", "палатка"). Следва да се прави разлика между "шатра" и

"колиба". Пъ:рвата е подвижно жилище, направено от плат, най-вече от ко-
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148 зина, а второто - от клошеи. За номадн.ия живот по-подходяща е шатрата,

тъй като в степта не може винаги да се намерят дървета за направа на коли

би.

За изпиталите удобствата на града живеенето в шатри е мъчително. В

клинописните таблички за номада се говори със съжаление и презрение: "Той

не познава прююme къща и след cмъpтra му не се погребва правилно".

Структурата на шатрите е добре известна. В средата има по-висок кол (около

2,50 м), от двете страни на който се подреждат други няколко. Върху тях

се опъвали платнища от козина (срв. Песн. на пес. 1:5) илн камилска вълна.

Пророк Исаия сравнява небето с разпъната шатра (Ис. 40:22). За размери на

шатри в Библията не се говори, освен за скинията. За тях би могло да се

СЪДИ от шатрите на съвременните бедуини. Така например тази за приеми

на главния шейх на Вирсавия Салиман била с големина 2 х 6 м И при

празненства могла да бъде уголемявана до 40 х 1О м, а на' обикновените

бедуини - около 3,20 х 1,80 или 5,50 х 2,50 мит. н. Големината е в

зависимост, естествено, не само от икономическите ВЪЗМОЖНОСТИ на дадено

лице, но и от големината на семейството му, като се вземе под внимание,

че към него се числели оженените синове, слугите и робите. В такъв случай

Авраамовото семейство би трябвало да брои повече от 1ООО ДУШИ, които са

можели да се вместят в 60 до 120 шатри.

Фиг. 108. Скица Ila шатра: а) дълга 5,5 ом и

с две отделения; б) дълга 15 м и с четири

f//Jмещеf/UЯ - за шейха, двете му же//и и

една робин.ч

Отвътре шатрата е разделяна обикновено на желания брой помещения

с помощта на черги и завеси. Тя има най-малко две отделения: мъжко, което

c~ и за приемане на гости, и женско, в което се спяло и се пазят припаси

те. Това е мястото и за малките деца. Разбира се, има и отделни женски

шатри при по-заможните номади или полуномади.

Реконструкцията на една подобна шатра от древността е затруднена

поради неустойчивия материал, от който се правела (дървени колове и плат

нища). Това обаче не е невъзможно. В намерените дупки от колове се излива

гипс. При малки органически останки с помощта на C l4 се определя и при

близителното време на съществуването Й. За това спомагатсъщо откривани

те огнища и остатъците от платнищата от козина. Такива са намерени още

от времето на неолита.

Козята вълна не се тъчела стегнато. Благодарение на порьозността на

тъканта силната слънчева светлина се филтрирала и ветрецът полъхвал ВЪТ

ре, тъй че помещенията не се напичали много. През дъждовния период кози

ната набъбвала от влажността и дъждът не прониквал вътре. В шатрата

имало най-необходимото за живота на номада: рогозки, малко завивки,
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кошници и делви за припасите, парче кожа служело за софра, а мехове - J49
за течности (вода и мляко преди всичко).

Кьщи. Благодарениена археологическитенаходки в Йерихонот времето

на неолита е получена ясна представа за първите lCъщи. Те са lCръгли или

полукръгли И изградени от плоско-изпъкналитухли, чийто ръб прилича на

свински гръб. Върху много ОТ тях лИчат отпеtrатъциот пръститена пройз-во

дителите. Явно те са строени по образеца на кръглитешатри, каквито насе

лението е използвало преди и по това време. В следващия по време град

(6250-6200 г. пр. Хр.) тези хръгли хъщи са вече четириъгълни с друг ТИП
тухли - във форма на натиснати пури. Но хръгли строежи се срещат до 3
хил. пр. Хр. .

И тогава, и по-хъсно къщите служат. предим~о за нощуване, а малхите

им дворове са място за готвене и къщна работа. Дне13НИ стаи в наш смисъл

не съществуват. Стените на къщите са тънки - .тези от средния бронзов век
• о,' •

, ,
Фи.'. '09~ П/l//I!сmи//скu ~ъща. РеКОllсmРУКЦIIЯ ,(1', дьо Во)

Фиг. 110. Цдан на къщи в Tf:' ед-фара (х в. пр. Хр.)

в Мегидо са от 30 до 50 см. Открити са и по-значителни, например една с

голямо главно помещение и покрив, лежащ върху стълб. Къщата на един
знатен ханаанец показва голям архитектурен опит и икономически възмож

ности, През широка порта се влиза в двор, в lCойто Има водоем, и покрай

lCойто са наредени стаи. В приземния етаж са разположени стаите за припаси

и оборите, а на горния - спалните. В Йерихон също са ОТlCрити'къщи с горен
етаж за спане и упражняване на занаят. В на~ечерието на наставяването на

израилтяните в Палестина такива къщи притежават и 'много добра канали

зация (tell beit mirsim, Таанах, Мегидо).

В началото на железния век настъпва период на упадък в строително

отношение. През X-IX в. отново се отбелязваявно подобрение.Нормална

та стружтурана къщитеостава изпитанатавече през изминалитевекове, под

ходяща за климата и почвата - с двор, около който се нареждат отделни
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150 помещения. Покривът остава плосък. Основите често са от камък, а стени

те - от изсушени ,на слънцето тухли. В някои селища те се групират в блоко

ве покрай улици.

Големината на къщата е в зависимост от наличното място (наследено

или купено) и средствата. Размерите и са между 3 х 6 м, 7,5 х 10 м И

10 х 12 м. Най-голямата къща в tell qasile, намерена досега, е 12 х 14 м. Тя

обаче е административна сграда. Едно слално помещение обикновено е

2,50 х 2,50 м и служи действително само за npеспи.ване. Бедните къщи са без

прозорци..В богатските прозорецът е с размери около 30 х 50 см и се поставя

близо до покрива.

Около 3000 г. лр. Хр. се открива нов тип тухла, която повишава устой

чивостта на сградите. Новите тухли са от пречистена глина, примесена с

фино накыщана слама от пшеница. Здравината и се повшnaвa от -5,75 кr/cм:

- на 19,75. кr/cм2• Това показва на какъв риск са били подложени строе
жите в Пи Рамзес, вследствие отказа на еГШIетската администрация да дава

слама ва израилтяните за производството на тухлн (Изх. 5:18). В гробницата

на Рекми-Ре, везир на Тутмозес 111, е изобразено как пленниди правят тухли

за възстановяване на храм в Карнак. Глината се тъпче с крака, оформя се

в калъпи, оставя се да СЪХFJе на слънцето 18 ДНИ. При започване строеж на

храм фараонът сам оформя първата тухла. Може би това действие е имало

сакрално значение. В Палестина е от значение поставянето на крайъгълен

камък в основата иа сградата (срв. Иов 38:6; Ис. 28:16). Употребяват се

твърд и мек кl1'мък, гранит и базалт. Изпечените тухлн, свързани със смола

като "цимент", са предпоставка за подобряване на строежите в Месопота

мия. В останалата част на Близкия Изток и специално в Палестина изсуше

ната на слънце тухла е ежедневният строителен материал, използван наред

с камъка. Големината на тухлите е различна: дължина от 35 до 55 см, шири

на 20-38 см и дебелина 5-9 см.

За покривитесе съди обикновенопо древни изображенияи писмениопи
сания. Една щастлива находва в tell beit-mirsim дава съвсем ясва представа

за тях, тъй като покривът на една къща там се срутил някога по естествени

причини. Запазени са 60 сантиметрови напречШl греди, поставени по на 20
30 см една от друга. Между тях е имало'сурови клони и тънки стъбла от

иглолистнидървета. Покривът е замазван обикновено с вар. Дължинатана

покрива зависи от наличния дървен 'материалза греди. Височинатана мест

ните иглолистни дървета едва ли са позволявалитой да е дълъг повече от

3,60-4,50 м. В Самария са открити рогове по ъглите на покрива, навярно

като подражание на жертвеника в храма.

Покривите на отдеЛШIтекъщи се строят на малко разстояниепомежду

им, тъй че можело да се преминава от един на друг. Прекарванетовремето

върху покрива е част от общия живот на селището. Оттам можело да се

наБЛЮдliва какво става в другите домове (срв. Съд. 16:27; 2 Царств. 16:22;
11 :2). След време на покрива започва да се издига и една стаичка за тайни

разговори и за гости (срв. Съд. 3:20; 3 Царств. 17:19), както и за молитва

(Дан. 6:11). Тук сушат често и лен, смокини, фурми и др. По краищата на

покрива законът задължава да има малка ограда, за предпазване от падане

(Втор. 22:8).
Къщите на богатите личат отдалеч и по това, че имат по-големи порти,
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ключалки (срв. Ис. 22:22; Съд. 3:25), вратари (2 Царств. 4:6). В Стария Завет 151
се споменава за ключалки с ключове само когато става въпрос за царски

или княжески домове. \
Подьт на стаите се измазва обикновено с глина. По-късно в ДВQрците

и в къщите на знатните той се постила с мозайка или мрамор. В редица

случай е засвидетелствувано боядисването на стените. Разукрасяването със

слонова кост и други скъпи материали (като кедър), както и скъпата мебел

предизвикват спр~ведливото възмущение на пророците (срв. Ам. 6:2).

Фиг. /1/. Легло, "оставка за

главата и Сnl9лбuчка (Гробlfllща

на Ра-А/зее 1lТ)

Обикновената покъщнина е проста: постеля, завивки, глинена лампа.

Само богатите по онова време си позволяватлукса да имат специални лег

ла, инкрустирани със слонова кост. както и столове.

Фиг. 1/2. Тронове от Палестина: а) и б) ,от Миuдо; в) от Тел ел-фара

\
Особено необходима вещ както в шатрата, така и в къщата е лампата.

Липсата на прозорци и осветяването само през вратата или входа на шатра

та, когато страничните и платнища са спуснати, налагало денонощно да

гори лампа. Формата на лампите се изменя с течение на времето, но всички,

намерени при разкопки си приличат в едно: тарелката, която служела за

лампа, поне на е,Цно място е сплесната и с извити краища нагоре, за да може

да се постави там фитил. Силата на светлината нараствала при увеличаване

броя на фитилите, поставени на няколко места. Използването на бронз и
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152 художественото оформяне е в зависимост от развитието на изкуството и

материалните средства. За древния човек лампата е символ на живота на

дома. прозорцитеса очите, а вратата е устата. Къщата също може да боле

дува - от проказа (срв. Лев. 14:34 сл.). Угасне ли лампата, домът е мъртъв

(сrя. 4 Царств. 11:36; Иер. 25:10).

Фllг. /1.1. ГЛI/IШIIU JЩ"'IIII от РUj.ШЧIIU епохи

Фиг. 114. Лампа със седем фитила (седмокандилник)

Огнището за приготвяне на ядене и за стопански цели е обикновено в

двора. Намирани са глинени печки от по-прост модел и с украса (например

в Таанах). В хладно време в двора запалвали огън, за да се греят на него,

но и в спални помещения са открити ямИ"!ки за огън. За горивен материал

се използвали тръни, тор и дърва (срв. Ис. 44:15). Каменни въглища в древ:

ността не са употребявани, въпреки че е имало лигнитни находища. В замя

на на това се използвали дървени. ВПс. 119:4 се споменават дървени въгли

ща от смрика, но в Палестина и днес се предпочитат такива от дъб.
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§ 25. 153

ГРАДОВЕ И СЕЛА

Преминаването към градската култура през VП хил. пр. Хр. говори за

хилядолетната традиция на човека от Близкия Изток да планира и строи

градове и села. Когато израилтяните се настаняват в ПалеСТИН,а, те заварват

в нея много ханаански градове. Имената ва някои от тях се предават от

поколение на поколение, въпреки разрушенията, пожарите и заселването на

нови жители в тях. За тези имена свидетелствуват и египетски писмени изво

ри. В течение на хилядолетия (от ОКОЛО 4000 г. пр. Хр. насам) на мястото

на Мегидо се издигат последователно 20 селища, а името му се споменава

още от Тутмозее IП в първата половИна на XV в.' пр. Хр. Имената на Йеру
салим, Афек, Акко и други са натще в егиnетсюrre заклинателни текстове от

XX-XIX в. Разрушителнатавълна,'причиненаот израилтянитепрез втора

та половина на XIV в. и ХПI в., не засягат всички палестински градове.

Израилтяните не са в състояние да превземат редица от тях, в това число
и бъдещата СТОЛlща Йерусалим. С някои градове-царства, като Гаваон, те

.влизат в съюз, а в други проникват постепенно чрез мирно заселване. По
тази причина именно традицията на градската KYДTYP~ не се прекъсва, неза

висимо от това, че археологическите находки сочат спадане на нивото в

палестинските селища с настаняването на израилтяните в тях. Едва щ>и Со

ломон израилтяните са в С'ЪСтояние да :градят ~ по:-голям мащаб - йеруса

лимския храм и Соломоновия дворец, а при Амврий да издигнат.нов град-

Самария (срв. 3 Иаретв. 16:24). .

"'--..._-

\

Фиг. 115. Л/IХU/U (РекоисmрукциJl на Х. Х. МЦКУЙЛЯМС)

Библейска археология



'j54 . Градът ('jir; qirja(h» се различава от селото не само с това, че е защитен
от стени и кули (срв. Лев. 25:29), но и в икономическо и политическо отноше

ние. Развитото му 'занаятчийство, съсредоточаването на материални средст

ва в него и търговските му връзки го издигат над околните селища, за които

той става град-майка ('ёт, срв. 2 Царств. 20:19; Числ. 21:32). В ханаанско

време процъфтяват редица отделни гра'дове-царства. Подобно и израилтя

ните отначало живеят разпокъсано, но обособеността им на отделни места

не е свързана с градската култура, а с родово-племенното членение.

Характерни за града са yi<репленията, разположението на къщите, во

доснабдяването, канализацията и култовите обекти. Внимание заслужава

най-вече железният век, когато процъфтяват израилските градове.

Избирането на мястото за един град в древността се свързва винаги с

природните възможности за неговата защита. Поради това палестинските

градове са разположени най-често на някаква височина без да я обхващат
непременно цялата. Издиrането на укрепленията и защитата се обуславят

от човешхите и материалните ресурси. От укрепителната система на Йери
ХОН в неолита (УП хил. пр. Хр.) са запазени гра~ски стени на височина

Фиг. 116. Градска кула "а Йерихон.
Преt)керамичен неолит А. OC~HO

хиллдолеП/llе пр. Хр. 9 .Н 11 диаметър.

Градът е имал ОКОЛО 3000 жители.

В nод"ожието на градските стени бил

изкопан дълбок ров 3 м и IIIIIpOK 9 .'Н.

МОЩ1/0стта на укреплеllието сочи за

добра орга"изация 1/а населението и

свобод1/а ръка за строежа, както и за

IIl!обходи~tfосmmа от крепка заЩllmа от

съсед"и групировки

5,75 м и от една кула, която в основата си има диаметър 8,5 м - 7,75 м.

Градската порта също е укрепена. През следващите хилядолетия обаче гра

довете не винаги са с големи укрепления. При настъпване на общ упадък те

дори остават без градски стени. Израилтяните се задоволяват на първо вре

ме да поддържат в изправност стените и кулите на ханаанските градове,
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които завладяват. Само при големи разрушения те изграждат свой град и 155
пристъпват към издигане на нова укрепителна система.

По време на съдиите израилтяните съзиждат градските стени от тухли

върху каменни основи. В началото ца царската епоха (от Х в. пр. Хр.) те

изграждатпреди всичко т. нар. казе.маmнастена - двойна (паралелна) сте

на, като външната е по-дебела, а двете се свързват с редица напречни стени,

дълги 1,5-2 м. Така се образува поредица от малки стаи. При обсада тези

Фиг. 117. Казе",атlШ стени и порти IIа Хачор, Гезер и Мегидо. Скuча

празни помещения се .изпълвали с пръст и стената ставала особено устойчи

ва .. Дебелината на стената в Хацор (външната 1,5-1,6 м, вътрешната1,2 м)

е приблизително същата, l<aKTO и в Бет Шемеш, Гезер, teIl beit mirsim, сата!
саhёl. и др., а разстоянието между двете стени в Хацор и Рамат-Рахел е

около 2,5 м. Изглежда обаче, че походът на фараон Сусаким (Шешонк)

между 928-918 г. показва, че този тип граДСl\а стена се оказва ненадеждна

при силен неприятелкато египтяните. Затова се прибягва нататък до строеж.

ва дебели солидни стенn с редуващи се учасТlЩИ, коитр ее издават ·малко

напред и са подсилени с кули (например в .Масифа). Оеновата на стената е

в насипа на защитенв:ал, който възпрепятствуваподкопаването11: от сапьори

на неприятелската войска. Градските порти се превръщат в укрепен ком

плекс, от двете страни на който често има кули (Хацар пласт X-IX, Мегидо
Va-IVЬ, Гезер). От двете страни на портата ~Ma по три малки помещения.

В Мегидо самата порта е в сграда. Разкопките установяват, че отначало

ширинатава входа на портите е колкото да минат едновременнодвама или

трима души..С въвеждането на колесниците обаче прохоцът в портата става

значително по-голям - в Мегидо и Хацор по 4,2 м, а в Гезер - 3,1 м.

Дебелината на стените е I,б м, а на казематните (двойни) - 5,4 м. Цялата

дължина на портата с кулите и е между 19 м (Гезер) и 20,3 м (Мегидо, Ха-
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156 цор). При важни стратегическинаправленияна известни разстоянияот гра

да се изграждат стражеви кули.

Отначало в израилските градове улиците са нещо непознато, въпреки

че в ханаанскитеградовеимало такива. В замянана това се забелязвагрупи

ран\: на семейните единици в една .•бащина къща" (bёt аЬ) около един вътре-

Ф//г. 118. Градска порта на

Са.ifария. Столицата е изградена от

израилския цар А.чвриЙ през

първата nоловиlfQ на IХ в. пр. Хр .•
каnlO се е използвал о"иmьm от

СОАо.чОIfОВО време. Портата е

сложеlf отбранителен комплекс.

РеКОlfструкция "о Кроуфуm и

др.

шен двор. Малкото улички са около 2 м широки И преминават неравномер

но из града. В случай че има канализация, тя е под тях.

ОБ Давидово и Соломоново време за някои градове се използва т. нар.

двузонна система: един пръстен от външни къщи е разположен около вът

решно ядро от къщи. Двете зони обикновено са разделени от една улица,

която пръстеновидно опасва вътрешната зона.

Като се запазва общият план на къщите от Х В., в tell el-Гar'ah през

следващото столетие се забелязва група домове, които са по-големи и по

добре изградени (равномерно очертани, със стени от две редици камъни,

добре одялани и т. н.). Този квартал е заобиколен със своя стена и по този

начин е отделен от малките, натикани една в друга къщи на останалото

градско население. Този факт свидетелствува и за нарастващото социално

неравенство, което пророците осъждат (срв. Ос. 8:14; Ам. 5:11). В Мегидо

Библейска археология



(след 722 г. пр. Хр., пласт III-П) къщите са групирани в блокове, които са 157
разделени от широки паралелни улици. Това планиране не е палестинско,

но вероятно възниква под асирийско влияние.

Фиг. f /9. С".•(uрu.ч. П~рвumll ('(nе"u, tJ.'раждащu цар('~·u.Ч "варта.'

Фиг. /20. Д,р Шар,ки,,

крепост и резиденция на Сарго" /l
(дllеш. Хорсабад, 19 км сев. от

Ни"евин). около 3,2 кв. юн площ,

на която би могло да се

поместят двадесети"а nо-голе.lm

nалестиllски zpaдQtle. Седемте

порти са били 'no{:tleme"u "а

седемте г.1авни божества IlII

асирийците
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· /58 В първия момент при разкопки добрата ориентация в nлшшранеmо на

града е затруднена. Овалните стени очертават границите му, в които са на

трупани хаотично къщи. Понякога обаче е достатъчно да се хвърли поглед

върху самолетна снимка, за да проличи ФУНI<Ционалносттав разпределение

то на градските части, както е например случаят с Вирсавия. Паралелно на

градскитестени преминава улица, от двете страни на която са разположени

къщи, а h1ежду всеки две къщи има странична уличка. Всички къщи са дву

етажни с e.qнaKЪB план. Онези от тях, които са край казематните градски

стени., имат излаз към тях, което позволява да се допусне, че са издигнати

да бъдат обитавани от войниците на гарнизона. Вирсавия е изградена с оп

ределени военни цели на границата на пустинята. В останалите случаи в

Палестина край градските стени обикновено са разположеникъщите на за

наятч:иите. Във Вирсавия зад портата на малък площад (20 х 12 м) са раз

положени две здания. Едното Щ' тях вероятнq е хан за пътници. От дяснат'а

страна се издита сграда за припаси (жито, ~аслинено масло и вино), използ

вана за гарнизона и населението при обсада на града. Освен подобни сгради,

в Мегидо се откриват две l<ОНЮШНИ за колесници 'и за коннида;га на гарнизо

на. Разбира се, по такъв план се устройват стратегическите градове.

Фu~. 111. ОсuгУРЯ6ане 60да :за "рада. ПРlIнциnllа реконструкция (Л. Гроленбер,,)
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Водоснабдяването u канализацuята са важни елементи в градЬустройст- 159
вото. Населениетосе снабдявас вода от общи водоеми, но се търси възмож·

ност за изграждане и на частни водоизточници. Полаганият за това труд

бил неимоверноголям. Според разкопките е установено например, че само

за водоема в Гаваон била изсеченаи изхвърленаоколо 3000 тона варовикова

скална маса. Въз основа на стратиграфски анализ се потвърждава, че водое-

мът, в който се стича водата от извора, е направен през ХII-Х! в. Тунели

и подземии шахти, свързани с извори, са открити не само в Йерусалим и
Гаваон, но и в Гезер, Мегидо и Иблеам. На много места израилтяните про

дължават да използват и водоснабдителните системи, устроени ОТ ханаанци-

те. През елинистично-римската епоха се строят и акведукти (в Кесария Па

лестинска, Й.ерусалим, Самария).

Фиг. 122. Силоамски надпис

в ханаанските и израилските градове са открити канализационни систе

ми с J:Cанали и тръби от глина и камък, главно за къщите на знатните жители.

В двореца. в Лахиш (УПI в.) е съществувала баня с канаЛ за изтичане на

мръсната вода. В голямата вана се събирала студена вода а в малката -_....--._--~

Фиг. 123. Дворецът 6 Мегuдо (110 ДЖ. Е. Райт)

Библейска археология



160 гореща. От другата страна била тоалетната с течаща вода. Канализацията

била почистванана определениместа от роби. Откритае и' в Мегидо, Девир

и др.

Тези технически постижения в онази древна епоха са за съжаление до

стояние само на управителя на града и на знатните, старейшини. Близо до

главната порта на града в Мегидо, Масифа и др. е разположендворецьт на

управителя. Той представлява цитадела, последната сграда за защита на

града. В палестинскияград домът (дворецът)на местниявладетелили упра

вител и къщите на знатните граждани обикновено са разположени върху

западната част на хълма. Благодарениена западните морски ветрове там е

по-прохладно, а източната част страда от марани и прах.

Панорамата на един град от железния век в Палестина е запазена на

изображение върху една стена от Ниневия. То показва Лахиш около 701 г.

,пр. Хр., когато асирийският цар Сенахирим го обсажда и превзема. От град
ската порта към центъра води широка улица, която дели селището н,а два

квартала. Между нея и градските стени са натрупани една до друта малки

къщи. В помещенията на казематните стени са разположени занаятчийски

работилнипи, складове и кръчми. Постепенно в палестинските градове от

делни квартали се обособяват като занаятчийски (срв. "улица на хлебари

те" - Йер. 37:21; "долина на дърводелците" - 1 Парал. 4:14). Дори някои
градове стават съсредоточие на занаяти. В tell beit mirsim (Девир) са намере

ИИ; останки от стотици тъкачни станове и голям брой места за боядисване

(IХ-VПI в.).

От другата страна на улицата на споменатото изображение се виждат

домовете на по-заможните - военни, държавни 'UШовници, свещеници, тър

говци и земевладелци. Почти в центъра на града е дворецът, който е и адми-

Фиг. 114.
НавиЛОII. Порта "Иштар" и улица

"а процесиите. 'Реконструкция

иистративиото средище. IbВън градските стени са колибите на най-бедните,
които при настъпването н~еприятелска ~ойска бягат в града.

Представа 311 дворцовите ·сгради се добива от находките в Самария и
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Мегидо. И на двете места дворецът е обгърнат от стена, дебела съотве'!,'НО /6/
1,6 м и 1 м. Намерени са и протоеолийски капители от издигнати някога

колони. Стените на сградите са от добре издялани големи камъни. За бо

гатството и украсата на двореца в Самария свидетелствуват и намерените

плоЧКИ от слонова кост с изкусна резба. Размерите на тези палати не са

особено големи от наша гледна точка или в сра~нение с дворците в столици-
те на големите държави в Близкия Изток. Те заемат обаче голямо и видно

място в палестинските градове.

ФII.? /25. Мсmдо (nl/аст JV - 850--750 г.). Порта 11 ()вор на палата

в тези селища има и светилища. Големите са съсредаточие на култовия

живот не само за града, но и за околността. За тях ше се говори по-нататък

(вж. с. 393 сл.).

През нощта най-важните улици на някои градове в древния Близък Из

ток били осветявани с борина, но това се наблюдавало повече в големите

градове на Месопотамия и Египет. За Палестина се знае със сигурност, че

из града обикаляли нощни стражи (срв. Пе. 126:1 сл.), които известявали

колко е часът (срв. Ис. 21:11 сл.).

Хигиената в градовете била на твърде ниско ниво. Сметта се хвърляла

направо на улицата (срв. 3 Царств. 14: 10), и скитащите кучета изяждали

хвърлените остатъци (Изх. 22:31). Само от време на време по\щс~вали. Това
довеждало до болести и епидемии, 110 археолозите намират в тази смет цен

ни находки, които говорят за обикновеното ежедневие.

Наличието на улици и на малки площади в някои по-важни палестински

градове не дава възможност за развитие на общес;твения живот там. Про

дължава старата практика мястото при градските порти да се използва не

само за пазари, но и за взимане решения от страна на стареите по обществе

ните дела, за съдилище, за извършване на сделки и т. н. Поради това па

такива места са иамирани пейки, на които седели градските стареи и публич

но решав~ши делата (срв. в Масифа, tcll en-nasbeh и др.).

Броят IIQ ;ж"mелumе на палестинските градове е сравнително м<tЛЪК,

което съответствуваи на малката площ, която те заемат. Цифритеса твърде
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ФU'!. 126. ВиIIIllее",

относителни, тъй като в никакъв случай не е възможно да се установи броят

на живеещите извън градските стени, а е неоспоримо, че бедните семейства

и тогава обикновено били многобройни. Например ако в teJl beit-mirsim е

имало 150-250 къщи (3 хектара), общо градът ще да е имал между 2000 и

3000 души. Мегидо ще е достигал при своите 5,2 хектара от 3500 до 6000
души като числото на войниците от гарнизона остава неизвестно. Лахиш,

разположен на 7,2 хектара, имал сигурно 6000-7500 жители. Самария отна

чало ще да е имала приблизителносъщия брой, но през 722 г. асирийският

писар на Саргон II сочи цифрата 27 290. Остава неясно колко души са заги

нали през близо тригодишната обсада и колко са били избягали в града при

наближаването на асирийската войска.

Библейска археология
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СЕМЕЙСТВОТО



ч.... § 26. 165
УСТРОИСТВО НА СЕМЕИСТВОТО.

СЕМЕЙНИ И БРАЧНИ ОТНОШЕНИЯ

Етнографите различават раЗJlliЧНИ типове семейства. При фратрuарха

та първенствуващо положение има най-старият брат и неговата власт в се

мейството се предава от брат на брат. Следи от тази обществена форма се

сьглеждат при хетите, хуритите и еламците. Смята се, че признаци на.нЯICО

гашен фратриархат се откриват в обичая за женитба на бездетната вдовица
с нейн девер, в инициаТИВ;iта на Якововите синове да отмъстят за посрамата

на сестра си ,(Бит. 34 гл.), в решаващата дума на Лаван при женитбата на

сестра му Ревека (Бит. 24 гл.)~ Тези случаи биха могли да бъдат изяснени
обаче или като влияние от страна на хети и хурити, ИJlli С нерешителността

на бащата, или че той не е вече между живите.

Матрuархаmьт е тиnич~~ за '?IQIВOTa на първобитни народи. За него е
характерен не само авторитетът на майката, но и това, че детето принадле

жи към 'семейството и социалната група на майка си. За следи от него се

посочват случаите, когато майката дава име на новороденото дете (Бит.
29:31), родените от египтянки синове на Йосиф се .считат за е,гипетски деца
и едва след осиновяването им от Яков се признават за израилски (Бит. 48:5).
Вторият случай обаче не е сигурен, тъй като става осиновяване от страна на

мъж - Яков.

Въз основа на досегашните находки археологията не може да отговори
на въпросите на етнографите и ,ца дa~e сигурни данни за една I;1ЛИ друга

хипотеза. Тя може да установи само; че още в късция ,палrолит (35 090 
10 ООО г. пр. Хр.) човешко',I'О оБJЦество е орг~низирано ПQ пътя на все по

голяма регионална спеЦИaJШзация в областта на лова, риболова и събира

телството. Пионери за това са племената в Близкия Изток. Кръвното родст

во играе голяма роля. в мезолита (10 ООО - 8000 г. ), както показват раз

копките в Йернхон и Чатал-Хююк, И в ранния неолит се отделят обществ~~
та, които се основават както на ПР'оизводство и възпроизводство на оръдия

на труда, така и на продук'ти на производството. Създаването на новата
икономика е продължителен процес, при който става първото голям'о разде

ление на труда - отделяне на пастирските племена от масата на земеделско

скотовъдното и ловджийското население. В това време човечеството е вече

в една обществена формация, която се нарича патриархат. Старозаветните

данни за най-ранния период от човешката история са именно 'за патриархал

ното семейство. Днес се счИта, че по онова време "в първобитното общеСтво

родът бил обикновено част от плеМето,.т. е. от голямо 6бединеНИе{на хора,

свързани помежду си с родство по мъжка или по женска линия". В условията

на земеделското общество постепенно настъпват промени и племенните

връзки отстъпват място на чисто съседските. Домашната община се състоя

ла от нейния глава - мъж-патриарх с неговите синове и внуци, и техните
жени и деца, който имал практически неограничена власт (И. М. ДЬЯICонов).
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166 Култът на жителите на Иерихон и Чатал Х1О1Ок в началото на неолита

включва както представи за rmодовиrа жена-майка, така и за производителния

бик. Изкусно оформените с гипс 10 черепи, намерени в Йерихон, ()т предке
рамични неолитни пластове А и Б (началото на депозита в пласт А е устано

вено въз основа на C I4 - 8340 г. пр. Хр. ± 200 Г.; повечето специалисти са
склонни да ги датират през 9-то хилядолетие) говорят за култ към прадеди

те.

Следователно, когато се говори за патриархално семейство, не трябва

да се разбира семейство в съвременен смисъл на думата, но една по-голяма

формация, включваща кръвни родственици и хора въз основа на местожи

телството (територията). Бащата е еъсредоточие на авторитета и властта,

но той е и онзи, който трябва да се грижи за прехраната и да защищава

жените и децата. През II хил. пр. Хр. в някои области на Близкия Изток той

все още има неограничена власт над децата си (в Асирия, Сирия, Палести

на), но държавната власт става по-силна и започва да го ограничава. Това

се забелязва ясно в законодателнатадейност на Третата династия на Ур и

на вавилонския цар Хамурапи.

Понятието "семейство" отговаря често на библейското еврейско bajit
(st. cstr. - beG)t) - "дом", с което би могло да се означи и цял род, коляно

(племе) и дори цял. народ. Срещат се обозначенията "дом на Яков", "Дом

на Йосиф", "Дом на Юда" (т. е. Юдино коляно или цяла Юдея). Грижливо
се пази споменът за главите на тези семейства дори след много поколения,

което е характерно и за съвременните бедуини.

Членовете на това голямо семейство трябва да си оказват ПОМОЩ и за

щита. Упражняването на това задължение се нарича при древните израилтя

ни go'el, което идва от корен със значение "откупвам", "изисквам обратно",

"закрилям", "защищавам". За робовладелекиястрой това значи, че ако ня

кой поради дългове бива продаден в робство, негов родственик е длъжен да

го откупи (срв. Лев. 25:47 сл.). Ако някой иска да продаде бащино наслеДС1'

во, право на пръв купувач е най-близкиятсродних, за да остане имуществото

в рамките на семейството, на рода (срв. Лев. 25:25; Йер. 32:6 сл.).

Подобно на семейе,твото при други народи в този обществен стадий на

развитие, израищ:кото семейство обхваща също така слугите u пришълците

(gerIm). Спомена се, че Авраамовото семейство ще да е брояло повече от

1000 души (от които 318 мъже и младежи, ГОДИН за защита). Практически

TOBt'l означава, че семейството е цял род (mispablih). Родът следователно

има общи интереси и задължения и членовете му се считат помежду си за

"братя", т. е. понятието "брат" има значитеmю по-широко значение - на

братовчед, родственик, принадлежащ към същата родствена формация (срв,

1 Царств. 20:29). .
В старозаветните описания проличава едно развитие в институцията на

семейството от периода на библейските патриарси до настаняването в Па

лестина и епохата на царете. За това сочат различните семейни обичаи, до

колкото те се споменават. Например по времето на патриарсите е възможна

женитба на мъж с полусестра - с дъщеря на неговия баща, но от друга

майка (срв. Бит. 20:12). По-късно Моисеевият закон забранява такива брако

ве (срв. Лев. 18:9 сл.), но до Давидово време това все още се практикува

(срв. 2 Царств. 13:13). Яков се оженва за две сестри, но Моисеевият закон
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забранява такъв брак (Лев. 18:18). Други обичаи, които в по-късно време не 167
съществуват, намират изяснение в извънбиблейскидокументи (например в

тези от Нузи).

Развитието на човешкото общество е засвидетелствуванов Библията и

в друго ·отношение. Кръвните връзки продължаватда са от значение. Зана
ятът обикновено се предава от баща на син'("син на грънчар" = грънчар).
Има селища, които се обитават от хора, упражняващи един и същ занаят

(срв. случая с tell beit mirsim, както и 1 Царств. 4:14, 21, 23). От друга страна,

условията за живот в градовете водят до намаляване броя на членовете на

семейството - до разчленяване на голямата патриархална фамилия. поради

ограничените в пространствено отношение къщи. Когато синът се жени, той

гради къща (Неем. 7:4), както вече се каза: Доста време преди началото на

VПI в. пр. Хр. племенното устройство отстъпва на едно общество, в което

живеят :цар и поданик, работодатели и работници, богати и бедни. Наред с

робите, които са притежание на някого;·,има и надничари. Авторитетът на

главата на патриархалното семейство преминава в ръцете на градските ста

реи, а след това - на царя.

Според старозаветното схващане моnогамията е 1Iормална брачна фор

ма (срв. Бит. 2 гл.). Полигамията се явява по линията на Каин (Бит. 4:19).
В патриаршеската епоха Авраам отначало има една жена - Сара, която

дълго време няма деца. По нейно предложение той взима слугинята и Агар

за наложница (Бит. ]6 гл.). Нахор също има и жена, и наложница (Бит.

20:20-24). В света около библейските патриарси положението варира. От

законите на Хамурапи личи, че вавилонското семейство по това време

(XVIII в. пр. Хр.) по принцип е моногамно, докато в Асирия то е полигам

но. И ханаанското семейство също е полигамно. Мнозинството от израил

СJ<И~е бракове изглежда са моногамни. Съдиите и царете имат повече жени
по политически мотиви - за сродяване с видни· родове, местни и чужде

странни (срв. Втор. 2]:15-17; 3 Царств. 11:1). В обикновените семейства

втора жена е имало, когато първата нямала деца (срв. Мал. 2:15). Такава е

и месопотамската практика, за която се съди от заКОНl!те на Хамурапи

(§ 145) и Нузи (ХУ в. пр. Хр.). За отбелязване е, че в книги Царства, които

обхващат цяла една епоха от пет века, само веднъж се споменава за бигамия

на обикновен израилтянин (за бащата на прор. Самуил). След вавилонския

плен положението не се изменя съществено. Постепенно 'юдеите се увличат

по нравите на околното езическо общество. '
Полигамията при израилтяните се среща по изключение. Пророците со

чат моногам~ите отношения при положителни сравнения (срв. Ис. 62:5). На
първосвещеника е позволено да Има само една жена (Лев. 21:13). В полигам
ното и дори в бигамното семейство атмосферата често е изпълнена със съ

перничество, интриги, преследваие и т. н. Моисеевият закон забранява из

раилтянинът да има '(3а жени едновременно две сестри (Лев. 18:18), за да не

се стига до накърняване на сеСТрИ!fската лЮбов . .допусканата бигамия и
полигамия не се счита за разпускане на нравите и п~р:ане на/морала./Затова
заповедта да не се прелюбодействува е задължителна и за мъжа, и за жената

и нарушителите и се наказват най-строго - осъждат се на убиване с камъни

(срв. Втор. 22:22).
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168 § 27.
ИЗБОР НА НЕВЕСТА,

ЖЕНИТБА,

ПОЛОЖЕНИЕ НА ЖЕНАТА

в ~1риархалното семейство дъщерята е зависима от баща си, а съ

пругата - от своя мъж. В Библията няма данни за възрастга, на която

едно момиче се омъжва. Предполага се, че това е ставало твърде рано. От

приведеното за царуванията може да се изведе заКJПOчението, че някои от

наследниците на престола са се женели на 16-17 ГОДШllНа възраст (Амон и

Йосия). По-късно равините определят най-ранната възраст за момичето да
е 12 години, а за момчето - 13. Навярно в това се корени многовековна

традиция.

При това положение не е за учудване, че в онази епоха решението се

взима от родителите, дори без да се пи'га момичето за това. Същевременно

се отбелязват и обратни случаи - на женитба по любов. Подобни случаи са

добре известни на читателите на Библията. Родителите питат Ревека, дали е

съгласна да стане жена на Исаак (Бит. 24:58). Яков и Рахил копнеят да ста

нат съпруг и съпруга, а Моисей спечелва сърцето ~ на дъщерята на Йотор,
след като се застъпва за нея и сестрите 11, които са онеправдани от другите

пастири (срв. Бит. 29:]0; Изх. 2:16 сл.).

В древността женитбата е акт, който засяга правните отношения между

две семейства. Както и ~ Месопотамия, документът за брак (nissu'in) има

законна сила. В Израил той се означава като "договор" (ь
е
п1, срв. Мал. 2:14),

без да е ясно, дали винаги е писмен, както се предписва според законите на

Хамурапи. Във всеки случай юдеите в Елефантина са СКJПO'iВали брачния

договор в писмена форма и много такива договори са запазени.

Формулата при сключване на брак не ни е известна от Библията. В све·

щения текст е обърнато внимание на ограничаване на своеволията ва съпру

га при развод и в тази връзка се цитира именво разводната формула: "Тя

не е моя жена и аз не съм и мъж" (Ос. 2:2). От други писмени извори се

установява, че формулата при женитбата е същата, но в позитивна форма:

"Тя е моя жена и аз съм неин мъж от сега до веки" (Елефантински папируси

от V в. пр. Хр.) или "Ти си моя жева" (в договор от Юдейската пустиня,

11 в. сл. Хр.). От думите на бащата на момичето, които са приведени в книга

Товит - "Ти си неин сродник I (букв. "брат") и тя е твоя" (7:11) е 01разен

и обичаят родителите да засвидетелствуват своето съгласие.

В случай, когато бащата не е жив, разрешението можели да дадат бра

тята (според § 184 - Хамурапи) или майката (Бит. 21:21). Това говори за

сравнително общи обичаи в Близкия Изток, наред и с различията. Хамурапи

обръща особено внимание на жената собственичка, на която трябва да бъ

дат осигурени по-нататъшните права върху имуществото (движимо и ведви

ЖИМО), което внася в брака (срв. § 128 и др.).

Още в дълбока древност израилският обичай е най-напред да има годеж,

а след това - сватба. Годежът ('erusin) е свързан с обещание за женитба,
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и за обществото или държавата. Според Втор. 20:7 годеникът се освобожда-

вал от военна служба, а във Втор. 22:23-27 годеницатасе третира вече като

омъжена - ако някой я изнасили, той трябва да бъде наказан със смърт и

ако това е станало в селището и тя не е викала за помощ, тя трябва да

получи същото на'казание.

Обикновено преди сватбата годеникът давал подарък в пари и натура

на своя тъст. Случаите са различни. Докато Яков ~аплаща в Харан със своя

труд (Бит. 29:25-30), Давид трябва да изпълни тежко поръчение спрямо

филистимците (1 Царств. 18:25), а Готониил спечелва жена си като превзима

Девир (Кириат Сефер, Съд. 1:12). Този подарък се нарича mohar и се споме

нава в Стария Завет само три пъти (Бит. '34:12; Изх. 22:16; 1 Царств. 18:25).
Неговата големина и форма на заплащане зависи от двете семейства и тех

ните възможности. От значение е и дали момичето ще се омъжва в своя род,

в своето село или град. В замяна на полученото, тъстът трябва да ОСJolгурJol

дъщеря си с нещо друго. Месотопамският обичай е друг. На годеницата

дават tiфаtu.' Във Вавилония това означава от 1до 50 сребърни сикли, които

нататък принадлежат на жената. Бащата може да има право сам.о на лихви
от тази сума или на някой друг възможен приход от нея. От това обстоя

телство става ясно, защо Лия и Рахил се бунтуват против баща си Лаван 
тъй като ТОЙ заграбил целия тирхату (Бит. 31:14 сл.) В случай че жената

овдовее, тя запазва тази сума и децата и: я наследяват. В Асирия законът

дори предписва сумата да се даде лично на годеницата. Оттук би могло да

се допусне, че първоначалното предназначение на mohar при израилтяните

е да осигури жената при вдовство. от EJ!eфaнrшIски:ге пarшpуси е ясно, че.

този мохар принадлежи на жената, независимо от това, че е даден на баща

и. "в еЛИНИСТИ'Iеско-римската епоха при юдеите сумата на мохар възлиза на

50 сребърни сикли за момиче и наполовина за вдовица, ТЪЙ като се предпо

лага, че тя вече ползува някаква издръжка от по-рано.

След годежа при израилтяните годеmщата все още оставала при роди

телите си - след плена до 12 месеца. Едва вследствие на гоненията при

Антиох Епифан този срок бил съкратен. Дали е можело един годеж да бъде

обявен за невалиден, няма данни - нито библейски, нито равински. Закони

те в Месопотамия и при хетите допускат това като възможно и изискват

заплащане на сума като вид глоба.

За сватбените обичаи са запазени някои сведения, тъй че би могло да

се състави обща представа за тях. Годенихът ИдВа с венец на главата (Песв.

на иес. 3:11; Ис. 61:10), съпроводен от приятели (Съд. 14:11) и музика (1 Мак.

9:39), за да поиска официално невестата. Годеницата, също с накити (Пс.·

44:14 СЛ.; ИС. 61:10), се явява покрита с воал (Песн. на пес. 4:1, 3), който се

сваля в брачната стая. Това се използва от Лаван, за да размени Рахил с

Лия (срв. Бит. 24:65). Годеникът отвежда годеницата си в дома си, като

приятелките и: я съпровождат с ликуване (Пс.44:14 сл.). На сватбата се прави

голяма трапеза, която трае седем дни (Бит. 29:22-27; Съд. 14:10, 12); обик
новено в дома на младоженеца. На трапезата пеели пеСIШ, разказваnи се

приказки, задавали се гатанки. След първата брачна нощ родителите на
младоженката запазвали ризата с белезите, че дъщеря им е била девствена

(Втор. 22:13-21).
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170 На младожевката в Месопотамия родителите дават това, което днес

наричаме "зестра". Тя оставала нейна собственост, но доходите от нея се

използват и от съпруга. Ако съпругата овдовее или се разведе без нейна

вина, тя получава обратно зестрата в нейния начален размер (главницата).

Подобни разпорежданияима и в асирийските закони. Би могло да се при

еме, че зестра има и при израилтяните. В Стария Завет обаче се съобщават

подобни случаи при другородци. Ревека, Лия и Рахил получават по една

слугиня от родителитеси (Бит. 24:59; 29:24, 29). Фараонът дава на Соломон

при женитбата на дъщеря си град Гезер (3 Царств. 9:16). В Мишна зестрата

се нарича n·dunja'. Освен това се разменят и други подаръци.

На брака при израилтяните се гледало като на нещо свещено - на съюз,

свързан пред Бога (Прит. 2:17; срв. Ос. 2:19 СЛ.; Мал. 2:14). Поради това

сигурно тези обреди най-малко са имали религиозен смисъл и се обръщало

сериозно внимание за избягване на кръвосмешение. Женитбата на Авраам

и Сарра става столетия преди Моисеевия закон и отразява месопотамския

обичай, но в старозаветното законодателство има НЯlCолко вида забрани,

които целят запазване на брака и правилни отношения между семействата.

1. Важно препятствие за встъпване в брак е КрМlIото родство. Забране

ни са бракове между ,всички кръвни родственици по права линия - със

собствена майка (Лев. 18:7), със сестра и внучка (Лев. 18:9--10). Също и

между леля и племешm:к (Лев. 18:12). Въпреки че сам Моисей произлязъл от

такъв брак, тоЙ е впоследствие забранен.

2. Препятствия има и по линията на родство по сватовство. Тук би

трябвало да се отнесе и случаят на забрана за женитба с мащеха или с на

ложница на бащата (Лев. 18:8; Втор. 22:30; 27:20). Забранени са също брако

ве между роднини по сватовство по права линия (Лев. 20:14), а по странич

на - с ония, които са от първа степен (Лев. 18:16; 20:21; Втор. 27:23). Брак
с деnер обаче е разрешен при определени условия, както ще се опише по

нататък.

3. Забраната за бракове с чужденци на.вярно е по-късно явлеIШе, когато

имало опасност за претопяване на малкото оцелели ИJШ върнали се от 'вави

лонски плен юдеи. Първоначално се е внимавало по-скоро да няма съблазън

за изпадане в ИДОЛОПОКЛОНСТВО (срв. Изх. 34:16; Втор. 7:3). Поради това в

епохите на настаняването на израилтяните в Палестина, на съдиите и на

царете едlШ случаи се приемат като нормални и дори с похвала (за рут 
Рут 1:4; 4:13), а други с ухор (за Йезавел - 3 Царств. 16:4 сл.; за Готолия
2 Парал. 22:3 сл.). Против смесените бракове след плена остро въстава Ез

дра (срв. I Ездр. 9:12 и др.).

Левиратният брак (levir = девер) е разпространен не само сред израил

тяните. Той е познат също от асирийските закони, отбелязва се в документи

от Нузи за хуритите и в Угарит от ханаанска страна. В хетски закон са,

дадени определения за задълженията на тъста в подобен случай.

Моисеевият закон предписва следното (Втор. 25:5-10). Когато братя'

живеят заедно и един от тях умре и остави вдовица,но е нямал деца, вдови

цата му трябва да се омъжи за един от живите братя (jаЬб') и роденият син

от този брак трябва да се счита наследник на покойния, "за да не се затрие

името му в Израил". От текста излиза, че фамилнотоимущество трябва да
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се запази в семейството. Затова и Вооз поема тези права като откупващ 171
наследствените права (go'el).

В съобщенията за :Iевиратния брак се забелязват промени с течение на

времето. Отначало задължението за левиратен брак съществува в семейство

то за всички мъже на съответна възраст. Ако има отказ от страна на брата,

задължеН'ието пада върху свекъра (срв. Бит. 38 гл.). Във Второзаконие се

забелязва промяна - задължени са само братята, които живеят заедно с

покойния, като под "братя" вероятпо се разбират не само еднокръвните бра

тя. Тогава онзи, който се откаже, се подлага на публично опозоряване. Цере

монията на отказването (Qali~a, Втор. 25:7-10) включва съдийски опит от

казалият се да ревизира решението си и да ИЗПълни дълга си. В противен

случай вдовицататрябва да го заплюев лицето и да му изуе обувката.Ната

тък той ще носи прозвището "дом на събутия", като думата "дом" соqи, че

ще бъде презиран заедно с потомството си. В книга Рут се предлага още и

допълнителнооткупванена имуществото,навярно в случай, :когато се желае

poдe~OTO дете впоследствие да наследи действителнияси баща.

Бракоразводътие е често явление при израилтянитеот онова време, но

обичаите във връзка с него и старозаветниятзаконодателизразяватжелание

случаят да се поставя в някаква рамка. Мъжът има неограниченотоправо
да обяви, че се развежда с жена си, като изриqа думите: "Тя не е моя жена

и аз не съм й мъж" (Ос. 2:2). Достатъчно е тя да не намери "благоволение

в очите му" (Втор. 24:1) без да се изяснява какво означава по-конкретно

това. Предполага се, че и най-незначителната причина е достатъчна. По

късно либералната равинска школа на Хилел сqита, че и най-незначителната

причина е достатъчна, а по-строгата школа на Шамай отбелязва прелюбо

действието и лошото отношение за повод.

Забелязва се развитие и в обявяването на развода. Отнаqало е достатъч

но мъжът устно да заяви, че не С'fИта дoceг~aTa си съпруга повече за своя

жена. По-късно той се задължава да напише разводно писмо и да и го даде.
.Мъжът няма право иа развод в два случая: ако той е наклеветил жена

си, че не е била девствена при женитбата и се установи, че това не е вярно

(Втор. 22:13--19), и ако съгласно закона насила е оженен за изнасилено от

него момиче (Втор. 22:28). Друга забрана принуждава мъжа да размисли

преди да пристъпи към фактически неоправдан развод. Ако разведената с

него се омъжи за друг, то дори да овдовее или се разведе и с втория съпруг,

първият и мъж ияма право ОТНОНО да я вземе за жена (ВТор. 24:3 сл.). По

късно обаче забраната е вдигната (срв. Ос. 2:19), а късното юдейство дори
счита, че оженването отново е за похвала.

В закониТе на Хамурапи се разрешава на жената да иска"развоД като
заведе дело. Ако в съда се установят простъпки на мъжа, тя можела да

полу'fИ развод (срв. § 142). В юдейската колония в Елефантина е обичай

разведената жена да получи обезщетение.

Разводът се допуска по закон, но религиозното чувство не го счита за

нещо добро. Премъдростната литература прославя брачната вярност в ши

рок смисъл на думата (срв. Притч. 5:15-19; Сир. 9:9), а пророк Малахия

направо заявява на всеуслушание, че Бог мрази развода, понеже е свидетел

за вероломното отношение на мъжа, който от омраза изоставя жената на

своите младини (Мал. 2: 14-17).
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172 Поло;)/сеlluеmо 110 :>Icellama. На пръв поглед положението на жената в

семейството и обществото по онова време е твърде нерадостно. Мъжът е

господар (Ьа'а1) и "господин" С'аdбn) на жената (срв. Бит. ]8:2; Съд. 19:26;
Ам. 4:1). Мъжът може да се разведе с нея, когато поиска. Тя може да насле

дява мъжа си, ако няма син наследник. Работата и в къщи и на полето е

тежка. И въпреки това положението и е по~леко в сравнение с онова при

други народи в Близкия Изток. Например в Асирия жените били третирани

като товарни животни.

Израилските жени имат религиозни права. Те могат да принасят жертва

от свое име (Лев. 12:6--8), да участвуват на свещени трапези (Втор. 12:12 и

др.) и да се молят в светилищата (1 Царств. ]:10--12). Наистина, израилтян

ката няма fIpaBo да свещенодействува, това обаче не я поставя по-долу от

жените в Ханаан, Вавилония и др. Жриците на тези народи често са подхвър

ляни на своеволията на жреците и са обречени от родителите си на свещена

проституция при езически тържества или ежедневно (срв. §§ ]78-]82 от за

кона на Хамурали) или като такива да останат бездетни.

В общественияживот израилтянкитепонякога итраят и видна роля. Са

мо в атмосфера на признание достойнствотона жената може да се проявят

и да заслужат всенароднапоч.ит Мариам, Девора, Йаил и Олдама - проро
чици и дори водителки на народа - като Девора (Изх. 15:20 сл.; Съд. 4:4;
4 Царств. 22:14 и др.). От друга страна, израилската жена е ограничена в

правата си в икономическата област. Тя не може подобно на вавилонките

или египтянките да придобива имущество, независимо от баща си или съ

пруга си, да влиза в договорни отношения и да получава част от наследство

то, оставено от покойния и мъж. Все пак тя запазва зестрата си, макар и

под управлението на мъжа си.

На израилската жена се възлага да бъде мораЛllата опора на семейство-

то и обществото. Затова и момичето трябва да бъде девствено преди женит

бата. Ако някой неженен я прелъсти, той трябва плати мохар 50 сребърни

сикли и да се ожени за нея, без право някога да се развежда (Втор. 22:28
сл.). За положението и като годеница вж. С. 169. Ако като съпруга тя бъде

наклеветена, че не е била девствена при женитбата, клеветникът трябва да

бъде бичуван и да заплати 1ОО сребърни сикли (Втор. 22: 13-19). Ако обвине

нието се окажело истинно, наказаниетобило особено строго за нея - убива

не с камъни (22:20 сл.), подобно както и при омъжена жена, хваната' в прелю-...J
бодсйство (Лев. 20:10).

От мъжа също се изисква вярност и неговото прелюбодейство се наказ

ва по същия начин. Ом~жената жена няма право да иска развод, но като

майка тя добива особена почит. Пророците допринасят много за издигането

на авторитета на жената, а в книга Притчи са запазени описания на нейните

добродетели (срв. 12:4 сл.; 14: 1).
Икономическото положение на вдовицата от широките народни слоеве

изглежда в много случаи е трудно. Зестрата, която би могла да получи една

жена след смъртта на съпруга си обратно, надали е била обикновено доста

тъчна. Затова Законът изисква да и бъде оказвано състрадание и да бъде

подпомагана, особено когато има непълнолетни деца (срв. Изх. 22:21-23;
Втор. 10:18; срв. Ис. 1:17). Когато бездетната вдовица не била взимана от

девера си, тя можела да се върне при баща си или да остане ло-нататък в
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дома на покойния си мъж (срв. Бит. 38:11; Рут. 1:8 сл.). Но това надали я 173
облекчавало достатъчно. '

В законите на Хамурапи има редица положения, които допринася-r: за

облекчаване на ВДОВИШI<ото положение, но само ако покойният съпруг е бил

състоятелен. Тя получава обратно имуществото си и зестрата си, хогата в
брачния. договор те са изрично упоменати в действителните си размери. Тя

може да остане в къщата на покойния и да живее от доходите,' ако такива

е имало. Ако мъжът и не е дал сума при женитбата (tiфаtu), тя може да

наследява, наедно със синовете си. Асирийският закон предписва - когато

вдовицата не е получила нищо за издръжка от мъжа си, тя да бъде издържа

на от синовете си. И тук обаче положението е в зависимост 01 това, дали

семейството е притежавалонещо, тъй че разлика не би могла да сс открие

по същество,освен религиознотопледиранепри израилтянитеза подпомага

не на вдовицатаи конкретнотоопределянена правотода събира изоставено

то, пропуснатотода се ожъне на нивата, и да и се дава хляб и облекло (срв.

Втор. 10:18; 24:17 сл.; Рут. 2:2 сл.; 3 Царств 17:9 сл.) и т. н.

I
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174 § 28.
РАЖДАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ

И ВЪЗlПIТАНИЕ НА ДЕЦАТА

При съвременните бедуини в Палестина има обичай да се поставя нар

пред прага на дома (къщата, шатрата) на новобрачните. С многото си зърна

нарът символизира пожеланието за многобройно потомство. За старозавет

ния израилтянин стремежът за увеличаването ва поколението е отговор на

Божието благословение: "плодете се и множете се, пълнете земята и я обла

дайте" (Бит. 1:28), т. е. многодетството не е просто м:ногоnлодие, каквото

би могло да бъде и при животните, но задача с оглед изпълнение на по

възвишени цели спрямо цялото творение. Затова и на децата се гледа като

на дар Божи (Пс. 126:3), а ва бездетството - като на наказание (1 Царств.

1:5 сл.) и голям срам, което изразява и Рахил (Бит. 30:1). Бездетството е и

изпитание (Бит. 16:2; 30:2; 1 Царств. 1:5). Пожеланието за новобрачните е,

да се народят хиляди от тях (срв. Бит. 24:60 отвосно Ревека и Исаак).

За самото раждаue се грижели опитни жени (баби, акушерки) още преди

Яков да отиде със семейството си в Египет (Бит. 35:17), а и в самия Египет,

въпреки че нерядко детето идвало на този свят по-рано, отколкото се очак

вало (Изх. 1:19). От Изх. 1:16 би могло да се заключи за употребата на

известен в древността стол за раждане, но се раждало и в скута на друга

жена иди на бабата (срв. Бит. 30:3; 50:23). Подобно раждане в скута, при

:колената е онагледено от една глинена група от бронзовкя век, която е наме

рена на о. Кипър. То има и символично значение на осиновяване (Бит. 30:3
и др.). Новороденото бивало изкъпвано и натривано със сол, обичай, който

е запазен и при днешните бедуини. В патриархалната епоха радостта за но

вородено момче е много по-голяма, тъй като то се счита за продължител

на рода (срв. 1 Царств. 4:20; Пс. 126:3).
Бебето се кърмело обикновено от майка си (Бит. 21:7; 1 Царств. 1:21

сл.). Само при богатите можело да се даде новороденото на дой.ка (Бит.

24:59; 35:8; 2 Царств. 4:4), което е засвидетелствувано също в Месопотаtv1ИЯ

и Египет. Детето се отбивало много по-късно, отколкото това става сега

обикновено на възраст 3 годшm:, кажто в древна Вавмония. Отбиването е

било празник за семей.ството (срв. Бит. 21:8), като се принасяла и жертва в

знак на благодарност (1 Царств. 1:24).
Име на новороденото дете се давало непосредствено след раждането,

като то се избирало най-вече от майка му (Бит. 29:31 до 30:24; 35:18), поняко
га и от баща му (Бит. 16:15; 17:19; 35:18), или пък съвсем рядко - от други

хора (Рут 4: 17). Обичаят даването на името да се свърже с обрязването е от

много по-късно време и се споменава в Новия Завет (Лук. 1:59). Често като

съставна част на името се вкmoqвало от благочестие името на Бога (Еl,

Jahu). Такива теофорни имена са засвидетелствувани не само в Стария За

вет: Йоав (2 Царств. 2:18), Ииуй (3 Царств. 19:16), Йехония (l Царств. 3:16),
Йоаким (4 Царств. 23:34), Йонатан (Съд. 18:30), Елеазар (Лев. 10:16), Елисей
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(3 Царств. 19:16), Елиав (Числ. 16:12) и др. В самарийските остраки се сре- 175
щат имената Gadiail, Jedajaii, Obadaju, Sшагjаll, които съдържат като съ
ставна част Божието име Jahwe - jw, jahtl, в печата на Севна - пълното

му име, икончаващо на jhw, в остраките от Мецад Хашавйаху - името на

офицера Hosijahu и т. н. Това показва, че теофорни имена, поради тяхната

дължина в ежедневието се съкращавали (Натанаил - Натан; Матания - Ма-
тан и т. н., подобно на гальовните у нас). От по-късно време е обичаят

детето да получава името на своя дядо, както и на баща си, прадядо си, по

рядко на чичо си. Този обичай виждаме отразен в документите от Елефанти-

на r.; в. пр. Хр.). Някои стари ханаански имена, в които е вкmочена думата

Ьа'аl (господар, господин), тъй като думата съвпада с името на ханаанския

бог Ваал (Ва'аl), се променяли в хода на противоезическата борба - ISЬа'аl

в ISboset, Jerubba'al в Jerubboset, Meribba'al в Mephiboset и т. н.

Основание за дадено име понякога е външен белег - Нахор ("онзи,

който хърка"), Кареах ("гола глава"), Пасеах ("куц") и пр. Често се дават

и имена на животни, специално в по-древно време - Рахел ("овца майка"),

ДеВОР'а ("пчела"), Йона ("гълъб"), Калев ("куче") и т. н. Понякога в тези
имена се мъчат да открият следи от тотемизъм в миналото. Те са обичайни

и при старите араби. В някои от тях се крие и желание: момичето да бъде

прилежно като пчела, момчето да бъде страшно за враговете си като куче,

змия или орел. Тези наименования са могли да възникнат в резултат на

обичай, наличен и при съвременните бедуини - да се дава името на живот

но, видяно при раждането. По-рядко са в употреба имена на растения: 'Елон

(дъб), Сетам (маслина), Тамар (палма) и др. По-късно заедно сарамейския
език проникват арамейски имена: Марта (госпожа), Тавита (газела), Варто

ломей (син l:Iа Толомей) и др. Някои стари имена получават нова форма:

Йешуа - Иисус, Мирийам - Мария и т. н. Промяната на имена по-късно е
също засвидетелствувана. Тя се дължи на нещо ново в живота на съответния

израилтянин, като обикновено тази промяна се извършва от високопоставе

но mще (от Бога, царя и пр.): Бог променя имената на Аврам и Сара (Бит.

17:5, 15), фараонът дава на Йосиф името Цафенат-пане!iХ (Цатенаф-паанеах,
т. е. Йоснф, който е наречен Ip'aneah - едно често'име през II хил. пр.

Хр. или, според някои автори: от Djep;i-ntr-fn1). = Бог иска той да живее),
Навуходоносор променя името на Матания в Седекия (4 Царств. 24:17) и

пр.

Обрязването на "крайната плът" (miiHi, Лев. 12:3) на новороденото от

мъжки пол се извършвало на осмия ден. То става при помощта на кремъчен

нож, което nOKajBa дълбоката древност на обичая, а по-късно се използва

металически. Според библейските разкази обрязването започва с идването

на Авраам в Ханаан, въз основа на завета (съюза), който Бог сключва с него

(срв. Бит. 17:9-14,23-27). В Египет то не е спазвано и се възобновявапри

настаняването в Палестина (Иис. Нав. 5:2-9). Иисус Навин съвсем я~но

свързва обрязването с почитането на едничкия.. Бог - Яхве. Следователно

то се интерпретира винаги релuгuозuо и онзи, който принадлежи култово,

към монотеистичната религия, независимо от възрастта си, трябва да бъде

обрязан. Обрязват се поради това и робите, които съучаствуват наравно с'

другите членове на семейството в богослужението и в спазването на събота

та и другите празници. Обрязани са и чужденците-пришълци, КОИТО приемат
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176 вярата на израилтяните. Обрязването се извършва обикновено от бащата

(срв. Бит. 17:23), но може да го извърши и друг, както и самата майка (срв.

Изх. 4:25). ПО-КЪСНО то се превръща и в национален символ (срв. Йезек.

28:10; 31:18; Юд. 14:10). Хасмонейският цар Йоан Хиркан насилствено

включва идумейците в юдейската култова община чрез обрязването в юдей

ски смисъл, тъй като идумейците имали отдавна тази практика. Затова Ан
тиох Епифан се опълчва против обрязването (1 Мак. 1:60 сл.; 2 Мак, 6:10
сл.). За гърци и римляни то е белег за принадлежност към юдейския народ.

Практикуването на обрязване е широко застъпено в древния Близък Из

ток. Според Йер. 9:25 сл. такава практика имат араби, египтяни, едомци,
моавци'и амонитци. Херодот говори за обрязване при египтяни, финикийци

и сирийци. Това става в пубертетна възраст, но този обичай не е общоза

дължителен (например в релеф от мастабата на Anсh-mаhбг, Сахара, от на

чалото на УI династия). Намирани са обаче необрязани мумии, поради кое

то някои специалисти считат, че задължително са обрязвани само принадле

жащите към жреческото съсловие в по-късно време, което не е свещенство

в наш смисъл, а чиновничество. Остава неясно обаче, защо египетските вой

ници са събирали краекожията на падналите либийци, въпреки че египтяните

уважават мъжественото на покойниците, които не били обрязани

(praeputium). Необрязвани са и филистимците (срв. 1 Царств. 18:25).
Произходът на обрязванията е забулен в тъмнината на далечното мина

ло. Според IlЯКОИ то е знак за приемане на момчетата в общността на мъже

те. Затова на египетския релеф обрязването се извършва над големи момче

та, а при измаилтяните това ще да е ставало на I3-годишна възраст (срв.

Бит. 17:25). Наред с това то е и знак за достигане възрастта за брачен живот:

навярно така разбират обрязването и сихемските жители, които се съглася

ват да го приемат във връзка с проектираната женитба на Якововата дъще
ря ДИна (срв. Бит. 34 гл.). Отглас от това има и в думите на Сепфора към

Моисей: "ти си ми кръвен жених" (Изх. 4:24). На ~врейски: е употребена дума,

която означава "годеник", "зет" и "тъст". Тя идва от един езиков корен,

известен и в арабски, който означава "обрязвам".

Израилтяните възприемат този обичай, но·му придават нов, друг сми

съл наред с обикновения житейски. Той става белег за принадлежност към

народа, който изповядва едничкия Бог, Яхве, и е в завет (съюз) с Него. Това

религиозно вече зuачеlluе на обрязването има за следствие, то да се извършва

в най-ранна възраст - на осмия ден от рождението на момчето. Актът се

одухотворява от пророците още повече, като говорят за "обрязване на

сърцето" (срв:Йер. 4:4) в послушание на Божиите заповеди (срв. Йер. 6:10) и в
говорене на истината и правдата (срв. Изх. 6:12, 30).

Възпитанието на децата в първите години и след отбиването им се пре

доставя на майката или на дойката (срв. 2 Царств. 4:4). Детето прекарва по

голяма част от времето навън по улици или на пазара, в игра с едновръстни

ците си момчета и момичета (Йер. 6: 11; 9:20; Зах. 8:5). Те всички пеят, танцу
ват, играят с глинени формички, каквито са открити при разкопки, а малки

те момичета играят с кукли, 'както показва и открита парцалена кукла от

елинистично време.

Първите възш~тателни думи децата слушат от устата на майките си

(срв. Прит. 1:8; 6:20). Дори когато пораснат, продължават да се вслушват в
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майчиния съвет (срв; ПРИТЧ.,31:1). Върху бащата лягат също някои важни 177
възпитателнизадачи. Преди всичко негов свещен дълr е да научи децата си

на благоговениепред истинския Бог, Яхве, да ги запознае със значениетона

религиозните празници и l<улта и със смисъла на Божиите заповеди (срв.

Изх. 10:2; 12:26; 13:8; Втор., 4:9; 6:7, 20 сл.; 32:7, 46). През онази епоха възпи~

танието е твърде строго. Възпитателните мерки понякога са жестоки от на-

ша гледна ТОЧI<а. Злословенето на родителите и вдигане на ръка срещу тях

се наказва дори със смърт. Това обаче не е семейна педагогика, а обществена

мярка за запазване на дисциплинатз; в патриархалната община (срв. Изх.

21:15-16; Лев: 20:9 и др.). Поради това специален съд произнасял присъда-

та, а детето не е оставяно на своеволието на бащата (срв. Втор. 21:18 сл.).

Друга важна задача на бащата е да науtш своя син на занаята си, който

обикновено се предавал от баща на син.

9буче1luеmо от страна lIа писари е познато от рано не само в Месопота

мия и Египет, но и сред израилтяните. Професионалисти писари има в цар

ския двор с различни задачи (ср.в. 2 Царств. 8:17; 20:25; 3 Царств. 4:3 ит. н.),

а също и в ролята на частни секретари като пророк Варух (срв. Йер. 36 гл.).
Децата на заМОЖFШте слоеве получават познания в областrа на писменостrа,

както показват случаите с Йезавел (3 Царств. 21:8) и с пророк Исаия. Гра

мотността не е ограничена обаче само в тези семейства. Един млад момък

,от Сокхот бил в състояние да напише имената на всички местни стареи (Съд.

8:14; вж. още с. 258). Предписанието във Втор. 6:8 и 11:20 ИЗисква бащата

(или стареят), който оглавява едно голямо семейство, да може да пише.

Затова е разпоредено на пророк Авакум да постави Божиите думи, написани

на видно място, и всички, които могат да четат, да ги прочетат (Ав. 2:2).
Общо взето обучението има обаче устllа форма: чрез разказ, изяснение, въп

роси, повторения, въпроси и отговори (срв. ИЗХ. 13:8; Втор. 6:7, 20-25; Пе.

77:3 сл.' и Т. н.). Това е порядъкът на обучение по-късно и при равините.

Във възпитателния процес взимат участие и левитите, и свещениците

(затова свещеникът е наречен "баща", "отец" - Съд. 17:10). Учителят и

ученикът често се представят като баща и син (срв. 4 Царств. 2:12; 2:3; срв.

чест'ото обръщение в притчите "сине мой", "синове мои", "чуй, сине мой"
и т. н.).

Фиz. /27. Клииоnисиа табличка от Нузи.

В д..,сната половина lIа табличката I/uчи

отпечатък от цилиllдричен печат иа едflа

от доzоворящите се страли
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178 Младиятизраилтянинима възможностда повишава своите познания и

при градските порти, където стареите разглеждат обществении частни въ

проси и дела. В светилищатате могат да слушат псалмите и историческите

разкази (срв. 1 Царств. 1:4 сл.; 4 Царств. 12:3; Сир. 6:35; Притч. 1:20 сл.;

8:2). Пророците имат за задача ПЪК да възпитават целия народ, в това число

и младежта. Всичко това важи предимно, ако не изключителио, за мъжкото

поколение. Момичетата имат за свой основен възпитател своята майка. Тя

ги учи на необходимото за дома, домашното стопанство, за морала и дър

жанието на жената.
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§ 29. 179

НАСЛЕДЯВАНЕ И ОСИНОВЯВАНЕ

Наследници в семейството са по правило синовете. Между тях първо

родният има определени предимства. В Израил всяко първородно, което

"отваря yrpo6a", е посветено на Бога. Тъй като е определено Левиевите по

томци да служат в с'Кинията и светилшцата, първородният се откупва с

жертва (срв. Изх. 13: 15; 22:29 сл.). Приживе на своя баща първородният за

ема първо място след него в семейството (срв. Бит. 43:33). След смъртта на

бащата той flолучава двойна наследствена част (срв. Втор. 21:17) и става

глава на семейството. Когато се родят близнаци, които от тях се роди dръв,

той взима първенството (срв. 1 Царств. 2:4). Първородството може обаче

да се загуби, например при тежки простъпк.и, подобно на Рувим (Бит. 35:22;
49:3 сл.) или ако се продаде, както прави Исав (Бит. 25:29-34).

Законъ~ предпазва първородния от своеволието на бащата (срв. Бит.

21:15 сл.). Правото на двойна наследствена част-за него предвиждат и закони

в Асирия, в Нузи и в Мари. Въпреки това има случаи, когато бащи в завеща

нието си предават първородството на друг син (Яков на Ефрем и Давид на

Соломон). Някои специалисти са на мнение, че само движимото имущест

во се разпределяло между синовете, а домът и земята оставала на първород

ния. Тъй би могъл да се изясни фактът, че братята остават заедно след

смъртта на баща си (Втор. 25:5). .
Само синовете на законната жена са наследници. Децата на наложницата

в Израил в по-древно време нямат дял, какъвто е и месопотамският обичай.

Така е и с Исмаил (Бит. 25:5 сл.), и с Йефтай (Съд. ~ 1:2). Синове на наложни
ца биха могли да бъдат наследници само когато техният баща приживе ги

признае за законни, какъвто е случаят със синовете на Вала и Зелфа (срв.

Бит. 49:1-21), които са родени в скутовете на Лия и Рахил. Такава възмож

ност не е предвидена в законите на Хаr.,lурапи (срв. §§ 170 сл.).

Дъщери стават наследници само ако няма синове, които да наследят

оставеното след смъртта на бащата. Условието е да се омъжат в бащиния

род, за да се запази имотът в рамките на рода (срв. случая със Салпаадовите

-дъщери, Числ. '27:1-8; 36:1-9). По силата на този закон дъщеритена Елеа-

зар се омъжват за братовчедитеси (1 Парал. 23:22). . \
От тези правила има едно ИЗКJПOчение. Трите дъщери на Йов стават

наследниIUI наравно със седемте си братя (Иов 42:13 сл.). Това вероятно е

по-късен обичай, бащата да има право по свое желание да раздава своя_

имот. Когато един човек няма свои преки наследници, син или дъщеря, него- 
вата собственост преминава в ръцете на някой сродник, като се спазва после

дователността: собствени братя, братя на бащата, следващ сродник в рода
(Числ. 27:9 сл.),

В Израил вдовицата няма право на наследство; за разлика от Вавилония

и Нузи, където законите дават право тя да получи дял от наследството или
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180 поне онова, което е внесла в браха, както и подаръците, които нейният мъж

и е дал. В .израил вдовицата може да се завърне при баща си (Бит. 38:11)
или да влезе в левиратен брак. По-късно, както показват Елефантинските

папируси, бездетната вдовица може да наследява.

Осиновяването е онзи акт в древността, чрез ХОЙТО един мъж или една

жена обявяват едно лице за свой ёин или дъщеря, въпреки че то няма кръвно

родство с тях и вследствие на този ахт това лице има правата и задължения

та на собствено дете. Целта е бездетните родители да имат помощник в

работата си и подкрепа на старини. В средата на II хил. пр. Хр. често явле

ние в областта на Нузи е да се сключват фиктивни осиновителни договори

за прикриване на търговски сделки. Осиновяваuе се предвижда и по асирий

схите и вавилонските закони. В законите на Хамурапи седем параграфа са

посветени на осиновяването и определят наследствената част на осиновени

те, наред с настоящи и бъдещи синове по плът. В по-ранно време смисълът

на осиновяването е била грижата за наследник, който да носи нататък името

на рода и да запази собствеността. То служи за осигуряване на допълнител

ни работни ръце. Когато робовладелчеството взима връх и има достатъчно

евтина робска ръжа, осиновяването се прилага все по-рядко. След 1200 г.

пр. Хр. от Вавилония и Асирия са намерени много малхо документи за

осиновяване.

Подобно развитие се забелязва и в Стария Завет. Авраам освобождава

един роб и се готви да го осинови, понеже остава без наследник (Бит. 15:3).
Това е в съответствие с обичая в Нузи (засвидетелствуван ОТ документи)

едно бездетно лице да може да осинови свой роб, ХОЙТО да се грижи за него

на старини.

След патриарсите в Стария Завет няма изрично посочени случаи на оси

новявания. В самото Моисеево законодателство няма определение за по

добен акт. Израилското семейство е изградено въз основа на кръвното

родство и бездетството се замества по кръвна линия и чрез включване на
допълнителни членове на териториална база. Обичаят за левиратен брак

е също заместител на възможно осиновяване. Всички приведени случаи на

осиновяване са вътре в семейството - Лаван осиновява Яков (Бит. 29 гл.),

хойто му е сроден вече (Бит. 29:10). Рахил осиновява синовете на своята

слугиня Вала (Бит. 30:3), които са деца на нейния мъж и Т. н. Случаят с

Моисей и дъщерята на фараона има нужда от доизясняване. В Изх. 2:10 е

отбелязано, че .МоисеЙ и става "като син", без да се говори изрично за

осиновяване. Възможно е този случай да е подобен на един друг от много

ПО-1<ЪСНО време - на отглеждането на ГеRубат (Генуват) заедно със синовете

на фараона (3 Царств. 11 :20).
По времето, когато в съседните страни на Палестина има ч~сто случаи

на осиновяване, би могло да се предположи, че и израилтяните познават и
практикуват все пак някаква форма на осиновяване. Ако това е така, то

ще да е ставало в рамките на голямото израилско семейство. Навярно и

посочваното "раждане в скута" на друго лице е станало фигуративен израз

за подобно осиновяване. Формула за .осиновяване е запазена в предричането

на пророк Натан за бъдещия цар ОТ Давидовия дом: "Аз ще му бъда баща,

и той ще Ми бъде син" (2 Царств. 7:14). Друго място с подобен характер

е навярно Пс. 2:7: "Син Мой си Ти; Аз днес Те роди:х". В псалома е взета

тази формула обаче в друг смисъл - припознаване на собствен син, а не

във връзка с осиновяване.
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§ 30. 181

СЕМЕЙНИ РАДОСТИ И ПРАЗНЕНСТВА

Радостите в патриархалното семейство са общи, тъй като отделният

човек е неразделна част от семейството. Сватбата, добиването на дете, об

рязването, отбиването на сукалче са важни моменти в живота на семейство

то, в неговото развитие. Те са повод за обща радост, каквито са и сполуките

в стопанските трудове - стригане на овци (2 Царств. 13:23 сл.), беритба на

грозде (Ис. 16:2) и др. Завръщането на член от семейството, който е бил

някъде надалеч, и посрещането на гост са радостни събития, които също се

отпразнуват съобразно възможностите (срв. 2 Царств. 3:20).

Фиг. 128.
Гостоприемство.

Финикийска глиllена пластика (Кипър)

Гостоприемството е характерна черта на патриархалното семейство.

Не само непознатият е посрещан радушно и с внимание (срв. Бит. 24:33; 1
Царств. 9:22), но дори и врагът (Съд. 4: 17; 19:23 и др.). В чест на госта се

устройва трапеза, като се заколва теле, което иначе се случвало рядко в

ежедневието на патриархалното семейство. Страннолюбието е особено

необходимо в онова време, когато има чести вражди между племената и

обикновено няма обществени гостилници и хотели."Намирането!на приют в

хладната палестинска нощ и'на храна в сърдечна обстановка е необходи

мост, която изпълва с радост и самия пътник. Внимание се оказва и при

заминаване на госта, като домакинът го изпровожда на,известно разстояние

далеч от къщата си или шатрата си (срв. Бит. 18:16; 31:27).
Богатите и знатни израилтяни имат също обичай да устройват общи

трапези u тържества за предварително поканени гости (срв. Притч. 9:3).
Редица изображения от Месопотамия рисуват обикновено гощавки в дворе

ца. Забелжителни са обаче фреските в гробницата на писаря на храма на

Амон (около 1425 Г. пр. Хр.) на име Нахт. На празничната трапеза присъст

ващите жени са отделени според ранга си, насядали с прегънати колена. За

веселата атмосфера допринасят музикантки и таlЩЪОРКИ. Израилтяните съ-
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182 що така се нареждат по достойнство в подобни случаи като най-старшият

или високопоставениятзаемал централнотомясто (срв. Бит. 43:33; 1 Царств.

20:25; 9:22). И при тях в подобни случаи не липсвали музика и танци, певци

и певици (2 Царств. 19:35).

Фиг. 129. ПомаЗ6аие гости с маслuиено масло (Гробнuча I/a
ТОIII Нофер, ХУ 6. пр. Хр., Егиnет)

Поднасялисе ястия, първо място сред които заемалимесните(срв. Бит.

43:34; 1 Царств. 9:24), тъй като месото не е ежедневна храна, а празнична

в Близкия Изток. Върху египетски изображения на трапези се виждат късове'

говеждо, козе, биволско, свинско месо, гъски и гълъби. Израилтяните не

поднасяли свинско месо, което култово е забранено (вж. левитска чистота).

В гробници в Тива са изрисувани и делви с вино и бира върху маси (срв.

Бит. 43:34).
Употребата на благовония (парфюми и кадива) е също характерна за

трапезата на богатите (срв. Иез. 23:41). Гостите били окичвани с венци на

главите, помазвани с благовонни мазила и обличани в бели дрехи (срв. Ис.

28:1; Ам. 6:6; Екл.9:8). С песни се възпявали народни герои и важни истори

чески събития, иронизирали се паднали величия (срв. Пе. 68:13; Ис. 14:4; Иов
30:9). Разточителството на богаташите при гощавки, когато същевременно

бедните изнемогвали, е осъждано от ПРОРОЦИ1'е, които предричат Божии на

казания за това (срв. Ам. 6:2 СЛ.; 8:3).
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§ 31. 183

СМЪРТ И ПОГРЕБЕНИЕ.

ПОГРЕБАЛНИ ОБИЧАИ

Израилтяните вярват в живот след смъртта, която свързват с греха (срв.

Бит. 3 гл.), без да проникват по-нататък в същността на въпроса за духа и

тялото. Живият човек е "жива душа" (nepes), а мъртвият - "мъртва душа"

(срв. Числ. 6:6; Лев. 21:11). Смъртта лишава тялото от живеца (nepes), но

душата, макар и отслабена, продължава да съществува в nQдземния свят 
sС'бl (В Септуагинта: (j.8чt; - срв. Бит. 37:35; 44:29; Иов 10:21 сл.; Ис. 14:9
сл.). На това място, което по-късно се обрисува като дом (Иов 30:23) или

град, заобиколен от стени с порти (Ис. 38:10; ИОВ 38:17; Прем. 16:13), цари
пълна тишина (Пс. 93: 17) в очакване на деня, когато "мъртвите ще оживеят,

мъртвите тела (на починалите в Господа) ще възкръснат" (срв. Ис. 26:19).
Въпреки че представите на израилтяните за живота след смъртта не са тъй

развити, както египетските, в тях прозира важността на човеlIIКите дела 
възкресението е за Божиите покойници, които изпълняват Божиите заповеди

(срв. Лев. 8:5; Бит. 2:17; 3:3) и спазват завета с Яхве. И в Десетте Божии

заповеди, и в другите разпоредби се изисква не само вяра, но и етично пове·

дение. Една от важните задачи на пророците е именно конкретно да изобли

чават социаЛното зло и да призовават към изпълнение на Закона.

Фиг. /30. Съд след смъртт" (П"nирус 1/" Хонсу Мес, ХХ' дин., Египет)

Древните егишяни имат представа за съд над починалите. Сцената на този съд е пред

ставена в много преписи на тъй наречената КllИТа на мъртвите. Под балдахин на трон е
съдещият бог - преДИМIiО Озирис, а понякога Ра. Както при земния 'съд, тук до бога стоят

подобно на съдебни заседатеJDI 42 деМОIlli на подземното царство. От едната страна иа везни

те е поставеио сърцето на умрелия, а от другата ~ перото на богинята Maat, иикарнация

на истината и справеДЛИ80С1Та, и на жертвеното приношение. Мъртвият изповядва, че ие е

вършил зл,.о срещу човек, ие е мъчил живоТ1IО, не е богохулствували т. н. Това е от времето

на HOBotO. царство (1567-1085 г.), но представитеза този съд са иавярнq много по-древни.
В .деЙствителностобаче, както показват текстовете на тази книга, в разлИЧllите си варианти,

голямо внимание се отделя на заКАuна1lUJImа. lla прсдпаЗВШдИтеамулетu, на познанията и
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методите как да се Гlостъпва в ОТВЪДНИЯ свят, за да сс избешс осъждането. С други думи,

СЪДЪТ е В зависимост от оълшебните формули. В хапааRСКИЯ пантеон съществува бог на

смъртта (Мбt), който е В борба с Ваал. В угаритскитс текстове в митичсска форма е явно

отразена борбата между живота и смъртта, ежегодната промяна в природата, но шщсват

конкретни данни за това, какво представлява свстът след смъртта.

Фиг. JЗ2. Чере" от Йерихон,
моделиран впоследствие.

Свидетелство за култ към

дедите. (Неолит)

Несъмнено на израилтяните са добре познати египетските разбирания

за живота след смъртта, тъ~ както и ханаанските митологически разкази.

Липсата на детайлни описания на шеола в Стария Завет се дължи по всяка

вероятност на стремежа израилтяните да бъдат предпазени от увличане в
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съответния езически ПOl'ребалев култ, изпълнен с различни богове. По съща· 185
та причина старозаветното учение за ангелския свят се развива значително

късно. В центъра на вниманието за израилтянина стои утвърждаването, че

при умиране душата (диханието) се връща при Бога, Който я е дал (срв.

Екл. 12:7) и човек се прибира при своя народ (Бит. 25:8; Числ. 20:24) и при

отците си (ВТОР. 31:16).
Израилтяните изглежда приемат, че душата чувствува какво става с

нейното мъртво тяло. Затова се .подготвя достойно погребение.

В Бит. 46:4 има данни за обичая да се затварят очите на покоЙиика.

Този обичай съществува до днес. Може би това е резултат от разбирането,

че смъртта е сън, заспиване. Близките на покойника го целуват (срв. Бит.

50:1). Вероятно след това тялото е измивано и съответно обличано. В 1
Царств. 28:14 се говори, че пророк Самуил се явил от шеола облечен в дреха.

При археологически разкопки са открити игли, токи и други украшения в

гробове, които показват, че мъртвите са погребвани с тях в 'СоБСтвеНОто им

облекло. Пророк Йезекиил описва как' мъртвите храбреци л~жат в бойното
си снаряжение (32:27).

Балсамирането не е обичайно' за израилгяните. Споменава се само, че

Яков е бил балсамиран и погребан в пещерата Махпела при Хеврон (Бит.

50:2), тъй като големият преход през пустинята е изисквал това. Самият

Йосиф, като висш египетски сановник', е балсамиран и положен в ковчег в

Египет (Бит. 50:26).

Фиг. 133. Гробllича в Силван срещу

Йерусалим от израилска чарско

време. Cmpoella е под

египетско вАиЯllие.

РеконстРУlщия

Фиг. 134. ГроБО8е и гробllичи в Пuлестина
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186 Изгарянето на трупове е засвидетелствуваноцри разкоти в гробници

от времето преди настаняванетона израилтяните в Палестина. В по-ранно

време то е частично (при Кинерет от ранния бронзов век). По-късно бива

забранено от Моисеевия закон (Лев. 20: 14), но изглежда, че въпреки това е

имало случаи на изгаряния. Жителите на Явис-Гала.адски изгарят телата на

Саул и Ионатан преди да ги погреОат (l Царств. 31:12).
Нормалният nm израилски гроб е гробната камера. за тази цел се изпол

зва няхоя от многобройните (в Палестина) пещери или се изсича нова в

меката варовиковаскала. От едната страна е входът, а вътре покрай стените

се поставят скамейки, на които се слагат мъртвите. Поня:кога се отделя и

допълнителнастаичка, в която се прибираткостите на отдавна починалите,

за да се направи място за нови погребения. Разпространениса семейните

или родовитегробници. Обикновенитехора обаче се погребват в обща яма,

какъвто е вече обичаят през царско време (срв. 4 Царств. 23:6; Иер. 26:23).
От IV хил. пр. Хр. насам в гробниците се поставят хранителни припаси и

предмети за житейска употреба, които позволяват на археолозитеда просле

дяват :както погребалните обичаи, така и развитието на живота и бита. Мно
го от намерените там съдове са запазени в добро състояние. Установява се,

че хана;iнцитепоставят в гробните камери храна и питие, сечива за употреба

в подземния свят и по пътя за него. Въпреки че възприемат обичая за по- .
гребване от ханаанците, израилтяните се задоволяват да поставят в гробни

ците скромни имущества и глинени съдове.

Няма сведения няхой да е погребван в градовете, освен царете. Гробове

те са били в долините около града и по околните склонове. За пророк Са

муил се казва, че бил погребан "в неговата къща в Рама" (1 Царств. 25:1),
както и за Иоав (3 Царств. 2:34). С този израз се има предвид семейната

гробница. За този период е типична група от гробове, открита при разкопки

в Самария. Най-добре з~шазеният представлява неравномерна пещера 5 х

4,7 м, в средата на която има колона, подпираща тавана. В северната стена

се намира отвор, който води до по-малка камера (2,4 х 1,9 м и висока

1,5 м), в която са намерени скелети на трима възрастни и на едно дете.

Техните глави лежат на изток. При покойниците са открити глинени съдове,

перли от полублагородни камъни, бронзови и други инструменти. Извън

камерата има скамейка (0,44 м висока) издялана в скалата, а на пода 
UIec:r изкопани ями с глинени съдове, отчасти счупени. Намерени са още

Фuz. 135. Надzробен lIадnuс на Севна
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предмети от желязо, камък и кост. Въпреки това в израилските гробници 187
рядко се откриват следи от жертви за мъртвите.

Богатитеизраилтяни,подобно на ханаанскитеси предходници,полагат

усилия да си изградят големи гробнициоще приживе и по този начин да се

увековечат. Пророк Исаия обвинява един от тях, висшия чиновник Севна

(sebna), за направения от него такъв гроб (Ис. 22:15-16). В Силоам е открит

надгробен надпис, който археологическисе отнася към времето на пророка

и гласи: "Това е гробът на .. .jah, началнmcа на двореца. Няма сребро и злато

вътре, единствено (костите му) и костите на неговата слугиня с него. Про

клет да е мъжът, който отвори този (гроб)" (според Н. Авигад). Времепроиз

ходът на надписа и длъжността дават основание да се предположи, че става

дума за споменатия Севна, ч~ето пълно име е теофорно и трябва да гласи

Sebnajahu. Подобни проклннания на крадци и осквернители има и във фини
кийски надгробни надписи (например на Кипър от времето 900-850 г. пр.

Хр.).

На югоюточния склон на IUIанината Сион е намерен гроб от ханаански

тип. Това е пещера, в която се е слизало през шахта по стъпала. Входът и

може да се възстанови при сравнение с подобии пещери в Мегидо, Угарит

и др. Предполага се, че там е било гробното място на йевусейски цар, тъй

като пещерата е в границитена града. Би могло да е и гробницата, в която

впоследствие е погребан цар Давид, тъй като в 3 Царств. 2: 1О се казва, че

той е погребан именно "в Давидовия град", т. е. в пределите на Йерусалим

Фиг. /36. Вход "" гробllича и камЪК зQ

затварянето it (nнадгробе,," от римско

tlpeMe). Реконструкчията flоказtlа, че

камъкът е бил nриtllъркулtlан, за да затtlаря

tlхода, за което е имио "ужда от силе"

чоtll!К

от онова време. Поради разрушенията и ограбванията на гробната пещера

вероятно при превземането на ЙерусаmfМ от Навуходоносор, липсв~т дан
ни, въз основа на които да може да се реши въпросът, кой е използвал

пещерата по време на израилските царе.
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188 През елинистичнатаепоха се появява нов тип гробница. На мястото на

скамейките възникват ниши, в които се поставят телата на покойниците.

Костите на по-рано починалите се събират в урни, ковчежета от варовик,

дърво или олово, наречени оеуарuu (gClusqCmah). Често пъти са ценни надпи

сите по тях на еврейски, арамейски или гръцки, които говорят за семейства

та, погребвани там, и за времето на погребенията. На един осуарий проф.

Сукуник открива най-раННИ1i знак за погребан християнин през 1 в. СЛ. Хр.,
преди разрушението на Йерусалим в 70 г. сл. Хр.

ФIIZ. /37. Осуар. От ОКОЛllосmuте lIа

Йерусалu••,. И,нало е осуари u с nлоськ
IIJIIl вьв фор,на "а nокри8 капак. Служили

са иай-вече през Г-1l в. за събираuе на

КОС/llllте иа nОКОЙIIUI{// и се пазели в

'rО.Ш!lчеииеmо )а nогребеиие или в съседllи

(·mа.Ч. Върху осуари"'l! често се lIаnисвали

и,lItmата lIа nокойиицшnе (lIи apaAleliCKII
или Ila гръцки)

в Кuдронекаmа долина има редица гробници, които са от времето след

вавилонския плен. Една от тях носи името на Авесалом, а други - на св.

Яков и на Захария. Това са гробници на аристократическата свещеническа

фамилия В~пё-Неziг от 1 в. пр. Хр. Гробницата на Захарий има четвъртита

Фиг. 138. Осуари lIаА/среии

lIа Елсонската nлиllиllа.

По тях се срещат

и.l/ената: Йаурис, Марта,
!vlapU!l, Cи~.'OH бар ИОllа,

Йезус, Сало.не, Фило от
Киреllи и други

форма с йонийски полуколони И пирамидовиден пок.рив, а на св. Яков е с

дорийска фасада. През средновековието монаси превръщат втората гробни

ца в църква и монашески килии. Царските гробници край Йерусалим, в кои
то са намерени саркофази, са място за погребение на царското семейство от
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Адиабена в Месопотамия, което през 1 в. сл. Хр. приема юдейското изпове- 189
дание. При разкопки през 70-те години на склона срещу Давидовия град при

дн. село Силван са открити гробници, направени през VIII-VП в.

Погребалltи обичаи. В запазения в угар'итски клинописни таблички ха
наански епос за Ваал се описва как бащата на боговете и неговата дъщеря

Анат оплакват Ваал, който загинал при борбата с Мот. Бог Ел слиза от

своя трон, сяда на обикновен стол и накрая направо на земята. Той посипва

темето си с пепел, навлича вретище, препасва го, одрасква си кожата, отряз

ва си брадата и си скубе косите.. Археологически изследвания дадоха въз

можност да се хвърли поглед и вЪрху обичаи на други древни източни наро

ди. Множество изображения от Египет показват, че там оплакващи жени се

разгърдват, посипват лицето си с прах, обвиват бедрата си с груби черни

вехтории, постаВЯ1' върви около шията си и удрят ръце над главите си. Тези

обичаи изглежда са общи с ханаанските, тъй като на саркофага на тирския

цар Ахирам ех в. пр. Хр.) са изобразени от страната на главата четири

разгърдени жени, две от които удрят ръце над главите си, а другите две се

удрят по бедрата (срв. Йер. 31: 19; Йез. 21: 17). Подобни са и арабските траур
ни обичаи от преДИСЛЯМСI<ата епоха.

Фиг. 139. Оплакване (Гробllиl/а "а УССРХСIII, Emllem ХIХ диll.)

Фиг. 140. Омаквачкu. Изображ/!"uе нfl AxupaAlOlJUII СIlfJКОфaz

ИзраиЛСICиmе обичаи за изразяване на скръбта при смърт са 'сходни с

тези на {;ъседните народи. При вест за смърт дрехите се разкъсват (срв. Бит.

37:4; 2 Царств. 1:11), навлича се вретище (Бит. 37:34; 2 Царств. 3:31), касто
'се носи на голо върху гърдите и бедрата (срв. 4 Царств. 6:30), брадата (Йез.
24:17) или лицето (2 Царств.19:5) се покриват, обувките се събуват (2 Царств.

15:30) и тюрбанът се сваля (Иез. 24:17). Вероятно ръцете се поставяли на

главата, ТЪЙ като този жест означавал скръб или посрама (2 Царств. 13:19;
Иер. 2:37). Посипвала се земна пепел върху главата (Иис. Нав. 7:6; 1 Царств.
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190 4:12) или върху ЦЯЛОТО тяло (срв. Мих. 1:10). Сядало се на пепел (Ис. 58:5;
Иер. 6:26). Обичаите, които биха водили до принизяване достойнството на

ТЯЛОТО като Божие творение, са забранени в Моисеевия закон: забранено е

да се одрасква тялото и да се правят резки по него, да се бръсне главата,

жените да разголват гърдите си (срв. Лев. 19:27 СЛ.; Втор. 14:1), тъй като се

търсело и разграничаване от езическите култове. Въпреки това израилтяни

продължават да стрижат коси и бради и да си правят нарези по кожата (срв.

Иов 1:20; Ис. 22:12; Иер. 16:6 и др.). На свещениците Законът забранил да

откриват главите си и да раздират дрехите си (Лев. 10:6), а на първосвещени

ка дори да се допре до тялото на покойната си майка (Лев. 21:10 сл.). Също

то правило важи и за назорея (Числ. 6:7), като на богопосветен.

Централно място в обичаите, КОИТО изразяват скръбта за починал, са

оплакванията - извършвани обикновено от жени, които се занимават спе

циално с това (Ам. 5: 16; Иер. 9: 17 и др.). Създава се специална оплаквателна

песен (qina) със собствен ритъм. Вероятно репертоарът от такива песни е

бил богат. Най-известни в Стария Завет са оплаквателните песни на Давид

за Саул и Йонатан (2 Царств. 1: 17-27) и за Авенир (2 Царств. 3:33-34).
Споменатае и плачевнатапесен на пророк Иеремияза цар Иосия (2 Парал.

35:25). В такъв стил е написан и Плач Иеремиев, в която книга се оплаква

тежката съдба на пленения и разрушен от Навуходоносор Йерусалим.

Според Моисеевия закон покойникът трябва да бъде погребан в деня

на смъртта. Това важи за всички, в това число и за наказаните със смърт

престъпници (Втор. 21 :22 сл.). За оформянето на тази заповед от значение

е навярно горещият климат, който не позволява трупът да се държи продъл

жително време. По-късно Халаха дори забранява трупът да остава непогре

бан през нощта.

Времето за оплакване обикновено продължава седем дllИ. През това вре

ме скърбяwите не се миели и помазвали (2 Царств. 14:2). Този срок обаче

не е твърдо установен - може да се удължи (срв. Числ. 20:28 сл.) или съкра

ти (Сир. 38: 17). В един случай само е предписан по-голям срок за спазване.

Ако някой израилтянин поиска да се ожени за пЛенница, той трябва да я

остави да оплаква баща си и майка си цял месец, като отреже ноктите си

(Втор. 21:11-13), навярно за да не драска с тях кожата си по езически

обичай. .
Скръбта намира израз u в хранеllеmо. Давид е постил един ден за Саул

и Йонатан (2 Царств. 1:12), Т. е. не е приемал никаква храна. След погребе
нието на тези двамата жителите на Явис Галаадски постили седем Дни (1
Царств. 31: 13). Съседите носели на семейството на покойника траурен хляб

и чаша на утехата (Йер. 16:7). Тъй като домът, В който някой е умрял, е бил

култово нечист, в него не можело да се приготвя храна.

Отделни текстове споменават за жертва от храна, която се принася

на умрелите (Вар. 6:26; Сир. 30:18). Разкопките показват, че израилтяните

спазвали древния обичай поне известно време и поставяли ястия на гроба.

В Тов. 4:17 старият Товит разпорежда на сина си да раздава хляб и вино

при гроба му на праведните, Т. е. на благочестивите хора. Тези случаи сочат,

че се прави раЗЛИI<а между обичаите: между езическия да се поднася жертве

на храна на самия покойник, и между израилския да се раздава храна за
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покойник. Опасността от увличане в езически обичаи и неяснотата в разби- 191
ранията за състоянието на мъртвите в шеола не позволяват на древните

израилтяни да имат определено отношение жъм принасянето на храна в чест

на покойник, освен когато това се поставяло във връзка със заповедта за

десятък в полза на бедните (срв. B:rop. 26:14).

\
\
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§ 32. 195

СКОТОВЪДСТВО

Отглежданетона ОВЦИ е твърде ранна професия. Счита се, че предходни

ците на овцата (ovis vignei) са имали гладка кожа, подобно на свинята с къса

четина. Дивата овца имала опашка с 12 до 13 прешлена, а съвременната

сирийска има 35. Това показва, че е трябвало да минат хилядолетия на тру

дове по развъждането И, за да стане тя източник на многожеланата ВЪЛliа

и мазнина (лой) - най-вече от опашката и. Предполага се, че опитомяване
то на овцата става о~оло 7000 г. пр. Хр., както 'показ~ат находки в Йерихон.
Съществува дори мнение, че козата е одомашнена преди това - през VПI

хил. пр. Хр. Във всеки случай намерените ,'кOCT~ от кози от онази дpeBHO~T
трудно ,могат да се различат от тези на овцата. С овцата и козата започва

и обособяването на скотовъдството, което ,вече се отделя от ловджиЙство1'О.

Джон Гapcтaнr намерил при разкопки в Йерихон (1931-1936 r.), в най

ДОJlliИЯ слой на едио примитивно предханаанско свeтwшще, 200 мa.JП<И глинеЮI

фигури на кози, овци, rqведа, свине и кучета. Фигурките показват процеса на опи

томяване на ЖИВО11iИ от човека. Скотовъдството оказва влияние и върху езическа

та ре.IIИI"ИЯ. Болmятa на плодородието Ашера (Астарта) във филистимския град

Аскалон е представяна като гълъб, в ханаанския (финикийски) град Бнб

лос - като крава, а 'в Ханаан - като млада овца.

Отглеждането на дребеи добитък (~'on) изисква постоянно движение,

свързано с промяната в природата през д~eTe годишни времена. Библейска

та еврейска дума midblir, която често се употребява за "пустиня", фактиче

ски означава земя, която не е годна за земеделие, но дава паша на добитъка.

Главното занятие на библейските патриарси е и пастирството. Със своите

стада те странствуват из различни области на Близкия Изток. Авраам тръг

ва от Ур, отива в Харан и накрая се озовава в Ханаан, като при продължи

телно засушаване пребивава и в делтата на Нил. Единствено египетските

пастири от тази област са уседнали и намират постоянна богата паша за

стадата си.

Степите от двете страни на р. Йордан Предлагат добра паша за доби
тъка през дъждовния период. Като такива са известни също Саронската и

Ездрелонската долини, Васан и други райони. Движението H~ c~aДOTO обаче
е в зависимост и от възможностите за .водопоЙ. MHoro от изворите ~x

ват през горещото лято и поради това въз~т остри спорове както меж·

ду пастирите и жителите на селищата" така и между самите пастири. При

кладенеца всички се събират за да разрешават и противоречията си. Там е

мястото на племенния съд. Същевременно то е и' свято място - водата е
дар Божи. Нерядко край ~ладенеца се издига светилище. По време

на странствув~нията_ на и~р~илтяните н пребиваването им в Кадес

Варни се споменава з~ два извора: "извор на (,ъда" ('ёп mispat) и "светият

извор" ('ёп qades). Изворите на Кадес Варни имат дебит от 55 ООО до
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196 65 ООО л вода. Но подобни кладенци са по-редки и за тях често се водят

спорове. Затова пастирите сами търсят подходящо място и изкопават свои

1СЛаденци, които грижливо пазят (срв. Бит. 26:18). Един подобен малък кла

денец-водоем можел да събира дъждовна вода от зоо до 1000 л, кладенците

с подпочвена вода 13 ООО л и повече. Между ХУН и ХУ1 в. пр. Хр. се откри

ва, че с гасена вар може да се прави "цимент", който не пропуска вода.

Това открива големи възможности за изграждане на водоеми и за запазване

водата в кладенците. Първата вест за долап за черпене на вода е от Египет,

от 1550 г. пр. Хр. .
За големината на стадата може да се съдИ както по библейските данни

(срв. 2 Парал. 30:24; Иов 42:12), така и от извънбиблейски сведения. В един

хетски документ се указва, че скотовъдецът Tiwatapara от Sam'a1 (дн. Зен

джирJlli) ИМ'ал З6 овце, 18 кози, 6 говеда за оран и 2 говеда за угояване. В

документи от Мари се споменават стада от 48 до 60 глави дребен добитък,

по~ечето овци. Разбира се, имало е и едри притежатели на добитък, каквито
били главите на родове, на племена, царете и др. Тутмозес 111 съобщава в

своите анали, че взел в плячка от Ханаан 20500 овци, 2000 кози, 1919 говеда

и 296 бика. Рамзес III в течение на своето 31-гоДишно управление подарява

lia храма на Амон в Тива 515968 глави едър и дребен добитък, а на храмове

те в Хелиополис и Мемфис съответно - 45 544 и 1ОО 544 глави. Яков дава

на Исав 440 кози и овци, 50 говеда, зо осли и ЗО камили.

Фиг. 141. Пастири (Гробница в Сахара, Египет, 0/11 ~! диll.)

Фиг. 142. Доене

Притежаването на стада от едър добuтьк довежда пастирите до един по

уседнал живот, докато собствениците на дребен добитък в Близкия Изток по

онова време са номади. Едрият добитък иска повече грижи - обори,

добра храна. Пастирът трябва да придобие земя, за да има фураж за през

сухия сезон. При разкопки на Гезер (1902-1909 г.) Р. МакaJlИСТЪР открил

в пласт от халколита (IV хил. пр. Хр.) множество житни зърна и четири ске

лета на гърбато говедо (зебу - bos mutus forma domestica). Както сам той

изяснява, високото икономическо ниво на града се дължало на едрия дdби

тыс. В Египет волът и кравата са в основата на възникване на някои митове

и символи. Богинята Хатор се изобразява най-често като крава или с глава

на крава и с рогове. В един мит се разк·азва за превръщането на бога Ра от

телец в бик за един ден - от изгрев до залез слънце. В Египет се почита и
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свещеният БИI< Апис. Той е символ на плодородието и с течение на времето 197
се смесва с боговете Птах, Ра и Озирис. В Ханаан, на север, бог Хадад също

се изобразява като БИI< със светхавиди в ръце.

Животът на скотовЪ,деца е труден. Той е, изл.ожен на дневна жега и

нощен студ. Трябва да бъде постоянно на храк, да извървява много кило

метри, да пази стаДО"tо си от диви животни - лъвове, мечки и вълци (1
Царств. 17:34; Й~р. 49: 19). Пастирът е отговорен за всяко животно - и за
откраднатото, и за разкъсаното от звяр. В Нузи е намерена празна ГJЩнена

кесия, върху която стои клинописен надпис: ,,(48) камъни (изброяват) овците

и козите: 21 овци майки, 6 женски агнета, 8 пораснали овни, 4 мъжки агнета,

6 майки кози, 1 козел, 2 женски козлета ...". Следва печат вместо подпис и

името: "Ziqarru, пастирът". Този човек бил отговорен за всич~о и той брои

внимателно стадото си с помощта на хамъчетата. Кесията на пастира доби

ва символично значение като вещ, която съдържа живото (1'. е. броя на ста-

Фиг. /43. Глинена кеси.Ч (изображеllие 6
гробницата lIа Каге..щи в Сахара, Египет, от

XXIV 6. пр. Хр.). Подобна е открита и 6 MaplI,
1/ринадлежаща на пастир, 6 която са HaMepelllI 48
..,алки камъчета (XVIII в. пр. Хр.).

Ка,ilъчетата са служили за nресмятаllе, както

nокаЗ6а КЛll1l0nиСIIUJ,т lIадnис. Държали се 11
КlIсчста благороден метал, служещи за раЗМСIIНО

средст60

Дото) И оттук значението "торбичка на живота" (синод. превод: възел на

живота). Жената на Навал употребява този фигуративен израз }3 думите си

към Давид, че той ще бъде именно в "торбичката на живота" на Господа (1
(

Царств. 25:29). От множество клинописни таблички в споменатия хури~ски

център Нузи са известни дори термини за използването на камъчетата, ма

нипулирането с тях: поставяне - nadu, изваждане - sulu, превод (трансфе

риране) - sabalkutu, отказ от заплащане на животни от стадото - la
abanati. Последният термин показва, че в някои случаи, хогато пастирът е

безсилен да запази едно или други животно от стадото, от него не се търсела

отговорност. За това се изискват обаче доказателства. СъгласноМоисеевия

закон той трябва да представи веществени доказателства (Изх. 22:9-12;
срв. Ам. 3:12).

За да защищава стадото си, пастирът има на разположение закривена

тояга (гега) (Мих. 7:14), прашка (1 Царств. 17:40) и кучета (Иов 30:1). Запла
тата на пастира била сравнително малка. В МесопотаМИя около

1800 г. пр. Хр., т. е. по времето на Исаак или Яков, освен облекло и осхъдна

храна той получава годишен доход 250 л ечемик или 10 сиI<ли сребро. За да

може да си вземе за жена обикновена девойка, той е трябвало да има около

30 сребърни сикли. А Яков е трябвало да работи 7 години, което показва

алчността на Лаван и че този не е устоял на думата си да заплаща YГOBope~

ното, поради което Рахил и Лия зая.вяват, ,че не само са продадени, но че
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'98 баща им е обсебил и тяхното сребро (Бит. 31:15). При това Яков отговарял
изцяло за стадото (и за разкъсаното и изгубеното), съгласно месопотамския

обичай (срв. законите на Хамурали § 260). Цената на една овца при хетите

е една сребърна сикла, докато едно говедо струва 6,5-18,5 сикли. Това по~

казва колко рискована била професията на пастира.

За nmицевьдсmво и l1челарсmво в Стария Завет не се говори. Както из

глежда те тогава не са отделни занаяти. Отглежданетона някои видове пти

ци и на пчели е само част от земеделскитегрижи. Допускането бедни хора

да npинасят в жертва гълъб и гургулица, заедно с щиле (Лев. 12:6) и облек

чаването на жертвения принос с такива птици при бедност (Лев. 14:21-22)
свидетелствуват,от една страна, за домашното отглеждане на птици, а, от

друга, - че те са твърде евтини и може би с тяхното развъждане се занима

ват именно по-бедните от на·рода. в Египет има всякакви птшщ: в стопан

ските дворове на знатните и на храмовете се развъждат като се почне от

нилската гъска, патиците, гълъбите и дори понякога щъркелите, без да се

говори за дивеча.

В Стария Завет се споменава четири пъти специално за мед. Фактът,

че ханаанската земя се характеризира като земя, където тече мед и мляко

(срв. Изх. 3:8; Числ. 14:8-9), говори, че ханаанцитевероятно са били и пче

лари. Братята на Йосиф донасят в Египет като подарък и мед (Бит. 43:11).
Пророк Йезекиил изрично споменава, че юдейското и израилската царство
търгуват с мед, както и с пшеница, маслинено масло и др. Надали би могло

да се търгува в международен план само с мед от диви пчели.
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§ 33. 199

ЛОВДЖИЙСТВО И РИБОЛОВСТВО

С лов и риболов човек се заНИl\1ава още от палеолита. Първото голя.мо

обществено разде;ление на труда настъпва когато в резултат от продължите

лен процес пастирските племена се отделят от масата на земедел<,:;К"-СКОТО

БЪДНОТО и ловджийско население. Докато 'в семействата на библеЙските пат

риарси ловът е занаят (срв. за Исав), по-късно 'за израИЛТЯ1р1те tdй е или
спорт за знатните, или необходимост от защита на земеделците и скотовъд

ците. В целия Близък Изток царете и сановниците се занимават с лов. Както

от Месопотамия, така и от Египет има запазени редица ловджийски сцени,

специално с убиване на лъвове и газели. Лъвовете обижновено били на гра

Нlщата с пустинята, те отивали да пият вода ,в потоците и да дебнат плячка

сред добитъка. в' Стария Завет са опнсан'и нЯхои забележителни случки: за
Самсон, който се бори с лъв (Съд. 14:5; 15:4), и за Ванея, който убива лъв

по снежно време (2 Царств. 23:20). За развитието на професионалното лов

дЖИЙство в Егшrет допринася положеШlето, че ловците снабдяват храмоВете с

дивеч за жертвоприношения, а двореца - с едър дивеч и зайци. Моисеевото

законодателство разрешава да се принасят в жертва само култово чисти

животни и то опитомени, домашни, защото човек трябва да жертвува онова,

което сам притежава. Зайците за израилтяни-r:е са култово нечисти. В Египет

Фи2. 144. Нещастl!/1 случай при лов llU JlbB (Египет,

М,I'l(афараm I!I(-Цофа. 111 1/. "р. Хр.)

Фиг. 145. Мечка напада асириllС,/Ш вои/I "ри лов (Асурба

1111nалов двореч)

има засвидетелствувани нерядко случаи, когато ловци <;:а улавяли в примки

антилопи и газели, за да бъдат отглеждани заради месото им. По староза

ветните страници четем за случаи, когато се говори за подобни примки в
преносен смисъл (срв. Пе. 56:7).

Библейска археология



200 Лъкът (Бит. 27:3), копието, ножът, прашхата и гегата са ловджийско

орь:ж:ие. Пастиркre си служат обикновено с последнИте две, Мрежите, прим

ките и капаюпе (ями) също са в употреба в Палестина (Ис. 51:20;
Йез. 19:8), подобно както е в целия Близък Изток.

В Израил ловът не се свързва с 'религиозни представи. В Египет обаче

положението е друго. Всеки дивеч там важи като символ на зломислещите

сили: варвари, демони, магьосници, които убиват душите, тъй че тези про

тивни сили били унищожавани чрез лова. В храмовете се принася в жертва

антилопата, която е символ, въплъщение на бог Сет: На птиците се гледа

:като на чуждестранни-r:е нуБИЙци. Ловуват се "враждебни" диви бикове и

"бунтовни скалисти козли". Ритуално само фараонът има правото да убива

лъв. Религиозното обособяване на израилтяните навярно пък оказва влияние

за това редица диви животни, не само онези, които разкъсват други или се

хранят с мърша, да се считат за култово нечисти (като заекът например).

Ф'lг. ]0/6. Рuболuв (Дре6110 царство, Егuш!т)

Първостепенно място през дреВНИ'lt; времена в Египет заема риболовът.

Голяма част от народа се храни с риба. При заплащането в натура влиза

и рибата. В районите иа вътрешните езера населението се организира в гру

пи на "ловци на водни птици и на риба". Много изображения от гробници

онагледяват това. Рибарите стоят обикновено до колене във водата или в

ладии от папирусна тръст. Употребяват се мреЖи и въдици. На един релеф

от мастаба на принцеса Idiit (Сахара, VI династия) са поставени шест въДIЩИ

на връв. По-изкусните в риболова стоят в лодката и ловят риба с харпун.

Впрочем това е трудно занимание, с което убиват времето знатните хора.

При египтяните риболовът освен това намира отражение в митологиче

ски сцени (бог Хорус намира окото си например в рибарска мрежа; врагът

на слънчевия бог се превръща в риба). В Книга на мъртвите дори се твърди,

че всеки покойник трябва да покаже, че може да бъде рибар, иначе душата

му ще бъде хваната от митическите маймуни (гл. 43). Тези египетски обичаи

и религиозни представи несъмнено са известни на израилтяните вследствие

на пребиваването им в Египет и то в делтата, където има богаrn възможно

сти за риболов. Там те ядели много риба. В Синайската пуcrnня дори негоду

ват, когато си спомнят за това изобилие (срв. Числ. 11:5). Пророците упо

требяват сравнения из областта на риболова (срв. Ам. 4:2; Йер. 6:6). Споме
нават се и риболовни принадлежности (Ам. 4:2; Иов 40:26). Имало е и тър

говия с риба, за което сочи названието на една от йерусалимските порти -
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"Рибни порти" (2 Парал. 33:14; Неем. 3:3). Риболовът преди вавилонския 201
плен обаче не е много развит. Дълго време средиземноморското крайбре)!(ие

не е във влаС'FТа на израилтяните, а към Генисаретското езеро се насочвали

отново интересите на финикийци и арамейци. За да не се споменава често

ловенето на риба в Стария Завет от значение е и обстоятелството, че египет-

ското влияние в онази епоха е силно, а този занаят се свързва с египетскит~

езически религиозни представи.
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202 § 34.
ЗЕМЕДЕЛИЕ,

ЛОЗАРСТВО И ОВОЩАРСТВО

Археологическите проучвания в Близкия Изток и откритията по-спе

циално в Йерихон и Чатал ХЮIOк дават възможност да се направи изводът,
че през VПI хил. пр. Хр. човек започва да преминава от ловджийство и съ

бирателство към земеделие, при това не спорадично. Йерихон през този пе
риод е град с площ от 40 500 м 2. Все пак този процес протича повсеместно

в Близкия Изток до V хил. пр. Хр. Докато в месопотамски текстове в

II! хил. за номадите се говори, че "не познават жито" и "презиратралото",

в документи от Мари около 1800 г. пр. Хр. се различават номади, полуно

мади и уседнали от една и съща племенна група - (бене) ямининц,ите. Но

мадите се занимават повече с грабеж, отглеждане на дребен добитък и се

изплъзват от :контрола на държавните органи в Мари. Полуномадите пред

ставляват преходна степен на развитие. Те живеят на границата на пустиня

та. Скотовъдството е основното им занятие, но същевременно сеят ечемик

и сусам, естествено по примитивен начин и непостоянно. Третата група от

тези племена е уседнала и получава от царя на Мари парцели по 35-70 ара

за обработване.
.Моисеевият закон цели да регулира взаимоотношенията между израил

тяните, които се занимават предимно със земеделие, и по възможност да ги

постави на справедлива основа, без да се домогва до социално изравняване.

Пророците копнеят за истинска социална справедливост и в общественото

си служение се борят за осъществяването и.

Патриаршеското семейство влиза в досег със земеделците още в Месо

потамия, а впоследствие в Ханаан и Египет. Като полуномади, в Х1}наанска

та земя библейските патриарси се запознават със селскостопанската работа.

Благоприятен за това е случаят, когато Авраам купува поле при пещерата

Махпела (срв. Бит. 23:17 сл.). След настаняването на израилтяните в Ха

наан, те постепенно усвояват земеделието. Благодарение продължителни

експерименти Й. Ахарони установява, че земята на юг от гр. Дан и пл.
Хермон до Ездрелонската долина е особено плодородна, което улеснява из

раилтяните в изхранването им, тъй като Сефела и Сарон в средиземномор

ското крайбрежие дълго са под филистимски контрол.

През 1908 г. археологът Р. А. Махалис'гьр открива в Гезер забележи

телен документ - една малка варовикова плоча с кратък текст, написан в

7 реда на древен еврейски език и със староеврейския шрифт (роец). Текстът

гласи: "два месеца прибиране /10 .лtаслuuu [септеМВРИ--QКТОМВРИ и октом

ври-ноември, най-напред беритба и след това изстискване на маслинено

масло]; два месеца сеитба [следващите два, когато падат дъждове]; два месе

ца късни посеви [януари-март за просо, сусам, леща, грах, дини, краставици

и др.]; един месец мънене на лен [буквално: удряне с мотика; прибиране на

лен (не скубане) като с мотиката се прерязва близо до земята, изсушава се
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и се обработва]; един месец жътва на ечемик [на ЮГ през април, на север 203
през май]; един месец :ж:ьтва на всичко останало [Т. е. пшеница и други житни

растения до празника Петдесетница, затова буквално "един месец празни-

ци"]; два месеца грu;жи за лозята [юни-юли или юли-август рязане на

лозята и почистване]; едll1l месец беритба нд петните плодове" [август---ееп

тември, гроздобер, беритба на смокини и нарове].

Както показва този календар, началото на тогавашната година е през

есента и фактически селскостопанската работа е цеЛОГОДИlllна и почва със

сеитбата. В работата се употребяват редица сечива: рало, мотика, сърп; ко

са, лопати и др. Ралото е открито през неолита. Среща се на пиктограми

през IV хил. пр. Хр. в Месопотамия (Ур, Урук, Елам). Вклю~ено е ив еги

петски иероглифи от ПI династия (първата половина на III хил. пр. Хр.).

На палестинска почва за отбелязване са находките в Ай (8,5 см бронзов

палешник), Гезер (16 см - от Х В. пр. Хр.) и Гивп (железен от развалините

ФIIZ. 147. Гезерскu календар

Фиг. 148. Ораи u сеитба. Яремът е закачеи върх.у рогата Jla добитъка (Егиnет)

Фuг. /49. Роби теzлят ралото

на двореца на Саул). Египтяните са поставяли на палешника кремък. Отна

чало ралото изглежда е теглено от хора, тъй като .то още няма ярем. Цо

късно египтяните правят такъв за рогата на воловете и продължа~ат да го

използват докато през 11 хил. пр. Хр. се изнамира усъвършенствуван ярем,

който се поставя на шиите на добитъка. Въвеждането на железни палешници

(в Палестина за пръв път през XI' в. пр. Хр.) открива възможност за по

добра оран. Израилтянитеотначало са принудени да отиват за техническа

обработка на палешниците·си (клепане) при.....фИ'nИстимските майстори (1
Царств. 13:20 сл.).

Мотиката е едно от първите земеделски сечива. Намирана е на различ

ни места. Една широка мотика е открита и в tell gemme. През железния век
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204 мотиките и лопатите вече са с желязна част и дървена дръжка. Подобно е

развитието на сърпа. Отначало неговите резци са от кремъчета, а впослед

crвие резецът е от метал. През мезоmrra (в пещеркге на ШI. Кармил и др.) в

Палестина вече се срещат сърпове. С въвеждането накрая на железния сърп

земеделецът получава сечиво, което се износва по-бавно. Едва след Като

E~

~.~

~

Фи... /50. ПалеlUllици

Фиг. 151. Мотики от Ханаан. Дясната е надписана с yzapumCI<U азбучен клинопис

Фиг. 152. Кремъчни зъбци на сърп, който е от чеЛlOст на КQ/Нuла (Гезер, 5000 г. пр. Хр.)

страната за рязане на класовете започва да се изостря и изглажда, се постига

и бързина в работата. За вършеене се използва диканя, на която отдолу са

поставени кремъчни камъни. ВСИЧКИ тези сечива се споменават нееднократно

в Стария Завет (срв. 1 Царств. 13:20 сл.; Йер. 50:16 и др.).
Селскостопанската работа в древния Близък Изток и по-частно в Палес

тина прилича твърде много на дейността на нашите земеделци до неотдавна.

МоисееВИЯ1' закон забранява впрягането в ралото на различни видове жи-

Фиг. /53. K.lUCtJtJC J/CU11/O: а) от lIuча.mаmu ('lIО.I'/Il/а 1".ItClk/ll/!; б) 11 в) ltl1ll'1111/(U; о') и д) t!че.IIUI\

Фиг. /54. Жътва (Дсйр ел МедШIa, t:mllem, в .-робшща от Х/1\ дIlН.)
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вотни, както и засяването на нива с два вида семена (срв. Втор. 22:9-10), 205
което, от една страна, е предпазна мярка срещу езическите обичаи за приме-

си, а, от друга, има социално измерение - да няма пресилване на по-слаб

добитък, за да ·се създава чувство за щадене на по-слабия в обществото.
Жътвата почвала с жънене на ечемика. Около две седмици или повече

след това, в зависимост от мястото, започвала и жътвата на пшеницат~.

Стъблата се отрязвали със сърпа близо до класа. След овършаването на

Фиг. 155. Вършитба, отllяваие и опис иа полученото Жllто. Мех с вода е окачен на дървото

по средата. (НОIIО царстllО, Египет)

xapMaH~ с помощта на вили (рядко метални, каквито ~a намерени впрочем

в Лахиш и на други места) сламата се отвявала срещу вятъра. Малкото

КОJШЧество класове се очуквало с тояга (срв. Съд. 6:l1;'Pyт 2:17).
Зърното се поставяло на съхранение в делви или в по-големи силози.

Хранилища на :жшnо са намерени при разкопки на много места - в Арад,

Вирсавия, Бет Шеан, Бет Шемеш и·др .. Един от тези хамбари, в Мегидо, има

вместимост около 450· м ~ жито. З~м:еделците често са криели житото си в

Фиг. 156.
Жиl1l11иl/и. Три от 111.'1.1: са lIеч/!. nЬЛll/lt~u.._--I=-~J....,._.сu:
(Тива, Египет)

ями и пещери. Подобни хамбари често имат крушовидна или кам6ановидна

форма и са измазани с глина. Западеният на дъното им огън заздравявал

маЗИJIlCата от вар. От земеделците събирали данък в натура и пров~зии за
войската. Затова те трябвало да имат в наличност добре запазено необходи

мото количество.
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Фиг. 157. Осташщ от

'ЮII/lllич" в Пито." - М.чсто,

където са работили

IпраилтЯllllmе ПО времето "а

Моисей

Грижата на земеделския стопанин за земята е голяма. В Египет и Месо

потамия тя е свързана с напояването, а в Палестина - с ~ейния предимно

хълмист и планински терен - с поддържане на тераси по склоновете, за да

не бъде отнесена плодоносната почва от поройните .'ll,Ж.''(С)Rе. а влагата да

Фиг. 158. Тера,'и с ."аел/шеllи дървета
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се запази за по-дьЛl'О време. Терасите се оформят с камъни. Подпорната им 207
част е висока средно 50 см, но би могла да бъде и като стена на къща. Това

е задЪЛЖИТеЛНО при наКЛОI;l повече от 8%.
Пълно разгръщане на селскостопанската дейност в Израил започва фак

тически при Соломон. Той въвежда напояване и техника по ешпетски обра

зец. Признаци за планомерна работа при зеленчукопроизводството е и вестта

в книгата на пророк Исаия за издигане на кули за пазачи (Ис. 1:8). Създават
се и градове за припаси с оглед на държавните нужди - Вирсавия, Арад, Бет

Шеан, Йерихон, tell beit mirsim и др. При походи войската търсела скритите
припаси. Тутмозес III се хвали в надпис, че взел в плячка 207 400 сака пшени
ца (около 1450 г. пр. Хр.). '

Лозарство. От икономическа гледна точка то заема второ мяСто в Па

лестина. След изследвания и анализи на почвата Й. Спигел установява, че

повече от 60% от планинските склонове в библейскр време са засадени с
лозя между плодни дръвчета, жита и зеленчуци. Не е за учудване, че проро

кът сравнява Израил С,лоза (Ос. 10: 1). Според старозаветното предание още

по времето на Ной има лозя и вино (Бит. 9:20).·В Египет лозата е внесена
от Азия и около 3000 г. пр. Хр. тя вече расте в дe~TaTa на Нил. Същото

показва и названието за лозе на египетски (krm), заето от семитски

(срв. евр. kerem).

ФII,'. /59. !\O.IIIU/I "а ,IОЗ/!. РиС)'II"а от ,itUIIQII/IJI в/!'"

. Около 2800 Г. пр .. Хр. в Египет има царски и храмов,И лозя. Многоброй-

ни изображения върху стени в Сахара, Ме,мфис~ Бени Хасан и др. показват
широкото разпространение на лозарството. Самите египтяни вярвали, че

боговете Сет и Хатор са покровители на виното, а в гро'бницата на Сен

нуфер в Тива има изображение на лоза, чиито корени са зад фигурата на бог

Озирис, когото древните елини сравняват с Дионисий. От някои документи,

намерени в Мари, са известни и големи центрове в други страни на Близкия

Изток, прочути с търговия на вино (Каркемиш, Угарит, Сипар или Сепар

ваим).

ОТ дълбока древност ханаанците се занивават с лозарство (Числ. 23:22).
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208 Съгледвачитена Моисейдонасят голям грозд от долина, която поради това

бива наречена Есхол (= "грозд", Числ. 13:25). Вече към 1800 г. Палестина

става експортна страна иа вино и Египет внасял от нея тази наrштка. През

1450 г. пр. Хр. Тутмозес 111 взел в плячка от Мегидо 171 делви с подсладено

вино, но още в гробове от ранния бронзов век (3100-2300 г.) са намерени

делви, в които е имало вино. Върху релеф в Ниневия, изобразяващобсадата

на Лахиш от Сенахирим, околността на града е показана с много лозя.

Фиг. /60. IjJOздобер и I//ъtlчеllе I/а zрозде, чиито со" се IIыива в СtlециаЛIIQ "орито

Лозарството изисква голяма грижа и обич, каквато показва и Навутей

(3 Царств. 21 гл.). Работата е тежка: лозите трябва да се плевят, ограждат,

да се пазят от животни и крадци, да се окопават под жарките палестински

лъчи, да се връзват и т. н. (срв. Ис. 5 ГЛ., където работният процес се описва

последователно). Лозата растяла понякога като храст, в други случаи с мус

тачките се захващала за смокиновите дървета наоколо. Стопанинът нерядко

забивал колче до лозата, за да се хване тя за него. Оттук идва. поговорката:

"всеки под лозата си и под смоковницата си" (3 Царств. 4:25). В средата на

май лозите цъфтели, а новозасаденото лозе давало плод след 3-5 години.

Затова то е сим.вол на уседналия живот. Поради това и рехавитите, които

искали връщане към пастирскотостранствуване.се обявяват ПрОТИВ лозята

(срв. Йер. 35 гл.).

Фиг. 161. Ли//о(/е. Гроздо(/ият СОК се стича в следващия lIин, изсече// 6 Сi>:ала, за да се избистри

там

Фиг. 161. Острака от Са.мария - докумеllт за получено (/11110
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Гроздоберът, чийто връх е през септември, е време на радост 209
(Ис. ]6:]0), но и на тежък труд. Самото грозде е желан плод на трапезата.

Неговите зърна, достигащи 6 см на дължина, отдалеч привличат погледа.

Голяма част от реколтата обаче се използва за добив на вино. Обраното

грозде трябва да се покрие с листа и БЪРjО да се насипе в лшю за mьnчене.

Гроздето тъпчели мъже и момчета, както и роби. Едио египетско изображе-

ние от началото на II хил. пр. Хр. от'гробницата на Apuja в Западна Тива

дава представа за тази дейност. На друго едно изображение от Гизе от V
династия (III хил. пр. Хр.) се вижда, че с тъпан се определя тактът на движе

нията. Работата не е нихак лека. В книга Иов се отбелязва: "Тъпчат в линове

и жадуват" (24: 11).
Сокът 'се стича в друга яма, обикновено изсечена в скалите, където се

утаява. Понякога има и трета, служеща за съхраняване на готовата течност,

ширата. През 1959-1960 г. при разкопки Джеймс Причърд открил център

на израилското ванарство по склона на хълма, на който е разположен Га

ваон: 63 дЬбре охлаждащи се изби като цистерни с формата на бутилка 2 м

дълбоко в скалите. Те имат вместимост 95 ООО л. В близост са намерени и

много линове. През 1962 г. в Палестина са намерени нови линове, преси за

вино от местността меж.цу Йерусалим и Витлеем (при библ. Бет Керем 
"дом на лозето", сега Рамат Рахел).

Виното се наливало в делви, каквито са намерени на много места, и

запечатвало. В, Самария са открити остраки, в които се упоменава откъде

идва виното и какво е неговото качество. Това се правело по египетски

образец, но в страната на Нил сведенията в подобен случай са много по

подробни (качеството се отбелязва с различни степени на "доБРо" - три
пъти, осем пъти, както днес се поставят звезди, и точно се посочва годината

на производството). В Рамат Рахел и на други места на дръжките на делвите

е отбелязано името на производителя. Освен това предаваното на двореца

като данък носи надписа lтlк (за царя). Гроздовият сок фермеН1'ира бързо

и затова, когато се наливал в мехове (срв. Иис. Нав. 9:4; Иер. 13:12), те

трябвало да бъдат нови. '
Пристрастяването към виното при такова голямо производство може

да се очаква, Всички големи градове на Близкия Изток имали шумна мла

деж, която не чакала големи празници, за да се напива. Законът дава право

на родителите им да ги дадат под съд, когато те били непоправими (Втор.

Фllг. 163.
След ЬиЯllсmво.

(ТIlва, Египет от Новото царство)

2]:]8). Пророците се обявяват против пиянството (срв. Ос. 4:18) и против

онези, които напиват другите (срв. Ав. 2:15). В едно египетско поучение на

стар писар към пияница се сочи, че винnто го води до блудства и го прави
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210 за посмешище. В пиянство изпаднал и фараон Амасис (YI в. пр. Хр.).

Трудно би могло да се каже, дали овощарството стои на трето или по~

скоро на второ място по значение за живота на древния жител на Палестина

и околните страни, ако се вземе под внимание разнообразната употреба на

маслината. Навсякъде по планинските склонове на Галилея, Самария и

Юдея се виждат и днес маслинени дървета, някои от които са стари повече

от хилядолетие. Причина за честото отглеждане на маслинени дървета е

голямата калоричност на техните плодове, които дават необходимата и лес

но поносима от организма мазнина за целия средиземноморски басейн. Бо

таникът Т. Фишер изтъква, че в области, където се отглежда маслината,

има възможност за увеличаване на населението с 50 пъти. За' споменатите

палестински области това се отбелязва специално и от Йосиф ФлавиЙ. Ето
защо в народната басня дърветата поискали да изберат маслината за свой

цар (Съд. 9:8 сл.).

Маслинените дървета и в древност се засаждали на разстояние 9-18 м,

за да не си пречат едно на друго, тъй че на, 1О декара се наброяват между

45 и' 1ОО дървета. Отгле:ждането на маслиненото дърво също така е признак

на уседналост, тъй като първата реколта се получава около 10 години след

насаждането, а дървото започва да дава в пълнота своите плодове едва след

зо години - по 45-70 л плодове. Грижите за дървото се изразяват в често

окопаване (2-3 пъти през годината). Около него се правела оградка с камъ

ни, за да се задържа влагата. Беритбата на маслините е през октомври. Тя

съвпада с големия и весел Празник на шатрите. Беряло се с ръка или с

помощта на тояги. Маслинитеот по-доброкачествосе притискалив отделен

глинен съд, без да се размачкват(срв. Изх. 27:20; З Царств. 5: 11), прецеждали
се през кошница (решето) и полученото дьрве1l0 масло се наливало в делви.

На редица места в Палестина са намерени преси за маслини (линове, жлебо

ве) - в Девир, Бет Шемеш, Гезер и др. В tell siqmona те са много, тъй че

би могло да се говори за "фабрика" за зехтин. Пресите и множеството наме

рени делви са от Х в. пр. Хр., от времето на Соломон или от началото на

царуването на Ровоам, тъй като около 920 г. фараон Сусаким разрушава

града.

Пресuте са обикновено кръгли, издълбани в камък (скала) отгоре с кръ-

Фиг. /64. Преса за маСJlи//е//о .lIаС1/О

Фиг. /65. Делва с делвuч/{а-черnа/{ (B//PClIlJ//!/, lХ 1/. "р. ХР.)
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гъл камък, въртян около дървена ос в средата с помощта на дърво (греда). 211
С тежестта си камъкът размачква маслините в продължение на десет часа.

През изплетено от клонки решето мазнината капе в яма. В нея жените нали-

ват вода, за да изплува мазнината на повърхността и да бъде налята в делви.

Последните от израилската царско време са обикновено 60-80 см високи

и имат дръжки (често по четири). Към тях има и малки глинени черпачета,

с около 6 см големина. Вероятно именно за подобно черпаче говори на про-

рок Елисей вдовицата, когато му се оплаква, че и останало само една делва

дървено масло (4 Царств. 4:2).
Маслиненото масло е от J/сuзне//о значение за жителите на Изтока и за

израилтяните, както показва разнообразната му употреба: за храна, осветле~

ние, за приготовляване на лекарства и козметични средства, за помазване

на царе и първосвещеници, за мазане на косите, както и като добавка към

средства за миене и къпане. Остатъкът от маслините след тяхното пресоване

е даван на добитъка. Войниците мажели оръжията си с маслинено масло.

Поради всичко това и количеството, което ежегодно се употребява тогава,

е много голямо. В двореца на Зимри-Лим в Мари (ХVIП в. пр. Хр.) всеки

ден се изразходвало 10-30 л маслинено масло.

Фиг. 166. Остраки за nОЛУЧСI/О масли//Сl/О МIIСЛО; а). о..т Самария; ,,8 /О-тll гщ)иllll,)1II А1а 111
Гадиау доставено 1 нБА фино маСА. масло"; б) от ТеЛ~i<асиАе;_"На царя хиляда и сто (мер'!.)

масл. масло" (от lX-У1l1 в.)

Фиг. 167. Печати I/а делви. 8 средаlllа е от ХевРОI/, а в дЯСI/О - от MMlum. Горе С1ll0и "за

"аря" (.lА'-1К). ЧеmирикрилиЯIllсиМ80Л е от края //а Уl11 8. пр. Хр., а двукрилият е 0т VП в.

~~ I
Израил се радвана добри добивu. Той е дори в състояние, да изнася

такова масло във Финикия. Соломон притежава собствени градини с масли

ни и има надзирател за тях и отделно друг за складовете с маслинено масло

(1 Царств. 27:28). Получаваният даllЬК върху производството му дал въз

можност да бъдат изнесени 20 ООО бата маслинено масло за Тир (около 440
хил. л - 2 Парал. 2:9), т. е. маслото, ПОЛУ'lено от 8800 дъpB~Ta, разположени

на около 1500 декара. Маслинено масло се изнасяло обикновено за Египет

и Финикия (срв. Иез. 27:17; Ос. 12:1 и др.). На остраки от Самария са намере

ни бележки за получено като данък за двореца фино дървено масло (semen
rahas). Със своя плод и вечнозелени листа маслината радвала окото (Пс.

5(10; Йер. 11:16). Тя е символ на мира с маслиненото клонче, донесено от
гълъба след оттичане на водите на потопа (Бит. 8:] 1).

СМQкu//яmа е друг плод, който особено се цени в Палестина и е в упот

реба и в другите страни на Близкия Изток. Чрез кръстосване и изкуствено

опрашване n древността успяват да получат хубави и сочни плодове. През
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212 ноември, когато настъпват хладните дни, дървото губи листата си, а през

януари то HaЦЪ~Ba и след това се разлиства. Дървото ражда два пъти 
ранни плодове през юни (по-сладки и по-големи) и късни - през август. За

да не паднат на земята, плодовете се берат преди напълно да узреят.

Смокините се консумират както в древност, така и днес свежи и сушени,

използват се и. за сладкиши. Обикновено 100 кг пресни смокини дават 35 кг

сухи. Те се разрязвали на парчета, поставяли се в кошница и се притискали

с каменни тежести, за да се извлече от тях сироп, подобен на мед. ОТ остана

лото месо се правели кексове с препечени житни зърна, брашно и орехи.

Подобни кексове били подходяща ХрЗ:на за път и за войниците, но не били

евтини. Смокините се употребявали и като лекарство. По указание на про

рок Исаия смокини били поставени върху отоците на цар Езекия (Ис. 38:21),
а в текст от Угарит се засвидетелствува употребата им при лекуване на кон:

Живот под сянката на смокиново дърво е символ на щастие и доволство (3
Царств. 5:5).

Фиг. 168. Поли8ане (Гробница на Ииуй от

ope,lIemo на Рамзес /l). И//тензивното земеделие,

което cnoMaza за развитието lIа дре811аmа

култура 8 Близкия Изток, е в завиСlI.'ност от

планомерното наnояваllе, за което в

Месопотамия и Египет е била изградена ця.1а

"fрежа от ка"али. Поливаllеmо с помощта lIа

гсранило от кладенци и канали е типично за .+lного

места 8 люлката на дре811ата цивиАиlачи.Ч

Отглеждани са и други nлодllИ дръвчета като сикоморово. ябьлково и

т. н., но по онова време те не са в голямо количество в сравнение с лозята,

маслините и смоковниците. Обикновено под ..градина" (gan) се разбира

овощна или зеленчукова градина. Известни били царските градини в Кид

ронската долина край Йерусалим (4 Царств. 25:4). Гетсиманската градина,

както показва.самото име (gat - преса; semen - маслина), била с маслинени

дървета и с преса за добиване на маслинено масло.
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§ 35.
'ГРЪНЧАРСТВО, ТЪКАЧЕСТВО,

СТРОИТЕЛСТВО

Откритието на възможността да се приготвят съдове от глина е голям

скок в развитието на човеШ1<ата техника. Цpe~ неолита около 6000 г. пр. Хр.

се появяват първите глинени съдове (Йерихои) -. глинени купички с плоско
дъно и делви. Глината е материал,който'се намира в изобилиеи сравнител

но лесно,се формира. От нея се изработв.ат съдове за хранене, за пиене, за

съхраняванена продукти, делвички за благоухания, вази, домашни идоли и

ста"уеткии дори играчки. Формата е зависела от предназначениетона съда,

от възможноститеи вкуса на грънчаря, от модата на епохата. Поради своя

та чупливост един глинен съд няма дълъг живот. Останки от грънчарски

произведения - местни и вносни от други страни, са намерени в огромно

количество. Пръв Фл. Петри събира керамични фрагменти (50 ООО) и посте

пенно достига до оформяне на твърде точни таблици за развитието на грън

чарските изделия в различните епохи по места.

Изнамирането на грънчарското колело става в Египет (I-П династия,

около 3100--2800 г.) и в Месопотамия. В Палестина то вече е в употреба

213

Ф"г. /69. Грънчар на грыlарскоo колело (стаmуйка

от v дин., Египет). Изкуството на гръ//чаря се че"и

високо. От безформената глина той изработва

необходими и красиви съсъди, статуетки и пр.

Затова образно се говори, че Бог е оформил човека от

земна пръст, когато сс изmьква творчеСКQЛlа мощ "а

Бога и nрu//адлеж//остта на човешкото тяло към

/натерuаЛНIIJf свят

. -,
през втората половина на 111 х~л. пр. Хр. Отначало то представлява диск

(шайба), която се върти с лявата ръка. По-късно, след вавилонския плен,

тази кръгла плоскост (шайба) се свързва посредством издатък в средата с

долен камък, който грънчарят върти с крак в посока, обратна на въртенето

на чаСОВllИI<овата стрелка. При оформяне на глинен съд без грънчарско коле

ло не може да се постигне тъй симетрична форма и отвътре личат хоризон

талните линии от ръката. Хиксосите въвеждат нов тип пещ за изпичане, коя

то е по-силна и остава в употреба до римско време (от този тип пещи са

намерени например в Гезер и Кумран). Глинените съдове се поставят в нея
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веждат се и малки чинии, които са твърде подобни на съвременните. В Сама- 215
рия и околностите и се произвеждат грънци от фина жълта глина с елегантна

цилиндрична форма или тумбести, украсени в червено. Изобщо в северното

царство качеството на грънчарските изделия е по-добро.

Грънчарското изкуство е високо ценено. От неговата терминология се чер

пи и когато антропоморфично се разказва за създаването на човека (Бит.

2:7). Каквото е глината в ръцете на грънчаря, казва пророк Йеремия, това

е и човек в Божиите ръце (18:6).
Древният египетски фшmс се различава от нашия, понеже се състои от

разтрит чист кварц, върху който е поставен слой силно кремъчно-киселинно

стъкло - в червено, черно, кремаво и различни глазури (често с тюркоаз,

лапис). Така се приготвят перли, амулети, статуетки, съдове и др.

Дълго време е в употреба и вулканичното стъкло - обсидиЙ. Египтяни

те oTKpkBaT и производството на стъкло като смесват кварц с натрий или

дървена пепел. Те обичат непрозрачното стъкло, като се стараят по вид и

цвят то да наподобява полублагородните камъни. С тази цел добавят мета

лически окиси. Още в древното царство умеят да правят фини глазури, да

изтеглят и изпичат разли'IНИ форми. Те са в съперничество с Мt:сопотамия.

По време на хиксосите започва разцвет на това производство. Фини съдинки

за помада, произвеждани през Амарненския период, често са изнасяни в

чужбина, също и в Палестина.

Фиz. 173. CmQ,lIlIa о", Гезер Фиг. 174. О//юесен ста" (Н080 царст,о, Египе",)

Тъкачество. Ленът се сади още от неолита (Йерихон, ок. 8000 г. пр. Хр.).

Намерените най-древни парчета тъкан от вълна са откъм 6000 г. пр. Хр. от

Мала Азия. Изпридането е обикновено жен~ка }(ъщна работа (срв. Притч.

31:]9). Занаят е вече тъкачеството. За тъкане се използва стан, който се

състои от дълга греда, на която са навързани нишките. Тя се поставяла на

високо. На нищките долу били навързвани камъни или други тежести, за да

ги държат опънати, както показват египетски изображения. Тъкачът държал

совалка с друга 'нишка, която прекарвал през отвесните нищки (ср. Йов 7:6;
Съд. 16:13). Станът, за който се говори в Библията, е именно отвесен. Тъка

нето започвало отгоре надолу като накрая нишките се навързвали в ресни,
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216 за да не се разплита тъканта. Но това е след 1500 г. пр. Хр. Преди това бил

в употреба хоризонталният стан.

Постепенно в тъкачеството настъпва по-нататъшно специализиране.

Появяват се плетачи, тъкачи на цветни и на фигурни тъкани. От месопотам

ски документ става ясно, че тъкач на фигурни тъкани се обучавал пет годи

ни. От един майстор се искало да изтъче за един ден една трета лакът, т. е.

около 15 см изкусна. тъкан. Висонът (ses, byssus) е вероятно тъкан от по-фин

лен.

Фиг. 175. Хоризонтален стан, който не е изобразе!/ , nерсnекти8и (Бс//и Хасин, Египет)

Фиг. 176. KflAfeH//U дел,и за бо.'iдис,ане и басеii// за плакнене (Га8ао//, по Курт ГаАинг)

Изтъканиятплат след това се предавал за тепане. Тепавицитебили из

вън селището. При Йерусалим имало такива в Еномовата долина (срв. 4
Царств. 18:17), а може би също ПРИ-'J1:звора Ен-Рогел (1'. е. тепавичарски из

вор).

При разкопки в tell beit mirsim (Девир) е установено, че е бил център на

тъкачество през IX-VllI в. Освен множествототежести за тъкачни станове

и гредата на тъкачен стан тук Уилям Олбрайт прави изненадващо откри

тие - към всяка тъкаческа работилница (около 30 на брой) има помещеJ:ше

за боядисване на плата. То е обикновено 6 х 3 м И В него има два каменни

съда, прилични на бъчва (80-90 см в диаметъри 80-100 см високи) с отвор

отгоре. Единият от тях е служел за накисванена плата, а другият за боядис-

,
'/

Фиг. /77. Пурnурс// охлюв. Пурnурът се счита за

царски Ц6ят, //с само поради //сговати красота, но и

nо//еже е доста скъп. Един грам е стРУ6аА t1

различ//ите периоди ...ежду 10--20 г злато.

ване. Следва вана, навярно за изплакване, и каменна пейка за преждата. В

делвите Олбрайт установява наличие на поташ и остатъци от бои. Вътре в

каменнитесъдове е имало други сферични съдове с боя (около 45 см високи).

Процесът на боядисване е изисквал до десет потапяния.
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В Близкия Изток досега са установени данни за 34 различни цветни 217
mOlloee на тъкан. Жълтата боя се получавала от цъфтящия шафран (crocus
sativus). Светлочервената боя се добивала от кипарисов цвят или от фито.iIа-

ка, червен от шарлахни въшки, охра от сока на нара, синя от шикалки. Боя

се получавала и от минерали. Специално египтяните добивали тъмносиньо

от лапис:пазурит, тъмнозелено - от малахит. Ханаанците били прочути в

Близкия Изток с търговията си с пурпур (вж. Притч. 31 :22). Той се добивал

от пурпурен охлюв (murex) - от боята, отделяна от неговите жлези, която

на слънчева светлина добивала последователно жълт, червен и пурпурен

цвят. При Акко са открити купчини черупки от употребени с тази цел охлю-

ви. Пурпурът бил доста скъп. Един грам се добивал от 8000 охлюва и стру-

вал 10--20 г злато.

Израилтяните са овладели може би твърде рано бояджийското изкуст

во. В Египет са имали възможност да наблюдават как се боядисва и да

придобият допълнително усет, какъвто е бил силно развит у семитите пора

ди обичта им към пъстрото, както показват египетски изображения. В Мои

сеевото петокнижие се предписва носенето на препреден висо!{ със златна,

синя и пурпурна нишка (срв. Изх. 28:5).
В Стария Завет се говори и за кожени изделия, като обувки, ремъци,

сандали (Бит. 14:23; Изх~ 12:11), кожен пояс (4 Царств. 1:3), мехове (Лев.

13":48) и др. Сандалът е бил нещо твърде евтино в очите на израилтянина

(Ам. 2:6). Само ремъкът за обувка е бил по-евтин (Бит. 14:23). Може да се

предполага, че имало занаятчии, които се занимавали с обработка на кожи

и приготвяне на обуща, но навярно те са били твърде малко, поради което

липсват специални данни за тях.

Строителство. В древния Близък Изток и по-специално в Месопотамия

и Египет поради липса на пригоден дървен материал, който бил вносен, в

строителството се използвала предимно тухлата. В Египет и Ханаан съще

временно скалите дават в изобилие камък за строежи. В Юдея и Самария

Фш. 178. Правене на тухли и зидан!! (Ezunem)

строителите употребяват твърд варовик от мраморен тип, в Галилея - че

рен вулканичен камък, а по средиземноморското крайбрежие - жълт,

порьозен пясъчник. Следователно в малка Палестина строителите имали

възможност да се запознаят в работата си с различен строителен материал.

От ханаанска време в навечерието на настаняването на Якововите потомци

в Палестина има запазени останки от домове на знатни лица в tell beit
mirsim, Таанах, Мегидо и др., които имат и канализационна система. Из

раилтяните добиват опит за строителство с тухли в Египет. Архитектурното

изкуство и каменоделството са във възход при управлението на Соломон.
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218 За големитеси строежи той обаче привлича архитекти и строителиот Фини

l<ИЯ (2 Царств. 2:7-14). Постепенноизраилтянитесе специализиратв строе

жи на къщи, дворци, крепости и Т. н.

За съжалениеот Соломонововреме (1'. е от Х в.) археолозите са разкри

ли досега само останки в провинцията - Хацор, Мегидо и др. Намерени са

протоеолийски капители, силози, добре е известен типът на градските порти,

дворци на управители (Мегидо, Лахиш) и т. Н. ОТ времето на Амврий (IX
в.) е забележителният дворцов комплекс в Самария, за който са употребени

големи дялани блокове, дo~pe прилягаЩ!l е.q:ин към друг. Сравнително мал-

Фиг. 179. Носеll/! lIа Ka,lIыta

за сmрое:нс от nлеllllиl/и

(Дбореl/ lIа Cella.'(upUM,
Ilиllевия, Vll в. I'р. ХР.)

Фиг. 181. Подпори на балкон (Рамат Рахе,л)

ФII". 183. ChT.1Il1ll0PU (ГРОUlllща lIа Тшi.

Египет от V диll.)

l>uблейска археология

Фиг. 180. I7ротОЙОШlikкu

капители в Рамат Рахел

(VП в. ПР. Хр.)

Фиг. 182. ЕlItn"mска КО110114 6Ь6 фор.llа
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ките светилища в Арад, Мегидо и Сихем позволяват да се хвърли поглед 219
върху архитектурните планове, сродни с тези на незапазения Соломонов

храм. Създават се и добре планирани градове като Вирсавия. Разбира се,

всичко това не би могло в никакъв случай да съперничи със строителния

опит на големитедържави в Месопотамия, по долината на Нил и в хетс;::кото

царство. Впоследствие в Палестина се появяват по-грандиознистроежи'(щва
по времето на Ирод - Йерусалимският храм, амфитеатри И.Др. Все пак в
чужбина ценели израилските занаятчии, поради което асирийските и вави

лонските завоеватели ги взимали със себе си. Да не забравяме, че множество

военнопленници работели като строители там. За това свидетелствуват на

пример и асирийски изображения от двореца на Сенахирим в Ниневия.

В царския дворец на Самария са намерени редица строителни инстру

менти -' железни длета, тесли, свредели, остриета, чукове. Трудът бил на

прегнат. Смята се, че един майстор каменар с трима помощници е можел

да издяла строителен блок 6,5 м дьльг за един месец. В Стария Завет са

запазени данни за майстори, архитекти, зидари (срв. Изх. 25:29; Иов 38:4; 4
Царств. 13: 12), различни каменоделци и резбари (3 Царств. 7:9; 6:7).
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220 § 36.
МЕТАЛУРГИЯ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ,

ЗЛАТАРСТВО

Древният жител на Близкия Изток познава меТaJште от ранни времена

и дори ги използва. В Чатал Хююк от VI хил. пр. Хр. са намерени украше

ния от мед и олово. ХаЛl<ОЛИТЪТ в Палестина започва обаче от края на V
хил. пр. Хр. и продължава до около 3200 г. пр. Хр. Развитието на металооб

работването зависи' и от наличието ва съответна руда. Затова съвсем не е

случайно, че в Палестина е открита керамика например от средния бронзов

век - първата половина на II хил. пр. Хр., която наподобява метални съдо

ве - в Мегидо с червена политура, имитиращи производство от Библос.

По тази причина и сечивата от кремък твърде дълго се задържат.

В Синай например се е добивало мед. Затова фараоните се стремят да

го имат винаги в ръцете си. При странствуването на Синай израилтяните

изготвят медните изделия за скинията (срв. Изх. 38 гл.) В Ыг паоЬ е намерен

изхвърлен шлак на площ 5000 м2 • Според едно изчисление би трябвало това

да е свидетелство за 5500 тона добита мед. Северно от Ейлат, където е било

пристанището на Соломон за експедиция с кораби, са намерени следи от

експлоатация само при едно поле със залежи от мед. Благодарение на мед

ните добиви са излети медното море, медните стълбове и други принадлеж

ности в Соломоновия храм (3 Царств. 7: 15~5).
Отначало се употребява caM"Q метеоритножелязо, което е в малко холи-

Фиг. 184. Вход Ila мина. (Серабит ел-Хадим, Сиmш)
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чество и е скъпо. През XIV в. в Угарит то струва повече от среброто. Доби- 221
вът ни желязо е хетски патент. Намерен е документ от времето на хетския

цар Хатусилис IП (1275-1250 г.), в който се сочи, че Асирия получава желя-

зо от хетите. Този хетски монопол продължава до около 1200 г. пр. Хр'.,.

когато тъй наречените морски народи нахлуват на хетска територия и уни

щожават хетската държава. Един от тези народи е филистимският. Изглеж-

да филистимците тогава научават как се получава желязо и грижливо пазят

знанията си. Израилтяните са били принудени да отиват при техните ковачи

Фиг. 185. Пещ за топене на руда

(Б. МаЙслер). Ре"Оllструкция на

пещта 'при Тел Касиле (близо до

Тел Авив), от Х в. ПОlIякога са

били използвани ветровете

отКЪ.1f пустинята за zopellemo в

пещта. В ТиМllа са немерени

излети слитъци 0111 90 О/О чиС1ll

метал

(срв. 1 Царств. 13:19 сл.). Първи железни предмети в Палестина са намерени

в tell el-lar'ah (ХII-ХI в.), в гробница, но това са украшения. В Гезер са

открити сечива от малко по-късно време. Находкитеот ХI в. са разнообраз

ни: оръжия, украшения и сечива. Открити металургичницентрапе в Израил

ската държава (teli zeror, tell jemeh - в Сефела и Сарон; в tell deir-'alla 
библ. Сокхот и др.) сочат за наличиие на някои находища желязна руда.

Голяма леярна е намерена в tell qаsПе. Районът южно' от Мъртвото 'море

към Ецион Гевер (wadi Arabah) е известен с някогашни лагери на миньори
и металурзи,

Фиг. 186. Леярна и иЗAUване ВЪВ форми (Гробница на PeKMllpe от времето на Тутмозес IП,

Египет)
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222 Пророк Исаия говори подробно за работатана ковача (Ис. 44: 12; 54: 16).
Вносът на руда и метал не е отстранен с разработването на местните нахо
дища. Извличането на руда е тежка работа. Не случайно Иов казва: "Желя

Зото се добива от земята' от камък се претопя ва мед (букв. "руда", ек. Н.
т.) ... Изравят рудокопен кладенец в места, където не е стъпвал човек, спу

скат се надълбоко, увисват и се клатят далеч от човеците" (Иов 28:2, 4).
Точката на топене на медта е 1083·, а за натрошена желязна руда в смес с

дървени въглища на прах - ОкОЛО 10000. Това показва, че постройката на

пещи и металургичният процес е бил особено труден и изисквал специална

подготовка.

в древният Близък Изток Египет е страната, \Соято се слави със своето злато 11 златарски

изделия. В nланииите на пустинята, на юг и югоизток от Нил по това IIpeMC се намира кварц,
който съдържа злато. Минсралътсс натрошавал и измивал, а след това бил държан на прах

в кожени торбички. Той бил стопяван във формата на слитъци или пръстени. Всичко това

ставало под силна воснна охрана. Рудокопачитеработсли при мизерни условия. В долината

на wadi hammamat входовете били тъй тесии, че възрастни хора можели да се промъкват

прсз тях само ако са били слаби като скелети. Може би е бил използван и ДСТСКи труд.

Мините били държавни и роби за жертвуване е имало достатъчно на брой. Жаждата за

повече злато карала фараоните да IfЗпращат експедиции в страната Пунт - т. е. вероятно

по бреговете на Еритрея и Сомалия.

Амарненският архив дава интересни сведения за желанието на малки и

големи владетели от азиатската част на Близкия Изток да получават злато

от Египет. Еднн от тях казва, че в "Египет 'Шстото злато лежи като прах

по пътя", а вавилонският цар иска натоварването на златото, което ще му

бъде пратено, да бъде запечатано под надзор, тъй като нямал много доверие

на пълномощника по този въпрос.

На едно изображение от гробница в Сахара от V династия (около 2610-2440 г.) е

представена работата на един златар: златото се отмерва, записва, послс работниците го

разтопяват в гърне, което впоследствиесе открива и разтопеното злато се налива във форми.

Нататък златарят трябвало да Сече и гравира. Има намерени предмети, покрити със студено

ковани златни листове (само 0,001 мм - в гробницата на Тутанкамон).

в Египет златото се с'Шта за божествен метал. От злато са слънчевият

бог Ра и другите богове, а богинята Хатор сама е въплъщение на златото.

Поради това идолите на боговете, върховете на обелиските, култовите пред

мети се покриват със златен лист. Ето защо този метал има божествена сила

за египтяните и е символ на безсм'Ьртие. В гробовете често преобладава

жълтият цвят, който напомня на злато. Златната маска на балсамираното

тяло на фараона е направена също от 'Шсто злато, както и редица амулети

и предмети в неговата гробница. Пример за това е случаят с гробницата на

Тутаmcамон. По време на Новото царство (1567-1085 г.) фараонътнаграж

давал войницитеси с нещо като орден, който би могло да наречем "златна

муха", а офицерите - със "златна верига". През 11 хил. пр. Хр. златото

става платежно средство, подобно на другите метали.

Употребяваното тогава злато има 17-23,5 карата. Златният шлем от

царската гробница в Ур, разкопанаот Уули, съдържа65,60% злато, 31,45%
сребро и 2,65% мед. По-късно .J1ИДИЙЦIПe в Мала Азия знаят как да изпр06

ват каЧecIВOто на златото върху черен камък като правят черти с изпробва-
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ното парче (предмет) и със златна игла с установен карат.и ги заливат с 223
киселина. Чрез сравняване на цветовете се установява чистотата на изпроб

ваното злато.

Израилтяните употребяват златото отначало само за украшения. Както

показва случаят със златния телец, израилтянките имат обици и други наки

ти от злато, но те са дребни по своя размер. В Израил по-големите изделия

! I : -
I '
, .,.
~

Фиг. 188. Острака, на конnro с

острие е IfanlfcaIlO: ,,30 сикли

офирско злато (т. е. от високо

Фиг. 187. Из,tlеР8ане иа злато. качест(0) 0111 Бет-Хоро"" (Тел

Тежестите са ВЪВ форма lIа Касиле, преди средата "а VП18. пр.

;нсuвотllU Хр.)

са култови - например двата златни херувима на ковчега на завета (срв.

Изх. 25:18 и сл.), златната трапеза, кадилният жертвеник, светилниците в

Соломоновия храм (3 Царств. 7:48-49).
Находищана злато в Палестинаняма. Намеренитев ханаанскитегро

бове златни предмети(украшения)са вероятно 61leсеflИ от Египет. Благода

рение на.международнататърговияханаанците(финикийците)пренасятзла

то за Егейския свят през XIV~XIII в. Впрочем щ)ставките на метали и за'

Израил става чрез финикийците(срв. Иез. 27:12-13). Соломон организира

морски експедиции, отново с фив.икИЙска помощ, до страната на златото

Офир (3 Царств. 9:26; Ис. 13:12) - някъде на юг, може би в близост с Пунт,

споменаван в египетски паметници, или в страна, идентична с него. Терми

нът "офирско злато" остава за обозначаване на чисто злато. На една остра

ка от tell еl qaSile' Iчетем ,,30 сикли офирско злато от Ъet horon" (от храма

на Хорон?). .
Често при изработка на предмети египтяните смесвали златото с 20%

сребро, но прибавяли и мед. Затова еДин от хетските царе изисква "пречисте

но, първокласно" злато. Златото е и първостепенна военна плячка. Фараон

Сусаким ограбва златните (позлатени по-плътно?) ЩJlтове на цар Соломон

(3 Царств. 14:25 сл.). ~

В отдеЛНJI страlШ среброто има различна стойност в зависимост от бли

зостта на находищата му и от епохата. в МесопотаМJIЯ например то се срав

нява с луната като И стойността му е висока съобразно лунните обиколки

около слънцето. По-късно тя е спрямо златото - 13,5 по-малко, като се

взимат под внимание четирите лунни фази през една слънчева година (също

13,5). В Египет обаче среброто се внася от Егейския басейн и откъм Сирия.
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224 Затова в по-стари египетски текстове се говори за "сребро и злато", а в по

нови, след завоеванията в Азия - за "злато и сребро".

На много места при разкопки в Палестина са намерени предмети, изра

ботени от сребро (Нахария, Хацор, Гезер, Мегидо и др.). При оазиса Ен

геди е открито цяло сребърно съкровище в едно гърне (слитъци в различни

форми). Израилтяните употребяват сребро и в храма (1 Царств. 29:2-7).
Между музнкалнитеинструментив древносттатръбите са сребърни. Тръба,

дълга един метър, е намерена в гробницата на Тутанкамон.

Употребяват се и други метали, по-специално олово, което се прибавя

към среброто (срв. Иер. 6:29) и се използва за направа на плочи с надписи

(Иов 19:24), за сечива (Ам. 7:7) и 'др.

Фиz. 189.
Пластинка от СlfОНО6а кост.

Резбата t под ииnеmско

мин//и/! (Са.'lfарuя, д60рец на

Ахав)

в Палестина и другите близкоизточни страни се развива резбарството

u гравьорството. За това се използва не calyfo метал (преди всичко благоро

ден), но и слонова кост, дърво, глина и Отъкло. Известни са плочките от

слонова кост, които изкусни резбарски ръце са превърнали в предмет за

възхищенИе и с които израилските царе украсяВат двореца си в Самария

(IX-VIII в.). За делото на такива майсторисе говори и в библейските тек

ст()ве, във връзка с построяванена скинията и на Соломоновия храм. По

повод на храма се отбелязва обаче и УЧ;lстие на фИНИI<ийскимайстори. Гра

вюрите намирали приложение обнкновено при релефи на порти, при обли

цовка на долната част на стени и пр.
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§ 37. 225

ТЪРГОВИЯ

Размяната съпровожда племето от дълбока древност, особ\ено когато се

натрупа излишък от производство или се търси сур.овина, с която то не

разполага. Предполага се, че още в предкерамичния неолитен Йерихон се
подцържала търговия със сол, асфалг и др., и то с отдалечени места. За

търговията са били необходими и сигурни пътища. От документи qT ХУIII

И XIX египетски династии (1567-Н86 г) се узнава за наличие на пътна

мрежа в Ханаан. Сетос 1 (1304-1290 г.) например полага -грижи за пътя

през Синайскатапустиня от Египет за Ханаан, като оборудва осем места за

почивка с кладенци ("станции"). Едни неизвестен ханаF\НСКи, цар се хвали

пред фараона Аменхотеп. IV, че изравнява царските пътища "от Едом до

Басра" (може би Васан). Левитите са длъж~и да подцържат пътищата до

асилните градове (Втор. 19:3)~, а Давид полага грижи. за контрол и добро
състояние на пътни артерни (2 Царств. 8 гл.). Разрира се, търговските пъти

ща не са като шосетата в днешно време. Това са тесни пътища, по които са

премахнати възможни по-големи земни ями, издатини, камъни и пр. и които

са отъпкани от пътуващите. В дъждовен период повечето от пътищата са

1Iеnроходими. Цар Давид полага специални грижи за осигуряването на онези

от тях, които водят през Палестина за Сирия.

Хилядолетия наред оселът е обичайното товарно, а когато се наложи 
и ездитно животно. В коли се пренасят само стоки. Опасностите идват от

страна на разбойниците (често номади или полуномади) и дивите животни.

Фиг. 190.
ОБМR1/а 1/а стоки на пазара.

(ДреВ1/0 царство, Египет)

Като племена, които се занимават с търговuя в Ст.ария Завет се споме

нават измаилтяните,. мадиамците (Бит. 31:25 сл} Окачествяването и на хана

анците ка1'О търговци (срв. Иов 41:6;-Притч. 31:24; Зах. '14:21) означава ве

роятно, че вътрешната търговия в Палестина дълго време оставала в ха-
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226 наански ръце. Тогава амбулантен търговец и търговец сигурно означават

едно и също. Самата търговия се преценявакато дребна (срв. Иез. 27:12) и

разменна (Иез. 27:9). Археологическите изследвания доведоха до находки,

които свидетелствуват за наличие на търговия с хранителни продукти, об

лекло, метали и т. н. И В самата Палестина (tel1 beit пUrsim, Азот, Гаваон и

др.)

Меж:дународнататърговия, дори когато е транзитна, е източник на

приходи за царската хазна (3 Царств. 10:15; 1 Ездр. 4:20). Тя е и царски

монопол. Още от III хил. пр. Хр. месопотамските царе имат свои собствени

търговски кервани. В законите си Хамурапи установява правила за вавилон

ската международна търговия. От Амарненския архив е известно, че е имало

търговци на служба при владетели от Вавилон, Кипър и други страни. В

Повестта на СШiухет се споменава, че киязът на Танис в Египет имал тър

говски кораби, а царят на Библос водел книrа за своята търговия с княза.

Търговците търсят подкрепата и защитата на владетеля. В Месопотамия се

създава например група на "царските търговци", която изпълнявала дипло

матически ПОрЪЧJСИ. Редица царе сключват договори с едри търговци срещу

част от печалбата (Вавилон, Кипър, Угарит и др.).

Няма данни за някакво по-голямо лично участие на израилтяни в търго

вията до плена. В Моисеевия закон няма и съответни определения за регули

ране на дейността на търговците. Само даването под лихва е забранено по

отношение на'сънародника, но спрямо чужденеца е позволено (Втор. 23:20).
Това показва, че именно чужденците се занимавали с парични сделки и пора

ди това законодателят желаел да запази в социално отношение своя народ.

Соломон е първият израилски владетел, който предприема стъпки в между

народната търговия. С царя на Тир Хирам той уговаря създаването на фло

та, която да отплува от Ейлат (Ецион Гевер), за да обменя мед от околните

мини срещу злато и благородни камъни от далечната страна Офир (3

Фu.г. 191. Пренасяне на кедър край фUНUI<UЙСКUЯ бряг (Хорсабад, дворец на СаргОIl 11)
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Царств. 9:26-28; 10:11 сл.). Соломон устройва пристанище и на средиземно- 227
морското крайбрежие при устието на потока Яркон (при tell qasile).

Мореплаването 'не е лека професия. КораБОl<рушенията неса peДIЦI. В

гробници на фараони са намерени изображения и модели на l<ораби, от кои

то се заключава, че не рядко 100--300 роби требели под тахт на тъпан или

свирка. С флота, пригодена за далечно плаване, финикийците пътуват' ,ИЗ

цялото Средиземно море и основават колонии и на Пиринейския полуост

ров. Изглежда египетската морска мощ била силно отслабнала след битките

с т. нар. морски народи (около 1190 г. пр. Хр.) и затова по-късно Соломон

се опитва да се възползва от тази слабост, като изпраща свои кораби на юг.

•. I ' '
Фиг. 192. ПреЗМQРСКU ("mapcucKu") корdб, nлаtlащ КЪМ далечни страни З4 благовония'(еке,nеди-

, ци:,! на егиn. царица' Хаmш'nсуlп)

Соломон търгува със CaMW' Хир.ам и със tatBCK~Ta щч)ица (3 ЦI;lР9Ч~,
10: 10 сл.), която идва да се убеди лично в мъдростта му. През тази епоха

мъдростта не е философска теория, а мъдрост в практическия живот. Затова

може да се каже, че Савската царица отива в Йерусалим, за да се убеди в
практическите възможности за изгодни търговски връзки. От Хирам Соло

мон получава материали за строежа на Йерусалимския храм и на своя дво
рец (3 Царств. 5:6 сл.). За своето строителство, както и за военното и адми

нистративно преустройство на Израил Соломон се нуждае от средства и

от внос от други страни. Той получава дарове и данъци от зависими или

полузависими околни владетели (сребърни и златни съдове, оръжия, благо

вония, фино облекло, животни и Т. н. - 3 Царств. 10:25). Сам участвува

,посредством неговите "царски търговци" във вноса на кедри от Ливан, на

колесници от Египет, на коне от Киликия (Кува, Qu'e) и т. Н., а в замяна на

това изнася продукти и произведения от своята страна (3 Царств. 10:28
29). Вносът обаче изглежда е бил далеч по-голям от износа. Поради това

Соломон бил принуден да даде на Хирам десет израилски града, за да взима

тирският цар от тях съответни доходи.

Земеделскит~ продукти и все още слабо развитото занаятчийство не мо

жели да дадат необходимите средства. ИЗllасят се маслинено масло, жито"

и вино в Тир и оттам в други крайбрежни градове (срв. Иез. 27: 17). Маслине
но масло се изнася и в Египет (Ос. 12:1). В Арад Соломон изгражда крепост,
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228 която контролира търговския път към Ейлат и затова Сусаким я превзема

и разрушава. В развалините на този някогашен град археолозите намират

остраки, които служат за търговски бележкии сметки. Житеmпена ·Ен-гсдп

се занимават с добив на балсам. Градът, е царски от времето на Йосия.
Продукцията му служи за износ. За това свидетелствуват откритите там

керамични изделия (к3.Щi, делви, каничхи за благоухания и пр.). Израил из

нася също лен и вълна, но трябва да се има предвид, че получавакато годи

шен данък от Моав твърде голям брой овци (срв. 4 Царств. 3:4).
След разделянето на Соломоновата държава на две главният център на

международната търговия се премества в столицата на северното царство,

Самария. Ахав подписва търговски договор с царя на Дамаск Венадад и за

израилските търговци се открива достъп до пазарите в Дамаск (синод. пре

вод "стъгди", 3 Царств. 20:34). Не винаги обаче отношенията се поддържат

с мирни договори. Разгарят се войни, които имат и търговски характер,

специално през IX в. пр. Хр. (срв: 4 Царств. 12:17 сл.). Международната

търговия има и негативни черти, тъй като вносът нерядко се състоял от

луксозни стоки, докато населението страдало в социално отношение. При

мер за пророческо въста.ване среЦ(У подобни търговски сделки откриваме в
27'глава от юrnгата на пророк и'езекиил, от която може същевременно да
се почерпят сведения за мнЩ'ообразието на тази търговия.

След' насилственото си 'преселване в Месопотамия от Навуходоносор

юдеите навлизат в голяtylата търговия и в банкерството. Те имат своите

делови връзки с вавилонски търговци отпреди и сега намират благоприятна
възможност да вложат там 'своите познания и връзките си с други търговски

центрове от Близкия Изток. В ръцете на археолозите отдавна се намират

докумен<:и <,>1' банковата къща Murasu, чиито собственици не се завръщат от
плена, но продължават своята дейност и по времето на Дарий 11. Същевре
менно и в Юдея след плена ci:: появяват заемодавци и търговци, наред с

хЛебари, грънчари и ковачи (срв. Сир. 42:"5).
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Глава IV

МЕРКИ И МОНЕТИ



§ 38. 231

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ

Мерките, които се споменават в старозаветните книги, не са оригиналнu

израилски. а са проникнали в Израил от други места. Така например мерките

за вместимост кор, хомер, сат са от Месопотамия, ефа и хин са египетски,

а типична ханаанска е летек. При това не съществува еДИЮla мярка през

различните епохи и в една и съща страна. В Египет ,се използва мярката

дълъг лакът и .къс лакът, а в Месопотамия - лека 'и тежка сикла. Финикий

ската сикла се различава от вавИлонската. Освен това в градове като Карке

миш и Алалах съществуват собствени мерки за тежест. Разбирането на биб

лейската метрология понякога е затруднено и от обстоятелството, че след

вавилонския плен тя изобщо не е повече в ущ~треба и в спорни случаи трябва

да се търсят изяснения в по-късни с няколко ве1<а трудове. А в тях не всичко

е отразено във взаИМОВРЪЗ1<а и хармония.

Преди да се пристъпи към посочване на мерките, които са в употреба

в Палестина и в други близкоизточни страни, трябва да се подчертае и още

нещо. Погрешно е да преценяваме меркще в древността от наши съвремен

ни мащаби с микронна TO'iHOCT. Много от мерките, които са в широка упо

ч;>еба тогава, са приблизиreлн:и. Те са взети от ежедневната пpaкrикa - шi
пример пръст, длан или тръст (като мерки за ·дължина). Въпреки това раз

глеждането н:> ';iерките е необходимо, тъй като сведенията за тях непрекъс

нато се ДОУ10чняват и от най-новите археологически находки, както посочва

на свое време и проф. Ив. Марковски.
. 1. Мерки -за дьлжина. Те са взети от средните мерки на човешки крайни

ци. В средновековна' Европа понякога пред градскрто КМетство са эаСТflвали

по някОЛКО мъже, на които например се измервала ръката от ~акътя до

върха на средния пръст с помощта на върви и средната ДЪЛЖИН,а се взимала

за мярка през годината. Тези мерки сеlсреща~ и в Стария Завет твърде често,

особено при описание на скинията, храма и на някои обществени постройки.
Н~й-малките мерки са: пръст ('e~ba', Иер. 52:21) - 2 см; длан (~efa~, Изх.
25:25) - 8 см; педя' (zeret, Изх.' 28:16) - половин лакът, 24 см; лакът

('атта): съответно 49,50 см и '55 (както приема проф. Ив. Марковски).
Тук трябва да се направят някои забележки. а) До Bper.:ieTo на пророк

Иезекиил в Израил е в употреба само една мярка, им<?нно късата. б) Въз
основа на сигурни измервания египетският лакът е 51,63 см и 44 см. в) За
изчисляване на израилски лакът е от значение отбелязаното в Силоамския

надпис, че тунелът е дълъг 1200 лакти. При измерването сега се установява,

че'това са 533,1 м или на лакът се падат 44,4 см. г) По времето на пророк

Иезекиил влиза в употреба вече дългият лакът. Разликата между двата лакъ

тя е, че късият е равен на 6 длани, а дългият - на 7 длани (приблизително).
д) В Месоrtотамия дължината на лакътя варира с те'iение на времето. Над
статуи на Гудеа, владетеля на Лагаш (около 2000 г. пр. Хр.) например е
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232 гравирана дължината на голям лакът, която отговаря на 49,5 см. При това

положение се очертава следпият приблизителенраЗJиер на мерките за дължи

на:

1 пръст = 1,8 см

1 длан - 4 пръста = 7,2 см

1 педя - половин лакът = 22 см

1 лакът къс (малък, обикновен) - 6 длани = 44 см

дълъг - 7 Длани = 51,8 см

мерилна тръст (qal1e) - 6 лакти = 2,64 м и 3,108 м.

( ......

11i·'1 , ~,. ШI

Фиг. 193. Египетски лаК/l/и

Има и други мерки за р.ължина: хвърлей стрела (Бит." 21:16), малко път

(kibr'at ha~are~,Бит. 35:16;" 4 Царств. 5:19) - вероятно е 2000-5000 лакти,

което би трябвало да отговаря на двучасов или половиндне~енпът; gбmеd

(за меча на Луд, Съд. 3:16, синод. превод: "лакът") - вероятно четири длани

или две трети лакът, т. е. мечът е един голям нож; крачка (само в 1 Царств.

20:3); съботен ден път - съобразно Изх. 16:29 пътят от израилския лагер

при странсгвуването в Синай до скинията, т. е. 2000 лакти (срв. Деян. ]: 12; сююд.
превод "крачки"). В персийско' време са в употреба: парасаига (soenen, срв. 2
Мак. 11:5) - 5670 м (египетската, според Херодот е 6300 м). През елинистично

римската епоха се употребяват нови мерки: стадий (2 Мак. 12:9 сл.) - 185
м (александрийска мярка); римска АШЛЯ 1480 м (7 стадии).

2. Мерки за nOГJЪpXflocт. Най-чесго употребимата мярка за повърхнocr в

Стария Завет е ~med - "ярем", "иго", т. е. колкото може да изорат чифт волове

за един ден (срв. Ис. 5:10, синод. превод: уврата). В Месопотамия тази мярка

е равна на 6480 кв. лакти или 1600 м2• Друга мярка е "съразмерно засеJllJото"

(Лев. 27:16; 3 Царсгв. 18:32), т. е. съобразно мярката вместимост на семето, което

се сее. В елинистично време са били необходими 33/5 se'a - 26 лза 1,6 декара

(или I se'a за 700 м2 по друго изчисление). EcтecrBeHo и тази мярка е приблизи

телна.

3. Мерки за вместимост. Най-ранна мярка за вместимост е една шепа

зърно, т. е. толкова, колКото може да се помести в затворена (q6mе~-Лев.

5: 12) и отворена (~1ornajj'm- Изх. 9:8) цrепа. Споменаватсе още: сноп, ръкой

ка и мех (буквално: кожена бутилка), които са твърде неопределени. По

чести са следните мерки: а) хомер (от акадски imeru) - Лев. 27:16; Ис. 5:10.
Означава буквално "товар на осел". Тя се употребява за обозначение на

това, което сме наричали в по-старо време "товар". б) Кор (акадски kurru),
вероятно равно на хомер (Иез. 45:14). в) Летек (само в Ос. 3:2). В древни

преводи като тези на Акила, Симах и Вулгата вероятно е равно на половин

кор. г) Ефа първоначално е 1/10 xo~ep (в Изх. 16:36 и Лев. 5:11 това количест

во се нарича 'omer или 'issaron, термин в литургически текстове). По-късно

сс говори за една шеста ефа от хомер (Иез. 45:13). д) Бат е мярка, равна на
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ефа (Иез. 45: 11). В Лахиш (tell cd-duweir) и Масифа (teIl сп-паsЬсI1) е намерен 233
надпис върху дръжки на две делви: bt ]l11lk - бат на царя, т: е. според цар
ската мярка. Следователно той е И мярка за течност. Уйлям ОлбраЙ1' изчис

лява, 'Je е равен на 22 л. В telI beit miгsiщ (Девир) е намерен един фрагмент

с надпис bt. Открити са и много дръжки на делви и части от делви с надпис

Imlk, но за съжаление само един съд от тях - о,т Лахиш, е,възс:гановен. Той

има вместимост 45,33 л. Счита се обаче, че в случая имаме съд от ДЩ\ ,бата,

тъй като НCJДпис'Ьт bt обикно~ено се среща върху останки от делви, които са

IIссъмненq много по-малки. е) s~'a (акадски sutu; синод. превод: "сат" или

"мяра"·) е една трета ефа (срв. Бит. 18:6). Асирийската мярка sUJu е двойно

ло-голяма от вавилонската sutu. ж) ХШI (мярка от еги,летски пР.оизход) е

вероятно 1/1' бат (Иез. 45:24), но от Изх. 29:40 би М9ГЛО да С,е заключи, че

хииът е еднCJ четвърт, а от Иез. 46:14 - една трета. з) Каб е също мяр~а за

вмести!'lОСТ, но не за течности (4 Царств. 6:25) и СJ:!оред повечето специалис-

ти е една ;J'рета от se'a (сат). Проф. Марковски приема мнението за 1/6' и)

ЛО,, С най-м~лката мярка и отговаря на '/12 хин и 1/4 каб.
\

Ако обобщим, се получава следната таблица:

Хомер/кор (10 ефи) = 220 литри

Летек (0,5 кор) = 110 литри

Еф, бат = 22 литри

Сат = 7,3 литри

Хин 3,66 литри

Каб = 1,2 литри

Лог = 0,35 литри

В ,новозаветно време са в сила гръцките и римските мерки, които са

разли'IНИ, тъй като се нагаждат към съответната страна. Известни са:

~i;cr'tт]~ - 0,54 л; xo(Vt~ - 1,08 л; IlI;'tрi;'tЩ 39;38 л;·щоdius - 9 Л. В Септуа

гиитата в зависимост от съответния преводач, се явяват разлики: веДНЪЖ

бат се превежда с 'lie'tрi;'tт]~, два пъти с xoO~, което е 1/12 от преДИII1ната

гръцка мярка, И на три пъти с КО'tUЛт] - 1/2 от xoO~. От свdя страна Йосиф
Флавий уеднаквява бат с j.1E'tрi;'tчс; (111, 8, 3). Един:кумрански съд носи над

пис: ,,2 сата и 7 лога".' И неговият обем е 33,4 л, от което би трябвало да

се заключи, че батът е бил 46,5 л или 3 сата. Както се, спомена, разлиЧията
са следствие и от това, че мерките отпреди плена вече няколко века не'Ьа

в употреба и е забравено, на какво би слеДвало да ,отговарят.. " . "
4. -Мерки за тежест, Семитският глагол за "отмервам", "тежи'" (saqaI)

дава наименованието на най-малката мярка - сиклата (seqel). Ьбикновено
тези малки тежести са от камък и затова в Стария Завет се iнiричат просто
"камъни", "камъчета в торбата" (Притч. 16:11, (,:инод. превод:' "драмове" ..с....
Мих. 6: 11, синод. превод: "теглилки"). Употре'бяват се обаче и мер1<И от

метал, каквито също са намерени' при разкопкИ. Някои текстове от Угарит
сочат за наличието на "тежки сикли", а в Месопотамия са в употреба ,;цар
ски тежести". В Стария Завет се спомена.В,ат седем мерки З~'теже~i Kиp~a~
(талант), мина, бека, гера, пим и кесита. За мината се споменава в по-къснИI

текстове (3 Царств. 10:17; Иез. 45:12; 1 Ездр. 2:69; Неем. 7:70 сл.). В Угарит
,1 '

тази мярка се среща в текстове от чужд произход.

Докато в Египет е в употреба десеmичнаmа'сисmема, в'.Месопотамия тя

е UJесmдесеmиЧ1/а, поради което при разширяване на влиянието от една или
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234 друга страна в Ханаан (по-късно в Израил) и Сирия са настъпвалипромени

и в мерките. В Угарит талантът е 3000 сикли, в Месопотамия той е 3600
(60 х 60). Отначало в Израил се прилага същата системата, както в Угарит

(срв. Изх. 38:25 сл.). По-късно обаче се възприема вавилонската система

(срв. Иез. 45:12: "двадесетсикли, двадесет и пет и петнадесет сикли ще съста

вят у вас една мина" = 60 сикли, които са упоменати по този начин, понеже

вероятно е имало в обръщение тежести по 20,25 и 15 сикли). Благодарение

на писмени и веществени археологически източници за споменатите мерJ(И

за тежеСт може да се говори с по-голяма точност. Само мярката qеsЧii
остава неизяснена, тъй като е много стара, и само потвърждава древността

на текстовете, в които се споменава (Бит. 33:19, синод. превод: "монети" 
за период много векове преди появата на монетата; Иис. Нав. 24:32, синод.
превод: "сребърници"; само в Иов 42:11 в синод. превод правилно: "кесита").

По-големите тежесТи понякога имат специална форма. Една тежест от
времето на асирийския цар Салманасар V (726--722 г.) представлявалъв и

тежи две трети мина. Друг подобен бронзов лъв е 2 мини. Една бронзова

тежест от Угарит представлява ниска пирамидална стела със заоблени стра

ни и връх и има надпис: 50 сикли (= 1 мина). Първоначално в Ханаан (в

случая Угарит) и в Стария Завет терминът "мина" не е в употреба - само

в 3 Царств. 10:17 е споменат веднъж. В Угарит е намерена бронзова,тежест и

във формата на легнал вол с надпис: 20 сикли, Има случаи, когато слитъци,

например мед, служат като мярка за тежест, понеже с търговска цел трябва

да имат определена (закръглена) тежест.

Разкопките в Палестина поднесоха нови данни за многобройни тежести.

Някои 01: тях са и с надпис. Те са предимноот VП-VI в. пр. Хр. За отбеляз

ване е например, че сред намерените в Лахиш само най-малкитеимат над

пис, докато сиклитеса без всякакво обозначение.Сиклатакато основнамяр

ка била твърде разпространена,не се е отбелязваласпециално. ПО подобен

начин се постъпва и в старозаветнитекниги. Една малка бронзова тежест

от Гезер е с надпис Imlk и има числото 2, т. е. тя е царска. Тежи 22,28 г,

което дава за една сикла 11,14 г тежина, но трябва да се има предвид и

загубената част от тегло вследствие на ожсидацията. От Лахи:ш са изследва-,

ни 35 тежести и за сиклата се установяват 11,4 г тегло. На тях има един

знак, който според Игаел Ядин е скица на скарабей, символът на юдейския

царски двор. С други думи, тежестите с този знаж ще да са били официално

признати от двореца. Навярно такива мерки су имат предвид и в текста на

2 Царств. 14:26 - "според царската теглилка".

В Месопотамия обикновената сикла е 8,4 Г, а онази, която е съставна

част на царския талант, е двойна. В Угарит леката сикла е 9,5 г, а тежката

вероятно също е двойна (18,7 г). Това довежда до несигурност при точната

преценка, тъй като например древната мина би трябвало да 'бъде между 550
и 600 Г, а талантът между 34 и 36 J<Г. От системата, застъпена от пророк
Иезекиил, би трябвало да се заключи, че тогава мината е около 700 г. Днес

е възможно по-точно определяне преди всичко на съотношението между

мерките.

1 талант - 60 мини - 3000 сикли или 3600 сикли

1 мина - 50 сикли или 60 сикли

1 сикла - 2 бека

1 бе.ка. - 1О гери.
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В Юдея са намерени още и тежести с надпис n~f, които са 9,84 г. Тази 235
мярка е известна в Угарит. Намерени са и 8 тежести с надпис pjm (pi'ijim)
мярка, спомената в 1 Царств. 13:21, тежки по 7,8 г. Това би могло да се

приравни към 2/з сикла, но изглежда мярката не е част от израилската систе-
ма за измерване.

5. Сечива за измерване. а) За измерване на дължина. В Библията са из

вестни "връв" (Ам. 7:17), "землемерна връв" (Зах. 2:1), ленена връв и тръст

за Mepel·te (Иез. 40:3). За съжаление тези мерки са от материал, който не е

устойчив, и затова не може да се очаква да бъде намерена подобна мярка

при разкопки в Палестина. . .
По-друго е положението с "отвеса", който се споменава в Ам. 7:7, и

служи за проверка на отвесни стени и евентуалното им изправяне. При раз

копки са намерени много каменни и метални тежести,. които са пробити в

средата за прикрепване на връв. Те са 'слУжели именно за отвес или лот.

В Стария Завет се споменава и за везни (Лев. 19:36, синод. превод: "къ
пони"). Добре известни са днес египетските изображения на везни, които

представят съда след смъртта: отвесна неподвижна' част и напречна раменна

горе, КОЯТО е подвижна и на чиито два края има върви, на които са привърза

ни блюда за мерене. Има подобни изображения и на везни за измерване 1:!а

златни гривни.

В древния Близък Изток са били в употреба два -rипа везни: 1) подвиж
ни, пригодени за търговци при амбулантна търговия; 2) неподвижни, които

се монтират на здрава основа и естествено са по-точни. Вторият тип се упо

требява от полировачи на метал, златари, майстори на балсам и др. При

разкопки в Мегидо са намерени останки от везна, направена от глина и

кости, която била в употреба в израилска време. Една бронзова везна 'е

открита в Eh-Геди'(VII в. пр. Хр.), която е употребявана по всяка вероятност

от майстор, който приготвя балсам. В Лахиш е намерена желязна раменна

част на везна заедно с блюда. Находките показват, че блюдата са били с ПО

три върви, които са се укрепвали на раменната.част. Трудно е да се каже,

дали различните означения за везни, употребени в Ис. 40: 12 и 46:6, са за тези

два типа везни. .
В Моисеевото законодателство се изисква веЗllите да бъдат точни. Изг

лежда; че поради липсата на единна МЯр"ка и .на държавна.служба за провер

ка на везните, както и на другите мерки за измерване, са се допускали и

съзнателни неточности.
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236 § 39.
ПАРИЧНА СИСТЕМА И МОНЕТИ

Първата форма на търговия е обменната. Стоките, предлагаlЩ за об

мен, се претегляли или броели - маслинено маола, жито, глави добитък и

т. н. Значението на металите в бита на човека ги вкщочва твърде рано като

средство за плащане, излято в някаква форма или в слитъци. При тях са от

зjlа~ение стойността им в момента и тежестта. Те са оформени в големи

кюлчета, .при заплащане на данъци (срв. 4 ЦаРств. 5:19), ив малки:"""'" при
частни сделки с чужбин'а (Бит. 42:25), прц купуване нц земя (Бит. 23:14 сл.)

ит. н. Понякога двата начцна на заплащане - с продукrи и с метал (сикли

например) - се комбинират (Ос. 3:2).
Металът се използва като платежно средство в целия Близък Изток

това са мед, злато и най-вече сребро. С тази цел металът се използва прера

ботен в различни фигури, в кръгла форма, като пръстени и пр. Всеки път

обаче той е трябвало да бъде мерен. Това е отразено и на египетски !Изобра

жения. Описано е също в угаритски епос. По тази причина rлаголът ~aq<:1

означава и "меря", и "заплащам" (ср.!!. Бит. 23:16; Иер. 32:9). Цар Иоав

поставил ковчеже за приноси пред храма. Царският секретар взимал прине

сеното и претопявал среброто, а после се разплащал (4 Царств. 12:1~13).

За подобна процедура на съхраняване на среброто' при цар Дарий пише

Херодот (Ист. III, 96).
Сиклата, мината и талантът се употребяват следователно и като пла

тежно средство. Единна система обаче няма. Както се подчерта при разглеж

дане на мерките за тежест, те варират в различните страни и епохи. Това се

отразява и върху употребата им като разменно средство, като "пари" (Изх.

22:25; Иез. 16:36).
В VП В. пр. Хр. се появяват първите монети в Лидия, Мала Азия. Те

са от електрум (злато със сребро). който се намирал в пясъка на р. Пактолус ..

Фиг. 194. Атинска драхма

При Крез започва употребата на монети статер, поотделно от злато и среб

ро. Дарий пуска в обращение златни дарийки и сребърни сикли. Първите

монети идват в Палестина в края на УI в. пр. Хр. За пари в смисъл на

монети в старозаветните книги се говори след плена (1 Ездр. 2:69; Неем.
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7:69 сл.). Намерените най-древни монети са една монета от електрум от 237
Сихем и при Athlit една сребърна тетрадрахма от Егейския басейн.

В Палестинаса в употреба редица монети от различнистрани. На първо

място е персийскатадарuйка, тежка 8,4 г. На лицевата стр"ана на тази златна

монета е изобразен Дарий с лък и копие. ТЯ е в употреба и в Палестина след

плена (1 Ездр. 2:69~-HeeM. 7:70) и по времето на Иисуса Христа (Лук. 15:8
сл.; Деян. 19:19). Г'pъцKaT~дpaXMa се сече не само в tръцките държави. Ати
ческата драхма ~ежи 4,3ь г сребро. Тетрадрахмата е равна' на 4 драхми.

Рядко се отбелязва, стоЙ.ността на монетата върху :нея, 'ТЪЙ като е от зюiч~ние

каква е покупателната и стойност в MOMe{ITa. Така например една ',мерз: жито

(около 52 л) по времето на Солон струва една драхма, а един' бик - 5
драхми. При Перикъл 1/з драхма е необходима за изхранването на едно се

мейство за един ден. Римският 'дuuарuй е в широка употреба и в Палестина,

подвластна на римляните,. и ~CTeCTBe1!O до времето на Иисуса Xp~CTa и

Апостолите (Мат. 18:28; 20:2 и др.). Той се равн~вал на атичеС1<~J:а сребърна

дp~XMa и бил '/25 от З.J.Iатния ДИ!iар. От ПЪРВОI,Iачалн<? 14,55 г ср~бър'НИЯТ ди
нар,спада на 3,4 г при. Hep~H. .цинарият"се дел~л .\ia 10

l
aca, а пО-къ.;:но на

16. Една четвърт ?J; аса е кqдрш!т! а една осма е най-~алката монета" която

е равна на СПОfo.:fенатата в Н:ов~я, Завет лепта.

(ilJ
1

Фи•. /'15. 1. Дари;'I'а. 2. 11 З. ('Ul'.1II

Юдея става част от петата персийскасатрапия. Персийскатавласт дава

автономия във вътрешнитедела на подвластнитеси страни. 'Юдеите започ

ват (.ъщо да секат монети, сребърни сикли, които наподобяватгръцките и

финикийските монеТИ.,На две от .тях има надпис jhd (Jehud) - името на

Юдея като подвластна на Персия (срв. 1 Ездр. 5:1; Дан. 2:25). Върху,намере
ната монета от Бетсур стои името "Езекия" и още нещо, 'което е нечет-ливо.

Някои смятат, че "Езекия" е първосвещеникът Езекия:от времето на Птоле

мей 1, за който пише Йосиф ФлавиЙ. Други са на мнение, че монетата е 'от
IV -в. пр. Хр.

От по-голямо значение са uзобра:женumnавърху юдейските монети. На

лицевата страна е 'очертано божество с брада, с химатий, седящ на ,крилато

колело. На протегнатата му лява ръка седи орел или сокол. На обратната

страна има също мъж с брада, носещ коринтскишлем. Предполага се, че ·Б

тези изображенияантичнитепредстависе съчетаватс юдейските.На лицева

та. страна е изобразен може би Яхве, като, колелото с крило напомня на

видението на пророк Йезекиил (Иез. 10:16). Навярно при това изображение

играят роля предходниците на елинистите от макавейско време, които про

карват синкретизма. Монетата от този тип тежи 2,08 г и е от .,,'tърговски

вид".
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238 На монетата с името "Езекия" е изобразена атинска кукумявка. Навяр-

но това име показва, че монетата е призната от първосвещеника.

По-късно Симон Макавей получава право да сече монети (1 Мак. 15:6).
досега такива обаче не са намерени и може би той не се е възползвал от

Фиг. 196. 4. 114oH(~ma, СI!ЧI!//а от АЛl!кса//дьр Л//сЙ. 5. 11 6. Монета, сеЧСllа от Анmиго//

правото си. Едва Йоан Хиркан 1 (134-104 г.) пристъпвакъм сечене на моне'
ти. На лицевата страна с древен еврейски шрифт (роец) има надпис: "Йехо
ханан първосвещеникът и съветът на юдеите", и е изобразено маслинено

клонче. На обратнатастрана са две растения, нар и рог на изобилието. Мо

нетата свидетелстваза държавнотоустройствов този момент, когато Йоан
Хиркан не е едноличен владетел, а е ограничен от съвет, т. е. от бъдещия

синедрион. Наред с широко разпространения символ на рога с изобилие

(cornucopiae) по то.ва време (идващ от гръцката митология) се явява и нарът

по юдейска традиция - широко използван и в Соломоновия храм (срв. 3
Царств. 7: 18). ,"

В монета на Александър Яней са налице други интересни символи. На

лицевата страна се вижда звезда и името на царя, без да се споменава за

съвета, а на обратнатае изобразена котва. Звездата насочва към песента на

Валаам (Числ. 24: 17): "Изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израи

ля", които явно Яней отнася към себе си и династията си. Котвата подчерта

ва завоюването на палестинското средиземноморско крайбрежие от ЯнеЙ.

Засилването на централната власт довежда до намаляване на значението на

съвета. Но има още нещо интересно. Яней е издигнат от садукейските кръго

ве. Особено след поражението си от наватеите, той повежда борба срещу

фарисеите. На една монета от това време еврейският надпис е заменен с

гръцки. На друга монета от малко по-късно време има цвете и котва като

името на царя е отново на еврейски, а при котвата - на гръцки. Замяната

~Щ звездата с по-неутрален символ също така говори по всяка вероятност за

жест на помирение с фарисеите. Следваща монета носи вече надпис: "Йона
тан първосвещеникът и съве'lЪТ на юдеите".

В това отношение са интересни и някои други юдейски монети. На една

монета на Антигон (40-37 г.) са поставени седмосвещеникътот храма и

масата за хлебоприношението- един опит при римската власт за изтъкване

на свещената традиция. Монетите на Ир'од обаче са твърде грецизирани (със

символи на Аполон, Хермес и др.). Ирод Агрипа 1 (над Юдея 41--44 г. сл.

Хр.) отива по-далеч. На монета е изобразенокоронясванетому от две жени,

едиа от които е богинята Виктория,а надписътгласи: "Цар Агрипа, приятел

lIа императора". Обяснима е реакцията на юдеите, които държат за тради

I~ионната вяра.

По време на юдейското въстание (64--73 г.) надписите на монетите от-
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ново са на еврейски с древноеврейски шрифт и следното съдържание: "Све- 239
щеният Йерусалим". Изобразената чаша вероятно е от съдовете на Йеруса
лимския храм, предназначени за възлияние с вода (Iibatio) на празника Шат-

ри. Тройният нар е символ на първосвещеника. През следващите години

Фиг. 197. МОllета, сечеllа

от Пилат По"mийски

като прокуратор

последователно се срещат надписите: "Свобода на Сион" (и лозово клонче

с листа и мустачки - символ на Юдея) и "За избавлението на Сион" (със

символи от празника Шатри: лимон между палмови клончета, каI<ВИТО

юдеите носят с мирта).
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Глава V

ИЗКУСТВА И НАУКИ



§ 40. 243

ПРОИЗХОД НА ПИСМЕНОСТТА

Според редица изследователи древният човек е притежавал феноменал

на памет. И до днес На Изток има професионални разказвачи, които рецити

рат пред насъбралото се множество невероятно дъЩ"и поредици от приказки

или народни епоси. Каквито и средства да е търсила устната традиция за

запомняне и запазване на желаното слово (например епитети)" човек съще

временно се е опитвал да предава зрително мисЛите си с ПОМОЩl'а на рисунки

и условни знаци. Отначало той сигурно не ~ мислел за- стройно изложение

на това, което е искал да каже,- а по-скоро з'а начина, 0.0 който мислите ще

се зацомняТ. Той ще да е желал да посвети и нещо повече на rайнствените
сили, на които е жертвувал от онова, което е притежавал.

Човек започва чрез рисунки да предава преживяното и желаното.

Безспорно първите му изображения са груби и съвсем малко напомнят на

действителността. С течение на времето той се усъвършенствува. Появяват

се и таланти в областта на рисунката. По стените на -прочутата пещера Ал

тамира в Испания са се запазили множество рисунки с избражения на раз

лични животни: огромни зубри, стройни козли, стремителни елени. Тези ри

сунки от преди 20 ООО години са в тъмните помещения на пещерата и

безспорно не са само резултат на ес-гестически изживявания или на желания

да останат спомен. Голяма част от специалистите считат изображенията за

магически средства относно предстоящ лов, а други са на мнение, че са

благодарствена равносметка към тайнствените сили след лова. С течение

на времето рисунките стават предпоставка за създаване на писмото. Затова

египетската дума s-s и гръцката ура<рйv означават и .,рисувам", и "пиша":

След време в мемориалните рисунки се вмъкнал елемент на симв~)Лика

и се появила пиктограмата (pictus - писан с боя, нарисуван, изписа-Н, на

шарен; ypaJ.ll.ta - писмо), т. е. рисунъчно писмо. -Характерно е за нея, че не

е обвързана с определен език и с' определо количество думи.

Началото на писмеността се търси в Месопотамия или в Египет. И на

двете места, независимо едно от друго, човек върви по почти 'eД~H и Същ

път - ОТ рисунъчното писмо към същинското. Първите шумерски знаци не

са писменост в истинския смисъл на думата. С тях не се предава всяка дума,

не се различават граматически форми, 'те не подсказват 'произношението на

отделната дума. Същото може да се каже и за начал'ната писменост в Еги

пет. Впоследствие, съобразно с местните условия, шумерите'и древните

египтяни тръгват по свой път, но първите им писмени знаци (специаmю в

шумерска1а писменост) са особено близки до рисунката на даден предмет,

като египетският монументален шрифт я запазва D детайли в течение дори

Н<:\ хилядолетия. ~ I

1. Египетска писменост. Проследяването на твърде дългата история на
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244 египеl'ската писменост в различните й форми не е задача на този курс. Тук

ще и бъде направена само кратка характеристика.Различават се три вида

египетско писмо: йероглифно,хиератическои демотическо.Посоката на пи

сане не е твърдо установена,но египтянитепо-често предпочиталида пишат

от дясно на ляво, а така също отвесно - 01' горе на долу, като стълбците

следвали от дясно на ляво. Изобразенитеживотни са обърнатикъм начало

то на реда, изрисуваните ръце се простират в същата посока.

а) Йероглифеншрифт (iEp6c; - "свещен"; 'Ул.t)(рro - изрязвам, вдълба
вам). Наречен е така от виДния древнохристиянски писател Климент Алек

сандрийски (t ок. 210 г. сл. Хр.). Употребявал се е преди ВСИ'fко за монумен

тални надписи. Йероглифното писмо се състои от разли'fНИ видове знаци,
общо над 700, които имат следните характерни особености.

Знаци за цели думи или идеограми. Те са твърде многобройни и биха

могли да се разберат и от човек, който не 'знае египетски език. Сред тия

знаци се различават няколко вида: 1. Изображения на конкретни предмети:

око, риба, слънце, къща, планина, рало, лък и т. н. 2. Глаголни действия:

сражавам се (две ръце с щит), вървя (два крака в движение), плача (око

с три <Iерти надолу), греба (ръце с гребло) и пр. 3. Абстрактни IIOнятия:

управлявам (пастирска гега, която е символ на власца на фараона), прохла

ден (висока делва със струя вода), предводителствувам (командирски жезъл)

. ит. н.

ФОНl!tI1ич//и ЗIIОЦU. 3а трудноизобразимите понятия египтян,ите започна

ли да употребяват рисунки на други понятия, които са близки до тях звуко

во: "ветрило" ms се поставяло за'"раждам" msj, "кошница" dr за "граница"

dr, "oKo"ain за "хубав" ain. Подобни прилагания били възможни, тъй като
вегипетския език, както в семитските, основен носител на речта са конеонан

тите (съгласните). При това положение едносричните думи са могли да иг

раят роля на отделни букви, въпреки че тази роля не се схваща от египтяните

като основа за азбучен шрифт: "уста" го се използва за консонанта г, "седа

лище" ре за р, "настолна игра" men за m-n, "жертвена поставка, рогозка с

хляб" hotep за h-t-p и пр. Едва в еЛИНИСТИЧlj.ата епоха е в употреба своеоб

разна азбука с отчитане и на някои гласни, но за предаване на гръцките и

римските имена.

На практика употребата на омоними за понятия, които трудно се преда

ват с рисунки на конкретни предмети, не е така проста. Обикновено има

цялостно или частично дублиране на ilДeorpaMa.cфонетичен омоним с оглед

да се избягнат двусмислията. В тези т. нар. плеонастични надписи може да

се видят такива случаи: за "обелиск" служат знаците t-h-n и самата идеогра

ма на обелиск (tehen)', за "бира" знаците h-k-t и идеограма изобразяваща
бирена .р.елва, за да се получи' цялата дума h-n-k-t - "хенкет".

ДетеРМИllаmuви. Когато ~"рин знак, рисунка, се употребява като идео

грама или знак за дума и звукове (консонанти), може да възникне често

неяснота, въпреки дублиранията. Така например идеограма:га за "лице" hir
може да б1,>де употребена като знак за консонантите Ь-г, но също така и за

предлога hir (върху).Затова за "лице" и за'h-г се прибавяла отвесна чертичка

отдолу. По същия начин чертичка се пр!,!,бавяла към рисунката на "уста" го,

'Гьй като тя се употребявала и за г, и за предлога er (към).

Още по-ясни са собственитедетерминативи(определители).Те са повече
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от 100 ~~tl брой и се ПОСТ<l.ВЯТ вкрая на думите. Така например знакът за 245
"слънце стои не само при думи като "слънце", "слънчеn бог'\ "слънчево

сияние" ("СЛЪН<Iева светлина"), но и при ВСИ<IКИ думи, С които се изразяват

понятия З<l време - "ден", "месец" и т. Н" Детерминатив за· млекопитаещо

е рисунката на заДН<l част на кожа с опашка, за дървета - на дърво, за

град - 'кръг с две пресичащи се улици, за камък - малък правоъгълник, за

отвлечени понятия - по-голям правоъгълник с две чертички горе, които се

раздвояват, за течност - определен вид делва, за прах и минерали - три

кръгчета ит. н.

4~ t, ~ ~) ~ го <::0

'_•... ~ . !':!' ~ <=-- I

1!~
~~~ ,~~т
с. (t '~ ,

'~Jllmf" 1;,U1 ,. (')

Фиz. 198. ЙеРОZAJIфен ~ хиераmичен u/рифт (по Ермаи)

б) Хuераmuче/l шрифт (свещенически, жречески). Египетската писме

ност се появява почти внезапно за нас в началото на 1 династия (около

3000 г. пр. Хр.). Във всеки случай надписът на фараон Нармер отбелязва

това начало. По-древни свидетелства засега няма. Наред с йероглифния
шрифт се употребява и неговата ръкописна модификация за бързо писане

върху папирус. Хиерати'чният шр'Ифт се появява твърде рано и в него йеро

глифите са опростени, тъй че той в една или друга степен е загубил рисунъч

ния си характер. Особена разлика по същество между йероглифния и хиера

тичния шрифтове няма. В хиератичния са типични лигатурите.

Хиератичният шрифт се употребява за сметки, доклади,' протоколи на

процеси, завещ,шия, работни дневници, данъчни книги и Т. Н., както и в об

ласrrа на литераТУР<lта, науката, за писма,.за магически текстове,'в учебния

процес и др. Той има ясно развитие, 'тъй че може още на пръв поглед за

даден ръкопис да сс каже през кой век или дори в коя част от един век през

двехилядната история на този шрифт е писан. Към 800 г. пр. Хр. той засти

ва в своето развитие.' Негова съхратена форма се употребява в надписи на

камък в пустинята.

в) Демоmичен шрифт (народен). Той се появява към VП в. пр. Хр. за

употреба в ежедневния живот и е още по-опростен. Демотичният шрифт е

сходен със стенографията и днес се чете по-трудно, ОТJ<ОЛКОТО се четат дру

гите два вида египетски шрифтове.

Със залеза на Египет писмените норми стават по-свободни, което до

вежда до увеличаване на знаците; от една cTpaHh, КОИТО стават над 1000 по

времето на Птолемеите, и до сериозно объркване, тъй като някои знаци
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246 имат 7, 8 или дори 9 възможности за четене, в зависимост от връзката и

контекста. Най-късният йероглифен надпис е от август 394 г. сл. Хр. на ост

РОБ Филе.

2. Писмеllостта в i\1.есо/'/оmамия (шумерска и акадска). Тя също отнача'

ло е идеограмна, с мнемонически характер (за запомняне), при което писарят

трябва правилно да запечати осиовните моменти от своята мисъл, а четецът

правилно да отгатне написаното. В един храмов <?тчет например е трябвало

да се съобрази, 'Ie поставеният знак за крака, начертаните четири полукръга

и знаците за клас и овнешки рог намекват за принос от четири мери ечемик

за овни, което разбира се мргло да се произнесе с различни думи,- но накрат

ко, тъй като е само отчет за нещо извършено. При този стадий на развитие

естествено има не малко затруднения, защото 'Iерният полукръг могъл да

означава "нощ", "черно", "болест", "боледувам" и то в различни форми на

съществителното или глагола. При този начин на писане не е могло да се

направи и разлика между сходни предмети и понятия - например при ече

мичен или пшеничен клас. За разлика от египетския шрифт, този шрифт от

самото си начало е пригоден за писане почти изключително върху глинени

плочки с помощта на триъгълна палка, поради което се нарича и КЛlmо/'/uс.

...
= ,i~

~Iill
ттv r:::.

~11
~v ~J

\т ф... ~--!

Фиz.199.

Цилиндричен печат с клиНQnис 11 йероzлифи

Не е възможно да се проследи цялото развитие на клинописа. Трябва

да се подчертае, че и тук, както и при египетското писмо, наред с идеограми

те има и знаци, които отбелязват звукове и то като се използват омоними.

Това същевременно затруднява, тъй като шумерският език, за който е пред

назначен първоначално клинописът, изобилствува с омоними, сходни по съ

държание думи се отбелязват с една И.съща идеограма (du "строя", du "вър

вя", du[g) "добър съм", du[g] "говоря", du[h],,,откривам" с различни рисунки,

'НО Шт "ПРliнасям", ага "ходя", du "вървя", gen "вървя, отправям се" се

пишат с един знак - "крака".

Едва след 2500 г. пр. Хр. започват да се отбелязват повечето граматиче-

-ски показатели. Трябва да се подчертае обаче, че древните текстове се четат

трудно, тъй като с помощта на идеограмите не се отразява всичко в записа

ното слово. По-късно изпъква друго затруднение - начинът на писане се

усъвършенствуnа,- но и съдържанието на тексто.вете става по-сложно. Въз

можностите за различно четене продължават да са налице. Самите знаци се

опростява-I' и губят елементи от точния си рисунъчен облик.

През втората половина на III хил. пр. Хр. този шрифт е приспособен за

семит,СКИ език - за източиосемитски, наречен акадски, и за западносемит

ски, наречен палеоханааllски (срв. Ебла). Приспособяването не е било тъй
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лесно, както изглежда на пръв поглед, ако се погледне една идеограма. Рабо- 247
тата е в това, че има и знаци със звукова стойност, както се отбелязва, а

именно тези знаци са пригодени за шумерски. Откритието било направено,

като за обозначаванена звуковете се прибавялидруги знаци. Например за

"негова жена" на шумерски dam-ani, се поставял знакът "жена" dam и знак

за съд за масло - ni. На семитски (акадски) "негова жена" обаче е "assat-
su". Затова вместо споменатия съд писарят трябвало да постави знака эи

(шумерски "зная"). Този знак вече подсказвал, че писаното е на акадски

и знакът за жена вече не се четял dam, а assatu. На този принцип почива

пригаждането на клинописа и към хетски, хуритски и други езици. Получава

се многозначност,която специалистъттрябва да разгадае. Идеограма, която

отначало е изобразявала съвсем ясно "звезда", в различните клинописни

езици означава "небе", но се чете различно: на шумерски - ап, на акадски

sашu, на хетски nepis и т. н. Същият зн~к озна'faва и "бог" - на шумерски

dingir, на акадски ilй, на хетски siuni и пр.

Фонетичните знаци, за разлика от египетските, винаги предават и глас

ните, т. е. цяла сричка (Ьа, mi, ru и т. н.), но те могат да бъдат и разчленени

(ba-ar, ki-id и т. н.), тъй че дават сричков облик на клинописа. ОтдеЛ8ата

съгласна с помощта на клинопис не може да се отбележи. Улеснение настъп

ва, ако фонетичните знаци започнат да се използват по-широко и в редица

случаи заместят идеограмите. Тогава например в израза "негова жена" ду

мата жена не се записва с идеограма, а с фонетични знаци as-sa и' е лесно

да се разбере, '{е цялото съ'[етание трябва да се прочете като as-sat-su.
Детерм~ативите,'които и в Месопота~ия не c~ произнасят, в повечето

случаи се поставят пред самата дума, а по-рядко - след ·нея. Те 'съвпадат

при всички езици (шумерски, акадски, хетски и т. н.), което улеснява разчита

нето на текста. Многозначността в клинописа обаче остава да причинява
затруднения (срв. случая със знака, който е и за "небе", и ,за ,,~oг"). Освен

това, особено в новоасирийската и нововавилонската писменост, един и същ

Знак има по няколко съвсем различни сричкови значения (1'. нар. полифонич

ност). Всичко това води до необходимостта за многогодишна подготовка

на riисари и граМОТfiИ xop~ и до ограничаване на грамотността както в коли

чествено, така и в качествено отношение. Един търговец би м~гъл да изучи

само знаците "И съч6танията им, които се употребяват в работата му или пък
ще е принуден да ърси помощта на обучен писар. '

3. Хетският й~роглифеl1 шрифт. Този шрифт с.е среща по паметници
от средата на II хил. пр. Хр. дО VIII в. пр. Хр., а по монети и црез V в.

Повечето от надписите с този шрифт са на скала или камък. На пръв поглед

този шрифт е йероглифен, тъй като картинността в него е твърде яр~а: сре

щат се Ч9вещки глави, ръце, крака, глави на животни (кон, куче"бик), грън

чарски изделия ит. и. Броят на знаците обаче е около 350, което недвусмис

лено говори, че шрифтът не е чисто идеограмен. При разшифроването му,

потвърдено от двуезичен надпис от VПI в. пр. Хр., открит в Адана (Кили

кия) на хетски и финикийски, се оказва, че е сричков. Наред със зющите за

срички, нерядко се срещат идеограми и детерминативи. В нег.о има също

отделни буквени знаци и словоразделител. Посоката на писането е ПР9МуН

лива: отдясно наляво и обратно, а вътре в колонка - отгоре надолу. Подоб-
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248 110 на еl-ипетските йероглифи и тук главите са обърнати към началото на

реда.

Езикът, на който са написани паметниците с хетски йероглифен шрифт,

е индоевропейски. който съдържа и неиндоевропейско езиково богатство.

Фиг. 200. Хетски надпис от

Карке"'Ulи, от ТХ 8. пр. Хр. Един от

най-краси8ите надписи на камък.

Въпреки KapmUllllocmma на IUрифта,

оmдllлни Зllачи mрудllО могат да се

разпознаят, каК80 са о:mача8али

първоначално. Не е из/(лючеllО rnози

шрифт да е изпитал влияние от

Крит

Счита се, че това е езикът на завоевателите в централната част на Мала

Азия, докато езикът на завладените прина.n:лежи навярно към кавказката

езикова група и е отразен в хетския клинопис.

4. Азбучен шрифт. а) През XV-XIV в. в северофиникийскияград Уга

рит възниква /(ЛUlюnиСllа азбука с 30 знака. Тя не оказва никакво особено

ВЛИЯl;lие извън Угарит и след разрушаването на този град прекратява съ

ществуването си. Намерени са и абецедарии с този клинопис, В които поря

Дъкът на буквите е познатият ни от по-късния еврейски и ОТ произлезлите

азбуки от r:ръцката.

б) През ХУ в. или малко пр-късно във Финикия започва да се употребя

ва първата ЛUllеаР1lа азбу/(а. 'Богат материал за нейното развитие от начало
то на 1 хил. пр. Хр. е намерен в Библос. Един от най-важните паметници е

надписът върху саркофага на библоския цар·Ахирам. За съжаление история

та на създаването на тази азбука, която е родоначалник на останалите древ

ни и на съвременните, е твърде неясна. Липсата на достатъчно паметници е

причина за оформянето на няколко хипотези за произхода на финикийската

линеарна азбука.
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EzzmemCKa хипотеза. Според нея азбуката е произлязла в Египет, като 249
мненията се различ:ават по това кой вид стои в основата на създадената

азбука: йероглифен (Шамполион, Ленорман), хиератичен (Луцато, Тейлър)

или демоти'[сн (Бауер). Главно основание на тази хипотеза е външното

сходство на букви от ранната финикийскалинеарна азбука с 'египетски пис-

мени знаци и УПО'-'ребата на едносрични йероглифи като звукови'(фонетич-

ни) знаци. Слаби страни на хипотезата са: 1) при голямото множество еги

петски писмени знаци няколко подобни на .финикиЙскИте букви е напълно

възможно, без'да има задължително генетическа връзка 'между тях) 2) ако
азбуката е възникнала в Егиqет, остава неясно, защо египтяните не я употре

бяват; 3) едносричните знаци в египетската писменост не се употребяват
никога самостоятелно; 4) за един 'и същ звук египтяните употребяват раз

лични знаци; 5) демотическият шрифт се появява след като вече съществува

финикийската азбука.

Синайска хипотеза. Тя е във връзка с предишната и е изградена въз

основа Ю! древносинайските надписи (на брой около 50, открити през 1904
1905, 1"927, 1929, 1930 и 1935 г.). А. 'Гардинър и К. Зете считат, че древноси

найската писменост е междинното звено между египетския шрифт и семит

ската азбука. Дешифровката на древносинайските надписи не е доведена до

неоспорим край. Само някои думи, като b'lt - име на ханаанската богиня

Баалат (женска форма на Ваал), 'са написани с букви, сходни до по'-късната

финикийска азбука. Безспорно е, че тази писменост е използвана на Синай

от роби-семити в египетските мини и е един от най-древните опити за създа

ване на азбука.

ХиnQтеза за произход от псевдойероглифите от Бuблос. Тя се опира на

]О надписа, в които има 114 различни знака, от които 50 са повече или по

малко сходни с египетските йероглифи. За съжаление датировката на надпи

сите е несигурна и все още е необходимо нататъшно потвърждение на де

шифровката им от Дорм.

ХаFlааиска хипотеза. В Палестина са открити 11 надписа от .бронзовия

век (в J:)eT illемеш, Гезер, Лахиш и др. - XVI-XIII в.). Някои знаци ~a

близки до древносинайските,а някои ОТ по-късни надписи - с финикийски

те. Предлаганите отъждествявания и четения от привърженищгге на ХИllOте

зата обаче са твърде различни.

Угаритека хипотеза. Тя се стреми да разреши въпроса посредством от

ношението на финикийската линеарна азбука към угаритската КЛИНОП,ИС,на

графична система.Угаритската азбука, както показват намерените в Бет Ше

меш и Долна Галилея таблички, е известна юв Палестина. По външен вид

само шест угаритски клинописни знака са сходни със знаци от линеарната

азбука. За връзка говори и подреждането на буквите в азбуката. Всичко това

обаче нс е достатъчно, за да се приеме някакво пряко въздействие единстве-
но от Угарит. ' "

Намерените надписи на Синай и в Ханаан свидетелствуват несъмнено

за М1iо:жеството 011Иl11и, на различни места и в различно време, за създаване

на азбука. Влиянието от страна на египетските йероглифи не може да се

изключи: но е възможно и други шрифтове да са оказали някакво въздейст
вие. Най-важното е, че крачката, направена във Финикия, е от ревоmоцион

но значение за придвижването на писмеността напред. Навярно през XI-
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250 Х 13. древните ·гърци заемат своята азбука от финикийците, като първона

чално и те пишат. отдясно на: ляво.Различната, специфичната структура на
гръцкия език налага превръщането на някои финикийски букви в гласни

(алеф в алфа, хе в епсилон, йод в йота, айн 13 омикрон И пр.). Променя се

И.посоката на писане и буквите се обръщат огледално.

Древноеврейската азбука. Израилтяните, съгласно библейските данни,

излизат от Египет и след тридневно пътуване по синайското крайбрежие

стигат до самата планина Синай. Тук Моисей получава Божиите заповеди

и ги предава на народа. С помощта на кой шрифт са записани те, не може

да се каже с абсолютна сигурност. Съществуват най-малко три възможно

сти: 1) с египетски шрифт; 2) с древносинайски (и хиерати,!ески букви?); 3) с

древнофиникийската азбука, която да е била овладяна от Моисей или няко.й

друг В Египет, където има финикийска търговска колония. Несъмнено фини

кийците и израилтяните като семити са в контакт помежду си. В Стария

За'вет не се говори нищо за произхода на писмеността. отбелязва се обаче
фактът, че 9ще през XI в. пр. Хр. по време на съдиите грамотността не е

. била в ограничени рамки (срв. С-ьд. 8:14). При това няма никаква податка,

че по това 'време се пише с КЛИНОПf!:С, на какъвто ханаанските князе пишат

писмата си до фараона през Амарненския период (XIV в. пр. Хр.).

Намерените надписи от Палестина не са много. Войните и поредицата

чужди владичества изглежда са унищожили много ОТ тях, НО същото се на

блюдава в съседните области. От филистимците, -които са на високо културно

равнище и лесно усвояват впоследствие ханаанската КУЛ,тура, досега не е

намерен дори и един такъв надпис. Заетият от финикийците шрифт има свой

Фиг. 201.
Печат: ~Ha Шема,

МUllисmър (евед - букв. слуга)

lIа (царя) Йеровоа.4f" (Мегидо, VПl в. пр. Хр.)

Фиг. 202. Печат:

."На Гедалйа ([одо.llI.q),

който е над дО..,Il" (VI в. пр. Хр.)

живот при израилтянитеи в най-ранниязапазен надпис, Гезерския календар

(Х в.), вече проличават макар и дребни разлики в оформянето на редица

букви в сравнениес финикийските.Друг надпис за отбелязване в това отно

шение е Силоамс1СИЯТ(около 710 г. пр. Хр) Към тях се прибавят надгроб

ните надписи (на Севна и др.), графити и печати, на които буквите са с

особеностите на тези от каменните надписи. Най-ранните намерени остраки

от Самария (IX в.), писмото от Мецад Хашавйаху и редИца други също
предлагат материал за проследяване на развитието на шрифта, който из

раилтяните употребяват до вавилонския плен.

l>uблейска археология



, I По време на плена юдеите възприемат арамейския шрифт, който води 251
своето начало също така от финикийското линеарно писмо. Той обаче е със

закръглени контури на буквите и знаците се сливат, така че може да се пи'ше

без вдигане на перото. Това е времето, когато арамейският език става офи

циален ("имперски") в целия Близък Изток, разпространяван от персийска1"а
власт като обединяващ rroданиците семити. В юдейската колония на Еле

фанtина се говори и пише l:Iа арамейски (У в. пр. Хр.). Сирийският и араб-

ският шрифт се развиват също от арамейския, както и т. нар. квадратеи

шрифт, на който се преписват старозаветните книги. Древният фИНИКИЙСКИ,

респективно еврейски (роец) остава в употреба само' при самаряните. Той се

употребява при юдеите в отделни случаи (например в по-стари ръкописи,

от които са намерени фрагменти в Кумран) и за надписване на юдейски

монети.

.. .... '1... .
Фиг. 203. Писмо на ара.'IIеЙски от елефантинските юдеи до nерсиlJскuя управител Ntl Юдея,

. Багоаз, за nодкреntl храмът 11М да бъде възс!"аllовен
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252 § 41.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПИСМЕНОСТТА

У ИЗРАИЛТЯНИТЕ И СЪСЕДНИТЕ НАРОДИ

1. Материали и инсmрумеmnu за nиса/{е. Материалите за писане са раз

ЛИ'lНи. Във Вавилония, Асирия и съседните страни за кореспонденция (дър

жавна и частна), сметки и др. обикновено се употребяват глинени таблички.

Надписите в целия Близък Изток са на изгладени стели или скали (спi)лТ]

издигнат надгробен, мемориален, договорен и пр. камък). Едиктите и об

ществените документи са на плочи от камък или от друг материал. Изравня

ването Юi повърхността става с нанасяне ,на мазилка. .Това е египетско от

критие, което се разпространява навсякъде. Заповедта на Моисей за записва

не на Закона, когато израилтяните се настаняват в Палестина, предвижда

именно такава предварителна обработка на каменната повърхност: "Поста

ви си големи камъни и ги измажи с вар; и напиши на тия (камъни) всички

думи на тоя закон" (Втор. 27:2-3). От това разпорежданеможе да се съди

и за обработкатана каменните плочи (скр~жали), на които са написани Де

сетте заповеди (срв. Изх. 32:16; Иис. Ha~. 8:32). Употребяват се и метал/{и"

nлочu (от бронз, олово). Съюзническият договор на римляните с Макавеите)

бил написан на медна плоча и поставен да се чете от всички (1 Мак. 8:22).
Пише се също така и върху слонова кост, дъсчици и особено много върху

папирус и пергамент.

·1

Фиz. 204. Писане на кли//оnисна плочка.

РеконструкчиJl (по Варди.чан). Пllсарлт е tJбиваll в

меката zли//а на плочката при 8С"'КО натискане С

палката за nUCiU/e по едно клинче. Q8ладJl8ането на

КЛUНОfщса изиСК8ало продължително 8ре.че.

ПригО()Jl8ането му ,,"'Ъм обознача8аf,е на срички на

различн// езици (а"адски, еблански, хуритски,

угаритски, хетски) става 8 течение на 8ековете и

затрудНJl8а деlUифРО8каmа днес

В Месопотамия основен ма1ериал, върху който се пише, са глинените

табличкu. Тъй като там няма гори, от тях се изпичали само онези, които

били с особено важен текст. В това число се включват и предназначените за

библиотеките. След изпичането цветът им ставал сив, розов или черен. Го

ляма част от плочките се изсушавали на слънце. Размерът им е различен. За

по-дълги текстове се употребявали плочки с големина 50 х 30 см, но обикно

вено те са с дължина 7-9 см. Докато царските надписи (като цилиндъра на

Навунид) са написани с отчетлив и едър шрифт, множество икономически

и делови документи са на малки глинени плочки със скоропис.

В Египет, като изключим международнатакореспонденция(като Амар

ненската например), главен материал за писане е I1шIIIрусыl/. Названиетоид-
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ва от египетското pa-puro - "царският", тъй като произuодството на папи- 253
рус от папирусна тръстика (достигаща 6 м, чиято сърцевина е триъгълна

при напречен разрез) е държавен монопол. Папирусът се употребявал още

по време на У-УI династия (около 2610-2300 r.), а може би 'н по-рано.

...1"'

,/
Фиг. 105. Писари - 6 ;/1160 nищещ на папирус, а 6 дllСIIО - клиноnиСIIО на гJ/инеuа табличка

(Тел Ахмар, VIII 6. пр. Хр.)

Фиг. 206. Папирусна тръстика

През XII в. пр. Хр. папирусът започва да се употребява в областта на днеш
на Сирия, а по всяка вероятност преди това. вече и в Пад;естина. През

V в. пр. Хр. той е обичайният писмен материал при гърците. оД до днес в

Палестина има папирусна тръстика, например пр~ езерото Хуле.

Методът на nрuгоm6лtЮ 110 nаnUРУСI/UЛ лuст е следният. НаЙ-IЩПред се разрязвала С'Ър'це

вината на тръстиката надлъж по желание, най-много до 47 см, lIа IIЯКОЛКО ТЪHКII пластинки,

които се' сплесквали с чук. Така приготвените ивици се нареждали на два пласт.а: горният
трябвало да лежи напречно на ДОЛlIИ'я. Приготвеното се заливало i:: вода и ~ биело силно:

Оттук дошъл и изразът, че един злосторник трябва да се бие като папирус. 'П9лучените
листовс се залепвали един за друг по дължина и двадесет ЛИСТ\! образували едип папирусен

свитък, Разбира се, възможно било дължината на текста да изиска по-д'Gлъг свитък. Най

J\ЪЛГИЯТ известсн свитък възлиза на повече от 40 м. Страната с 'хоризонтално поставените

ивици от папирусна сърцевина служела за писане и при навиване на свитъка тя с отвътре,

за да бъде запазена. '

Папирусът е траен материал, но при сух климат. Дока,ТО в Египет са

намерени в изобилие папирусни свитъци, от финикийския град Библос (Ге

бал), който търгувал с папирус, не е открит никакъв фрагмент, а в Палести

на е намерен фрагмент едва от VIII в. пр. Хр. В ръцете на археОЛОjите по

паднаха и преписи от книга Второзаконие на папирус в гръцки превод от

II В. пр. Хр. Богатата сбирка от папируси и документи на юдейската коло

ния вЕлефантина (V в. пр. Хр.) е от Египет.
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254 В нововаВИJ10нскитетекстове се споменава често за "посланияна кожа"

и за "разписки на 'Кожа". Не е известно обаче до каква степен са употребява

ни папируснии пергаментнисвигъци. В документиот Нипур от V В. пр. Хр.

се споменава за цели групи хора, които се занимават с приготовляване на

кожени свитъци. В един от тези документи дори се говори за заплащания

по половин сребърна сикла за свитък. Употребата на кожа и папирус по това

време е свързано с разпространението на арамейския език и на арамейското

писмо, което е линеарно и пригодна за такъв материал.

В Стария Завет никъде не се споменава изрично за пергамент или папи

рус. В Иер. 36:4 и Иез. 2:9 сл. става въпрос за свиmьци (mеgillбt), на които

се пишело само при нужда на задната страна (срв. Иез. 2:10). Пергаментът
бил приготвен ОТ кожи на агнета и ярета. Навярно той е употребяван обик

новено твърде рано. За обработка на кожи за покриване се говори в

Изх. 26:14, а кожените мехове са известни още през IV хил. пр. Хр. От

Мер. 36:23 би могло да се заключи, че свитъкът, на който Варух написал

думите на пророк Иеремия, бил папирусен., Цар Иоаким го изгарял посте- "
пенно в мангала за отопляване в двореца си. Ако той би бил от кожа, то )
тя би вдигнала по-голям пушек и с миризмата си би дразнела, а няма подат

ка, че това е станало или че по тази прич:ииа са пръскани благоухания след

това.

За квитанции, къси писма и други подобни се употребяват обикновено

парчета (фрагменти) от глинени съдове - осmрtжu, също и в Палестина.

Такива са намерени в Самария, Лахиш и на други места. Писало се и на

таблички ит дърво или слонова кост, които са покрити с тънък восъчен слой,
. ,

Фиг. 207. Острака от Лахиlll. Писмо от Хошияху до ЯО/ll (587 г. пр. Хр,)

Фиг. 208. Писарски nрuнадлеЖllости: писалка, палета u маСn/ll/ll/UЧU (горе - от Ку.кран)
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тъй че върху тях писаното се гравирало. Известни са най-старите такива 255
таблички от Нимруд в Асирия (около 705 г. пр. Хр.) с 6000 реда. За восъчни

дъсчици се споменава в едно писмо от Угарит още през XIV в. пр. Хр.

Пише се с разли'lНИ инструменти. На глинените таблички това става с

тръстикова палка с ъглово срязване, която се забивала в глината. За писане

върху папирус, кожа, остраки се употребява също така трьсmU1(Ова пръчица,

която накрая е разцепена. тъй че наподобявала четчица. В елинистичната

епоха тръстиката само се цепва, подобно на перо от наше време. Това е

из~ес·..iOТО кал.ЩlОС;, споменавано в новозаветно време. За подрязване на

пръчицатаси служатс писарско1/0:жче (срв. Мер. 36:23). На скали и на камък

знаците се изрязват с помощта на длето.

МастИJl'/то за писане на пергамент е обикновено от сажди или дървени

въглища, см~сени с маслинено масло или смола (Иер. 36:18; 4 Царств. 3:3).
За писане върху папирус и остраки се употребява мастило с метална субстан

ция. На Лахишките остраки то е от въглен и желязо (или меден сулфат, син

камък).

Пръч:иците (чеТ'lиците) се пазят често в кутия, в която има място и за

мастилото (срв. Иез. 9:3). Такава кутия е 'изобразена на стелата на Бар Ре
куб в Зенджирли, а в Кумран са намерени комплекти подобни кутии, палки

и мастилници.

2. Писарите. Писарят заема ва:жно място в древния Близък Изток. В

едно египетско ПОУ'lение е 'възхваляван по следния на'lИН: "Писарят е този,

който установява и събира данъците в Горен и Долен Египет. Той е, който

прави CMeTl<a за ВСИ'lко, каквото има. ВСИ'lки отреди са организирани от

него. Той е този, който води при царя пратениците на градове и села и

определя Kpa'lKaTa на всеки поотделно. Той е този, който ръководи цялата

страна, Toii надзирава всичко, което става". Затова навярно в древното

царство принцовете са представяни като писари.

Фиг. 209. Писар докладва на цар Бар Рекуб 0111
Самал (Зеuджирли). Дяс//ата ръка на lIисаРJl е

вдигuama за поздрав. В лявата си тQЙ държи

КУl1щйка с UlIсшрумеllmu за n1/саl1е, а под

А/II/III/ица - двОЦllа дървена табличка (диnlllих)

Писарят несъмнено заема важно мяст() изобщо, но сред писарите има

и различни категории: в царската канцелария, в армията. сред служителите

в храмове·ге. при търговците и т. Н. В иововавилански текстове SID озна-
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256 'ШВR често "писар" и едновременно "жрец" и дори "главен жрец" (например

за най-важните храмове в Ур, Сипар, Вавилон и др.). Жреци могат да изпъл

няват писарски задължения, но писари нямат право да станат жреци без

специална подготовка. В Месопотамия са известни и жени-писари - в шу

мерсковреме около 2000 г. пр. Хр. се споменава една единствена, а новоаси- /
рийски текстове свидетелствуват за шест жени-писари в армията. Според

вавилонските вярвания някои богини имат писарски функции при боговете

(например Нисаба), което е и израз на високото ценене на писарската профе

сия.

За престижното положснис на писаритс допринасят главно два фактора. Подготовката

на един писар е дълга !I mрудllа. В Египет той трябва да изучи над 700, а в Месопотамия над

600 знака в разлlfЧНИ съчетания и да може правилно да установява точното им четене в

контекст. Не по-лесна е задачата и на ханаанските и израилскитс писари, nй като използува

ните от тях букви са знаии С<1МО за КОНСОН<lнтите (съгласните). ОсвеН това при международ

нитс дипломатически ИЛИ nрговски ВрЪЗКИ се налага тогава да имат достатъчно ДО!fЪ;IIIИ

тслни познания капо за акадския клинопис, така и за сгипетския хисратически шрифт.

в някои области на стопанския и обществения живот става нужда и спе

циално да бъдат подготвени в спецификата на заемания пост. Военните пи

сари например, за каквито съобщава и папирус Анастази 1 (ХII в. пр. Хр.)

са длъжни да имат военни, географски и стопански знания. Поради това

именно главният пщ:ар на юдейската армия е отведен в плен от Навуходоно

сор заедно с видните мъже от непосредственото обкръжение (свитата) на

цар Седекия (Иер. 52:25).

Фиг. 210. Писарски маси /f Кумран. Рек?нсmрукчия

Вероятно поради това първите писари в израилския двор са от чужд

произход. Запазено е щето на един от тях - Сераия (2 Царств. 8:17; в

20:25: Суса; 3 Царств. 4:3:·Сива). За това видно лице библейските страници

свидетелс.твуват без отбелязване на бащиното му име и родословието му.

Едва неговите синове Елихореф и Ахия се упоменават с бащино име (3
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ЦарС1'В. 4:3). ТО е твърде близко до египетското наименование за писар 5- 257
5 и би могло да се допусне, че този пръв придворен писар е от египетски

произход (М. Нот).

3. Разnространеuuе иа грамотиостта, Грамотността в древния Близък

Изток не е широко разпространена. Наистина в храмовете и сред търговците

е наложително да има по-голям брой ограмотени хора, но фактът, че и там

се споменава за писари, говори за ограничените писмени познания на жреци

те 'и търговците. Повечето от тях владеят писмеността дотолкова, че да

изпълняват ежедневните си задължения за писане и четене на писма, за чете

не на заклинателни текстове, понякога за водене или контролиране на смет

ки (както при търговците, така и в храмовете), като за по-обемното и отго

ворно сметководство има и специални писари. Видният асиралог

Б. Ландсбергер доказва, че жреците в Месопотамия през IП-Il хил. са

обикновено неграмотни.

В Израил свещerшцumе u левитите са дЛЬ:J/СНU да владеJlт четенето и писа

нето (Втор. 17:18; 1 Парал. 24:6). Разните писания (seper) и търговски дого

вори (срв. Иер. 32:10), за които се споменава в Стария Завет, както и поста

вянето на важни актове (например за становището на пророк Самуил за

царската власт) в светилище, респективно в храма (1 Царств. 10:25), изи

скването да се дават разводни писма (Втор. 24:1), съществуването на царски
летописи (срв. 3 Царств. 14:29; 15:31 и др.), писането на писма, подпечатани

с царски печат (21:8) говорят за широка употреба на писмеността. Към тези

данни от един древен писмен източник като Стария Завет се прибавят и

сведенията от археологическите находки: Гезерският земеделски календар,

Силоамски ят надпис, надгробният надпис на Севна, Самарийските, Лахиш

ките и други остраки, обозначенията върху делви за съдържанието и вмести

мостта им ит. н. Но всички тези писмени източници на палестинска почва

от израилско време са могли да бъдат дело на писари, а не на твърде широк

кръг лица. Остраката от Мецад Хашавйаху подкрепя например закшо\(ение

то, че обикновеният човек търси помощта на писар, за да подаде молба. В

текста ясно са отразени и се разграничават думите на самия писар и на

молителя, които са различни по стил и граматично лице.

17,

Фllг. 211. К"ц//оnис//о писмо 8 С80Я плик. Реконструкция (по Вардима//)

Фиг. 211. Елефанm/l1Iски nаnирус//. Заnечnm4l111 догО80ри за земл и к~ща
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258 Мнението, че самият пророк Иеремияне знае да пише и затова диктува

на ученика си пророк Варух, с необосновано.Пророк Йеремия говори в пър

во лице, че за покупката на нива в Анатот от чичовия си син Анамеил сам

е написал договора и го е запечатал и че този документ бил приподписан

от грамотнисвидетели(Иер. 32:10,12). Това известие е интересно и от друга

гледна точка. По вавилонски обичай договорът се поставя запечатан като

в плик, на който отгоре отново е написано съдържанието, за да не може да

има фалшифициране. В Месопотамия клинописната табличка се поставяла

в плик от глина. Случаят със свидетелите на договора говори за известно

разпространение на писмеността и сред средните слоеве на населението, въп

реки че самото подписване би могло да се извърши и със слагане на собствен

печат.

За по-широко разпространение на грамотността сред израилтяните по

някога се привежда един случай от времето на съдиите. Гедеон получил в

писмена форма имената на сокхотските старейшюш от един момък

(Съд. 8:14). Библейската еврейска дума па'аг дава основание на Е. Варди

ман да счита обаче, че този момък не е. обикновен младеж, а младо длъж

ностно лице, тъй като по този начин се наричат царските управители и слу

жители (срв. 2 Царств. 9:9; 19:18; в синод. превод: "слуга"). Досега са наме

рени три изображения от печат с израза "Елиаким, na'ar на царя". Що се

отнася до преДСJ<азанието на ПрОрОJ< Исаия, че настъпващото изтребление

ще бъде тъй голямо, че след него дете би могло да направи опис на остана

лото (Ис. 10:19), ще кажем следното. То не е свидетелство за някакво голя

мо ограмотяване, дори на деца. Първо, то се отнася за Асирия, и второ, в

случая има хипербола, за да се подсили изразителността на р~чта, че устано

вяването на остатъка след унищожението би било едва ли не детска работа.

Фиг. 2/3. Ръкописи от

Ку.мра//. Са.чо 8 оmдеЛ//l1

ръкоn//си теmрагра.'Ната

(ЯХ8е) е //аnuсаllа с

древlJOсврейскu U/рифт.

Ocmo//o..IUllle текстО8е I/а

еврейски са С ара.llеЙ'·К/1

I//Рllфm, който все още I/е

" I/О//УЧ/IJI ОК(}I/Чlllllе.lllато

('и квадратl/а фор.ltа

Все пак въз основа на писмените сведения и свидетелствата от археологиче

ските находки може да се заключи, че в Израил грамотността е на едно

добро ниво за онова време, въпреки че тази страна не е водеща сила в об

ластта на знанието в древния Близък Изток и има в нея множество негра

мотни хора.

l>uблейска археология
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§ 42. 259

ЕЗИКЪТ НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ КНИГИ

Езикът на израилтяните, наречен древноеврейски, принадлежи към за

падния клон от северния дял на семитските езици. КЪМ ИЗТОЧIШЯ клон на

този дял са акадският (асирийски и вавилонски), а към западния - ханаан

ският, арамейският и др. По времето на Авраам и неговите синове и внуци

езикът на ханаанците става познат на патриаршеското семейство. Глосите

(= допълнителнопоставенидуми от писарите)в писмата от Ханаан в Амар
ненския архив отразяват език, твърде близък до езика на старозаветните

книги. Счита се, че ханаанскиятезик се развива по-нататък като диалектен.

Угаритският. моавският и а,WОllиmският са именно хаиаански диалекти.

Езикьт на израилтЯ1luте. които се настаняват в Палестина, nьрвоначално

С'Ьщо така е ханаански диалект. но постепенно се развива и оформя като

самостоятеленезик. За това допринасяс течение на времето особено много

и създаването на старозаветните писания. Възниква библейският еврейски

език, който е в жива връзка с езика на народа, но не го отразява в цялото

му диалектно разнообразие и само отчасти предава спецификата на този

език, използванпри различни професии. От цялата светска поезия в Псалти

ра и другите старозаветни книги е прието само онова, което е счетено за

особено достойно,съобразно с религиознатанасоченостна библейскатали

тература.

В развитиетона древния еврейски език се забелязватчетири характерни

периода. 1. Начален nеРlюд. Това е времето на 11 хил. пр. Хр., под силно

общоханаанско стилно влияние. От този период произлизат например някои

поетически части в по-ранната библейска литература: Песента на Девора

(Съд. 5 гл.), Благословението на Яков (Бит. 49 гл.), Песента на Моисей и

израилтяните (Изх. 15 гл.) и др. Счита се, че този език отразява северен

израилски диалект. 2. Класическо време или златен период, както го нарича

проф. Ив. Марковски. Това е епохата от Х в. до вавилонския плен

(587 г. пр. Хр.). Върху оформянето на литературния език оказват влияние

три институции: царският двор в лицето на придворните писари (началник

на канцелария, летописци ит. н.), храмът (свещеници и левити) и пророче

ските школи, сред които .изпъкват пророците-писатели. Премъдростните

творения са дело на четвърта среда, която се създава от 'тенове на религиоз

ни институции под въздействие от страна на пророците. 3. ~зикът и стилът

след вавилоnския плен често представят неумело наподобяване на класиче

ския език. Причина за това е проникването на Ilрамейския език също в пове

чето селища на Палестина. Развитието на този процес засега не е съвсем изяс

нено. По това време древният еврейски език започва да се учи само за писме

ни цели. Говорими са арамейският и еврейският на Мишна. 4. След като

древноеврейският библейски литературен език престава да бъде използван,
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2ао се открива ВЪЗМОЖНОСТ за надцеляването на един народен диалект и за въ

веждането му като писмен език от фарисеите и равините след разрушаването

на Йерусалимския храм (70 г. сл. Хр.). Този език па Мишна е в основата
на две неканонически съчинения, които се разпространяват впоследствие на

гръцки език: Премъдрост Соломонова и Премъдрост на Иисус, син Сирахов.

Откъси от последната творба на оригиналния й език са намерени в генизата

(хранилище на овехтели ръкописи в синагогата) на Каирската синагога 
3-16 и 30--51 гл., и фрагменти в Кумран и Масада. И медният свитък от

Кумран е написан също на този език. Следователно, библейският (литерату

рен) еврейски език трябва да се разграничава от езика на Мишна и от модер

ния жив еврейски език (иврит). Последният е едно изкуствено пресъздаване

в нашия век на езика, като от библейския са взети елементи от различни

степени на развитието му (както и от езика на Мишна), граматичната му

система е опростена и отчасти видоизменена, прибавени са голямо количест

во нови думи, които са образувани от стари корени. Следователно в това

отношение има разлика например между термините древноеврейски, еврей

ски на Мишна и иврит и на понятията старобълтарски език, среднобългар

ски език и новобългарски език, тъй като във втория случай става въпрос за

език, който се развива естествено в течение на повече от хилядолетие като

говорен на българския народ и който се използва, обогатява и оформя от

разли'lНИ писатели през изминалите векове.

Арамейският език е не само говорим в Палестина. Докато в нея проник

ва в ежедневието т. нар. "средноарамейски", в някои библейски книги (1
Ездр. 4:8--6:18; 7:11-26 и Дан. 4:4-7:28) са запазени текстове на т. нар.

"имперски" или "царски арамейски език", който се използва като админи

стративен в персийската империя. Средният арамейски език е фактически

говореният от народа език по времето на Иисуса Христа.
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§ 43. 261

ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЕНИЯ

И ТЕХНИЯТ ХАРАКТЕР

]. Литературата на израилтяните е обхващала някога множество

произведения в поетична и прозаична форма, голяма част от които не е

СТИПl<ша до нас. Имената на някои творения, които са загубени, са посочени

в Стария Завет, тъй като са използвани, за 'да се вземе от тях някой цитат

(срв. например даденото в Иис. Нап. 10:13 от Книгата на праведния) или

пък по-нашироко (от летописите на израилските и на юдейските царе, срв. 3
Царств. ]4:19,29; 15:7,23, З] ит. н.). Старозаветната литература е следова

телно само част от цялата литература и книжнина на израилския народ от

настаняването му в Палестина през около ХJII в. пр. Хр. до I11-11 в., без

да може да се реши какво е количественото съотношение между запазеното

(Стария Завет) и загубеното. Несъмнено обаче характерътна с'tарозаветната

литература се различава качествено от другата, дори и в книги, в които е

черпено от загубена по-късно творба. Така например библейските автори

подбират своите извори и взиманите от тях материали и ги подреждат и

изясняват съобразно своите цели и планове. По същия начин е използвано

и народното творчество (слова, гатанки, басни, ПОГОВОРКИ"сказанияи Т. н.).

Качествена разлика ше е имало и в пророческаталитература. Съществу

ват два вида пророци - прорицатели, царски или култо~и, които се опитват

да предричат приятни за ухото на владетеля неща от настоящето и за бъде

щето, и библейски пророци, които са народни трибуни и обществени дейци

в защита на правдата в израилското общество по тяхно време и изобличите

ли на потисниците (срв. 2 Парал. 18:5 сл. и 18:7, 12 сл.; Ам. 5 гл. и Т. н.).

Подробната характеристика на библейската литература е предмет на

други дисциплини - на исагогиката u на херменевти1<ата, поради което тук

се обръща поглед върху нея в по-общ план, а внимание се спира на другата

литература, която има някакво отношение към нея. В библейската литера

тура са застъпени поезията и прозата. Епичният и лиричният елемеllт са

често явление в нея (в разказите за първите хора в рая, за патриарсите и

героичните подвизи на Самсон и Давид; песните на Ламех, на 'Моисей, на

Мариам, на Девора, Псалтира и пр.). ДраматиЧlluят елемент в нея намира

израз в драматичен диалог, който не прераства в драматично действие (В

книга Иов), тъй че в Стария Завет драма в съвременен смисъл иа думата

няма. Поетичните творения в библейската литература могат да имат пат

риотичен, природоописателен, религиозен и философски характер. Това под

разделяне обаче до голяма степен е условно, тъй като строго разграничение

между тези групи творби не съществува. Всички те са проникнати от рели

гиозен дух и служат за изява на религиозни чувства, мисли и действия, съоб

разно със своята характерна насоченост: и поетичното описание на природа

та, и философският размисъл за нея и за човека. и религиозно-култовата
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262 поезия имат за цел да възпеят Твореца и творението, Божия промисъл 11

Божиите действия в света. Същите особености са налице и в областта на

прозата. Така например законодателната материя, която отразява в по-го

ляма степен човешкото битие от ежедневието, е поставена не само в рамките

на категориите справедливост и забрана, но и на правда и грях.

2. За развитието на човечеството в древния Близък Изток значителна

роля играят и литературите 110 Месопотамия, Египет и Ханаан (Финикия),

които оказват влияние върху Палестина, както и върху Егейския и класиче

ския гръцки свят. В това отношение те също са с основополагащо значение

и за нашата съвременна литература и култура.

Въпреки преобладаващотомнение, че писмеността се създава за стопан
ски практически нужди, първите крачки към поява на литературатасе правят

твърде рано (Дьяконов). Устните народни произведения - басни, притчи,

пословици, шеги и други, са лаконични и удобни за записване и заучаване.

Жанрът на народната мъдрост вече е застъпен в текстове от Абу-Салабих

(ХХУI в. пр. Хр.). Потребностите на култа също така играят значителна ро

ля. От това време са запазени. кул:rови химни и списъци на богове. С всички

тях започва своя живот литературата в Месопотамия.

Понастоящем са известии около 150 паметници на щумерската литература - митове,

епически сказания, химни, любовни и сватбени песни, свързани със свещения брак на обо

жествявания цар и иа жрицата-лукур, погребални песни, оплаквателни песни за социални

бедствия, псевдонадписи (naru), поучения, басни и анекдоти. "Чистr/' жанрови ФОРАfIl обаче

е трудllO да се открият. Почти е lIевЫМОЖIIО да се отдели светската от култовата литера

тура. Оплаквателннте песни за социални бедствия включват в себе си ЛIlРИ'lНiI елементи,

наченки на хронологически сведения и понякога епични елементи. "При топа в мнозинството

случаи, ако не винаги, те съставяли част от богослужението" (В. К. Афанасьева). Богослу

жебните песни съдържат химии, оплаквателни песни и др. Единствено Оплакване на разруше

нисто на Лагаш от цар Ума Лугалзагеси ияма богослужебеи характер. Към т. нар. Ннnурски

канон се отнасят и девет сказания за подвизи на герои. Това са епически цикли, ио те нямат

формалните особености, които биха дали основанието да бъдат определени като епос. Гру

пирането на героите е просто по месторождение. Сказанието за Гилгамеш н Ага (Ака) би

могло да бъде наречено "дружинно-героическа песен" за победа над вражеска войска. Два

други текста са пълни с вълшебни загадки и магия, като темата им е състезанието между

два града-царства.

Пет сказания са посветени на Лугалбанда и Гuлгамеru, неговия еин. Текстът е изпъстрен

с описания за борби с чудовища. ПО-I<ЪСНО, в акадско-вавилонско време сказанието за Гилга

меш претърпява няколко преработки със значителни изменения и допълнсния. Една от вер

сиите сс нарича "периферна", тъй като на нея са намерени фрагменти в Мала Азия и Палести

на, но тя представлява съвсем друга поема със същия сюжет. Най-древните фрагменти от

последната версия, ниневийската, са от 'Х в. пр. Хр. Поемата е записана в ХП таблици, като

последната представлява дословсн ПРСВОд от шумерски. В случая с важно да се отбележи,

че героят Гилгамеш ОТllачало не се ползва с добра репутация. Боговете са обезпокоени от

жалбите lIа гр. Урук, чийто владетел с той. Впоследствие Гилгамеш си поставя за цел да

унищожи цялото ЗЛО в света, което е противно lIа бога на слънцето Шамаш, а по-късно влиза

в конфликт с богинята Иштар, ТЪЙ като не желае да има любовни отношения с нея. Отчаян

от загубата на своя побратим Енкиду, той тръгва да търси жнвота, защото "боговете, когато

създаваха човека, определиха смърт за Ilero, жи'вота задържаха 11 ,'ЩНI Р 1'11'· ...

Гилгамеш се добира до острова на блажените, на който Утнапиштщм)

(в шумерския разказ Ziusudra, цар на Шурупак) му разказва за световни}!

1101'11011 (вж. с.44). На това МIIСТО е вмъкнат отделен разказ за потопа в шу

мерската и акадската литература (за .Атрахасис). Ха\?актерен е със следното.
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Боговете създали хората, за да работят за тях и да ги хранят. Разсърдени от 263
шума, който хората вдигат на земята, боговете решават да ги унищожат 
отначало с глад, после с мор. Накрая те пристъпват към изтребването им

с потоп. Обвързаният с клетва добър бог Еа предупреждава по KOCllCH път

Атрахасис за топа решение, като говори обърнат към една колиба и една

стена за предстоящия потол. Тогава Атрахасис си построява кораб и със

семейството си и имуществото си се спасява. А БО!'овете, за да не нарушат

думата си за изтребване на всички хора, го даряват с безсмъртие.

Върху темата създаване на човека са запазени два шумерски мита. Еди

ният разказва за богинята на добитъка Лахар и сестра и Ашнан, създадени

от Енки и Енлил, за да могат божествата на земята и подземния свят 
Ануни, да се ползват от техните продукти. Човек е създаден пък, за да при

нася на Ануните жертви. Вторият текст е съсредоточен върху произхода на

човека. Човек е създаден да се труди за боговете изобщо и да ги храни със

своите жертви. В акта на творението участвуват богинята-майка Дингирмах

(Нинмах) и Енки. Те оформят човека от l'лина, замесена с кръвта на едии

бог, и устройват по този повод радостен пир. Опиянени, те отново се опит

ват да направят хора от глина, да им вдъхнат живот и да о~ределят съдбата

им. Уви, създават само уроди и сакати. Повторно създаване на хора не

им се удало. В един фрагмент се разказва, че БОХ'инята майка Нинхурсаг,

подкрепяна от боговете Ану, Енлил и Енки, създава хората, след това расте

нията и накрая животните.

Докато от шумерско време няма засвидетелствувано самостоятслно

произведение с космогонична тематика, от вавилонско е добре известен епо

сът Еnumа еШ (Когато горе), който езиково явно е вавилонска преработка

на шумерски текстове. Във вавилонскатэ. версия (сред. XVIII в. пр. Хр.)

именно бог Мардук стои в центъра на повествованието.Космогониятазапо

чва фактически с теогоиия - за раждането на няколко поколения богове и

за борбата между тях: Ейя убива Апсу, бог на сладките води, и създава в

flero жилище, където ражда Мардук (главния бог на Вавилон), тъй че Мар

дук е porphyrogenet. Единствен той може да се справи с богинята на солените

води Тиамат и я разкъсва на две. От двете и половини създава небесата и

земята. За да бъдат освободени боговете от работа, Мардук създава човека

с помощта на Еа, като използва кръвта на Кингу, любовника на Тиамат.

"Легендата за Саргон" третира тема, взета от живота: постоянни войни,

загуба на родители, издигане на владетеля, които не са потомствени царе

и трябва да представят заемането на престола като законно. Като малко

дете Саргон бива спасен с тръстикова кошница и заема с основание престо

ла, след което се изброяват многобройните му победи. Той е представен

като бог не само в легендата. От него започва прикачването на детерминати

ва DINGIR (шумерски: "бог") към царскотоиме - практика, която продъл

жава'ДО времето на Хамурапи. Моисей също е спасен в кошче (Изх. 2:3 сл.),

но с това се изчерпва сходството с "Легендата на Саргон".

От интерес е и литературното творение "Разговор /Ю гОСllодаря и роба" (известно още

под име1'0 "Вавилонска теодицея" или "Оправдание на боговете"). То е от около
XI В. пр. Хр. И негов главен герой е един страдащ човек, който изброява С80ите беди и зло

щастия. Те произтичат главно от това, че структурите в обществения живот не са в желаната

хармоиия, Негов събеседник се мъчи да го убеди, че въпреки това има защо да се ЖИllсе, ио
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264 основаниятаму нс са посочени ясно и от съчинениетоЛЪХ!! силен песимизъм.ОТ литератур'на
гледна точка това творение е твърде интересно, защото всеки ред на строфа започва с една

и съща сричка, като началните СрИЧКИ на отдеЛl!Ите строфи образуват акростиха ..Аз, Е

sangil-kina-ubbib, заклинател, благослanящ бога и царя". ВсрояТ}ю този човск е поръ'!ал на

писването на съчинението, тъй като в катал'ога от бибmютеката на Асурбанипал "ато автор

е посочено друго лице.

Близка тематика показва и едно друго СЪ'iИнение, което днес е известно

ПОД названието "Невuнният страдалец", въпреки че в древната месопотам

ска литература е обичайно заглавието да се определя от, първите думи на

текста (в случая Lud!u! bel nemeqi - Желая да прославя господаря на мъд

ростта). Темата на това творение е сходна с тази на книга Иов. В него личи

желанието да се осмислят личните страдания и несгоди, кqито са дошли

въпреки строгото изпълнение на култовите предписания и почитането на

царя. Разрешението на въпроса е неочаквано. Богове се явяват на сън на

страдалеца и му възвръщат здравето и благополучието. Това произведение

е навярно от XV-XIV в., за което сочи и името SubSi-mеsrе-sаkkап,което
е характерно за каситската епоха. Несъмнено, то се различава съществено

от старозаветнатакнига Иов.

Месопотамската поезия (шумерска и вавилонска) и по-специално тази с рслигнозно

съдържание (молитви, псалми) разкрива обредите, извършвани от жреците. Самите песни са

вид закmшание. В една от таБЛИ'Jките на серията Suгpu ("Изгаряне") се изброява всичко,
което молителятби могъл да извърши и в резултат на което би го постигналабеда: убийст

во, кражба, прелюбодеяние, пспочитане на бога, царя и старшия и т. н. Но В молитвата

липсва момент па покаяние. Нейни елементи са закmшанията, молбата и изразяването на

благодарността. ,,8 молитвите не откриваме и свидетелства за това, че молещите се отдават

емоционално предпочитание на някаква важна тема, такава например като отнощението на

ю!Дивида към духовните и морални кО1ГГСксти от универсален характер, към проблемата за

живота, смъртта и прекия контакт с божеството" (А. Л. ОпенхаЙм).

З. В епохата на Древното царство (278(),-2280 г.) египетската лuтература се представя

с автобиографич'ни надушси О, гробниците. Те постспенно стават все по-пространни, като

започват да описват заслугите на дадено лице не само пред фараона, но и пред населението

на съответния град. Тези надписи се пишат с ритуално-магическа цел: дi\ се осигури бла

жеllСТВО на покоЙШ!ка. В иадnиса от гробницата на велможата Уна се споменава за общест

вени събития (унищожителен поход срещу азиатци, експедиция в каменоломните, придворни

интриги) '! за личния живот. Текстовете в пирамидите (към средата на II1 хил. пр. Хр.) раз

казват за задгробните странствувания на ка (жизнените запазващи и npоизводитеm!и сили)

на фараона.

Друт жанр, чието възникване е свързаио със същата епоха, са сборниците nоученuя. Най

ранни са приписаните на Kagemn'e и .Рtа~-Ilбtер. В тях се дават разЛ1fllнИ съвети, като се

почне от прекланянена глава пред началството,избягване ца чуждите жени, които могат да

доведат до смърт, и се стигне до песимистичните нотки, че не може да се добие всеобщо

одобрение н че староспа е тежко нещо. От времето на IX династия (111 хил. пр. Хр.) е по

весла "Красноречивият селянин", в която се разказва за произволното отнемане на оелите

с товара им на един селянин от служител на велможа и възнаграждаването на селянина от

трогнатия фараон. От същото време е "Поучение на хераклеополския цар". В пего има съвети

към фараоновия сни за милостиво отnошение към поданиците, за привличане и па иезнатви

те, което обаче изглежда не може да се извърши без смутове и метежи за изтребване на

подстрекатеJ!ИТе и техните близки. В друго поучение Dauuf, син на Chert'e, наставлява сина

си да се учи добре за писар, защото само тази професия може да ,'0 издигне и овладелият

я ще управлява добре и сам себе си.

Класически период за египетската литература е времето на Средното

царство (около 2133-1786 г.). С интерес се ползват произведенията,разказ

ващи за пътешествия. "Повест на Синухеm" описва пътуванетона велможа-
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та Синухет в Ретену (Ханаан) на север и е интересен извор за тогавашния 265
бит - храната, отношенията между хората, плодовете на земята ит. н. От

нея са запазени по-цялостно и във фрагменти 25 екземпляра. "Беседа иа раз

очарования с неговата душа" е произведение, написано във форма на диалог,

който е разнообразен от къси повествования и стихове. Спорът е, какво

представлява животът. Накрая се признава, че земният живот е зло, а смърт-

та е блаженство. Навярно към края на периода на големите смутове между

Древното царство и Средното царство е написано и "Пророчество на Нефер-

ти" . В него се говори в иносказателна форма, че ще се яви фараон от юг

на име Амени. Той ще обедини Египет и ще усмири вътрешните разпри, ще

възстанови справедливостта и ще съкруши външните врагове. Тогава ще

настъпят по-добри времена. Под формата на пророчество това съчинение

служи за укрепване властта на новия фараон Аменемхет 1, основател на ХII

династия, който слага край на междуособната борба. Под справедливост в

съчинението се разбира установяването на порядък в интерес на управлява-

щите кръгове и на робовладе;щите.

От периода.на Новото царство (1567-1085 г.) в египетскаталитература се съставя по

редица от царски надписи, които са свидетелиза редица историческисъбития и за лuтератур

но 'майсторство. Сред тях е т. "ар. "Кадешка поема" (наречеuа още "Епос на Пентаусрт",

въпреки че е спорно, дали той е нейн автор или само неин преписвач). Тя е и своеобразно

литературно произведение, в 'което са преплетени проза и поезия, летописеи стил и патос за

възхвала иа фараон Рамзес П. Като исторически извор този надпис следва да се използва

внимателно, поради голямото идеологическо преувеличениеролята на фараона, КОйто сам

удържал дори натиска на хетските колесници и победил.

"Повесттана УlI-Амун" представляваотчет за пътуване до Финиt<ИЯ,

който се отличава с добра художественаформа. Тази повест свидетелствува

за постоянните търговски и дрУги връзки между Египет и Фиеикия и за

съществувалотонапрежениемежду египтяеи и ханаанци. "Приказка за два

мата братя" е интересна не само като народен паралел към жреческиямит

за Озирис, но и като свидетелствоза съществуванетона вярвания в превръ

щания в животно (бик), дърво и в новороденмладенец. В нея се изтъква още

веднъж лекомисле1l0то поведение на египетската жена, която е готова да

погуби мъжа си, за да стане съпрУга на фараона. Имало е случаи, когато в

тази приказка са се откривали мотиви, сходни с някои детайли от разказа

за Йосиф и жената на ПентефрИЙ.

В ръкописи, текстовеот пирамидитеи гробницитеи в Книга на мъртви

те се отразяват не само вярванията на· древните египтяни за задгробния

живот, но и други някои митологическипредстави. Различнитезабележител

ни храмови центрове развиват свое богословие. Така е и по отношение на

космогонията,която впрочем (както е в Месопотамия)запоЧ'ва с теогонuя

та. Според уЧ'ението на хелиополскитежреци местният бог ArYM произвеж

да Шу - въздушното пространство и въздуха като живителна сила, и Теф

нет - влагата. Впоследствие произвежда нови бо~ове. Според хермополска

представа от вълните най-напред излиза остров. Първият бог е Тот, който

получава като подарък яйце, от което излиза младото слънце, докато според

друга версия то излиза от лотосова чашка. В Мемфис се учи, че творческите

сили са на бог Птах, който създава света, като се почне от боговете, чрез

своето сърце и познание (sia), език и слово. В друг митически разказ Ра се
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266 хвали, че направил земята, планините, водата, хоризонтите на изгрева и

залеза, празницитеи т. н. При това създаванетона света става поради лична

необходимост.Птах прави това за собственатаси богиня Neith (саитека вер

сия). В друга система богът-овен Хнум моделира от глина на грънчарско

колело цялото творение, живитесъщества и растенията и даже географските

форми. Според друга версия човекът (гбте) е произлязъл от сълзите (remie)
на прабога, а боговете (еI1tёг) се явили от слюнката (entet) на устата му.

Разнообразието на идеите в различните литературни текстове, които за съ

жаление често са във фрагмента~но състояние, показва несъмнено наличието

на собствен литературен живот в различните центрове на Епmет, поради

което бяха и приведени.

Заслужава да се отбележат и два химна, които са дело на литературни

творци от XIV в. пр. Хр. В химна на Амон-Ра този бог се прославя като

твореЦ, от чиито очи са произлезли хората и от чиято уста са станали бого

вете. Той е бог на порядъка във всяко отношение: за разлwсните раси (като

египетската се поставя над другите), за правото на слабия (египтянин), за

регулярността на приливите на Нил и Т. н. Той носи двойната корона на

Горен и Долен Египет. В химна има сходство в изрази с различни библейски

поетически текстове: той се грижи за хората като за собствено стадо

(срв. Пс. 94:7) денонощно (срв. Пс. 120:3), но с това се изчерпва и всичко.

От по-голямо значение е ХИМНЫn на фараон Ехнато// (Аменофис IV) за бога

Атон, изписан в гробницата на Ейе в Тел Амарна. По звучене химнът стои

близко до Пе. 103:20, 25, 24, 10 по отношение на общите мотиви: нощем

. хората почиват, при изгрев корабите тръгват, рибите се раздвижват, жените

раждат, растенията разцъфтяват. Наред с общото в описанието на ежедне

вието, в химна има и особености, съвършено чужди на Пс. 103. В химна

Атон, бог на слънчевия диск, е тясно свързан с Ра. Той е прославян, както

в предишния химн, като единствен бог, който е сътворил земята с ВСИЧ:КО,

чуждите страни - Палестина и Сирия, и Нубия, и самия Египет. Той разли

чава страна от страна и цвят на кожата от цвят на кожата, т. е. той ги отделя

един от друг. Той поддържа живота: растенията, животните, като основната

му грижа е за египетския народ. Друг не познава този бог, освен именно

Ехнатон, и на него Атон разкрив'а своите планове и сила. В псалома има

по-голямо идейно богатство и определено се говори не само за благоденст

вие на човека, но и за неговия ежедневен труд (103:23). В химна на Ехнатон

като че ли виждаме един съществуващ бог, но египетската изразност е раз

лична от нашата съвременна. Под "единствен" не се крият монотеистични

идеи, но "хенотеистични", т. е. едничък той е върховният между боговете.

Тази изразност се използва в египетските текстове за означаване на различ

ни богове в разните централни светилища, без да се отрича съществуването

на другите (вж. с. 398 за реформата на Ехнатон).

4. За литературатана ханаанцитедълго време беше известносамо оно

ва, което се споменавав Стария Завет и в някои фрагментиот историята на

Филон Библоскив съчиненияна църковниотци, а то е твърде фрагментарно.

Ето защо намеренителитературнитекстове в Угариm се посрещат с оправ

дано голям интерес. Сред тях са: няколко текста с митологическиразкази

за Ваал - "Празнична трапеза за Ваал", "Войната на Анат", "Вааловият

план за изграждане на храм", "Анат при Ел", "Пратеничеството на Kusaru-
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ду Ваал и Ям", "Ашират и Ваал", "Един храм за Ваал", "Храмовиятпрозо-

рец", "Кой е царят?", "Вааловото послание към Мат (Му,.)", "Вааловото

отиване в подземния свят", "Скръбта за Ваал", "Неудачното възшествие на

Анат на трона", "Стълкновението на Анат с Мат", "Победата на Ваал над
Мат", "Ваал като БOJ~ на бурята". Това е ЦИКЪЛ от текстове, подредени от

изследователитепо този начин без претенции за възпроизвежданена ориги

налното им подреждане, особено ЩО се отнася до текстовите фрагменти за

Ваал като бог на бурята.

Характерно за тези текстове е, че в тях се отразяват нередките спорове

и стълкновения в човешкото общество, тъй както и годишният цикъл от

замиране на вегетацията (= победата на бога на смъртта Мат и отиването

на Ваал в подземния свят) през ,"орещото лято и "обновяването и" през

октомври-ноември.За дъщерина Ваал са обявениPidraja (pdr - боздуган на

гърма) и Talaja (~l - роса), които в разказа се свързват директно с мъглата И

дъждовете. Поради това Ваал е означен и като бог на плодородието. Боги

нята на войната Анат тържествува цяла вътрешно, когато потапя крака до

колена в кръвта на войниците. Ваал иска да изгради свое жилище на плани

ната на боговете Цафон, И съответно храм в Угарит (какъвто е и открит

при разкопки там). Този дом трябва да отговаря на собственото му величие,

с което Ваал се хвали, и т. н. Текстовете са добър източник на сведения и

за обичаите на хранене в Угарит и Ханаан, както и за обичаите например

по време на траур: когато изразява скръбта си за Ваал, върховният бог Ел

слиза от трона си, сяда на подножката на трона, а след това на земята. Той

посипва главата си с пепел и се търкаля в прахта, покрива се с траурна

дреха, издрасква с камък кожата си, реже с нож косите си и пр., и вика,

че Ваал е мъртъв (срв. траурните обичаи, отбелязани в Стария Завет - 2
Царств. ]:2; Ис. 15:2; Иер .. 16:6 и т. н.). '

Пресилено би било обаче цялата изразност, типична за ханаанците, да

се свързва с идейно изравняване между хаllаанскиmе политеистични разбира

lIия и израилската монотеистична насоченост. Обi,Цият семитски произход

и език (израилският в своите наченки е ханаански диалект) естествено водят

до голяма близост, но както вече се отбеляза, за да бъдат предпазени от

увличане в идолопоклонство вследствие на тази народностна, езикова и би

това близост, за израилтяните с'ьществува голяма поредица забрани в старо

завеТНflте книги (например и при траур). ЕзичеСl<ата същност на поетическо

то творчество от Угарит изпъква и в химн на Ел, призован на помощ на

Угарит като воин, чрез принасяните всесъжения и жертви.

Наред с МИТИЧЕите текстове в Угарит са открити и някои споси: "Керст'.', "Danel и

Aqhat" и краткото стихотворение за брака на слънчевия бог и богиняТа на луната, което е

иавярно сватбена песен. Първият епос предлага една;семейна идилия: цар Керст отива на

война и при скл\очване на мира сс оженва за дъщерята иа своя противник. Той изразява

желанието си да има голямо потомство. По-късно Керет е обвинен от сина си, който желае

престола му, че не изпълнява задълженията си към вдовици и сираци - един дълr, за който

се говори в текстове от целия древен БлизъкИзток(вж. например послесловието към закони

"С на Хамурапи; химна на' Mer-Schmet и др.), а в Израил се ИЗИСква да бъде изпълняван от
всеки.

В епоса за Данел (само името е близко до това на пророк Даниил) се
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268 описва накратко нещо от живота на един правеДен мъж, който (подобно на

Керет) се грижи за вдовици и сираци, и желае да има син. След принесената

жертва му се обещава наследник и се описват неговите задачи за прослава

на дедите чрез жертви в храма на Ваал. Боговете обещават съдба на герой

за бъдещия син Aqhat. След раждането си той получава лък и стрели, но по

нареждане на разсърдената боrиня Анат е убит от служителя и ЯТПУlI. Данел

оплаква сина си седем дни. Самият епос няма паралели в старозаветната

JШтература, но отделни мотиви и обичаи, налични в него, явно са общи

за ханаанците и израилтяните: почитане на бога на дедите, естествено със

съответни култови задължения (срв. за патриаршеското семейство и за Да

видовата династия); свързването на процъфтяване на династията с плодоро

дието на земята (срв. Пе. 71:16 сл.), което впрочем е самопонятно, когато

процъфтяването стои във връзка с Божие благословение, както и с милосър

дието и правосъдието на владетеля (Пе. 71), т. е. с мирните времена. За съ

жаление угаритеките текстове са твърде кратки и не рядко фрагментарни,

тъй че по-пълни заключения не може да се направят.

5. ЛuтератУРllU форми. Този въпрос се разглежда в пълнота в библей

ската херменевтика. Тук ще очертаем само общото в литературата на наро-

ните от древния Близък. Изток. .
а) Parallelismus тетЬгогит. Още за древната шумерска nоезuя е характе

рен ритмично~синтактичният паралелизъм на израза с използване на мно

гократни повторения, особено в първата половина на стиха, като повтаряне

то е с друга словесна форма. По този начин може да се обединят повече

редове. Това се вижда още в началото на Enuma elis: "Когато горе - небето

нямало още име,jдолу земята - нямала название ...", или в епоса за Гилга

меш: "Боговете се уплашиха от потопа,/отстъnиxа, избягаха към небето

Ану;/легнахаотвън, като кучета се свиха.//Иштаркрещи, !Сато жена при (ро

дилна) болка,/господаркатана боговете стене със силен глас".

Подобен паралелизъм е налице често и в египетската поезия. В един

химн за бог Амон (ХУIII дин.) например паралелнитемисли следват едно

след друго: "който чува молитвата на онзи, който е в плен (?),jмилостив

към онзи, който го вика,//който плахия спасява от .насилника,/КОЙТОизрича

право за слабия и наранения".Или в поучениятана Аменемопе:"не жадувай

за имуществото на зависимия/и не гладувай за неговия хляб".

. Паралелизмът е типичен и за ХОllаанската поезия. В епоса з,а Да~ел

стои: "И бил той негов син в къщи/един наследник в неговия палат..... ' вли
D епоса за Керет: "Понеже сестра на (твоето) легло е болката/и жена (на

твоята) постеля е болестта".

В Стария Завет като стилно средство са в употреба също различни по

вторения на синтаКТИ1fНО еднакви части на фразата: "Докога, Господи, ще

ме забравяш докрай?/Докога ще скриваш лицето Си от мене?" (Пс. 12:1).
Пророците употребяват паралелизма, за да подсилят описанието на бъдеще

то или на Божието наказание. Пророк Исаия говори: "Народът, КОЙТО ходи

в тъмнина, ще види голяма светлина;/върху живеещите в страната на смърт

на сянка ще блесне светлина" (Ис. 9:2) и "Тъгува, унила е земята; /отпадна

ла, унила е вселената;/отпаднали са ония, които се издигаха над народа на

~емята" (24:4). Във втория случай първите две паралелни мисли служат за
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предпоставка на заКЛЮ'iението, написано в същия стил, т. е. използван е син- 269
тетичен паралелизъм.

б) Поезията обикновено е в определена меmРUЧllа форма, но тя има

и други важни признаци: подбиране на думите (лексемите) въз OGHOBa на

вътрешни (семантични) критерии, на тяхната художествена изразност и ри

тъм. За съжаление съвременниятчовек не може да долови редица от поетич

ните ,ефекти на древната поезия, които са се постигали чрез модификации

на глаголния корен, на сложна синонимия и дори на срички, тъй като позна

нието за фините нюанси още не е постигнато от изследователя. Важна роля

е итраела дължината на гласните, които например 13 Египет и 13 Израил не

са се пишели, а какви са били те в шумерския и акадс,Кия език остава неиз-

вестно. -
Сега е добре известно, че ритъмът е бил обикновено акцентов, а не

сричков (за месопотамската поезия Опенхайм счита, че въпросът за акценто

вия или ср~чков ритъм още не е решен). Това ще рече, че по няколко срички

се групират около едно ударение и в двете части на стиха има определено

съотношение между акцентите. В старозаветната поезия се търси съотноше

ние 3:3; 4:4; 3:2 или 4:3. Най-често се явяват 3 силни акценти на ред. Древна

та поезия познава и римите: крайни, начални и кръстосани (срв. Бит. 4:23;
Съд. 14:18 и др.) - като, разбира се, ритъмът и римите могат да се просле

дят само. в творбите на ~игиналния им език, но це и в прев~)Дите им. .
в) Строфата се постига често благодарение на използувания паралели

зъм, въпреки че за постигане на ритмично цяло наличието му не е безуслов

но необходимо. Акростихове са засвидетелствувани както в библейската, _
така и в извънбиблейската литература (срв. с. 264). ВПс. 118 (119 мас. 1'.)
всеки 8 стиха започват с поредна буква от древната еврейска (финикийска)

азбука: алеф, бет, гимел ит. Н., което се отбелязва в някои/модерни преводи

(например в Йерусалимската библия).

6. Авторство. В древността в Близкия Изток липсва разбирането за

авторството, което имаме днес. Тогава господствува анонимността и псев

донимността. Голяма част от дошлите до нас литературни произв"едения от

различните страни и народи са анонимни. Това се отнася например и за

епосите Енума елиш и Гилгамеш, за Керет и Данел, за библейските книги

Царства, за египетските "Повест за Синухет" и "Красноречивият селянин"

и Т. н. Понякога в тези произведения се споменават имена, които са дали

повод да се приеме авторство на някого, но това съвсем не е сигурно. Въз

можно е, както е в случая с "Кадешка поема", писарят Пентауерт да е само

преписвач, а Есангил-кина-уббиб (с. 265) да е по всяка вероятност онзи, кой

то е пор:ьчал и. заплатил за написване на произведението, а не неговият ав

тор.

в Месопотамия дори като отделен жанр произведения сс схващат царските надписи,

конто са псевдонимни (naru). Те разказват в първо лице и имнтират стила на истинските

надписи, повествувайки за големи владетели от миналото. Такива са например "Епос на

Нарам-Син" и "Легенда на Саргон".
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270 § 44.
ПЕСЕН, МУЗИКА И ХОРО

Древният човек излива своите чувства и вълнения, мисли и желания,

радост и скръб често във форма на песен. Независимо от това дали тя ще

бъде поднесена в светилището, в дома или на улицата и на полето, песента

отразява в една или друга степен идеологията му - неговата вяра, поглед

към семейния, обществения и професионалния живот, разбиране за света и

живота и Т. н. Поради това разделянето на песненото творчество на чисто

религиозно и светско е невъзможно. Така в една песен от Египет, в която

се възпява силата на любовта, се вплита'!; стихове за боговете - с молба

към Птах, сърцето се насочва към Ра и растителността по Нил с нейната

красота се отъждествява с богините Сохмет и Ярит И бог Нефертум. В друга

подобна песен в радостен момент авторът и възкликва към Амон. Разбира

се, погрешно би било и да се преувеличава религиозният елемент в пеенено

то творчество.

Израилтяните също така обичат песента. При голямо бедствие радост

ният тон замлъква, но песента не умира. Трудно е да се пее в плен (срв. Пе.

136:2), но и при вида на опустошения от вавилонците Йерусалим пророк
Йеремия в песнена форма излива всеобщата скръб. При смърт в дома на

покойника се чува плачевната песен на оплаквачките (Иср. 48:36; 9: 17; 2
Парал. 35:25).

В Стария Завет е запазен споменът за редица nеС/lИ от ежедневния жи

вот. Това са трудови песни, които се пеят ОТ мъжете, когато копаят кладе

нец (Числ. 21:17 сл.), или от всички при жътва, гроздобер и маЧ1Сане на гроз

де (срв. Пе. 64:15; Ис. 9:2). Пророците споменават в своите полемики за

пиене и гощавки (срв. Ам. 6:4--6). В подигравателни песни се осмиват не·

приятелите на народа (срв. Числ. 21:27 сл.), а в победни песни често жени

прославят воините, които са съкрушили врага с помощта на Яхве (срв. Съд.

5 гл.; 1 Царств. 18:6 сл.) и Т. н.

Песните често се съпровождат с музика както в града, така и на полето.

На младини ка.ТО пастир Давид свири на гусла (1 Царств. 16:11 сл.). В еги

петски стенописи често се изобразяват семейни празненства и гощавки, на

които се пее и свири. Една картина представя как везирът Мерерука свири

заедно със своята съпруга. Жените-певици в Израил изглежда не вина.ги са

се радвали на уважение (срв. Ис. 23:15 сл.), но специално жените-оплаквачки

са търсени и заемат почетно място. Царете използват професионални певци

и певици (2 Царств. 19:35; Ам. 8:3), но се срещат и пътуващи "трубадури"

(срв. Пез. 34:32). Професионалните музикант,и: са високо ценени в Египет. В

светилищата на всички страни от Близкия Изток има хорове, които пеят с

музикален съпровод. Цар Давид въвежда и подрежда левитските хорове,

които в определени моменти се. съпровождат от музикални инструменти
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(кимвал, тръби - срв. 1 Царств. 16 гл.). За това говорят и надписите на 271
много от псалмите.

Пеенето било единично, със солисти и хорово (2 Парал. 5: 13). Запяваllе

то от един певец, след което се включва хорът, също е засвидетелствувано

(за Мариам, Изх. 15:20), тъй както и антифонното пеене (срв. Неем. 12:40
сл.).

За J;/елодllllmе може да се съди в известна степен от изпълнения сред

народи, при които древната традиция продължава, въпреки естествено на

стъпилите видоизменения през изминалите хилядолетия. С помощта на едно

дружество в Кайро Ханс Хикман проучва например древната египетска му

зика. Характерът на древната звучност се установява и благодарение на за

пазени и открити от археолозите инструменти. В изследването е включено

също древноегипетското наследство в богослужението на коптската църква.

От голяма помощ е и синагогалната пеСllена традиция до днес, при която

за съжаление няма изпълнения на музикални инструменти.

"

Фиг. 214. Игри и таици в чест на съпругата lIа Аменофuс /\ (Те./ A.llt/plla, E~lIIrel/l)

Фиг. 215. Роб clllpU(Ja жито. Детска играчка (Лайдеиски музей, по уйлки//сыI)

Ф//г. 216. Зар С цифри от ед//о до Ч~lIIири (Тел Беuт Мирсим)

Сведения за пеещи и танцуващи хорове са запазени на някои места в

Стария Завет (срв. Иез. 6:11; Иер. 31:4; Съд. 11:34; 1 Царств. 18:6). Хоровете
u хората в Израил са разделени на мъжки и женс.ки. В Египет е имало и

смесени, както показват изображения в гробници (например в тази на Аме

немхет в Тива от времето на фараон Тутмозес III). Музика извън храмовете

в Египет се изпълнявала често от слепи арфисти. Прочута е и една песен,

която е известна като "Песен на арфа" и чийто текст най-напред се среща

в гробницата на цар Anjotef. В нея се прокарва тъжната мисъл, че животът

е кратък - малка част от безконечния кръговрат нз: изгрев и залез, зачатие,

рождение и смърт. Затова се дава съвет да се прекара весело денят - 1:1

благовония и красота от цветя, песен и музика.
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272 § 45.
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

~,

в кн. Битие 4:21 се споменава за ДIЗa вида музикални инструменти:

СГРУШ-IИ и духови, '!Иято пьрва употреба се отнася към твърде древно време.

Ловците от палеолита сигурно са шумели с инструменти, за да плашат жи

вотните, а пастирите през неолита се стремели да успокоят и привлекат жи

вотни, за, да ги привържат към себе си. С тази цел те си служат с духови

инструменти - свирки и флейти. Под звученето на монотонната музика

стадата се групират около своя пастир.

Музикалните инструменти имат своята специфичност, а за древния чо

век и свой собствен образ, поради което им се дават съответни имена. В

светилището на Лагаш, Южна Месопотамия, лирата е наричана usun-gal
kala(ma)-ma, т. е. "любимка (на бога), която свири съвършено". След помаз

ването му за цар Саул среща група пророци с музикални инструменти (псал

тир, тимпан, пищялка и 'гусла - според синод. превод, 1 Царств. 10:5). Днес
без помощта на изображения от онова време е трудно да се изяснят терми

ни:rе, особено когато те са били взаимно заменяеми. Така е например със

споменаваните в Библията пёЬеl (арфа) и kinn6r (лира), въпреки че това са

инструменти с различен брой струни и форма. Затова и в преводите има

често смесвания. .
Обозвачението 'йgзЬ, което често се превежда с "флейта", 70-те го пре

дават с юв&ро: (лира) в книга Битие, с ОР'Уауоу - В Псалтира и с 'I'(lл.Jl6~
в книга Йов. При това не е ясно, какво трябва да се разбира и под БР'У(lVОV.
В Дан. 3:10 'се споменава sumponejii (70-те -OUJlЧХОviо:) - инструмент, който

според едви специалисти е издавал звук с две различни нотни стойности едновремен-

Ф//г.217.

Сlllnеl1lСК// аРфll

но, а според други - нещо като гайда. Обаче в Месопотамия гайдата (НЛИ флейта

с мех) не е известна, а в Гърция е непо:mата до 'У в. пр. Хр.

Сmруш/U инсmру.меnmи. 1. Най-старинният струнен инструмент, които е

познат днес, е арфата. При разкопки о месопотамския град Ур са намерени

l>и6лейека археология



най-древните екземпляри от нея. Те били седемструнни с инкрустиран резо- 273
натор, украсени с глави на животни. Също от Ур произлиза и една арфа с

11 струни. В Ешнуна, северно от Багдад, е намерен теракотен релеф, на

който са изобразени музикант и кръгла арфа със седем струни. Това изобра

жение е от значение, понеже наред с многобройните рисунки, на които стру-

ните при свирене се дърпат, тук музикантът ги удря с пластинка от дърво,

слонова кост или метал. Египтяните и ханаанците възприемат арфата едва

през XVIII в. пр. Хр. от хиксосите и номадите. Тъй като Авраам и семейст-

вото му пътуват към Ханаан именно през тази епоха, те са можели в еднаква

степен да познават арфата от Ур и да виждат,този музикален инструмент в

Ханаан или в Египет. В библейския текст тя се споменава в синод. превод с

гръцкото название "псалтир" едва в 1 Царств. 10:5 и в Псалтира (32:2 и др.),

който получава името си именно от това гръцко название (H~ евр. книга

Псалтир е tChilim). Според някои автори обаче псалтирЪ1' е четиристенен или

триъгълен инструмент.

Фиг. 218. Лира (Фрагмеlllll 0111 фи/ . .N'! 86, Бени Хаса,,)

Фиг. 219. Л,01ll"Q: а) егиnе1llска; б) QcuplllicKa

2. Лирата навлиза в Египет също' така от Азия. На споменаваното вече

изображение в Бени Хасан на семити, които се преселват в страната на Нил,

един от мъжете държи в ръка лира. Египтяните са музикален народ и твърде

скоро започват да произвеждат лири с извита рамка от 'благородно дърво,

които достигат 2 м височина. Струните били от кълчища или черва~ Намира

ни са лири и с 13 струни. В синод. превод лирата е означена като "гусла"

(в Септуагинта: ю6ара). Сродната цитра (библ. евр. 'as6r) се споменава във 2
Цареш. 6:5 и др.

3. Лютната (егип. ne~al,1) е най-важният 'музикален инструмент в

Египет. От една египетска сентенция - "Учат те... на лира (кинор) да гово

риш и на лютна (нецах) да пеещ", се прави заключение, че първата се употре

бявала повече за съпровод на рецитатор, а втората - на певец.

4. Самвиката (библ. евр. sabka) е арфа с форма, подобна на обсадна
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274 Сlълба (оттук наименованието).Тя се споменава само при описание на дво

ра на Навуходоносор (Дан. 3:5 и сл.).

Духови И/lсmРУЛ1еumu. 1. Главният духов инструмент е флейтата

('Ugab). Отначало и по време на ,неолита тя е правеllа от кост, а ПО-КЪСНО от

дърво. И днес пастирите си правят флейти от акациево или друго подходящо

дърво. С удължаването и и увеличение на дупките се постигнало по-приятно

звучене. Известни са и двойните флейти. Отначало флейтата се поставяла в

ноздрата и едва в началото на ПУ хил. пр. Хр. египтяните въвеждат да се

свири на нея с устни. По-късно вече се прави страНИ'lен отвор за духане. С

нея се свирело при разли'lНИ случаи - и при радост, и при траур (срв. 3
Царств. 1:40; Ис. 5: 12; Иер. 48:36). На кутийка от слонова кост от Тирца,

Палести.на (ХIП в. пр. Хр.), са представени музикант с флейта и танцува'lка,

а B~PXY ханаански култов съд от Мегидо (fX. в. пр. Хр.) е изобразен музикант

с двойна флейта.

2. Обой (кларинет? - l,J.аШ) е инструмент, който се употребява lIа много

места. От Египет са известни двойният обой и двойният кларинет.

3. Тръби (тромпети - sбfаг) в Египет се употребяват епизодично R кул

та и обикновено в армията. От Числ. 10 гл. става ясно, че израилтяните

употребяват сребърни тръби както за сигнализация на събрания и за военни

действия, така и по време на богослужение - на новомесечия, при принася-

Фuг. 220. Флейти (Древпо чирство, Ег:mеm) CaxapiI, l' ,)/111.

Фиг. 221. Тръби (тромnети) от ЙеРУСilAUМСI<UII храм (ТриумфаЛll4 ир"а на Тит, Ри.ч)

не на всесъжения и мирни жертви. При освещаването на Соломоновия храм,

съгласно преданието, 120 свещеници като един и с голяма мощ затръбили

(срв. 2 Парал. 5:12). Освен тръби от метал се споменават и рогове (qeren
j6bel). На едно изображение в двореца на Зимри-Лим в Мари (ХVШ в. пр.

Хр.) са представени жреци, облечени като пастири. Те държат в ръце големи

духови рогове. От места, където е запазена традицията, е известно, '{е за

надуването на подобни рогове се иска сила и опитност. Израилтяните под

водачеството на Иисус Навин тръбят с рогове при Йерихон (Иис. Нав. 6:4
сл.).

Ударни 'iНcmpyMeHmu. При концерти, ,'анци и религиозни (култови) про

цесии в Египет, Месопотамия и Ханаан се употребяват ударни инструменти:
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тъпани или тамбурини (кръгли или възприети от Азия четириъгълни) за да- 275
ване на ритъм, систри И др. Израилтяните не правят изключение.

1. Тимnаньm (tof) е по-скоро нещо като дайре или малко барабанче,

както ГО виждаме на изображения, на които то е в ръцете на жени (срв. Изх.

15:20; Съд. 11:34).
2. Кимваllьm (~Cla~) са два металически таса, I<ОИТО приличат на съвре

менните тимпани и се удряли с две ръце (2 Царств. 6:5 и др.).

I .

,
Фиг. 222. Асирийсю/ барабан и чи.4,ба/l

Фиг. 223. Асирийска военна .музика (дворец на Асурбаниnал, Ниневия): mа.мРурина, ,два ~идa
/Iиp~ и чи.Aiбал

3. Сисmраmа е метали'lески еmшсовиден. обръч, напречно на който са

поставени метални пръчици с пръстени от фаЯнс ..ЩIИ метал. :в ,rгипетск~то
писмо съществува и специален знак З,а него. Не е .~ИГу,р'но, дали се CIJ~MeHaBa

в Стария Завет. Същото ва~и и за каста~етИ1:е'(СЪМНИ1:елно ВПС,. 150:5).

, '"
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276 § 46.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА НАУЧНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

Религията обхваща И прон,кква цялостния живот на древния жител на

Близкия Изток. Всички негови познания минават през призмата на вярата

в добри и зли богове и духове и в желанието чрез магически средства да се

окаже въздействие върху развитието на събитията в неговия личен живот. С

религиозни представи са пропити битът, радостите и скърбите.

Знанията, които придобива този жител на древния Изток, се придружа

ват в тясно единство от обясненията, които той си дава в един или друг

случай. А тези обяснения на явленията са в зависимост от религиозната му

идеология. В наченките на тогавашните научни познания за света и човека

е нamще винаги един политеистичен компонент, въпреки натрупването на богат
опит и редица отl<pи1l1я, които имат валидност до днес ЮIИ които л~т В основата

на науката.

Само при един народ - израилския, положението е малко по-друго.

Този народ изпъква със своите религиозни монотеистични представи, колко

то и да има увличания в една или друга степен в езичеството. Той няма

постиженията на големите народи на Месопотамия или на египтяните в об

ластта на научните познания. При възможност той по-скоро ги споделя, учи

се от тях, но същевременно ги и превъзхожда, тъй като не придава божестве

ни качества на небесни тела или на земни I!редМети, растения и животни,

тъй както и на природни явления. Този негов трезв поглед се придружава от

худО:Jfествеuа поетическа изразност, която понякога би могла да заблуди

страничния набmoдател. При първото сравняване с паралелно прозаическо

изказване проличава обаче, че зад поезията не се крият фантастически изкри

вявания на живата действителност, примесени с магически тежнения. Из

раилската мъдрост се заключава преди всичко в придобиване на представа

за едниЧ1<ИЯ Бог, Неговата воля и Неговия закон и в събирането на практиче

ски познания за заобикалящия го свят: 'Затова и КНИЖОВНИК (книжник) и
мъдрец са почти едно и също понятие. В библейската премъдростна литера

тура изпъква преди всичко положителният практически опит.

Астрономия. За космологичните представи на израилтяните научаваме

на първо място в Бит. 1 гл. Всичко е създадено по Божие желание и има

божествен произход, но то самото не крие в себе ~и божественост, не е нито

еманация на някой бог, нито на някаква божествена сила. Небесните свети

ла, колкото и да се възпяват поетически, са творения без собствено божест

вено достойнство. Те служат да се определя протичането на времето по тях

(срв. Бит. 1:14). И за древния израилтянин познаването им и тяхното съчета

ване са основата на календара. Но навярно личните си познания за планети

те и звездния свят, КОИТО Якововите потомци получават, наблюдавайки

нощното небе като пастири-номади, те обогатяват със знания, почерпени от
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Месопотамия и Египет. Семейството на Авраам идва от Ур. То пребивава 277
и в Египет. Моисей се учи на египетска мъдрост във фараоновия дворец

(срв. Изх. 2:10 и Йосиф ФлавиЙ).

Израилската държава и нейните книжовници (писари) са в постоянен

контакт с ханаанските (финикийски) образовани кръгеве, както и с египет"

ски, вавилонски и Д~и. Затова те споделят и някои 'техни представи 
например, че небето е,твърдо нещо (Бит. 1:6). Познават звезди и съзвездия.
Венера е наречена "син на зората" (Ис. 14:12). В Иов 9:9 се споменава за

съзвездията "Меч'ка" (вероятно Голямата мечка, тъй като в 38:32 се говори
за "мечка с децата п" (синод. превод: Ас с децата п), и за плеадите (юта

и k"sП; срв. Ам. 5:8). Това е една група 'от седем звезди в съзвездието Бик,
в б-!Шзост на Орион. Тази Група звезди не е тъй светла, но'в ПалесТина може

да се наблюдава спокойно през пролетта призори И поради това се създало

мнението, че тя влияе върху растежа на растенията. Орион е означена в'
старозаветните текстове като "ловец" (Иов 9:9; 38:31; Ам. 5:8). Фактически
това е 'най-голямата звезда на южното небе.' Едно друго' споменаване на
звезди Г9ВОрИ за практическото значение на позна'нията за звездния мир на

израилтяните. В Иов 9:9 се споменават "южците камери" (срв. Вулгата; си
НОД.'превод: "скривалиЩата южни"). Възможно е под тЬва име да се крие

звезда:га, в посока на която се движат керваните към Арабия, наблюдавайки

я на хоризонта. Една от звездите на съзвезДието Южен кръст' се вижда имен

но вече в Ейлат, залива с Ецион Гевер, пристанището на Соломон за кора

боплаване към страната Офир. В Ам. 5:26 се споменава за kёjwап (синод.

превод: звездата на вашия бог Ремфан). Това ще е Сатурн или Меркурий,

~, \
~,

Фиz. 224. Светът по nредстШlа на жителите на древния Близък Изток (по Бруно Майснер)

Фuz.225. СъздШlане на небето и зе.мята. Изображение tlЪpxy саркофaz на .му.мия (HtнJo чарст-

, ,во, Ezuпem)

които се почитат от вавилонците като богове. В масоретския текст n същия

стих вместо "Молохова" стои sikkПt, което название също сочи за определен

вавилонски, навярно астрален бог (Sakkut). от особен интерес е и понятието
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278 mazzarOt (Иов 38:3,2), което с маша промяна (mazzaIot) е ,налице и в 4
Царств. 23:5, във връзка със звездния мир (небесното воинство). С'Шта се,

че това понятие отговаря на "зодиак", Т. е. кръгът от 12 съзвездия по пояса

на небесния свод, в средата на който преминава пътят на слънцето, луната

и останалите планети. Тези познания са получени по всяка вероятност по

пряк или косвен път от вавилонците.

В старозаветни:rе книги има и много народни npeд~тaви в поетичен об

лик. Затъмненията на слънцето и луната се описват като поглъщане от ня

какво чудовище, което Бог унищожава (срв. Иов 3:8-9). Небеснитесвети,ла
не се.обожествяват,1;10 на редица места също така ,са поетически пеРCf9НИФИ

цирани. Слънцето върви по своя път например като жених (Пс. 18:5-----6), а

зВ~здиТе се сражават за Израил (Съд. 5:20). Неб.есата се призовават заедно

със земята за свидетели (Ис, 1:2). Говори се за няколко .небеса (Пс. 148:4;
Втор. 10:14 и др.), пространството над небесата има хранилища за вятър,

сняг, дъжд, град (Пс. 32:7; 134:7 и др.), а на изток на предела на светлината

и тъмнината са слънчевите порти (Пе. 18:7). Подобни представи се срещат

по-често в поетически книги и откъси, но независимо от това се nocTaBII
въпросът, доколко те са били достояние на обикновения народ. ,Същия'I: с

основание, може да се зададе и по отношение на нашия H~POД, в чцито песне

нен и приказен фолклор, както и в поетични творения на съвременни автори

също се говори за "слънчева сватба", "слънчеви порти" и Т. н.

Астрономията се развива в Месопотамия. Астрономическите познания

там обаче са преплетени с астрологически. Наблюдаването на звездния свят

трябва да даде познания за събитията на земята. "През нощта Сатурн дойде

в близост до луната. Сатурн, е звезда на слънцето. Това е разрешението:

Фиz. 226. Глиllена табличка с текста на мита за СЪn180рението (Elly,tta МUШ)

Фиг. 227. Гли//ена табличка с текста от епоса на Гилzамеш - за потопа

знаменията са благоприятни за царя, слънцето е звездата на царя", се казва

в един текст. В поредицата Enuma Anu EnIil между другото пише: "Когато

в месец сиван на 14 ден има лунно затъмнение, богът (на луната) е тъмен
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горе на източната страна при затъмняването, а на западната остава светъл, 279
един северен вятър се надига по време на първата нощна стража и спада по

време на средната нощна стража, ...падат решения з'! УР,и царя на Ур: царят

на Ур е изправен пред гладно бедствие и мъртвите ще бъдат безброй. (ЩО

се отнася до) царя на Ур, неговият син ще извърши насилия спрямо него ..."
Най-ранните ~строноМ.и~ески наблioдения ,в Месопо:гамия са засвидетелст
вувани rIрез II1 хил, пр. Хр. по ,време на АIЩI1i<:sаduqа (I вавил. династия).

Описва се изгряването и залеза на планетатаВенера 'и това обстоятелство

днес служи за установяваневремето ~a царуване на споменатиявладетел. В

Месопотамияса намерени,глинени таблички с начертани,три концентрични

хръга върху тях, lCоито са подразделенис 12 радиални ли'иии. Във всяка една

от тези 36 ча~ти стои имет.о на едно съзвездие,с н'Jкои щrфри.· Това са т. нар.

астролабии, които вероятно представряват ~ебесна f\:ap:ra. В копия ,от VП в.

пр. Хр. В .!J.Ba текста, наречени ти! AP1~, непод~ижните.з~езди са поставени

в тp~' небесни пътя, .
Въпреки астрологическата насоченост на наблюдения:га,., която прави

впечатление и в запазените текстове, вавилонците I:IMaT ,редица постижения.

Те установяват например, че .слънчевите затъмнения. настъпват само ,при

новолуние, а лунните - само при пълнолуние. Текстове с подобни наблюде

ния получава и известlЩЯТ елинистически астроном :ПТОJIеме~ ,;8 Алексан
дрия. В цяла поредица ДРym текстове са означени не само СЛЪ1Щето, луната

и оста]iалитевидими с невъоръжено,ОКОnланс;;ти, но в тях личи и стремежът

събраните данни да послужат за предсказване на новолуния, затъмнения,

'изгреви и залези на планети;те. .' .
в Египет също намират разпространение редица астрономически по

знания. По-специално наблюдеНИЯ'Fа на Сириус. (египетския So\is) играят го

ляма роля за установяване на египетския календар и на Her.pBoTo отклонява

не спрямо действителната слънчева година, З,а която ,има удивително точни

данни. Египтяните различават също пет планети (наречени "звездите,КОИТО

не познават покой~') и им дават съответни имена. "Червен Хорус" е Марс.

Голямата'мечка те наричат ,,}Срах на бика" ..Твърде рано·и.в Египет вниМа

нието е насочено към това \Ца се установи какво трябва да се прави във

всеки отделен ден, което е'~вързано със съответни МИТРЛОГИЧ~СI\Jf 1"!р.едс.:r~ви,

въпреки че астрологията при египтяните не ДОС1'ига ПОЛQжението, характер

но ·за нея във Ва,вилония. Тук не е намерено .подоБНОJразпределение 'на ввез

дИТе както при вавилонците:, "Бог Енлил :t;осподствува, пад 3). звезди на 'се

верното небе, бог Ану над 23 звезди до. екваТ9ра, и IБОГrЕа заповядва н.а

звездите от южното небе" ,(текст от vш .в. пр. Хр:). rЗабелeж:итeJШQто при

егиnтяните.~ и това, че теХ!:IИЯТ религиозен Живот е ориеН11иран:' по небесните

направления. Всеки строеж на.храм се предшествува о,т наблюдения.върх'у

звездите, както показват стенописи. На тав~ни на,l'рqбове и храмове се изоб

разява небесната сфера хато ~ по~о~а и, последова.телността f!~ СЪЗ,вездия

та. Пирамидите също са специално ориентирани. ЛО ~peMeTO щ,\ ТУТl\10Зес

111 се наблюдава светещо iliебесно тяло, навярно Халеевата комета.

География u еmно.графия. Опит за обобща!3ане на географскитt1 позна

ния в една водеща страна'като Месопотамия представя една "карта на земя
та", открита там. На ~ея земята е изобразена nЛ9ска. Тя е пресечена от

Ефрат и Тигър и ОТ всички страни е заобиколена от води - световния океан.
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280 Докато ОТ другата страна на този океан са островите(наричаIЩв съвремен

ната ни литература често "острови на блажените" по аналогия с гръцки

представи), посещавани някога от митически лида, земята, обитавана от

всички, е изобразена в средата подобно на плаващ остров. Над тази пло

скост се издигат небесни сводове (три или седем), укрецени по краищата с

помощта на нещо като бент. Под земята е преизподнята. Някои елементи

в библейските сведения подсказват, че израилтяните споделяли тази пред

става за географиятана земята (срв. Бит. 1:8; 3 Царств. 8:27; Ис. 40:22; Иер.
33:25; Пс. 71:8; Ам. 8:12). Това е и обяснимо, тъй като патриарсите идват

от Месопотамия, а и Палестина и Израил изпадат често под месопотамско

културно влияние.

В Библията са споменати около две хиляди географски места - области

и страни, градове и села, плаНШIИ и долини, морета и реки. "Библията е на

първо място историческа литература, която разказва как Бог е посещавал

човеците в определени времена и места. География, история и религия са тъй

неразривно свързани в нея, че религиозната вест не може да бъде правилно

разбрана без да се обърне внимание на обкръжаващата среда и условията

за Откровението" (Дж. Е. Райт). Данните в Библията са от областта както

иа физическата география, така и на политическата и историческата. В север

110 направление израилтяните имат познания за народите чак до страните на

Гог и Магог, Тувал и Мешех, Гомер (Иез. 38 гл.), т. е. чак за скитите и

кимерийците, но в техните азиатски области южно от Кавказ. На юг погле

дът стига до Арабия н Офир (Пс. 71:15; 3 Царств. 9:2 сл.), като втората

страна не се локализира със сигурност днес. На изток са познати не само

Вавилония и Асирия, но и Индия, а на запад Египет, Либия, Кафтор (Крит)

и Тарсис (финикийска колония в Испания) (Бит. 13:1; Иез. 30:5; Ам. 9:7; Ис.
2:1б; 23:1). Спорно е, дали под Синим (Ис. 49:12) трябва да се разбира Ки
тай. Ако на споменатата месопотамска карта Ефрат и Тигър текат по среда

та на земята и Месопотамия по този начин е в центъра, за Стария Завет "в

средата на народите" (Иез. 5:5) и "пъп на земята" (Иез. 38:12) е Йерусалим.
За ориентировка служи страната на слънчевия изгрев: изток е това, което

стои отпред (qedem), запад се счита стоящото отзад ('aQor), юr е дясната

страна (tёjmап)~ а север - лявата страна (s"m'ol). Разбира се, има и паралел~

ни названия въз основа на физико-географските особености на тези посоки:

"море" Оат) се използува за означаване на запад, защото там е Средиземно

море за палестинския жител, а "суха (безводна) земя" (negev) за юг, понеже

на юг се простират пустинните райони.

Вестите в старозаветните книги и в извънбиблейските из~ори за народи

те в древния Близък flзток се дават съобразно съществувалите политически

връзки и влияния. Раз6ираlluята за произход на едШf народ се примесват с

налuчните му културни, тьрговски и други врьзки. И това не е някаква теоре

тична грешка. Самата ежедневна практика е такава. Обединението на хората

не е само на родствено-племенна основа. Семейството и родът се увеличават

не само по естествен прираст чрез раждания, но и-вследствие присъединява~

нето към тях на хора, упражняващи същия занаят, както и на робите, които

се считат.за домашни членове (срв. Бит. 15:2; 30:3; 9). В същото време по

големи общности и народи могат да изчезнат. Филистимците например,

които са от индоевропейски произход, твърде скоро възприемат ханаанската
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религия И ханаански обичаи, ханаанизират се, а впоследствие се претопяват 281
от израилтяните. Остава само името им. Всичко това трябва да се взима

под внимание при разглеждане Бит. 10 гл. Въпреки това обаче сравнително

точното определяне на етническата принадлежност на редица народи е въз

можно. Названия като "семити" и "хамити" остават валидни и'в съвремен-

НИЯ научен език. Именно в Библията е нamще опит тези народностни общ-

НОС111 да бъдат КЩlЛИфицирани в групи по произход. Днес понякога е труд-

но обаче да се съди за точността на тези сведения, тъй като понякога едни

и същи племена или народи в историческите извори носят различни имена

(например ханаанците и финикийците) и обратно, различни групи носят

сходно име (хетите и завладяното от тях население; аморейците).

Естествознание. Флората и фауната на Палестина са добре познати на

старозаветните писатели. Познания са натрупани и за растения и животни

от дале'lНИ страни, благодарение например на внос на благоухания или на

разкази на търговци. Соломон се славел като добър познавач на растител

НИЯ свят, като се почне от ливанския кедър и се стигне "до исопа, що НИlCне

по стените" (3 Царств. 4:33). За задълбочено наблюдаване на външния вид

на животните и техния живот има данни в книга Иов - за скалистите козли,

носорога, пауна, камилската птица, коня, ястреба, орела (39 гл.).

Познания за животните имат и другите народи. За вътрешностите им

обаче се съди само във връзка с това, доколко може да се гадае по тях.

Затова най-добре се познава например черният дроб на агне и други живот

ни. В Мари са намерени 32 глинени модела на черен дроб - на нормален

дроб и на такъв с изменения, въз основа на които се гадаело.

Математика. И в тази област водещи са ,отново Месопотамия и Еги

пет. За съжаление от огромния брой намерени К!lIиноnисни таблички малко

от тях са с математическо съдържание. В Т. нар. проблемни текстове писари

те се занимават с алгебрични и геометрични проблеми,а в другите се срещат

умножения, деления, изчисления на квадрати, квадратни :корени, куб и т. Н.

Много от тези текстове са от Нипур и изглежда са служили за обучение

в училmце за писари. На практика се знае И'съдържанието на по-късната

питагорова теорема. По сложен път се изр~яват също уравнения, в каквито

понастоящем се използва хикс. Според Х. Сагс стойността на 1t с 31/8' се
отклонява от точната стойност с 0,6%, докато в Израил по време на Со.цо

мон, едио хилядолетие по-късно, тази стойност е значително по-неточна.

дава се с :кръгло 3. Повечето от табличките свидетелствуват за практическа

та насоченост на изчfiсленията и сложностга им, тъй като древните месопо

тамски писари боравят с шестдесетична система. Разделянето на кръга на

360· остава обаче и до днес валидно.

Намерените египетски математически документи са съвсем малко на

брой (четири папируса, едиН пергаментен и две дървени таблички). Има и

хипотези, които се мъчат да обяснят някои постижения в строителството,'

като понякога се отива до фантастика (например за изчнсленията при.Пира

мидите). Египтяните имат десетична система. Те нямат зна:к за нулата 'и

вместо нея са оставяли празно място. Естествено познават ДО9ре .умноже

нието, делението и т. н., :както и уравненията, но. се счита, че вавилонците

са изнамерили алгебричните уравнения на втора степен. Геометрията при

египтяните има чисто практическо приложение - за измерване на повърх-

Библейска археология



282 нocrи. Капо по всичко ИЗГЛC)IЩа, еrшпяюrre знаят .~ се изчислява повърх

ностга на правоъrълник и на rpиъrълник. за 7t дават стойност 3,16. От
папирус Rhind е известно, че се интересувати от теорети'Щатачаст на мате

матиката, тъй като ПРli изчисления употребяват изрази като "тъй е", "той

се отнася" и др.

Израилтянитеживеят на кръстовищемежду две високи култури, НО ня

ма данни те да са отишли по-напред в усвояването на постижениятав тази

област. Практическите нужди изискват обикновени изчисления. Необходи

мите познания при цо-големи строежи и измервания отначало се поверяват

на чужденци (при Соломон - на финикийци, срв. 3 Царств. 5:18; 7:13 сл.),

тъй както и начело на ffilсарите е поставен еrшпянин. Едва по-късно се

създават израилски спеl.Ufалисти. за I.Ufфри се използват буквкre на азбуката, като

подробности за. начина на изчисления не са известни.

Медицина. Медицината в древността е тясно свързана с религиозните

представи и култа. Самото название на лекаря на акадски сочи това: asu
идва от шумерското а-ш, което означава: "мъжът, който познава вода (или

зехтин)", ТЪЙ като той първоначално предсказва посредсТl~ОМ вода (лекано

мангия), призовавайки на помощ бога на водата Еа. Покровители на меди

цината във Вавилония са богинята Гула и Ниназу, чийто син има за символ

тояга с две преплетени змии - символ, който е в употреба до днес. Редица

параграфи от зажоните на Хамурапи са посветени на различните лекари

специалисти на болестите, които се лекуват, на отговорностите на лекарите

и заплащането им. Сведения дават и глинени таблички от библиотеката на

Асурбанипал. При диагнозата се посочва кой бог или демон се е намесил.

Например епилепсията се свързва с богинята Иштар. Между съставните час

ти на медикаменти се споменават и фантастични неща (кървава женска дре

ха, уши на черно куче и т. н.). Лекуването е свързано и с магически формули

от светилището, докато например в ръката на болния се поставя кървавото

сърце на козле. Има и рецепти с раститеmш съставки, мед, мляко, ечемик,

опиум и Т. н.

Извори като папирус Еберс дават богат материал и за египетската ме

дицина. Редица нейни особености са резултат от внимателни наблюдения,

наред с маrnчecккre формули. Еrnrnянкre c<,l имали и лекари спеI.ЩaЛИСТИ 
по очни болести, зъболекари, хирурзи. Правят се например пломби с мине

рален кит и разклатени зъби се укрепват със златна тел (един вид "мост").
На сърцето се придава голямо значение и се изтъква, че всички телесни съдо

ве са свързани с него, докато за значението на бъбреците например няма

нито дума. Лекуват се често заболявания на дихателни:те пътища. Папирус

Едуин Смит се занимава със счупвания на ключицата, раменете, носа, ребра

та и др., I<ОНТУЗИИ на гръбнака и пр., като се дават данни за изследването,

диагнозата и за лекуването. Анатомическите познания изглежда помагат

при балсамирането.

Старозаветните данни за медицинските познания на израилтяните са

оск:ьднu. Само при описание на проказата се посочват симптомите и и се

говори за-различаването и от другите подобни болести (Лев. 13-15 гл.).

Свещеницитеса задължени да проследяватразвитието на тази болест и да

установяватоздравяването,но за лекуване, освен спазванена хигиена (изми

ване, изпиране и пр.) не се казва нещо повече. За лекари се говори съвсем
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малко (срв. 2 Парал. 16:12). Прибягвало се и към помощта на пророци (3 283
Царств. 14:1 сл.; 4 Царств. 1:2 СЛ.; 8:8-9; Ис. 38:1). За лечителната дейност

на пророк Елисей се говори специално (3 Царств. 17:17). Най-добрият лекар

за израилтянина е Бог, а най-доброто лекарство - богоугоден живот и весе-

ло сърце (Притч. 17:22). Рани и възпаления се лекуват с лапи, маслинено

маслб и превръзки (Ис. 1:6; Иер. 8:22), балсам (срв. Иер. 46:11; Иез. 47:12),
който се взима от балсамово дърво, отглеждано по-специално в Ен-геди

при Мъртво море. Пророк Исаия препоръчва лапа от смокини за лекуване

на цирей (срв. 4 Царств. 20:7; употребата на смокини и в Угарит~. Използват

се и минерални води. Лекуват се СЪЩО счупени кости (срв. Иез. 30:21). Откри-. ,

Фи~. 228. TpanaHaци.~. Череп, намерен /1, ЛахиlU (о/(оло 700
~. пр. Хр.). Лодоб"а находка има и в Йерихо!/ от ХУl1 в. пр.
Хр. Свидетелство за напредналата медицина в

юдейското царство по /lpeMemO на nро'р. Исаия. На

едш/ от !IlaxulUKume черепи личи, че отвореното място

"а черепа е започнало да се закрива.,Лахиш е важен

адмиl/истративеl/ и военен чешnър·в /Ожна Юдея, но

ня..,а дат,и само там да е nррчьфтЛ6ала медиц!,ната.

Очакват се nодоб"и "аходки и от дp)'~и /нест.а

тите в Ла.)}иш 'lерепи с направена тра,пашщия. от коитq може ,Щ1,се З<\I\JJЮ'III.'
че поне един от оперираните е живял продължитеJПfО време след операцията,

говорят и за наличие на по-развита хирургия. Не е известно обаче, какво

точно се е целяло при тези операции. В книга Иисус син Сирахов на два

пъти се изисква изрично да се почита лекарят, защото е потребен и Господ

го е дал (38:1, 12). Причина за това е и подценяването на лекари, които

наред с медицински полезни рецепти са употребявали СЪЩО езически магии.

Затова именно се подчертава кой лекар е полезен - онзи, който вярва в

Господа (Яхве) и не примесва медицината с.езически суеверия. В полза на

предпазването от болести служат и Iipедписанията в БиБJПfята за мйене и
чистота и за водоемите, които трябва да бъдат винаги чисти (срв. 2 Парал.

23:3; 4 Царств. 20:20). Мъртвите трябва да бъдат погребвани извън селищата

(Бит. 23:4--11), мъртвото тяло и гробовете се считат за култово нечисти,

което, от една страна, предпазва от увличане в култ към дедите, а, от дру

га, - от разпространение на зарази. При една опустошителна епидемия те

лата на починалнте биват изгаряни (срв. Ам. 6:10). Въпреки всичко това

начинът на живот в тесните, нехиrиенични градове, липсата често на канали

зация и водопроводи специално в гъсто населените квартаЛи при обикнове

ните граждани в Израил, а и в ос-rаналите страни на древния БлизiЬк Изтqк,
е предпоставка за разгаряне на епидемии, които опустошават нерядко ог-

ромни проСч>анства. . .
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284 § 47.
ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Небесните светила слънцето и луната служат за определяне на времето

от незапомнени времена (срв. и Бит 1:14; Пс. 103:19). Денят си остава основ

на единица при всички видове календари, които са били създавани в течение

на хилядолетията. Ориентирани към луната и слънцето, календарите са два

основни типа: лунен с около 354 дни и СЛЫlчев с 365 дни за една година.

Древните египтяни употребяват отначало лунен календар, който свързват с

изгрева. на Сириус (египт. Sops). По този каЛендар са определени и религиоз
ните празници. От началото на III хил. пр. Хр. влиза в употреба слънчевата

година (12 месеца по 30 дни и 5 допълнителни дни). Разликата между кален

дарната и действителната година не се взима под внимание с оглед на перио

дично изравняване, поради което тя постепенно все повече нараства, докато

след 1460 години пак началото И съвпада с изгрева на Сириус. Когато след

20~300 години тази разлика става очебийна, египтяните отново прибягват

към ЛУШiИя календар, като вмъкват по един допълнителен месец и установя

ват цию,л от 25 години. Едва през 237 г. пр. Хр. се издава указ при всяка

четвърта година да се вмъква високосен ден в слънчевия календар. Както е

известно, това се възприема от Юлий Цезар при 'неговата календарна рефор

ма.

В Месопотамия (както и в други страни) е в употреба лунен календар

Фuz. 229. Слънчев часовник от Гезер. Jj дупчицата отстрани е била закреnеllа nръч.ка, .{върля

ща CRHKQ tJЪpxy чаСO<Jника. В AJlBO (на обратната страна на чаС0811111,а) I! Ml!plll!nllla.~,';О./('нuчи./

пред САЪнчевUR бог

Фuz. 230. Смнчевинm часовник на цар Ахав от Са.чари!/. Реконструкци." ВЪЗ основа на египет

ска находка (по Ма.лlU/ат)
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с най-различни варианти, като месеците носят различни имена и имат поред- 285
но 29 или 30 дни. Хамурапи въвежда като задължителен календара от Ни-

пур. В Нузи са в употреба отчасти хуритски месечни имена. В Асирия едва

при Теглатфаласар 1 (1115-1077 г.) се възприема вавилонският календар,

според който годината започва в първия ден на пролетния месец iшсану.

На всеки две-три rодини се вмъква високосен месец - след шестия месец

(улулу) ~ЛИ след последния (адар), който удвоява изтеклия месец. Вавилон-

ските астрономи използват при изчисления цикъл от 19 години, в който би

трябвало да има седем високосни месеца, за да бъде лунната година израв-

нена със слънчевата.

Вестите за древния календар в Ханааll са оскъдни. Естествено, когато

той е под египетска власт или влияние, в сила е египетският календар. В tell
ed-duweir е намерен надпис от ХПI в. пр. Хр., В който се датира доставка

на IШ1еница във втория и четвъртия месец на разлива (на Нил). В Северна

Сирия се чувства хуритското влияние. Запазени са и ханаански имена на

редица месеци, без да може да се установи тех.нияТ порядък.

Ден. Египтяните броят денонощието от изгрев слънце до следващия из

грев и делят деня и нощта по на дванадесет часа, които естествено са различ

ни в зависимост от годишното време и от географската ширина. За месопо

тамските жители денят започва от вечерта и продължава до следващата ве

чер. Дели се на дванадесет beru (по два часа), а всеки беру - на тридесет

(т. е: около 4 минУти). И тук "часовете" поради начина на определяне на

самия ден (от изгрев до залез) са различии.

В Израил няма отделна дума за денонощие, и затова се употребява

изразът "ден и нощ". Поставянето на "ден" на първо място говори за начало

на денонощието с утринната зора (срв. Втор. 28:66; 1 Царств. 30:12). В по

къснешните старозаветни книги (срв. Ест. 4:16; Дан. 8:14; Пе. 54:18) поря.дъ

кът е обратен. Наред с тези разбирания е засвидетелствувана практиката за

започване на деня (денонощието) o:r. вечерта. Лунните фази се набmoдават,

за да се определи времето на празниците (Сир.43:7). За някои празници из-.

рично е посочено, че започват- от вечерта (Пасха,~ Безквасници), но същевре

менно 01'НОСНО тези два празника по дати - 14 и. 15 нисан,. излиза, че те

започват от сутринта (срв. Лев. 23:32; Изх. 12:18). Вероятно тук се отразява'
.промяна в практиката.

Нощта се дели и преди плена на три стражи (първа, Плач Иер. 2:19;
полунощна, Съд. 7:19; последна или утринна, ИЗХ. 14:24). В новозаветно

време е възприето римското деление на четири стражи, което е било обичай

но при египтяните. Различното време през деня се посочва с негов характе

рен белег: утринна заря, сутрин, залез, вечер.(ерв. още Бит. 24:11). Думата
sa'ah, която в по-късно време означава "час",·е налице само в арамейската

част на книгата пророк Даниил (4:16 и др.) и:то в смисъл на миг, момент.

От II хил. пр. Хр. насам в Месопотамия и в Египет са известни слънчеви

те и водни часовници. В Гезер, на палестинска почва, е открит един египетски

тип слънчев часовник (ХIII в. пр. Хр.). В Ис. 38:3 и 4 Царств. 20:9 сл. се

говори за "вървене" на слънцето по "стъпалата на Ахаз". Всички специалис

ти са на мнение, че става въпрос за слънчев часовник. И. Ядни счит.а, че той

е бил от двоен тип - сянката най-напред е слизала по стъпала, а след като

слънЦето постепенно се обръща западно, хвърляната от него сянка постепен-
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286 но се изкачва по С'гьлалата от другата страна на стъпаловидния слънчев

часовник.

Седмица. Египетският месец в слънчевия календар (гражданския) е раз

делен на три декади (3 х 10). Трудно е да се каже, дали някои следи в писмени

и веществени източници говорят за такова деление и в Израил. Все пак тези

данни са от интерес. Траурът за Аарон например продължава 30 дни, една

пленена жена трябва да оплаква своя дом също 30 дни (Числ. 20:29; Втор.

21: 13), а десетият ден на месеца изглежда е дата за празник или някое съби

тие (срв. Изх. 12:3; Лев. 16:29; Иис. Нав. 4:19). Южно от tel1 е1-Гас'а и в

tel1 ed-duweir са намерени кокалени части с линии и ДУПКИ, наредени 3 х 10.
Предполага се, че те са служели за отбелязване на дните по декади.

Произходьт на седмицата е неясен. При една лунна година би трябвало

да се очаква деление вътре в месеца по лунни фази. Петнадесетият ден на

месеца има специално значение само в асирийско-вавилонския календар. То

ва е денят sapattu.cъc специално значение. И старозаветната собота е по

ставена в редицата празници, които са свързани с лунната промяна - ново

лунието (4 Царств. 4:23; Ис. 1:13) и пълнолунието (Ле. 80:4, в мас. текст Пе.

81, се употребява думата kese' - пълнолуние; в синод. превод: "в определено

време"). По-лесното установяване времето на даден празник, когато не е

имало печатани календари като днес, се постига, когато той е свързан с

лунна фаза, както е при Пасха с Безквасници и Шатри (на 14-15 число

съответно в първия и седмия месец), т. е. при пълнолуние. Установяването

на тези празничниднИ спомагаи за определянетона деня на други празнипи,

свързани по един или друг начин с тях (Петдесетница,Очищение).

Положениетовъв Вавилония е по-сложно. Във вавилонскиякалендар се

отделятняколкодни'в месеца, които съвпадатсъс седмияден (седмият,чети
ринадесетият,двадесети първияти двадесети осмият), но също така и други

(деветнадесетиятнапример), тъй че през XI в. пр. Хр. В асиро-вавилонския

календар се наброяват повече от четири подобни дни, които се считат за

нещастни. Вавилонците нямат седмица. Според една хипотеза въз основа на

таблички от Кападокия тяхната "седмица" (неделя) е една пета от месеца,

т. е. има шест дни. Следователно излиза, че израилтяните са попълнилИ

шестте дни със своята събота. Това, което е ,cнrypHo, е че числото седем

има особено значение в живота на древните жители на Близкия Изток: в

епоса на Гилгамеш, в угаритски текстове, в Стария Завет (една седмица

сватба, Бит. 29:27, траур, Бит. 50:'10, радост с приятели, Иов.2:13, празнични

трапези, Ест. 1:5 и пр.). Въпросът остава нерешен, дали седмицата е образец

за някои обичаи на празнуване ИЛИJПOбимото число седем е'оказало влияние

за създаване на седмиnата, която само приблизително съвпада с една лунна

фаза. Иначе седмиците не изпълват месеците точно и се падат в различни

техни дни. Израилската седмица се отличава от египетската "седмиnа" и ва

вилонската още с това, че е религиозно обоснована със съботния ден и вко

ренена в целия култ. По-късно юдейски религиозни групи ИЗдИГат значение

то на седмицата много повече, като сакрален елемент (срв. Кннra иа юби

леите и кумранските ръкописи).

Месеците. В оригиналния старозаветен текст за "месец'· се употребява

почти винаги думата ~odes, а в отделни случаи - ханаанската- дума jerah
(l Царств. = 3 Царств. синод. превод, 6:38; 8:2). Тази именно дума показва.
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че ханаанският и израилският месец е лунен. Той има 29 или 30 дни. Отнача- 287
ло израилтяните използват ханаански имена за месеците - етаним (3
Царств. 8:2), зив (3 Царств. 6:37), бул (3 Царств. 6:38) и авив (Изх. 13:4).
Липсата на останалите имена подкрепя заключението, че библейските ав-

тори съзнателно избягват да ги споменават, тъй като те имат езическо звуче-

не. Затова се прибягва и до една практика, засвидетелствувана в Египет и

Месопотамия - вместо име да се посочва поредно<;:тта на месеца в самата

година: в първия месец, или в петия месец и Т. Н., като в отделни случаи се

прибавя означението на тази поредност към ханаанското име (срв. 3 Царств.

6:38; 8:2). НазваНllето "авив" се запазва дълго време, понеже означава

"клас" - през този месец класовете узряват и започва жътвата,. Й. Ахарони

сч:ита, че в един надпис от Арад е запазено и ханаанското име за един от

летните месеци z'h (за), което може би е налице в Ис. 18:4.
В земеделския калс1tдар от Гезер има засвидетелствуван друг обичай за

посочване на време като четири названия фактически отrоварят на по два
месеца, а други четири за по един, т. е. J;'олеми части от годината равни на

два или един месец носят имената на извършваната през тях селскостоnан

с!<а работа: 'sp - жътва, zr' - сеиrба, Igs - късна се~тба, 'sd pst - скубане

лен и Т. н.

С усилване на вавилонското влияние и настъпването на вавилонския

плен постепенно навлиза употребата на вавило1tските наименования на месе

ците. ,Отначало това среща съпротива също поради езическия характер на

някои имена (например тамуз - на бог Тамуз). В Гезер има намерени таб

лички, датирани с вавилонски месечни имена, но те са на акаДСК!i, когато

cemnцeтo е под асирийска власт. Пророците Иезекиил и Агей употребяват

само поредното число на месеца, но у пророк Захария се срещат вече вави

лонски имена (срв. 1:7). Тъй като персите възприемат вавилонския календар,

ЕлефаНТИНСКИ'I"е папируси са датирани по този календар. Борбата на Мака

веите и хасидеите отново води до изпадане от употреба на езически имена

за месеците и затова те се споменават по тяхното поредно число (срв. 1 Мак.

9:3, 54; 10:21 и др.). В апокрифи като Книга на''Юбилеите не се споменава

НlITO едно месечно име. Въпреки това в библейската литература и в по-къс

пешното юдейство си пробиват път вавилонските имена на месеците.

1. Нисан!....... отговарящ на нашите март-април (Неем. 2: 1)
2. иййар -април-май

3. сиван - май-юни (Ест. 8:9)
4. тамуз - юНи-юли

5. аб (ав) - юли-август

6. елул - август-септември (Неем. 6:15)
7. тишри - септември-окто~ври
8'. мархешван Qктомври-ноември

9. кислев - ноември-декември (Зах. 7:1)
~O. тебет (теве1") - декември-януари (Ест. 2:'16)
11: шебет (шевет) - януари-февруари (Зах. 1:7)
12'. адар- февруари-м~рт (Ест. 3:7)

През елинистическата епоха навлизат в употреба македонски ,названия
на месеците. Някои от тях са засвидетелствувани в неканонически,КНИГИ

Sаv8tКО(,;И .1.6001COptv8io<; (7) в 2 Мак: 11:21, зо, зз, 38 и .1.\)(j'tp6<; в ТОВ. 2:12.
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288 Годината.Израилтянитеси служат с лунния календар, но както изглеж-

да познавати слънчевия- за библейския патриарх Енох се казва, че е живял

365 години (Бит. 5:23), а числото 365 съвпа:ца с дните в слънчевата година.

Освен това според автора ва книга Битие потопът е траял дванадесет месеца

и единаДei;ет дви (Бит. 7:11; 8:14), т. е. дванадесет лунни месеца, 354 дни, и

11 дни = цяла слънчева година от· 365 дни. Това е един интересен факт,

който показва отдалечение от месопотамските сродни разкази.

В старозаветните книги няма данни, кога се въвежда в Палестина BMЪK~

ването на високосен. месец. Най~ранната податка е във 2 Мак. 11:21, когато
се споменава македонският месец диаскорос, който изглежда, че е високосен.

Както в Стария Завет, така и в земеделския календар от Гезер се говори

само за 12 месеца, но и трудно би могло да се очаква при ежегоден цикъл

в селскостопанската работа да се взима под внимание тринадесети месец,

-.коЙТо не се явява редовно. Във всеки случай въвеждането на високосен месец

не е от времето на Давид и Соломон. Давидовите управители са 12 на брой,

ако би имало тринадесет месеца през няколко години, какво би било в този

тринадесети месец без управител? При това Соломон разпределя страната на

12 окръга, като задължава всеки един да се грижи за събиране на припаси

и данъци в определен месец (срв. 3 Царств. 4:7). При подобни реформи,

които целят стабилизиране на новосъздадената държава и поради това по-

.~азват отказване от племенното устройство на 12 колена, друг брой, разли

'!ен от 12, иа който народът е свикнал, трудно би могъл да бъде въведен

изведнъж. Затова може да се приеме, че въвеждането на високосен месец е

дълъг ПрОЦei; и в Палестина, както това е в Месопотамия например.

В Палестина климатическите условил налагат друго деление на година

та - на два сезона, за разлика например от египетските условия, вследствие

иа конто има обособяване на три части: разлив (на Нил), растеж на посято~

то, жътва. В елинистическата епоха се въвежда там и четвърти сезон - есен.

В същата епоха се променя сезонното деление и в Палестина, както се вижда

от кумранеки документи. Ориентировката е по двете равноденствия през

годината и двата слънчеви "обрата" през лятото и зимата. Образуват се

четири тримесечия.

Въз основа на старозаветни изказваlШЯ е трудно да се установи, кога

точно е било началото на годината. Това се дължи не на някаква неяснота,

а поради НЗЛИ'IИе на две традиции. В най-етарите литургически сведения

(наричани понякога в литературата "литургически календари") - в Бит.

23:14--17 и 34:18-23 изброяването на празниците започва от пролетта, с

месец авив. В други текстове (Изх. 34:22; 23:16; 1 Царств. 1:20; Пе. 18:7) и
в земеделския календар от Гезер началото на годината се отнася към есента.

Така в живота на Израил се отразява също в това отношение колебание в

областта на календара, каквото споделят и други съседни народи.

Неправилно ои било въз основа на приведеното да се твърди обаче, че

е налице една "литургическа" и една "гражданска" годипа. Литургическата

съществува само дотолкова, ДОJ<ОЛКОТО празниците се подреждат независи~

мо от народните празненства и обичаи, които може да претърпяват измене

ния в по-голяма степен, докато основните израИЛСJ<И празници остават по

стоянни. В полза на това заюпочение говори и текстът вИерем. 36:22, когато
се посочва, че цар Йоак.им бил в зимния си дворец, когато било студено,
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през деветия месец, т. е. и при обозначаване на случка, която няма богослу- 289
жебен характер се употребявакалендарс начало на годината през пролетта.

Освен това за падането на Йерусалим в ръцете на Навуходоносорсе казва,

че това стачало през петия месец (4 Царств. 25:8). Според Йо:Иф Флавий
римляните запалват храма през 70 Г. сд. Хр. в същия месец, в които Навухо

доносор пленява Йерусалим, а източниците посочват, че римската победа е

през М. август. При това би трябвало да се приеме, че първоначално за

израилтяните новата година е през пролетта, но по-късно под асирийско и

вавилонско влияние постепенно се въвежда календар, според който това на-

чало е през есента. За това спомага и съществуващото селскостопанско виж-

дане за протичане на годината (срв. Гезерския календар). Така седмият ме-

сец добива името "ти'шри" (вавил.: tesritu = "начало"), без един от календа-

рите да измести другия. По-късно, в елинистическата епоха началото на

годината се поставя през пролетта, което не създава трудности за юдеите,

тъй като това отговаря на една от традициите им.

Изчисление на времето. Днес археолозите боравят с два вида хроноло

гия: а) абсолюmllа, т. е. с точно обозначаване на годината според нашето

съвременно леточисление (пр. или сл. Хр. или в граждански издания у нас

пр. или сл. Н. е.) за дадено място и дадено време; б) релативна (относител

на), т. е. по пластове, въз основа на типология ит. н., като времето се обо

значава приблизително съобразно нашето леточисление. В повечето случаи

археологията използва релативната хронология. Причина за това е, че в

древността в Близкия Изток по-специално не съществува разбиране за хро

нология, близко до нашето и липсва система за изчисление на по-големи

периоди от време. Напълно очаквани са затрудненията, на които се HaTыватT

археолозите и историците при изграждане на абсолютна хронология въз ос

нова на писмени и веществени извори. Пример за това е случаят с коригира

нето на годините на управление на бележития вавилонски цар Хамурапи, от

времето на когото до нас е достигнало не само неговото законодателство,

но и богата кореспонденция. В началото на нашия век царуването му се

поставя през XXIII в. пр. Хр., впоследствие през ХХ в., а след 1940 г. 
през XVIII в. пр. Хр. Споредхронологическиизчисленияна акад. В. В. Стру

ве годинитена управлениетому са 1792-1750 Г. (срв. и Х. Сагс), според У.

Олбрайт и други - от 1728 до 1686 Г.

Египетската история като че ли по начало се характеризира с по-добър

порядък. Тя е "вместена" в поредица от 30 династии, които египетският

жрец Мането (III в. пр. Хр.) прави известни на елинистическиясвят. Той е

използвал списъци от ранно време от типа на Туринския папирус и Палерм

ския камък. С помощта на други, повече или по-малко фрагментнисписъци,

изпъква една последователност.Резултатите.са обаче далече от задоволи

телни, тъй като редица династииса едновременнии не се знае точно времето

на съвпадане на тяхното управление. Опитите за хронология на египетска.та

история все пак са и сполучливи, понеже различиятаобикновеноса от поря

дъка на едно-дведесетилетия. При контролнитедати, т. е. при такива, кои

то са установени въз основа на древни датировки според наБЛfQдения на

Сириус, има колебание до 4 години. За съжаление подобии свидетелства са

маЛ1<О. Сигурна е например седмата година от царуването на. Сезострис III
в 1872 г. пр. Хр., която заедно с няколко други подобни случаи дават опор-
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290 НИ ТОЧКИ за хронологията. Обикновено датиранията са по годините на

управление на даден фараон.

Изчислението на времето при израилтяните не се различава принципно

от онова на техните съседи. Обичаят да се излага миналото време с помощта

на генеалогии, които по-късно се заменят със списъци на владетели, е все

общо засвидетелствуван при родовия строй. в т. нар.u.iyмерски царски списъ

ци, които според формата, в която са открити, са от 11 хил. пр. Хр., се дават

в поредица династиите в Шумер от III хил. пр. Хр. В тях се споменават пет

града преди потопа..В Ериду цар Алулим'управлява 28 500 години,' Ала

гар - 36 ООО години, а други д'вама царе - 64 800 години. Освен тези ог

ромни цифРИ,се прави грешка и като се счита, че всяха династия е царувала

над цял Шумер. Подобно постъпва и жрецът Берозос в елинистическата епо

ха.

В генеалогиите има, от една страна, една линеЙ/lосm, но и тя се наруша

ва, като по мнението на съставителя им се пропускат оо-маловажни лица.

Например 'за времето от Леви до Моисей (около триста-четиристотин го,"

дини, срв. 1 Парал. 6:1-3) се посочват само четири поколения (Изх. 6:16
20) и, ако не .се знае ня:какво приблизително време, по тях биха могли да се

направят ПQгрешни изчисления. Затова опитът да се постигне едно леточис

ление за библейските патриарси и оттук за изминалите години до Рождество

Христово, не е сполучлив. При това и данните за години в ,Масоретския

текст, Самарянското петокнижие и Превода на 70-те (Септуагинта) на места

са различни. Нека си припомним още, че посочваните отци не са винаги

потомци по права линия. Давид говори едновременно и за Саул, и за Йона
тан като баща на Мемфивостей (срв. 2 Царств. 9:7). Роднинските обозначе

ния в онази епоха "баща", "дядо", "брат" и т. н. имат не само конкретно

значение, както е днес, но и едно по-широко, което включва и други роднин

ски връзки.

. През царската епоха при израилския народ продължава близкоизточна
та практика да се посочва времето във връзка с някое забележително съби

тие - например земетресение (Ам. 1:1), Изхода от Египет (Числ. 1:1) и др.,

или по година на царуването на даден владетел (срв. М. 1:1; Дан. 2:1 и

др.). Поня:кога има съчетаване на две подобни датировки, което може да ни

улесни - земетресение през дните на цар Озия (Зах. 14:5). Въпреки това

тези данни не са достатъчни, а могат да послужат само като ДОI1ълнителни

податки за хронологически уточнявания.

През царската епоха в двореца има специален летописец, който записва

важни събития по години от управлението на царя, като започва от първата

година, годината на възцаряването, независимо дали владетелят е започнал

да управлява в последните месеци на годината. Въз основа на открити вави

лонски документи например се вижда, че цар Седекия започва да царува

само един месец преди края на годината. Затова при този нач:ин на изчисле

ние на древните писари и летописци от голямо значение са синхронизмите,

които за съжаление са малобройни - победата на фараон Мернептах в Па

лестина и над израилтяните в 1225-1224 Г.; походът на Сусакимв Палести

на след смъртта на Соломон около 926 г. пр. Хр.; битката при Каркар,

Сирия, през 854-853 Г.; падането на Самария в асирийски ръце в 722
721 Г.; нахлуването на Сенахирим в 701 Г.; първото превземане на Йеруса-
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лим в 597 Г.; разрушаването на Йерусалим и началото на вавилонския плен 291
в 587-586 Г. пр. Хр.; едиктьт на Кир Персийски за връщането от плен в

538 г. пр. Хр. и др.

Няхолхо века след плена се възприема датиране по появили се ери 
най-напред по ерата на Селевкидите, започваща със завладяването на Вави

лон от Селевк 1 (312-311 г. пр. Хр.), например в 1 Мак. 1:10, а след това

по Макавеиската ера, от JtIризнаването на автономията на Юдея в 142 Г. пр.

Хр., в 1 Мак. 13:41 сл. и др. Има и датировки по годините на юдейското

въстание 64-73 г. сл. Хр. В други случ(\и е в употреба датирането /10 .тр(/(;

лението на римскитевладетелии на юдейските,включителноот Иродовата

династия.
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ЧАСТ,III

ОБЩЕСТВЕНА СТРУКТУРА,

ПРАВО И ВОЕННО ДЕЛО

Глава 1

ОБЩЕСТВЕНА СТРУКТУРА

И УПРАВЛЕНИЕ



§ 48. 295

ДЕМОГРАФИЯ

Демографските въпроси, свързани с населението на Близкия Изток и

специално на Палестина са от значение, тъй като правилното им разрешение

спомага при разглеждане на структурата на обществото, уточняването на

икономическата заангажираност на различните му слоеве, икономическата

му сила и т. н. За съжаление да1l1lUте, с които се разполага, са твърде оскъдни

и оценките са относителни. Древните извори предлагат цифри обикновено,

когато се говори за завоевания и за броя на пленниците. Като се остави

настрана възможността победителят да преувеличава в самохвалебствията,

прив~деното е спорадично и в никой случай не дава пълна картина за разви~

тието на даден район и за положението му в момента. Все пак някои оценки

са възможни.

АlIалите на асирийския цар Сеllахирим (Синаххериб, 705-681 г. пр. Хр.)

сочат, че при похода си в 701 г. срещу юдейс:кия цар Езе:кия той превзел 46
града и много села. В ръцете му паднали като плячка 200 150 мъже, жени

и деца. Тези данни могат да бъдат тълкувани по три начина: а) приведен е

броят на цялото покорено население на Юдея; б) цифрата е на отведените

в плен от асирийските войски; в) в посочения брой влиза населението само

на селищата, които асирийците превзеМаr. От библейс:ки извор не е известен

няка:къв асирийски плен в по~голям мащаб. Наистина, както отбелязва Р.

дЬО Во, в текста би могло да става въпрос за пленници, както е в паралелни

асирийс:ки източници. Все пак не е ясно, дали цялото това множество се

отвежда в плен в друга асирийска област. Р. дьо Во поради това мисли, че

би могло да е допусната и писарска грешка в цифрата - да е написано

,,~OO .150 вместо 2150. Палестинските градове по онова време не са големи,

а и Йерусалим не е превзет от сеНiiх'ириМ. Но да се предполага само една
.грешка без други данни би било рисковано. Първо, да се пленят само 2150
души от тъй много градове и села е невероятно. Второ, някакво масово

избиване не е извеСТI;lР. Асирийският цар не обезлюдява Юдея, както е било

със Самария до голяма степен, в която на мястото на отведените в .плен е

докарано население oi други страни (срв. 4 Царств. 17:24). При това той се
оттегля без да постЩ-не целта' си, задоволен от плячка и подаръци (срв.

асирийски надпис на пj:>l:i:Зl\1а) и дори внезапно (срв. 4 Царств. 19:35, масовия
гроб в Лахиш, пласт 111 с 1500 неподредени скелети, и Херодот). Нека при~

помним, че Теглатфаласар III пленява във всеки галилейски град през ,732 г.

пр. Хр. между 400 и 650 души, без да предприема някакво изселване. Вси~!ко
това дава основание да се приеме третата възможност за разбиране смисъла

на данните в .аналите на Сенахирим като най-вероятна.

Едно друго изчисление на населението на северното, израилското царст

во като че ли потвърждава ~OBa заключение. В 738 г. цар Менаим (Менахем)
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296 трябва да плати огромен данък на Теглатфаласар111. За да събере сумата

от 1000 таланта сребро той облага имотните, които носят И военна служба,

като всеки трябва да плати 50 сребърни сикли. Това означава, че в израил

ската царство със столица Самария има в това време около 60 ооо глави на

фамилии (1 талант = 3000 сикли), които са D сравнително добро икономиче

ско положение. Семействат-а, които те възглавяват, следователно броят

300 ооо до 400 ООО души. Към това население трябва да бъдат прибавени

занаятчиите, бедните, пришълците и робите. Би могло да се приеме, че цяло

то население в северното, израилската царство в такъв случай е близо до

милион. Ето защо в Юдея би могло то да е много повече от посочената

цифра от асирийските писари за пленници по време на похода'на Сенахирим

(200 150 души), която не се отнася за всички жители на Юдея. Несъмнено

е обаче, че те са по-малко от гражданите на израилската царство, тъй като

юдейското е по-малко по територия и има по-малко изгодни места за разви

:гие на земеделието.

Някои библейски данни от по-ранно време създават трудности за разби

рането им. В Изх. 12:37 сл. например се говори за 600 ООО мъже израилтяни,

които излизат от Египет. В Моавските полета израилтяните са 601 730 души
(Числ. 26:5-51). По времето на цар Давид се извършвапреброяванена насе

лението в една значително голяма територия, която включва Палестина,

областта отвъд ро' Йордан и районитедо Тир и Сидон и р. Оранта. В резул
тат се посочва числото 1 300 ООО души способни да носят оръжие (800 ООО

за северните колена, Израил, и 500 ООО за Юдея - 2 Царств. 24:1-9). При
ведените числа са твърде големи като се вземе под внимание, че по това

древно време гъстотатана населениетоие е тъй голяма. Важна роля в случая

играе библейската еврейска дума 'е/ер, която има значение както на "хиля

да", така и на "група", "отделение", "отряд". Когато се говори за способни

да носят оръжие би могло да се употребяватази дума във второто си значе

ние и в такъв случай става въпрос за 1300 отряда с неизвестен брой войни

във всеки от тях. Тъй както колената и родовете са твърде различни по броя

на членовете си, така и тези отряди биха могли да имат различно число

войни, защото до Давид включително войската на израилтяните се основава

на родовия принцип. При това главатарите на тези хиляда не са хилядона

чалници, а по един от всяко коляно (Числ. 1:16; срв. 1 Царств. 23:23). Самото
преброяване се окачествява от свещения писател като грях (като нарушение

по-специално на родовата традиция) и самите израилтяни са против него.

Това също поставя под съмнение, че посочените цифри са в хиляди. По

скоро в тези случаи 'еlер е употребена следователно в значение на отряд.

Някои сведения дава.т възможност да се установява приблизително

броят на знатните и занаятчиите. Саргон IJ съобщава, че той е отвел в плен

27 290 души от Самария след превземането и. Самият град по онова време

по пресмятания на археолози ще да е броял в мирно време около 30 ООО

жители. Несъмнено числото на пленените включва и намерилите убежище

израилтяни при тригодиI1шата обсада от малкия окръг около града и прИДо

шлите им сънародници след завладяването от асирийците на други области

на царството.

Отведените в плен от Навуходоносор IJ от Йерусалимв 597 Г. ръковод
ни липа са около 1О ООО души, към КОИТО трябва да се добавят занаятчиите
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(4 Царств. 24:14). Според данните в книгата на пророк Йеремия тогава вави- 297
лонската войска взима със себе си 3023 юдеи. В двете цифри лежи различно

предание, 'тъй като в столицата на юдейското царство вече има и множество

израилтяни, 'които са избягали от север след като асирийците завладяват
Самария. Йерусалим става единстJtеJlа столица и цар Йосия дори прави опит
за вкmoчване в Юдея на територия, която е принадлежала преди на северно-

то, израилското царство.

Да се установи броят на населението на Египет или на Вавилония и

Асирия е още по-трудно. 10 е и твърде различно' в течение на вековете: В

елинистическата епоха населението на Близкия Изток се увеличава значител

но. Пресмята се дори, че в Египет тогава има около милион юдеи. Сигурно

е само преброяването през 1931 г. в Палестина (на запад от р. Йордан),

'което посочва едно население от 1 012 ООО дynrи, което понастоящем е може

би утроено.
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298 § 49.
РОДОВО-ПЛЕМЕIlliОУСТРОЙСТВО

Световнатаистория е свидетел на неравномерноторазвитие на народи

те. През всяка историческаепоха има народи и племена, хаито стоят на.чело

в кулrypно-иконом:ическото развитие, коиТо се издиraт над дрynпe И са

ОТИlШШ напред в духовннге И материалните постижения (срв. Н. Ирибаджа

кав). Във времето, когато процъфтяватцивилизациитена шумерите и акад

ците в Месопотамияи на египтяните в долината на Нил, библейсхите пат

риарси живеят около Ур хато полуномади, макар и запознати по всяка ве

роятностс някои страни на напредналияобщественживот на месопотамски

те градскижители. Авраам напуска Ур и впоследствиеизпъхва като родона

чаЛIШК на народи, на първо място на израилския. В това прозира дреВН(lТf)

схващане за единството, което се основава на кръвно родство.

Оеновllа яд'ка на племето е голямото семейство, на което се отделя до

статъчно място в друга част на тази археология (вж. с. 165 сл.). Семейства .
обр,руват рода, а няколко рода едно племе. Вече ~e отбеляза, че увеличаването

на броя IШ членовете на семейството, а оттук и на рода и племето, се дьл:жи

не само на есmествеп nрирьст, но И на BKmOtIBaHe в него на присъединили

се групи, роби и родени в семейство~о ("домочадци") от родители роби.

Присъединяванетона групи към семейството и рода най-напред е резултат

на общи шпереси - икономически, за действена защита и др., като в редица

случаи това ново положение се скрепява с брачни съюзи или с даване на

наследствени права. Примери за това са случаите, когато Вала и Зелфа, кои

то не принадлежат към Якововия род както Лия и Рахил, раждат потомци

от Яков, които са призцати от него като легитимни (срв. Бит. 35:22, 26).
Авраам е на мнение, че ще го наследи дори Елиезер. от Дамаск, т. е. чиито

родители са от друг произход, тъй като сам няма мъжки наследник (Бит.

15:2 сл.; срв. обичаите в Нузи).

Увеличаването на броя на членовете на едно племе или род е в зависи

мост от икономическите възможности за развитие. Авраам и Лот се разде

лят в момента, когато поради нараствене броя на хората с тях (Авраамово

то семейство започва да брои малко по-късно над 1000 души) и на стадата

им се идва до стълкновения. За да се запази мирът между тях като роднини

и да не се нарущат връзките за взаимопомощ, те се разделят и отиват в

различни посоки (срв. Бит. 13:6 сл.). Съзнанието за племенна съпринадлеж

ност на двата рода не се нарущава и впоследствие Авраам се притичва на

помощ като в битка освобождава Лот и хората му (Бит. 14 гл.). Умножава

нето на членовете на рода (mispi.i.bli(h» не води винаги до деление, при което

се запазват съюзните връзки и съзнанието за единство. Разказът за произхо

да на моавци и амонитци съдържа именно такива податки на спомен за

общи връзки с Авраамовото потомство, които са отдавна разкъсани. По-
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добна мисъл се намира и в разказа за измаилтяните като произлизащи 01' 299
Авраам по друга линия (срв. Бит. 17 и 21 гл.).

ПлеметQ (ma!e(h); sebet) е по-голяма организациО1l1ta единица и обхваща

няколко рода. Израилският народ се състои от дванадесет племена (колена),
Не БИВIl обаче да се мисли, че числеността на рода и племето са постоянни

величини и че непременно един род включва по-малко хора от едно племе.

Така например Дановото коляно е наричано и род (Съд. 18: 11), поради своя

та малобройност. Не се заt5елязва и баланс по численост на родовете в едно

коляно. Родът на Гедеон (синод. Библия: JU1eMeTo) е най-малък в Манасиево

то коляно (Съд. 6:15). Различен е и броят на родовете в колената: Юдиното

има по едно време 5, Вениамин -- 7, Манасия - 8 (срв. Числ. ~6тл.).

Дванадесетте колена на израилtnЛf/uте са посочени в няколко разказа в

книга Битие по името на техен родоначалник: 1) Рувим; 2) Симеон; 3) Ле~

вий; 4) Юда; 5) Дан; 6) Нефталим; 7) Гад; 8) Асир; 9) Исахар; 10) Заву

лон; 11) Йосиф; 12) Вениамин. Впоследствие двамата сина на Йосиф - Еф
рем и Манасия получават равен статут с останалите колена като самостоя

телни (срв. тяхното благославяне от Яков, Бит. 48:5), а Левиевото се посве

щава на служение в светилищата и в други култови места, тъй че при наста

няването в Палестина своя територия получават пак дванадесет колена.

Схемата на колената показва неравномерно родство между тях, тъй ка

то, от една страна, са по-близки колената, свързани с Лия и Рахил, а по

далечни с тях и помежду си са тези от Вала и Зелфа. Един исторически акт

дава повод за създаване на хипотеза за произхода на дванадесетте колена.

В Сихем се сключва завет (договор) между Яхве и стареите на дванадесетте

колена. В исторически увод Иисус Навин изтъква' името на общия родона
чалник, Авраам, и след това народът тържествено обещава вярност към

едничкия Бог (Иис. Нав. 24: 1-28). Сключванетона такъв завет се сравнява

от М. Нот И други протестантскибогословисъс съюзите, които гръцки гра

дове сключвали в едносветилище и се наричали амфuктUОIlUU.Без да имат

общо кръвно' родство, жителите на градовете идвали в общото светилище

и там имали общ съвет. По същия начии, според хипотезата,се събирал цял

Израил, празнувалпразници при Ковчега иа завета и имал един закон (24:25
сл.). Затова се събрали изр~илтяни от всичкJ.i колена да накажат мъжете от

Гива за тяхното престъпление, сериозно нарушаващо Закона (Съд. 20 гл.).

Хипотезата е интересиа и в някои точки правдива - например~ че към

израилтяните, както към всеки един народ ищ[ племе в древност, се присъ

единяват хора, които не са техни роднини по произход, кръвни роднини.

Обаче тя не може да приведе нищо безспорно против съществуването на

Дваuадесетте колена, които са в КРЪ8UО родство nоме:ж:ду си. Слабостта на

хипотезата е в различни точки,: а) Организирането на колената, описано в

Числа 1:4 сл., е предадено без всякаКВО"предисловие за събр,ание щ:щобно
на това в Сихем по-късно. б) Песента на Девора, един от най-древните доку
менти в Стария Завет, признат днес в науката без оспорване, предпоставя

съществуването отдавна на племенната система на дванадесетте израилеви

колена (Съд. 5 гл.). в) По време на съдиите не съществува общ Bъpxo~eH

орган на стареите и никой не чувствува това като нарушение на завета, което

трябва да бъде наказано, както би трябвало да е, ако е имало само амфик

тианичен съюз. Няма и съвместни политически действия. Съдиите се издигат
в особено, трудни моменти и не от всички колена, 'а от някои (срв. Съд. 3;
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300 9; 15 гл.), и то само за освобождаване в дадения исторически момент. Гедеон

отхвърля предложението да ПРОДЪЛЖliJ служението с» след това, въпреки съ

блазнителния ханаански пример за царска власт, на който не устоява синът

му (срв. Съд. 8:22 сл. и 9 гл.). г) Числото 12 в случая още не говори за

съзнателно устроен съюз по примера на други племенни съюзи (в Елада,

при етруските, при измаилтяните, Бит. 36 гл., при потомството на Милка,

Бит. 22 гл.). Трябва да се различава едно действително обединение като

израилската от 12 колена, засвидетелствувано поименно в редица текстове,

описващи различни исторически моменти, и простото изб.рояване на имена,

какъвто е случаят с Бит. 36 и 22 гл. При подобно изброяване само на имена

може да проличи желание те да бъдат подредени по подобие на израилските

родословtщ таблици и с тази цел дори да има съкращаване на имена или да
бьдат прибавени нови на по-късни потомци към имена от предишно поколе

ние. За съкращаването на списъците има примери (например и в Мат. 1
гл., за да се получат там по 14 рода). д) Предположението, че всяко от

дванадесетте колена е трябвало да носи служба в централното светилище

по един месец през годината, не се подкрепя от никакъв текст от Стария

Завет или някакъв извънбиблейски извор за Израил. С такава задача са нато

варени левитите (срв. Числ. -3:12; 8:16 и др.), а в древността е обичай служе

нето в светилището да бъде наследствено. е) Появата на съдиите не е резул

тат на организация, но е харизматическо призоваване - те са избрани от

Бога (Съд. 3:9, 15; 4:7; 6:14; 13:5) и Божият дух почива върху тях (Съд. 3:10;
6:34 и др.). Гедеон се колебае и иска знамение, но не от сънародниците си

и не в светилището (срв. 6: 11 сл). След знаменията Гедеон сам построява

жертвеник и започва самостоятелна борба (6:24 сл.). При една амфиктиония

би трябвало да се очаква общо решение при общото светилище, евентуално

знамения там ит. н.

Организацията вътре в семейството, рода и коляното се гради на ав

торитета на бащата и на старейшината, който се счита за наследник на

родоначалника, на праотеца. Отново трябва да се отбележи, че по това вре

ме са смесвали пряката родствена линия със странична, стига да има съот

ветно благословение. За осиновяване в собствен смисъл на думата не става

въпрос, тъй като всичко е в рамките на семейството и на рода, в който

всички 'са "роднини" и ТО близки, а по-скоро за утвърждаване на ново място

на "осиновения" вътре в тези рамки. Главата на рода' или на коляното е в

зависимост от старейшините (zСkёnlm), които имат власт в своите семейст

ва повече, отколкото главата на рода над своя род и главата на коляното 
над своето коляно. Затова в Библията разкази за глави на родове и на коле

на почти няма. Разказват се събития само за библейски патриарси и за вре

менни водачи (съдии). В мирно време, KaKro изглежда, всеки се е чувствувал

знаЧИ1'елно свободен в рамките на своето голямо семейство (срв. и случката

слевита,'който разглежда самостоятелносемейните си въпроси - Съд. 19
гл.; l\;1иха в разпрата си с Дановите синове също така действува отделно,

самостоятелно - Съд. 18 ['л.).

В старозаветното законодателство има проявена воля имуществото да

остава в рамките на рода. Това се установява по повод на Салпаад, който

има само дъщери (Чис.iI: 27:1-11; срв. Инс. Нав. 17:3 сл.). Това би трябвало

да служи и за запазването на съществуването на отделните родове и колена.

Въпреки това се забелязва отрано едно "вливане" и nретОllflване както на по-
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големи родове, така и на цяло коляно. Кенейците са племе, което не е от 301
израилски произход и се споменава като странствуващо на различни места

в Палестина и ОКОЛО нея. Един техен род се заселва рано в Северна Палести-

на както сочат египетски документи от ХУ в. пр. Хр. (Тутмозес lII, за битка-
та при Мегидо). Давид поддържадобри отношенияс тях ив първите години

на царуването си над Юдиното коляно той властвува и ЩlД тях. Кенейските

родове, които живеят в Южна Палестина постепенно се вливат в Юдиньто

коляно. Симеоновото коляно се заселва на юг от Юдиното. Също И то по

степенно се ВКJщ)чва в рамките на Юдиното. За неговия живот почти няма

сведения. Единствената вест за самостоятелнапроява на Симеоновото коля-

но е от времето на цар Езекия (1 Парал. 4:42 сл.), след което повече остава

споменът за него, без да се прибавят някои нови исторически данни за това

коляно (освен списъци). .
Теокрация. Скинията и специално Ковчегът на завета с Божиите запове

ДИ'са обединително звено за израилските жолена. Вярата в един Бог, Който

е .едничък, в противовес на ханаанския политеизъм, поддържа техните едно

племенни чувства. Въпреки това има и вътрешни раздори, които завършват

с кръвопролития, както е случаят с Гива, Вениаминова. Характерно при

всички обстоятелства е обаче съзнанието за Божие управление на Израил

чрез nратениЦll/Ш Яхве и Негови llзбраници. Това благодатно (харизматично)

слу:нсеllие не е в зависимост от родово-племенната структура, нито от нали

чието на установено свещенство от Аароновия род и левитства. Дори поня

кога водачи на народа стават 'израилтяни, които нямат преди това никакъв

старейшински авторитет (с'рв. Йефтай, Съд. 11 ;1-2). Тези съдии и старей
шини са подчинени на завета с Авраама, подновен от Моисей и от Синай

ската законодателство.Съгласно завета и законодателствотоЯхве е ВJiаде·

тел и управител на Своя народ. Той е негов законодател и съдия. В Десетте

'Божии заповеди изрично се посочват основните задължения към Бога и за

дълженията към сы�laродника,' произтичащи именно от задълженията към

Бога.

Заставащиятначело на израилтянитеводач не е глава на народа, а Божи

·пратеник.Той няма божественикачества, каквито имат фараонитеи месопо
тамски царе. Функциитему произтича-rот Божието поръчение.Той може да
съди като върховна инстанция и да преДВОДИ1'елствува(срв. Изх. 18:13 сл.;

Числ. 11:11), но' свещенодействието е предадено в ръцете на Левиевото по

томство, за да няма съблазън той да застане като единствен Божи предста

вител. В цялата история иа Израил след Синай проличава теокраl'ическата

идея, която не се свързва изключително с предоставена върховна власт в зако
нодателно и управително отношенuе в ръцеl'С на едно лице, въпреки че то

може да бъде харизматично.

В пом.ощ на издигнатия в дадено време богопомазан предводител са

стареите на отделните колена и родове, които началствуват над "хилядите",

т. е. групите и отредите израилтяни. По съвета на Йотор стареите на РОд9ве
те и семействата (хилядници, стотници, петдесетници, десетници) имат пра

во да отсъждат по-матеи въпроси и то засягащи вътрешния живот на едини

цата, над която те стоят. Най-важната функция - учителната за вярата и

закона, остава в ръцете на Моисей (срв. Изх. 18 гл.), но явно по-късно тя

1/(' се предава иа Иисус Навин. нито на някой от съдиите, за които понякога

се !"овори подробно. Така теократичнотоустройство предпазва и от асими-
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302 лиране с ханаанщпе, които превъзхождатизраилтяните в КУЛ1'урно отноше

ние. Претопяването на филистимците, които дори имат индоевропейски

език, е сравнително бързо, защото простиятсъюз на петте им княза и градо

вете им няма тази теократична черта. Затова и опитът на Авимелех да стане

цар и желанието по-късно при пророк Самуил за въвеждане на царския

институт срещат недоверие сред голямо множество израилтяни, поради

опасност от погазване на теокрацията.

Теокрацията в Израил ,-/е бива да се смесва с едно свещеническо надмо

щие. с клерикализъм. Подобно насочване има едва след плена и по-частно

когато макавейскотовъстание успява и хасмонейскитецаре приемат звание

то "първосвещеник".Но това продължава кратко време и в последните му

десетилетия твърде формално се упражнява гражданска власт над малка

част от Палестина (141--63 г.). Авторитетът на първосвещенството по вът

решни администратиi3НИ и съдебни въпроси се ИЗJ;J,ига по време на римската

власт. То е ограничено от синедр~она.
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§ 50. 303

ЗАСЕЛВАНЕ В ПАЛЕСТИНА

И ПРОМЕНИТЕ В СТРУКТУРАТА

НА ИЗРАИЛСКОТО ОБЩЕСТВО

Постепенното заселване на израилтяните в Палестина и настаняването

им в градовете води към един продължителен процес на промени в структу

рите на родово-племенния строй. В един град не се заселва едно цяло коля

но, ио само един род или няколко по-големи фамилии. В книга Второзако

ние вече се отразява животът именно в такъв малък град с преДШiсания за

асилни градове (Втор. 19 гл.), за постъпване, когато има неизвестен убиец

(21:1-9), относно прелюбодейство(22:13-28) и левиратниябрак (25:5-10).
Животътсе cъcpeДOTo~aBaIt протича в града и едновременнос това в малка

родова единица. Фактическитя продължавада живее пълнокръвно,въпреки

някьи изменения, свързани с териториалния принцип и новото държавно

устройствопри царете. Виждаме, че тя се запазва и след връщанетоот вави

лонския плен. Постепенно коляното отстъпва на заден план и след адми

нистративно-данъчнатареформа на Соломон не играе никаква значителна

роля.

В условията на земеде~ското общество и с усилване на обмена между

отделните градове и общини организационнотои стопанско единство се из

гражда в nO-J>tалка степен на основатана родственитевръзки, които отстъп

ват J>tясто на Сl,седските отношения. Съседите може да са едноплеменнии

от друга народност. Израилтяни и ханаанци дълго време живеят именно в

такова съседство. Гаваонските жители са в мирен договор с израилтяните

(срв. Иис. Нав. 9:2 сл.). Териториалната община решава своите дела като

несъмнено главите на семействата имат решаваща дума. Едно общо събра

ние на всички мъже трудно може да функционира и то се свиква по-рядко.

По време на съдиите съществува в реДИI.iа случаи и т. нар. военна демокра

ция, п·ри която способните да носят оръжие избират или приемат своя вожд.

Класовото разслоение на обществото се осъществява най-напред, в Шу

мер и Египет. То оказва голямо влияние при развитието на тамошните циви

лизации. Израилтяните се оформят като народ. в епоха, когато повечето съ

седuи народи са напреднали в своето обществено развитие и материална кул

тура. Те оказват въздействие при формирането на ново израилска общество,

1/0 1Ie в lIълнота, защото израилтяните имат и свои закони, които тачат свя

то.

Характерна черта на обществените структури в древния Близък- Изток

е, че земята и средствата за производство са колективна собственост - на

общината (града, селото, областта, държавата). Отделният член на община

та може само да владее земята и да я ползва, но -[ой не е неин собственик.

Особеност на израилското общество тогава е, че се изтъква Яхве като lIри

те:жаmел на цялата земя (Изх. 19:5; Лев. 25:23 и др.). Това съвсем не означа

ва, че земята практически е в ръцете на светилищата или на царя като бо

жествен (бог или син на някой бог), както е в Египет или в Месопотамия.
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304 С други думи, съществува колективна собственост и частно владение.

Според шумеролога Х. Френкфортшумерската община също има тео

КР;:I.1ичен характер. Нали всяка община има свой бог, който е неин покрови

тел, и свое светилище, което стои в центъра на общината. Поради това

Френкфорт нарича тази община "храмова община". И тъй като всич:ки в

своята трудова дейност са еднакви в задълженията си към този бог и така

са сраснати с общината му, въпросният шумеролог характеризиратози жи

вот на общината като ",теократичен комунизъм".

На пръв поглед близостта в израилскатаразбиране и шумерското е по

вече от очевидна. Има обаче някои същесmве//u разлики и в теорията, и в

практиката. Шумерската общинска земя се дели на храмова (l1igena и Ш'\I},,)

и на предоставена за ползване от отделните членове на общината (kur). Тези
членове могат да вземат под наем за обработване и една част от храмовата

земя (urula), докато земята на бога-покровителнигена се обработва от цяла

та община, която изпълнява·и всички други общи задължения (изграждане

и поддържане на общинската напоителна система например). Храмът има

свои складове за храни и сечива, както и свой добитък. В негови занаятчий

ски работилници работят занаятчии поне известно време именно за бога

покровител. Общцната при опасност избира свой предводител - lugal (го

лям човек). Въпреки сходните черти със съдийската епоха на израилтяните,

различията не са по-малко. Храмови стопанства в Израил няма. Левитите

имат свои градове, свое място, което е левитско, общинно. Животните за

)J,(ертвоприношение' не се взимат от храмови стопанства, но са доброволни

приноси. Дори Йерусалимският храм, който е централизирано светилище и
има свои работници (вратари, водоносачи, дървосекачи) няма занаятчийски

работилници, а помощниците на левитите са "нетинеи", т. е. доброволно

дадени на служение или потомци на съюзници като гаваонците. Десятъкът

и свещеният данък ("откупване на душите") трябва да служат за издръжка

на свещенослужителите, но те не са от собствени стопанства (вж.с. 449) И не

се събират винаги както трябва (срв. 2 Парал. 24:7). Затова между израил

ските светилища и израиляните няма поземлени или занаятчийски икономи

чески взаимоотношения. При това при шумерите преди създаване на градо

вете-царства не може да се говори за т. нар. "теократически комунизъм" или

з~ храмова община в пълен смисъл на думата.

Постепенното обединяваiIе на няколко селски общини в градове-царст

ва при шумерите и номи в Египет (УО/10С; = название на отделно царство,
впоследствие окръг в тази страна, което дават гръцките автори) е процес в

разултат· от необходимос-rта на задружни усилия по напоителни системи,

доставка на строителен материал, ,по-добра самозащита и други, както и

поради вътрешното социално разслояване (срв. Н. Ирибаджаков). При из

раилтяните се забелязва същото развитие, Съзнанието за общност по произ

ход и единната вяра са предпоставки за обединение, което се осъществява

обаче, както виждаме от книга Съдии, в течение на не повече от два века.

И при тях икономически подбуди и необходимост от задружно извоюване

на свобода (на няколко колена обикновено), съпътствувани от социално раз

слоение в общините, постепенно водят до желание за образуване на държа

ва. Първоначално целта не е създаването на държава (царство), което да

обедини цял Израил, а царство, което включва само Сихем и неговата об

ласт (срв. Съд. 9 гл.), т. е. целта е да се образува град-царство, въпреки из

рази като "цял Израил".
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§ 51.. 305

CTPYKrYPA НА ДРЕВНОИЗТОЧНQТО

ОБЩЕСТВОИСПЕЦИАЛНО.НА ИЗРАИЛ,СКОТО

СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТОНА ДЪ~ЖАВАТА.

Отделните съставни части на древноизточно1'Ообщество са различни в
различните страни и имат свои характерни особености. Общото се заключа

ва в това, че има 'две. противопоставени'1асти - на робовладелците' u робите
и кла~овият характер на това общество е знаЧИ'l"елно ясно изразен. Но и.

свободншnе //е представляват единна общ//ост. В Египет начело са фараонът

и неговият род, административната аристокрацияо(включваща старата и.но

вата родова аристокрация, от .която са ]JЬководителите на 06ласппе, висши

те сановници· и чиновници, жреците) и военачалниците. ,Към този привилеги

рован слой идва разнородната маса на нисши#чиновници, жреци, писари,
търговци, занаятчии, селяни- и др., хато най-долу стоят полуразореюrre и

разореШi жители на сТраната. В Месопотамия в класата на сВо60дюrre

влизат владетелят и дворцовото му обкръжение, висшите административни,

военни и съдебни лица, след което следват средните ~иновници, жреците,

писарите, занаятчиите, търговците, корабопритежателите, земеделците и

други, а накрая - също TaKa.KaI<TO в Египет - полуразорените и разорените

месопотамски жители. Специфично е за месопотамските обществени оцю

шения, че по права между свободните хора (awilim) и робите (watdim) стоят
muskenim. Те са втора·каtrегория·хора и се IJредполага от Н)1.кои изс,педовате

ли, че са вероятно покорено насе.riение. Те не са ,третирани като роби, 'но

нямат и пълните права .на свободните (аwШJ,11): <'"

. в Израил се различават свободни хора и роби още по· времето на биб.."

лейските патриарси, но в царската епоха се завършва процесът на р~зслоява

не сред свободните жители на 'Палестина, който ·ч;я(j'в'а да бъде:'разгледан

по-подробно. " .

20.
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306 § 52.
СВОБОДНИТЕ ХОРА

(7rnapeu u князе. Градските дела обикновено са в,ръцете на стареите

(ZСq"ёпIm). Погрешно ня:кои считат, че това са възрастни хора с бради

(zaqan - брада). По-скоро това са стареите, които образуват един ръково

ден съвет (срв. 1 Царств. 30:26-:-31). Различават сс два вида стареи: на родо

aerne u на градовеrnе. В Месопотамия стареите имат малко по-друг статут

като представители на свободнИ1'С граждани, на народа и защитават негови

те права, но те упражняват и някакви административни функции.

Старсите играят роля през цялата история на Израил, която е разли'ша

по значение в отделните епохи. Crnapeume са религиозни предсrnавиmелu I/a
народа и затова понякога пророците отправят слова и против тях (срв. Иер.

19:1). Те са също и политически дейци, като по време на настаняването D
Палестина са представители на народа в гражданския живот и упражняват

своите функции наред с харизматическите ръководители (съдии) и свещени

ците. При пророк Самуил те дават своя вот да се въведе царската институ

ция, а по-късно изразяват своето съгласие за поставянето на нов цар (срв.

2 Царств. 3: 17 сл.; 2:4) и участвуват в борби за престола (случая с Авеса

лом - 2 Царств. 17:4). Затова може би след засенчването им при Давид и

особено при Соломон изпъкват наново при разделянето на Израил на север

но и южно царство (3 Царств. 12:6 сл.). От един случай по-късно се вижда,

че се иска тяхното съгласие и при обявяване на война (от Ахав - 3 Царств.

20:7). ,
По време на Мо:и:сей и по-късно се говори за седемдесет стареи (срв.

Изх. 24:1; ЧИСЛ. 11:16, 24), но, както се вижда от различни старозаветни

места броят им е бил по-голям. Специално стареите в града образуват един

постоянен градски орган, който се ползва с авторитет и власт. В по-малките

градове и в селата тези стареи са главите на големи семейства и по-важни

лица в рода (срв. 1 Царств. 30:26-31). Затова царица Йезавелтърси тяхното
съдеЙСТВliе (3 Царств. 21:8). В Асирия подобни функции изпълняват гаЬ a1i
и hazannu.

- В редица случаи тези ръководители на народа са наречени "князе"
(sarim), като те също така решават градскитедела при портите на своя град

(срв. Притч. 31:23). Князе са наричани обаче и царски сановници и чиновни

ци (срв. Иер. 25:19; 38:17-27; 1 Ездр. 7:28), тъй както и военачалници, било

то на една военна част, било на цяла армия (] Царств. 8:]2; 2 Царств. 24:2
сл. и др.), министри (срв. на Соломон - 3 Царств. 4:2), областни началници

(3 Царств. 20:14), градоначалници (срв. Съд. 9:30) и изобщо висши служите

ли (Йер. 24:8; 26:10 сл.).
Тези стареи и князе, които са около царя, са негови "служители", "слу

ги" (срв.· 4 Царств. 19:5), но онези, които са в столицата, упражняват власт,

с която трябва и царят да се счита (срв. Иер. 38:24 сл.), тъй като биха могли
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да участвуват и в 'загоnор ПрОПfЗ него (срв. 4 Царств. 21 :23). Понякога 307
наред с князете се споменават и во;ждове (nedIbim, срв, Числ. 21: 18), които
са ,богати 'и силни (срв. Пс. 117:9 и 145:3, в.синод. превод: князе) и заемат

почтено място (1 Царств. 2:8). Наред с тях се споменават и знатни хора

(horlm - Ис. 3.4:12; Нер. 27:20, синод. превод "видни"). Етимологически

погледнато това са свободни хора, известни rio своето знатно произхожде
ние.·Фактически всички тези с.тареи, к~язе"вождове и знатни се наричат по

някога »велможu" (4 Царств.lO: 11 -gСdбliт). Те не са благородници в сред

новековен смисъл, тъй като не са затворено съсловие, към ,което може да се

принадлежи само по рождение. Те имат определени привилегии и част от

земята .. СЪ9тоятелни хора сани заемат административни, военни и' съдебни

постове като представители на родовете и 'първенци, които се издигат при

царете.

При един друг термин - :giЬЬогё(j) . 'haIl, първоначално думата 'giЬЬбг
означава храбър мъж, юнак (срв. Съд. 11,:1). Така са наречени онези ВОЙНИ,

които са в елитната гвардия на цар Давид (срв. 2 Царств. 23:8). По-късно,

както' изглежда, това понятие' сс:: пренася върху всички израилтяни, които са

годни за военна служба и същевременно 'са'икономически силни, за да могат

да се грижат сами за своето въоръжение, т. е. на първо място земевладелци

те. Това значение .има този .израз 'в 4 Царст. 24: 14 (синод. превод:' богати),

когато цар Менаим възлага върху тях бремето' за заплащане на данък на

асирийекия цар (4 Царств. 15:20),. Техният брой тогава е,60'000 души. Когато

в 597 Г. пр. Хр. вавилонските войски отвеждат в плен цар Йехония и негови
те помощници, те вземат и тези способни да носят оръжие.(синод. превод:

цялата храбра войска), които са противопоставени в библейското съобщение

на най-бедното населени'е в' Юдея (4 Царегв. 24:14).
Народ на страната (земята). Мненията на изследователите са твърде

различни по отношение на обозначението "народ на страната" ('ат hii'iire~).

<:поред едни така се нарича обикновеният народ в противовес на ЗlIатните

хора и·ли пък селяните в противовес на гражданите: (Zпоред' друти това са
представители на народа пред' царя и властите, а според трети - всички

свободни граждани. Причина за това раЗНО(jбразно схваЩане на термина е,

че с течение на времетоJТоЙ получава различно съдържание. I

Отначало с "народ на земята"'се озна'чават постоянните жители било

на Ханаан, на Египет или на KOH:кpeTH6~ МЯGто';'~kато Хеврон в противовес

на полуномадите .- библейски!патриарси и\ те'хните семейства"(срв~ Бит.
42:6; Числ. 14,9; Бит. 23:-12). Следователно, в случая' не се прави 'някаква

диференциация в свободното население на дадена страна' 'или г.рад. Едно
библейук'о място (Изх. 5:5) като че ли дава обаче основание·При употребата

,'на тозй термин да се' мисли за· най-бедните сред народа. Р. дьо 'Во посоч
: ва, че в СамаРЯ!:IСКОТО петокнижие на това' място не 'е 'употребен само

изразът ,~Hapoд на страната", Там СТО,и следният текст (лезарт): "те са по

многобройни от народа на страната"" т. е. не става дума за евреите, които

са бедни в сравнение с египетските висш и ,среден слой, а за количес·твено

съотношение м«жду тях и 'египетския "народ на страната"; без' да се отбеляз
ва нещо по-конкретно/за положението на' тези египтяни, обозна1fени 'по този

начин.

Спрямо самите-израилтяни 'Въпросният термин се употребява в три раз

,/l/Ч/l1I Зlшчеllll-Ч. Първото е обознаlJе~llIе fI I1РОl11L100вес 11(( цар.ч 11 ръководJlIIII/('
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'З08 .11/1/(1)> странати: 'спрямо царя и князете (4 Царств. 16:15; Иез. 7:27), царя и

неl'О6lпе служител~, т. е. саноnници и хора от свитата му (Иер. 37:2), водачи
те и сnещенищпе (Иер. 1: 18; 34: 19), ръководйите ЛJща, свещеници и придвор

ни пророци (прорицатели) (Иез. 22:24--29). С това съдържание терминът се

У~lОтребява преди всичко в 4 ЮiИга Царства и у пророците Иеремия и Иезе

КИИЛ, т. е. изработен е в този СИ вид преди плена.

Второто значение на термина "народ на Сl'раната" е по-обобщително,

като включва u класата .110 бедните'u безимотните (срв. 4 Царств. 24: 14).
Също в религиозните разпоредби "народ на страната" означава целия народ

без първенците. В Лев. 4 гл. се.говори за различни жертви за грях: за първо

свещеника (ст. 15), за ЦЯJ10JО израилско общество (ст. 13), за някой' княз

(ст. 22, синод. превод: началник)' и за ЩIКОЙ от "народа на страната" (ст. 27).
Затова се говори за целия народ на страната или за целия народ на Юдея

(4 Царств. 14:21), който избира царя, т. е. знатните заедно с другия народ

(срв. 4 Царств. 23:30). Само в 4 Царств. 11:20 "народът на страната" се

противопоставя на -йерусалимските жители, но под жители на столичния

град на това място се разбират придворните, висшите служители и ,всички

онези, които в Йерусалим подкрепят Готолия (срв. още Иер. 25:2). ,
По подобен начин се употребява "народ на страната" и след завръщане

то от плена (срв. Аг. 2:4; Зах. 7:5) и дори в Мliожесltщен.о ЧИСЛО, когато се

со'lИ наличието и на други народности в Палестина (срв. 1 Езд. 3:3; 9:1;
Неем. 9:30; 10:29 и др.). В употребата в множествено число'се отразява исто

рическото положение на юдеите - те не са повече народът, който единствен

притежава властта в страната, както е било преди вавилонския плен.

СОЦUOll1iото неравеllCmво. Отначало при заселването на израилтяните в

Палестина социалното разслоение не е голямо. Имуществото е. разделено

между родовете и семействата сравнително равно. Ревниво се пази то да

остане nрuтежатще в рамките на рода (срв. ЧИСЛ. 27: 1 сл.; ИИС. Нав. -17:3
сл.) и тази традиция за СЪХРal;lЯ.ване ,на наследството от дедите е извънредно

CИJПiа. и се брани и. проnm желанието на дв.ореца (срв. историята на Навутей,

3 Царств. 21:1 сл.). Това съвсем не означава обаче, че в ръцете на отделни

хора се натрупва голямо имущество, както е в случая Навал (3000 овце,. 1000
кози - 1 Царств. 25:2 сл.). Разбира се, не е известен броят на членовете на

неговото семейство, което ИЗПЪКВ,а пред нас само с главните си действуващи

лица: Навал и жена му. Прави впечатление обаче, че пьрвите царе не са

представители I!a богати фамилии. АВl:Iмелех произхожда.от заможното се

мейство на Гедеон (срв. Съд. 6:?7), но Гедеон е в зависимост,от "домашните

на баща си". Родът му е най-беден в Манасиевото коляно (ерв. Съд. 6:15),
а сам Авимелех тряб)За да дели притежанието с.множество "братя" (кръвни

и сродници, Съд. 9: 1 сл.). Семейството на Саул също така не ~ богато, защо

то той е принуден да търси надалеч загубените ослици (1 Царств. 9:1-5) и

независимо, че е помазан вече за цар от пророк Самуил, той се връща в

своето стопанство и сам обработва нивите .си (1 Царств. 11 :5). Също и се

мейството на бъдещия цар Давид има скромни възможности. Бащата пр'аща

Давид при ,братята му с хляб, мех с вино и едно яре (1 Царств. 16:20) и,

според дрУI7 разказ, с една ефа (-мас.т.) препечено жито, десет хляба и десет

парчета сирене (1 Царств. 17: 17). Богати възможности няма. Изпратеното е

съвсем малко, за да бъде в подкрепа на, няколко мъже при едно сражение.

Тези писмени данни се потвърждават и от археологически находки. Ин-
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тересен е случаят в Тирца, ко~по отнаc.rало е малък град източно от Самария 309
в Ефремо~о коляно, а после 'става временно столица на северното, израил-

ската царство (срв. 3 Царств.' 14:17; 15:33; 16:8). През Х.в.'пр. Хр'., както

показват 'разкопките на tel1 e1-rar'a (Тирца) .кьщите са повече или по-малко

еднакво подредени край уличкитё и имат приблизително сьщите размери.

Това дава основание на,археолозите да зaiлючат, че по това време в града

не е имало големи социални различия. Около един век по-късно положение-

то е сериозно променено. Една група сгради'В пласт 11 следват очертанията

на къщите' от Х В., но са изградени прецизно 'с два реда камiни, добре издя-

лани и ПО-ГО-!jеми. Този квартал на ,З).iаmниmе гра:ж:дани "е 6mделеli с· дълга

права стена от квартала lIа бедното llаселеN!Jе", чиито къщи ,са малки и

наТИlI:ани една в друга. Несъмнено ·това е свидетелство за нарасналата'! C'o~

циална несправедливост, която пророците бичуват' (срв. Ос. ~8:14; Ам. 5:11)
(К Кениъщ' Р. дьо Во). Подобна стена; която' поради' малките си размери не
може да има-военен характер, а: полицейски за предпазване на богатия'квар!>,

тал от беднкre граждани, е' открита'И в самария. Тя отдеЛя ·е.диН'·piШQн·

от 230 х 90 м. 1'ова е времето на Амврий' (878-871 г: според'К:'КениьН) и
на Ахав (871-852 г. според Райт). ,. "'1, j"

Забогатяваниятав течение на IX-VIII в., луксът и ИЗЛИIllестватаса съ

проводени,с'мизерия,наширокитенародни слоеве.' Трупат се сребро'изшiто

(Ис. 2:·7), строят се· домове, уКрасе'НИ СЪС' слонова кост (Ам'. 3: 15) 'и от дялан

камък (Ам.' 5:11), жените на богатите се кичат СJЬбеци, огЪрлици, гривнИ} а

и мъжете им, жато се имат предвид оБИiraите'също мъже да нос'ят подобни

украшения (срв. Ис. 3:]7-24), прибавя се'къща жъм къща, нива след нива,

тъй' че'по думите на пророка "за другитене ОСJfа'Вят място"; сякаш само те
са заселени на земята (Ис. 5:8) и Т. н. Измамата и спекулацията се шири (Ос.

]2:8;.Ам. 8:5; Мих. 2:1 сл.), .. I ,

Страдащите от С(i'ЦиаЛН'а1'а несправедливост са'·много. ;Catvlo пророцитЬ'

надигат глас в 'тяхна защuriщ'(срв. Ис.'З:]4 СЛ.; Ам: 5:12), в светил'ищетоJ.се

напомня за Закона (срв. ИЗх. 22:24' сл.; ;ВТор. 15:7) и в псалмит<! се иска

справедливост з'а пiх ,(срв. Пе. 81:3---'4). Изтъква се, че IБог обича' бедните

(срв. Втор. 10:18; Притч. 22:22 сл.) и Месия'ще донесе сriраведли'востта (срв.

Ис. 11:4). Развива се дори'едИи благочестив идеал за бедност (срв.Соф. t2:З;
3:12 сл.). Тези 'протести,' колiCbtо 'И~справ'едливй 'да са, остават .(еi?·яДкО·~б'е;з

последствия; защото властниците rfреоледват до· смърт дори riрор<щите'И с
насилие пречат на техните слова (срв. Иеремия'-И AM~C)~KoгaT6 се ocj,X<Jja
неправедността при трупане на бога'rоtво''в ,етарозавеТf[ит~!текстове, 'се вни
мава'същевременно да не се привнесе елемент на 'отричане на труда и'hриле
жанието или пъко бедността-на п'рахосниците д'а Сё!оkiчес11ВИ като добрьде
тел (срв. Пе. 1:3; 11'1:]-:-3), като; се' прави'разлика в начиilа fiэЛiолагаце на
труда: "Трудът на,lправедНl:Iка води към живот: успехът"на 'неЧЬСТИВfща -
към ·грях" (Притч.. 10:16)' . , , .,., , ~'I' ,

Социалният бунт се води Нфядко от ПрОрОЦИ~'0Т богопомазани ·хора.

Така е и в случая на борбата с нечестивите Ахав и Йезавел' (срв. З'ЦарСТ:в.
16:30; 2]:'1-15; 4 Царств. 9:1-]0 I.f др.) . . 1, • 1, I

Заltаяmчиите. Развитието на жЯ"вота в градовете води д'о увеJiичаВ,;lне

на броя на..занаЯ"тчиите, от,коИтоlима както· Непоср.едствена нужда'за задо'во

лsrване нуждите на бита, така и с оглед на изискванията на знатните и 'бога'

тите хора за по-луксозни произведения. В старозаветните J(ни~и се спомена-
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310 ват различни занаятчии, които се групират според вида на занаята си: мел:

ничари, хлебари, грънчари, тъкачи, тепавичари, бижутери (златари) и т. н.

Обикновено занаятът се предава от баща на син и затова се среща изразът

"син на грънчаря", "син на златаря" (1 Парал. 4:21, 23; Неем. 3:8, 31).
Занаятчиите работят обикновено в б~зост - на една улица, в един

квартал (срв. 4 Царств. 18:17; Иер 37:21; Ис. 7:3; Иер. 19:1). С течение на

времето те се обедtmяваm в "родове" (misраhбt) и майсторът им се нарича

техен баща (срв. 1 Парал. 4:14), а членовете на еснафа са "синове" "срв.

Неем. 3:8,31). По времето на Иисуса '?сриста дори такива занаятчийски за

дрyrи имат свои синагоги(налример в Иерусалим: синагога.на тепавичарите).

В Египет занаятчийствотосе развива много по-рано. Занаятчиитенямат

обаче самостоятелно положение. Те са най-вече прикрепени към богати до

мове. Най:rолемите\занаятчийскиработилнициса царски или храмови. Ра

ботещите в тях могат о"rчастида изработватпроизведенияза собствена нуж

да,ИЛИ по частна поръчка. Към края на Древното царство-вече се образува

един среден слой в египетското общество - на занаЯТ'lИите. Той е гледан

обаче с презрение, например от страна на писарите, което се изказва публич

но, че грънчарите са по-мръсни от свиня, перачите имат за съседи крокодили

ИТ. Н. ~ъпреки това сред занаятчиите има и заможни хора, както показват

редица надгробни надписи от Абидос (на зидари, каменоделци, обущари и

Т. н.) И гробовете на златари и СКУШIТори в Тива и Мемфис. И в Египет

занаятът се предава от баща на син. Занаятчиите са една необходимост,

поради което фараоновите чиновници, които надзирават занаятите, заемат

високи постове в служебната йерархия.

В Израил занаятчиите нерядко са на работа в двореца (срв. 1 Парал.

4:23), но общо взето те имат по-голяма самостоятелност, отколкото в Еги

пет и Месопотамия. За разлика от месопотамските обичаи израилските све

тилища нямат занаятчийски работилници, в които местните занаятчии да са

длъжни да работят за тях. Предполаl'а се, че общо взето занаятчийските

работилници не са големи, освен царските. От производството на последни

те има открити например делви за вода с официален печат за количеството;

което вместват. Значението на занаятчиите проличава и от това, че при пре

вземане на части от Израил от асирийски или вавилонски войски наред с

отвежданите в плен знатни гра~ани се споменавц и занаятчиите (срв. 4
Царств. 24: _4). За тяхно влияние в държавните дела обаче няма изрични

данни в старозаветните текстове.

Търговците. Израилтяните започват да се занимават с търговия в значu

теЛ1l0 К'ЬС1l0 време. Международната търговия от времето на Соломон е в

държавни ръце (срв. 3 Царств. 9:26 сл.; 10:11, 22), независимо от някои не

сполуки - например при цар Йосафат (3 Царств. 22:49 сл.). ~ъдружници са
чужденци. Цар Ахав се опитва сам да се намеси в международната търговия

по суша извън своята държава. След удържана победа той налага договор,

по който арамейският цар Венадад дава право реципрочно да има израилски

търговски щандове в Дамаск (3 Царств. 20:34).
Вътрешната търговия е твърде местна. В града или селото на пазара

занаятчиите пр.одават своите стоки, а земеделците - произведения - жито,

дребен и едър добитък, Iiлодове и др. За търговци на тези места не може да

се говори.

Търговията, колкото и ограничена да е, фактически е в ръцете на чу:ж-

Библейска археология



денци - на фИНИКИЙЦИ. ~TO защо и в редица текстове понятието "ханаанец" 311
е равнозначно на "търговец" (срв. Иов 40:30; Притч. 31:24; Зах. 14:21). Пора-
ди това търговците не играят няка.ква роля във вътрещния живот на град

ските общини и в държавните дела, както е например в Месопотамия. От

една страна, ТЪРI'овията при Хамурапи се ,подчинява/изцяло на двореца.

Частната търговска инициатива е, забранена. Търговците се превръщат в

търrовски агенти (tаmkагum) начело със свой началник, (wakil tamkari). По
грешно би било обаче, както бележи И, М. Дьяконов, тези агенти да бъдат

считани за царски чинов.ници. През X;VIIl в. пр. Хр. те имат за задача преди

всичко да се грижат, за продажбата на продукцията от царските стопанства,

като дворецът изисква от тях определена ~YMa. Т~рговските агенти изглежда

съумяват да покриват загубите си при задължителната продажба и да на

трупват имущества. При реформа на цар ~амсуилуна (1749-1712 г.) се пре-

дава част от функциите на MecTHa;ra власт t на т,?рговската ОРI'анизаци,Я

(karunum) начело с началника на търговските агенти вакия тамкари, след

като институцията на старейшините била премахната в гр. Сипар. Така тър:'

говеките агенти чрез тяхната,организациясе превръщат и в бирници, съби-

рачи на данъка. С това тяхното влияние·нараства зна~ително.

В Месопотамия по време на нововавило~ското (халдейското) царство

(626-539 г.) търговиятапрониква навсякъде.(Едритетърговци и лихвари се

обединявати създаватсвоего рода кантори или ;гърговскикъщи. По-големи-'

те от ТЯХ.са в състояниеда контролиратикономическияживот. В търговията

и лИхварството, в "банковото" дело се вкmочват и преселени ,ОТ Навуходоносор

юдеи (срВ.с. 149,-251).
в Египет търговията е също МО1l01l0Л на владетеля. Износът е под негов

контрол. Все пак в саитско време (663-525 г.) се допускат гръцки и фини

кийски търговски колонии в основания с тази цел Навкратис (в делтата'на

Нил) и в Мемфис, обаче под държавен контрол. В египетскитетекстове се

споменаваттърговци, но те не заемат такова положение, както в Месопота

мия и влиянието им е твърде слабо.

Наемни работници. Използването на наемни работници е резултат на

обедняване на цели семейства, които загубват отчасти или изцяло своите

земи. Те работяткато пастири(Ам. 3:1.2), лозари (срв. Рут, 2:3 сл.; 4 Царств.

4: 18) и са подложени често на жестока експлоатация. Поради това във Вто

розаконие 24: 15 се изисква наемният работник да получи заплатата си още

в същия ден, преди да залезе слънцето. Наред с надничарите има податки

за наличие на работници и за по-дълъг срок (срв. Ис. 16:14; 21:16).
В Месопотамия бедните хора, които все пак имат малък участък земя,

се наемат за кратко време като работници най-много за един месец. Ако

биха се наели за повече време, тяхната земя би останала необработена и

загубата би била по-голяма. За едномесечен труд по времето на Хамурапи

един наемен работник получава 7 л ечемик дневно. При това положение въ

просът за изхранване на семейството му си остава труден. Осиромашелите,

които нямат вече никаква земя, могат да стават наемни работници (земедел

ци, пастири) и за цяла година, но и заплащането им е средно на ден по

ниско, защото включва също извънсезонна работа '(3,75-7,5 л дневно в хра

нителен продукт или 6 ше сребро дневно за сезонна и 5 ше за извънсезон

на - срв. законите на Хамурапи, § 273; 960 л жито годишно - § 257).
За размера на заплащането в Стария Завет шiма даmщ. Все пак е вьз-
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.112 MO:J1CHO ед/{о lIзчuсле/{uе. Счита се, че един роб в течение на шес-у: години

и:mаботва, ако се вземе под внимание обикновеното заплащане на надничар,

двойно на стойността си (Втор. 15:18). В Изх. 21:32 се посочва, че един роб

е струвал 30 СИКЛИ. Следователно годишната заплата на наемен работник е

била по това време около' 10 сикли (срв. законите; на Хамурапи §§ 257 и

273). Разбира се, в отделните епохи би могло съотношението да е различно,

тъй като цената на роба и заплащането на наемния работник е в зависимост

91' наситеността на пазара с работна ръка..
Положението на наемния работник в обществото е почти безправно.

Ако господарят, при който той работи, не му даде полагащото му се, той

може да се принудида се продаде в ·робс.тво.йли да продаденякой от своето

семейство поради неизплащане на дълговете. Наемните работници нямат

глас в общественитедела, въпреки че теоретическите принадлежаткъм сво

бодните граждани на израилскиянарод. След като отвежда в плен знатните

хора и занаятчиите,Навуходоносороставя в Юдея бедното население,което

няма никаква особена стойностза вавИлонците.На това населениесе разда

ват ниви и лозя за обработка (4 Царств. 25:12). Целта е земята да не запус

тее, а навярно и останало~о население да се почувствува в малко по-добро

положение и да не създава трудности на вавилонската държава, 1<оето впро

чем се оказва не съвсем точно. Някои изплъзнали се от плен знатни хора

правят заговор и след убийството на оставения за управител Годолия забяг

ват в Египет, като увличат юдеи, които са се върнали в родината си след

бягството си по време на битките (Иер. 42 и 43 гл.). Какво е положението

на малкото юдеи, останали в Палестина след тези трагични събития, е труд

но да се каже, понеже няма сведения от онова време. Старозаветните книги

след плена отправят поглед повече към 'Делата на завърналите се от Вавило

ния.
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§ 53. 313

РОБИТЕ

в IV хил. пр. Хр. в Близкия Изток се забелязва имуществено и социално

разслоение в общините и към края на хишщолепiето се Ц'оявяват роби и

се използва вече робски труд. Те са набирани от военн~)Пленниците и са

притежание на дадена община или на частни лица. По-късно С'възникването

на държавата има и държавни роби. '
Някои автори, най-вече еврейски, изразяват ,мненис.'\, че ,р И;!раил не е

имало истински робски институт, истинска робска класа. Като qсноваЩlе за

това твърдение те привеждат обикновено факта, че ,има голямо раЗ!Iичие

между I;IOложението при, израилтяните и..в древна Елада' и Рим, ,където има

постоянно ,напрежение, борби и въстания на роби. На Изток никой не обо

значава роба като "един вид инструмент, който може да говори" (instrumenti
genus vocali). При това бу,блейс{(ата е~рейс~,! .n:y.Ma за роб 'eb((d и~а Ц.IИроко

значение: поданик, "1иllистьр, военачалник, ltuсш ЧUl;tрвник, какцр и служuтеJ,t,

слуга. Това показвало,. според ВЪПРQсн;и.те,*втори, че "роби" в собствен сми

съл на термина в Израил не е.имало, ощ~ло.в~'Iе че ~ \qб!Iастх;а Jla.релиrЩlТа
и култа думата 'ebed се прилага и към библейскиJJатри~р~щ, водаЧИ,на нард

да и царе (Авраам, Моисей, Иисус НавИн, Да,вид).. Дрррр!( Исаия говори

за Месия като Го f\арича "Раб Госnоде/l',' (Ис. гл. ,52, и 5,3J. В"ЪnРОСЬ]rl"може

да бъде. nравuлно разрещен, когато се.,qьnоатавят Оан.нцте ,за: .цолоxs:еницо

на хората, които са притежа!:;Цiе ~а'ДРУГИ"ИI;за правзrа на своб9дните хора

както в Израил, така и в ДР)'I'и, страни нахдре~НЮL Близък, Изтрк. I
Преди всичко трябва да бъде направена. една ;щбеJ.IеЖRа по ..о;rношение

на "класическото робство" при елини и римляни., При 1ЯХ ярко,е и~разеН9

робското положение, но има епохи, КОГSJ,Тd'това положение е бил'О значител
но по-различно, .без това да дава основание !да q~ .отрече наличието на класа

на роБИ1:е. За израилтяните-и другите древни <Жители в IБЛ~ЩКlЦIIИ~ТОI< робът

е човек и в това О,тношение схващането в ,този реlJ}Ю~ -е по-различно от т-ова

в Елада, и Рим. Но ,този човек u в БЛU;Jl<UЯ Изток е ·СQ.бственЬст '1Ш друг.

ОБИКНОВ,ено като лишен от свqята свобода, ;гой се Qприличава на вещ. ЗаiFова
например в законите на Хамурапи нег.овият *ивот не ,се .закриJ.IЯ Ако е от

нет от друг свободен човек; ,а не от господаря му;,убkедът не се Нj}казва,lа
само трябва да замени' убития с друг роб (срв.,§§ 209 ц 212; 23,Оц 23.1). ЗаТ0ва
робът няма фамилно име, нито свое родословие в противовес ЩI.',СВО,бодните

хора.

Отначало и в Близкия Изток в различните общества, в зависимост от

тяхното развитие в различно време, някои роби поне се ползват с пр~во да

бъдат обозначавани по местопроизхода си и да заемат по-особено положе

ние. Така в Месопотамия трябва да се прави разлика между робите на част

ни лица, от една страна, и на царете"и храмовете, от друга. Частните роби

са по-малко на брой, тъй като големите стопанства са държавни и храмови.
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314 в старовавилонскияпериод (XVlII-ХVIв.) статутътна родените в дома на

господаряим роби е по-добър. Съществуваи обичай роби да бъдат осиновя

вани и след смъртта на господаря им да бъдат пускани на свобода. Целта

на осиновяванетое те да се грижат за господаряси на старини (срв. и случая

с Авраам, Бит. 15:2). Това говори за съществуване на някакво взаимно дове

рие. И в култа, както свидетелствува запазената литература, отношението

между ~дин или друг бог с човека се означава съответно с думите "господар"

и "роб.

Фи.!: 231.
Заnисваl/е nленеl/и негьрки за

робини (Тива, Египет; по Уйлкинсьн)

Специфичното за положението на месопотамските роби в ср~внение с

класическа Елада и Рим е, че в нововавилонския riериод(62~539 г.) на роба

се разрешава да има свое стопанство, за което плаща ежемесечно на госпо

даря си в сребро. За да повишат цената на робите си, нерядко робовладелци

те ги дават да изучат занаят.

Разпоредбите в Моисеевото законодателство за робите и тяхното осво

бождаване свидетелствуват за наличието на роби в Израил. За един дома

шен роб, роден в дома на господаря му, се споменава и в патриаршеско

време. Това е Елиезер, домочадец на Авраам. Към името му е прибавено

името на града, откъдето произхожда (Дамаск), което също е месопотамски

обичай, когато не става въпрос за роб, роден в дома на собственика. Запазен

е например такъв текст при продажба на робиня: "родена свободна, роден

език - асирийски" (VАТ 8722). Елиезер е трябвало да наследи Авраам, т. е.

да се грижи за него в старините му, което показва. наличие на взаимно

доверие. Това проличава и във факта, че по-късно' този домочадец е упълно

мощен и снабден със средства, за да предприеме пътуване до Харан и доведе

съпруга за Исаак (Бит. 24:2 сл.). Все пак колко от слугите в патриаршеското

семейство са свободни 'и колко са роби е трудно да се отговори, понеже

думата 'ebed има твърде широк'о значение. Ясно е, че почти всички са родени_ v

В това семеиство, негови членове са и взимат равно участие в защитата му

или в изпълнение на договорни, задължения. Пример 'за това е походът на

Авраам с 318 души, за да освободи Лот (Бит. 14:14).
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§ 54. 315

ВИДОВЕ ЗАРОБВАНЕ

Заробоа//(' на ЧУ:JlCденцu. Основен източник за нови роби е воЙната ..Плен
ниците, които не подлежат на убиване, се заробват. Н;еобходимостта от роб

ска рр.ботна ръка води до по-чести завоевателни ~оЙни. В Е~ицет предпри

емането на такива войни постепенно се уве,fIИчара и достига връх в епохата

на Новото царство (1552-1070 г.). Постепеннофараонитедокарват десетки
и стотици хиляди военнопленници,които стават роби. Освен това те получа

ват от подвластнИ/:еси кня~е.n Ханаан допълнителнигрупи от военноплен

ници, като "данък", както свидетелствуватАмарненски пис!у!а.

Ханаанският цар Явин }i военачалникът му Сисара предприе~ат една

такава война през времето на СЪДИИJ:,е в Uзраил. Очакват,богатаРЛЯ';Jка: "по

мома, по две на войник" (Съд. 5:30). По същия ндчин постъпват;и амаликит

ците. След завладяването на Циклаг те обръщат в РQБСТВQ цялото !у!у насе

ление (1 Царств, 30.:2 сл.). При завладявануто на Палестина l!зраилтяните

също заробват пленените ханаанци (срв. Числ. 21:26 сл.; Съд. 5;30; 1,Царств.

4:9 и др.). При междуособните войни на ИЗР\lИЛСК(?ТО С юдеиёI\ОТО царство

също има случаи на заробване. J1зраилският цар Факей нап~~мер OT~ap.Ba

плеННИЦ!i от Юдея с такава цел и, само ,нам,есата, на един .пророк сп~сява от

робство юдеите и техните жен,и, синове и дъщери !срв. 2 Ц'!рал. 28:~)15).

В този. раз~аз цроли~ава съnротивата да ·се заро/jваm nленрlU СЬ/14родН~lJи,

каквато практика по всяка веР9ЯТRОСТ съществува.. ,
Войните на Давид са първит~, кои}:о .са. изв,!>н. Па.цести~а, и тогава запо

чват'да се оf5ръщат в роби плеННИЩI от·чуждеGТранн~ градове СТ9.Л~ТИЯ след

настаняването на израилтяните в ханаанската земя (срв. 2 Царчв. 8:2;
12:31). Израилска~а държаВ,а за първи път се,сдобцва,с роби по този начин.

При заробването на плеННИЦ!!,има ~д..HO ограН~ЧуНИ!f' Ако Иiра!iЛТЯНИН

вземе. пленни~а за, своя жена, ~O-KЪCHO 'Н)Й няма_ праВО.Дil·Я ~рq4~де, в слу

чай че не се е ох.<енил. за ~ея. Тя .не може да бъде,треТИРЩIa HaTa~K като

робиня (Втор. 21:10-14). . , '
Търговията с роби. Военнопленниците и другит<ро?и се прода~а:г и от

търговци. Някои финикийски градове са ИЗВ<iСТНи, r ПОДО9на търговия и по

ради това са прокълнати от I;IР9РОЦИ (СР.В Р"м. 1:6, 9). T~p. купува )роби в

Мала Азия и продава там юдеи (срв. Иоил 4:.6). В еЛИНИСТИ\lеско .време тър

говци на роби съпровождат войската на AIi~.';'J~X Епифан, за да купуват 'обър
нати в робство пленници.(l Мак. 3:41; 2 Мак. 8:10 сл.).

J ,t I I !'

Пророците заутъпватс.~арозаветнqтоС~lва,IМ~)Ну"lчеробът,сы-ч:о е човек,

но спират внимание главно на робите-израИЛТЯ1JИ.Трябва да миuе време до

Уlfиверса.Л1l0то1I0воз.,аветноуmв~РЖ,даване,~~ка,зан,о от СВ" ап'. Павел: "Няма
вече юдеин, ни елин; няtytа роб, ни свобод.ник" (Гал. 3:28; CI?B Кол. 3:11).

Възt>4ущението на пРороц~1~. не може да промени обществениту струк
тури на времето. То е в състояние само да облекчи съдбата' на робите или

I
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316 да .намали броя им. В старозаветно време на израилтянитее разрешено да

купу,ват от търговци-чужденцислуги и слугини (срв. Лев. 25:44 сл. и др.).

Обикновената цена на един роб е 30 сребърни СИlCли (срв. Изх. 21:32),
но в законите на Хамурапи при обезщетение се пресмята върху 20 сикли.

Това отговаря на 6000-9000 сила, т. е. 450()-{j750 л ечемик, който стига за

изхранване на мъж-роб в течение на пет години или отговаря на двегодишна

до четиригодишна заплата на наемен работник. С други думи, след 5-7
години робът става по-евтина производителнасила, като се вземе под вни

мание, че за него е платена и сума. От това се вижда, че е по-изгоднода се

употребява робска ръха.

Цената е в зависимост от епохата, както и от състоянието на роба и

неговите способности.Заробеният занаятчия има по-голяма стойност. При

Антиох Епифан се обещава на търговците да им се прод'адат 90 пленници

за един талант (3000 или 3600 сикли), т. е. за един 30-40 сикли (2 Мак. 8:,1 ]).
Това е евтино за епохата, както показват други намерени документи, но се

очакват пленници в голямо J(оличество и военачалникът 'НИlCанор разчита

на бърза продажба. I

Робският труд се използва в раЗЛИЧНИ'сфери на материалното произ

водство. 'Най-изтощителната работа се възлага обикновено на' чужденците

роби, т. е. най-вече на пленени при военни походи. Това"е в земеделието,

каменоломните, мините, в страите)JСТВОТО (на крепости, дворци и други об

ществени ПОСТРОЙfИ от държавни роби), за напоителни системи и пр. В Еги
пет по-специаЛно на тях се възлагdт строежи на 'пирамиди, на храмове и др.

Заробва"е поради дългове. Местните свободни хора при глад, теж~» ико

номически затруднения и др. са принудени да се продават в робство на свои

сънародници. Това е единствената възможност да се спасят от гладна смърт.

Повечето продаващи се c~ хора, които не мо"гат да изплатят своя дълг (срв.

Лев. 25:39 сл.). Обикновено това става обаче като най-напред бащи продават

.~eцaTa си (срв. 4 Царств. 4:1-7; Ис. 50:]; Неем. 5:5). Подобеноб~чай е засви

детелствуван в архивите' от Нузц. Срещат се iJРQ.l):~2Кби на дъщери при усло

вие момичето като дoe;rиrне години за женитба, да бъде омъжена за свобо

ден човек или за, роб. 'в Нузи има и друг обичай - да се дава най-вече

дъщеря за адоптиране (в по-малко случаи момче), като родителите получа

ват сума според договора, в който се определя и положението на осиновена

та. Подобна възможност се третира и в Изх. 21 :7-11. Тук се определя по

принцип, че веднъж омъжена т'ази девойка, тя не може да бъде продавана

като робиня. С нея господарят и трябва да се отнася като към съпруга,

макар и да може да я отхвърли.

Сънародницитероби се третиратмалко по-добре. Моисеевиятзакон до

ри изисква господарят да се отнася с роба' си израилтянин като с наемен

работник и госТ (Лев: 25:39-43). Той може да бъде откупен от своето се

мейство, в случайче е собственрстH~ jчужденец . Робът може също да върне

свободатаси, като се откупи, ако намери необходиматасума отнякъде(Лев.

25:47-53). Хамурапипредвиждасамо възможностда бъде откупенаробиня,

хоято има дете от господаря'си (§ 119). .
Един заробен израилтянин трябва па седмата годИfШ да бъде пуснат на

свобода. Ако се чувствуВа добре' в дома на господаря си, riолучиiI е робинЯ
за жена и поради това не желае да бъде освЬбоден, той остава роб завинаги
(Изх. 21:2-11; срв. Втор. 1'5:12-18). От текста на тези 'разпоредби излиза,
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че те се отнасят само за роби мъже. Момичета продадени в робство; които, 317
не са станали наложници на господаря или на сина му (на близък член на ,
семейството) не се предвижда да бъдат пуснати на свобода подобно на роби-

нята пленница (вж. още с. 320-321). Също родените в роБСI}О положение в,

дома на господаря остават негова собственост,дори ког'ато баща им трябва

да бъде пуснат на свобода (Изх. 21:4 сл.). Не бъде ли даден съответен откуп,

те остават роби заедно с маша си до края на своя живот, както и децата

им, ако имат такива.

Освобождаването на роб мъж в седмата година е свързано с изплащане

то на дълга, .коЙто заробеният' има (вж. (С.. 363).' Хамурапи' предвижда

заробен член на едно семейство за дълг за' бъде пуснат след тригодишно

робство (§ 111-). Някои автори изказват 'съмнение, че тези закони изобщо са

спазвани. Във всеки случай законът! на Хамурапи не предвижда освобожда

ване на МЪЖ,! койтЬ е заробен'за дълг следrтригодишен робски труд (P.IДЬO

Во). За членове на семейството това се допуща, понеже Telca по-малко'рабо

тоспособни и цената им е съвсем ниска, тъЙ·,че'за три години ще заработят

дълга си· и онова, което (:)иха !получили като наемни работници. . ,
От значение е изискването в израилския закон; съгhасно по~късно опре

деление, на пускания на свобода роб 'Неговият господарда му даде средства

(дребен доби'I'ЪК, зърнена храна, маслинено 'масло 'за прехрана) (Втор.
15:13-14). 1,\ "

Насилственото заробване на сънародник 'е' наказуемо. 'Моисеевото зако

нодателство предвижда наказване със смърт (ИЗх.: 21: lб;·Втор. 24:7). Същото
разпорежда Хамурапи, но само по отношение на кражба на малолетни (§
14). Вниманието на този вавилонски владетел е насочено повече!към Запаз-

ване на робите в ТЯХНОто робско положение: I 1 "

Спазването ва·Закона от израи-лтяните и на дадени обети е.в зависимост

от силата на вярата в яхве. По съвет на' ПрОрОК Иеремия йерусалимските

жители-Iiускаl' на 'свобода роБИ'l'е'си сънародници ВЪВIВрЪЗКа. със)закона за

oTnycKalie 'в седМата година. Това се възприема· JпО~ИДИМОМУ и за ,да се

увеличи броят на защитниците на града. След преминаването на опаСНОС'гта

обаче робов:Jiаделците насилствено връщат освободените.в предишнот'о им

робско n'о:ложение, което предизвиква гневната реч на ,пророк Иереми}( и

предсказание, че ·Бог ще предаде града и жителите МУ.В'ръцете.нававилонци-

те (иер. 34 гл.). . , ,
I J ..

.),

, Г.,

" .

"

I I
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318 § 55.
БРОЙ НА РОБИТЕ

И ТЯХНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Сигурни данни за броя на робите няма. Може да се приеме, че например

в .Египет особено по време на н'овото царство и в Месопотамия при честите

войни на асирийците броят е твърде голям. В конкре'I'НИ случаи, за които се

споменава в един или друг старозаветен текст, се отбелязва точно броят на
слугите. Гедеон например взима десет от своите слуги (Съд. 6:27). Авигея

притежава робини, от които взима на сватбата си пет (1 Царств. 25:19, 42).
За Сива, който управлява останалия имот на Саул след смъртта.му, се казва,

че има 15 сина и 20 слуги (2 Царств. 9:10). Във всички тези случаи обаче е

трудно да се различи, кога именно ст.ава въпрос за прислужници, слуги, и

кога за роби, тъй като еврейската дума е една и съща. Може само да се

предположи, 'Ie за Сива са посочени. като притежание роби, тъй като поло

жението, което заема, е голямо и самото му семейство е многобройно (15
души мъже,' синове и родственици, които живеят с него). За върналите се от

плен се казва, че с. тях били 7337 слуги и слугини (l Ездр. 2:64). В този случай

е почти сигурно, .че се говори за роби, тъй като те не са разпред~лени в

родовете на израилтяните, които идват обратно от Месопотамия (42 360
души - 1 Ездр. 2: 1-60), а не са и отнесеникъм онези, които не са намерени

в роДословшrre таблиЩ{ (списъци) в 1 Ездр. 2:61--..Q2 (срв. Неем. 7 гл). Следо

вателна в този случай има едно съотношение 5;1 между свободни и роби

'което отговаря приблизително на положението в нововавилонско време, ко

гато едно семейство притежава между два и пет роба, а в Асирия малко

повече.

В законите на Хамурапи робът се третира като вещ, която има свой

собственик. Робът е сребро на господаря си, тъй като той е платил за него,

или го е наследил. Затова господарят му може да го продава и да прави с

него, каквото иска. Това например ясно проличава при правото на ~ъзмез

дие (jus talionis). Този закон влиза в сила, когато засегнатият е свободен

човек - ако му е извадено око, трябва да бъде извадено окото и на виновния

свободен човек (§ 196), но ако пострадалият е роб, виновният заплаща на

собственика половината от стойността на роба му (§ 199). В Израил отноше

нието към роба в подобни случаи показва схващането, че робът не е само

едно оръдие за произврдство. Ако самият господар удари роба си и му по

вреди зъб или извади око, той трябва да пусне на свобода пострадалия (Изх.

21:26 сл.). Случи ли се робовладелецът да убие роба си, за това трябва да

бъде наказан, как - масqретският текст не дава ясен отговор, но в Самарян

ското петокнижие изрично се "очи, че наказанието е смъртно. Преживее ли

робът няколко дни, наказание ~Ll собственика няма. Основание за това този

път е разбирането, че робът или робинята "са негово сребро" (Изх. 21:21),
тъй че той е наказан като губи свое сребро.

Особеност на робската институция в Месопотамия и в Египеl' е, че роб
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може да nриmе:жава имущество, да наследява земя, да има свои роби и да 319
се' жени за свободна жена (Г. Пазенер, Р. дЬО Во, Х. ·Сагс).Това става, разби-

ра се, само с разрешение на господаря му, който наследява неговото иму

щество след смъртта му (срв. и 2 Царств. 9:12) и се отнася явно за сънарод

ници-роби или за роб, който има близки наоколо. В кн. Левит 25:49 се дава

възможност на роба да се 0'П<YIIИ; поради което може да'се заключи че и в

Израил той може да придобива нещо.

riОЛ0'Жението на роба е в зависимосТ и от характера на господаря му.
Специално за онези, които са се. продали 'за дългове; т. е.· били са в състояние

да не могат да се изхранят, робската неволя поне им осигурява ежедневната

прехрана. Робът е дл-qжен да изпълнява тежката си работа обаче :':'безпреко

словно .. Изпъква разбирането, че той трябва да бъде държан строго (срв.

Притч. 29': 19, 21). Безс~орно от интерес за собственика е да постъпва спрямо
своит~ ро.би справедлив,О, за да работят добро~ъвестно (срв. Сир. 33:30-33).
В израилскотообщество робите въпреки всички В'Бзможнииздевателства,на

които са подлагани от един 'или друг робовладелец,се 'чувствуват като част

от семейството. Затова нерядко е трудно да се реши, дали се говори за роб

или за слуга и от самия контекст. Дори. се прави подобно изказване: "Разу

/I.:1eH раб господарува над разпътен син и с братята ще·сподели наследството"

(Притч. 17:2). Робът чрез' оеиновяване от господаря МУJможе да насле'ди

цялото имущество (срв. Бит. 15:3). Той може да стане също наследник като

се ожени за дъщерята на господаря си (1 Парал.·2:34--35). В тези случаи, за

разлика от обичаите в друти страни, робът в ИЗ'раил става свободен човек.

Положението на ро'бите в израиЛското общество се 'облекча~а и от това, .
че са под закрила на релuгuоЗ1tU оnреде'ле11ия. Те се Ползват от съботна почив

ка под страх на смъртно наказание за 'господаря им, ако1наруши тази запо

вед (Изх. 20:10; 31:14). Теiучаствуват на жертiените трапези (BTop:116:11,
14), ядат пасхалното агне заедно с друтите 'член'ове на семейството (Из~.

12;44) и др. Третират,се именно като членове H~ семейството на го~подаря

си и в това отношение са поставени по-добр.е от наемния работник или гос

та, които нямат право да участвуват на' пасх'алната Тf:iапеза. За това говори

и определението, според коеуо робите на' един свещеник, независимо от tOBa,
че не 'принадлежат на Аароновия род, имат право да ядат' от' жертвените

приноси, които остават за свещеНиците (Лев. 22:"1(1). Изр~шлсkите рОби не са
забравени и в закона за юбилейната година."'Те трябва да бъдат' Пуснати

тогава на свобода, независимо колко години; ёа в робско положение. '
Приведеното говори, че робите в израи.тiскdтО общество са класа 'на пЬ

тиснати и експлоатирани, но не представляват' отделна каста. ПО'разлliчни
причини е възможно излизането от робско'положение или цялостнd интегри

ране в семейството на робовладелеца. Докато са роби обаче те носят своя

знак - най-често клеймо. В Израил е можело да се татуира името на госпо

даря на място, което се вижда (на ръка, тила, на бедрата - срв:' Ис. 44:5).
На израилтянина роб, който в седмата година пожелае да остане в дьма
на господаря си, се пробива ухото на спонеца - навярно на вратата 'на

светилището (Изх. 21 :6).
В по-древно време поставянето на клеймо' на роба е рядко явление

(А. ОпенхаЙм). Скоро обаче бягствата на роби се засилват, което показва,
че положението им се лошава драстично. А.'ОпенхаЙм идеализира обаче
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320 положението,когато говори, че клеймото например (с бръснене на главата?

Срв. §§ 226-227от законите на Хамурапи) носели само роби-6егълци.. Же
стокото наказание за укриване на избягал роб - със смърт (§ 16) и отмерва

нето на 2 сикли сребро (т. е. около една десета от пазарната цена) за онзи,

КОЙТО хване избягал роб (§ 17) и др. сочат за изостряне на отношенията

между господар и роб. На челото на роб, който е бягал, се поставя клеймо:

"Беглец - лови го!" (Ai. П, IV, 13). В нововавилонския период клеймото,

направено с нажежено желязо, се поставя на обратната страна на дланта.

В Израил в смутни и тежки икономически времена съшо има много

избягали роби. Навал, който е един от коравосърдечните робовладелци, сам

казва: "Сега има много роби, които бягат от господарите си" (1 Царств.

25: 10). Бегълците се насочват обикновено далеч и в райони под друга власт.

Понякога обаче между отделни държави има договори за връщане на избя

гали 'роби. Затова именно царят на Гет връща избягалите роби на Семей (3
Царств. 2:20). Случва се да зависи и от волята на лицето, което държи власт

та, дали ще върне избягалия роб (1 Царств. 30:15). Независимо от мноГО

бройнocтra н'а бягствата в 9тделни периоди, израсИ/ското законодателство

забранява на израилтяните да врьщаm избягал роб и разпорежда той да бъде

приеман да живее там, където е избягал, без да бъде притесняван (Втор.

23: 15-16). Причина за това отношениее, че за да бяга роб, трябва господа

рят му да е престъпилзаповедтада има човешко отношениекъм него. Зато

ва и Иов изтъква, че той никога не е нарушавал правата на роб или робиня

защото един е Творецът на него и на роба (Иов 31:15)'. На израилската земя

се гледа по начало като на Божия собственост и затова всеки дошъл в нея

чужденец намира убежище (срв. Ис. 16:3 сл.). ,
Израилските иаре обръщат в робство пленници 110 образеца на другите

източни владетели от онова време. След като завладява Рава, Давид изпра"

ща част от населението и да работи в държавното производство на тухли

(2 Царств. 12:31). Царските роби се използват и за поддържане на пътищата

и във флота (3 Царств. 9:27; срв. 2 Парал. 8:18). Спорно е, дали нетинеите

при Йерусалимския храм са роби или по-скаро Сl}ободни, които са отредени
да полагат принущпелен труд (ангария). Гаваонците, които сключват дого

вор с израилтяните, са задължени да вършат тази работа, без да са обърнати

в робство (срв. ИИС. Нав. 9:27). Пророк "Иезекиил обвинява юдеlПe,
че са допуснали чужденци в светилището, които вместо левитите са вратари,

колят животни и пр., Т. е. извършват тежката работа (44:7 сл.). Това е обаче

само част от осквернението на храма (срв. 8:9), против което пророкът гово

ри. Все пак е възможно да се е употребявал робски труд и: в израилските

светилиuца, особено когато езичеството се прокрадва в тях при нечестиви

царе.

Жените робини понякога са изключително много. В шумерско йрсме те

са мнозинството. В изворите се говори за млади и хубави робини, които

работят главно в храмовите мелници и занаятчийски работилници (най-вече

предат и тъкат). Понякога в договорите .за продажба се отбелязва, <[е те

трябва да бъдат омъжени. По този начин те избягват проституцията. Неряд

ко робините .стават наложници (Бит. 16:б; Дев. 19:20; Изх. 21:7 сл.), помагат

в домакинството под ръководството на съпругата (1 Царств. 25:42},·някои

са ~ойки (2 Царств. 4:4; 4 Царегв. 11:2) и Т. Н. Вероятно по-късно В Израил'

сс разпростира и върху жената робиня разпоредбата за пускане на свобода
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в седмата година (срв. Втор. 15:12 сл.), но само за израилтянката. Законът 321
юима под защита и тази робиня, която стане наложница. Тя може да бъде

продадена само на израилтянин и то пак като наложница (ИзХ. 21:8 cJ].).
Робинята чужденка само когато р~>дяла дете, не можела да бъде продавана

нататък, а трябвало да бъде пусната на свобода (Втор. 21: 1О сл.). За СЪЖ<iле-

ние законът и обичаите не се спазват винаги. Сара притеснява твърде тежко

своята робиня Агар и тази е принудена да бяга с малко дете в пустинята

(Бит. 16:16). Притесняването е в съответствие с обичаите, засвидетелствува-

ни на юг в Месопотамия и в Нузи, че робинята, която е родила дете на

господаря си, е под закрила и не може да бъде продадена, но господарката

и може да я върне отново в робско положение (срв. законите на Хамурапи,

§ 146). Това показва, че робството също в подобни патриархални семейства

е налично и тежко, независимо от сърдечността на един или друг собственик

към своите роби. Но робинята е' изложена' на всякакви подигравки, дори

ако е сгодена, навярно поради предварителен договор. Всеки/би могъл да 'я

-изнасили без страх от тежко ,наказание, В закона са предвидени само жертви

за вина и грях (Лев. 19:20 С1l.).
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322 § 56.
ЦАРСКО УПРАВЛЕНИЕ У ИЗРАИЛТЯНИТЕ

И БЛИЗКОИЗТОЧНАТАПРАКТИКА

Дl,р:)/саваmа в БЛllзкия Изток. Когато се.изследва управлението при из

р<lилтяните и специално въвеждането на царската власт, от значение е да се

хвърли поглед върху някои черти на държавното устройство в Месопота

мия, Египет, Ханаан и хетското царство.

Месопотамската митология дава интересни сведения за шумерското и

акадското схващане за държавното устройство. То се корени в първоначал

ното участие на народа в племенните дела. В митологията се говори за "съ

вет на боговет.е", който фактически дава авторитета на всяка власт. Незави

симо от това, че има един или друг бог, който да възглавява това събрание,

никой не притежава абсолютната власт. В това обстоятелство се съзира и

основният устройствен принцип в ранната шумерска държава, че царят има

авторитет и упражнява власт само с представители на своята държава. Той

е отговорен за държавата както пред боговете, така и пред тези представите

ли. Царят не се губи сред колективните органи, но ги възглавява като полу

чил царска власт от боговете (срв. уводите към законодателстватана Липит

Иштар и Хамурапи).

В Египет царят въплъщава божественото и поради това има божествена

власт. Той стои на· едно стъпало с боговете. Подобно на тях той носи пояса

си преметнат на плещите и на него е прикачена животинска опашка. Него

вият скиптър показва главата на бог ССТ. В химни се възпява короната му,

като оживена със свръхестествен живот. Названието "фараон" (рiг-б - го

лям дом, т. е. дворецът, срв. "Висока порта" в османската империя) не е в

такава употреба преди 1 хил. пр. Хр. В храма на Хатшепсут в der el-Ыthari

и н'а Аменофис 111 1) Луксор има сцени, които показват как раждането на

царя е и раждане на нов бог. Египетският цар има поради това неограничена

политическа, икономическа и върховна култова власт.

Въпреки всичко това в ежедневния церемониал не се забравя, че фарао

нът е човек. Той трябва да се съобразява с висшите сановници, които са

ръководители на администрацията, армията и култа. Дворцовите интриги,

преврати и убийства са също свидетелство за това.

Пръв помощник на фараона, обладаващ голяма власт, е tjite, който сега

обикновено се нарича с една средновековна ориенталска титла - "везир".

Той оглавява едновременно съдебните инстанции, полицията, данъчната

система, обществените дела, транспорта по вода и е пазител на печата. Той

е пръв в царския съвет. Върховен военачалник е фараонът, а везирът няма

право да упражнява висша военна функция. Всичко това трябва да се има

предвид, когато се у!очнява длъжността на патриарх Йосиф и на близките
помощници на израилските царе в следващите векове.

Положението в хетскотО царство е подобно. В Древното царство (около

1650--1500 г.) за усилване на властта си царете водят ожесточена борба с
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II<IРОДНОТО събрание (pal1ku), което я ограничавало. При Телепину вече съ- 323
бранието стои иад царя, само ако той нарушава закона за престолонаследие-

то или произволно наказва царски родственици, навярно с оглед на отстра

няване на евентуални' съперници. През Новото царство (1400-1200 г.) тази

институци'.l на стареите не Gъществува повече. Властта на царя е все пак

ограничаванане само от царицата,но и от съществуванетона малки полуне

зависими ,царства, начело 'на които стоят принцове или големи сановници.

Царицата (tavananl1a), като върховна жрица, има много култови и политиче-

ски Фtнкции, К<lКвито се опитват да имаТ1i израилсkи.царици от 'lУЖД произ-

ход (Иезавел, ГОТ9ЛИЯ). . . .'
В Ханаан не ре образува една единна държава. Налице са редица градо-

, ве-царства, които продължават:ца съществуват и тогава, когато са под вър

ховната власт на ·фараона. Амарненският. архив и угаритските таблички

предлагат материали за Iполит.ическата структура. Тя намира отражение съ

що в угаритските митологически текстове, в кЬито,Ел възглавява б0говете.

При не,-о има събрание на боговете и един .от тях, Ваал, изпъква като най-

СИЛЩ,I, НО'е в постоянна борба с другите. j'

На всеки град-държаваначело С110И местниятцар, чиято власт е ограни

чена "от стареите, чийто съвет се образува от представитеllИ -на знатните

войни на ·к'олесници (mагjаПl1U). Град Библос се.управляванапра'Во от съвет

на стар~ите (срв. египетската'история tia Wen-Amun' и Иез. 27:9). Korarro
гаваонците искат да tключат догЬвор с изр'аилтяните', пратениците им са
упълномощени за това от градските стареи (Иис. Нав. 9:11), кОИtГо действу

ват заедно с народа, Т.е. съвместно със събрание на представители на Нiipo

да. Икономиката е под контрол на цаРЯ1 и на стареите. В Северна Сирия в

Алалах' царят поняког.а· подарява или продава чрез свои' агенти или прибли

жени цели общини за пОлу.чаване от тях· на данъци и полагане на повинност.

На града-царство е подчинена и територията ,наоколо, на която Иf\1а'разпо
ложени други селища, наричани в Библията'"дъщери" (срв. Числ. 21:32; Иис.
H<tB. [3:23; 2 Царств. 20:11).

Царското управление в Израил се въве:хсда по хаllааuски образец. //0 в

облика му uгРШ/1/1роля вnоследствuеегипетскиu MeconomaMCKU,npUMeptI. Съ
що така проличават някои черти о)' хетското'държавноустроЙс'tВО. Пророк

Самуил ,и друг.и. ревнители на верността K~M ЯХ'веlJ1роявяват несъгласие с

образуването,'на' държавата и въвеждането на .царската институция (1
Царств. 8:Б.сл). Това за тях 'е езическо увлечение.-Царе имат именно, езични

ците в Ханаан и тези'царе изпълняват,също жречески Функции~ Противници

те па царската ИНСТИТУЦИЯlвиждат същевременно и опасността от социалиа

неправда, която съпровож.it.а. създаванет.о на' държаВата:.милитаризирането,

създав~~ето на царски стопанства, заграбване на родовата обша сdбстве
tIOCT, увеличаване на данъчното бреме и Т.н. (1 ЦарС1'В. 8:·II-I·S).'Израил

ските старейшини и предотавители на народа - тогавашната върховна

власт, решават обаче иа първо място по военно-отбранителни причини да

се промени структура,та на управление (1 Царств. 8:20). ;Гова е и време1'0

когато има.ве'iе царе· на отделни народи (Едом, Моав, Амон, Арам) в тази

част на' Близкия Изток. Монархията не е наследствена, 'което е типично ·и
за ханаанските градове-царства. В Едом царят е изборен (Бит. 36:31,139).
Гедеон отхвърля наследствената царска власт (CЪД~ 8:Z2' сл), а Авимелех се
стреми да образува свое царство с; чужда помощ (Съд. 8: 1; 9: 1 сл.).
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324 Създаването. IНI държава от израилтяните е продължителен процес на

развитие. Тя трябва да замени родово-племеннитеотношения.ЗатоваДавид

търси за своя столица на обединен Израил град, който до този момент не

с в израилски ръце и не принадл~жи на никой род или коляно. При това и

със своето политико-географскоположениеЙерусалимотговаря на нуждите
на времето.

Oшrтът при Давид и най-вече при Соломон да се образува голяма държа

ва, може би от жешшие за подражание на Египет, се оказва твърде скоро

илюзорно предприятие. От това време остават някои административнина

ЧИНaIOiЯ по еnmетски образец. Фактически стремежът за изравняване .отправя

поглед повече към <iрамейскитецарства в Сирия и към държавите по фини

КИЙСКОl'О крайбрежие. Подобно е положението и в Сирия и отвъд Йордан.
В държавитеT<iM се проявява племенна солидарност на опреде,лена .терито

рия (Р. дЬО Во), което е Тl3ърде близко до историческото развитие на израил

ския народ и на неговата държаВ<i.

В лицето H<i Саул 'Н<iрОДЪТ избира за първи път своя цар . .първият из

раилски цар няма министри и дворцови служби. Централен.администрати

вен апарат е все още немислим. Няма схващане и за наследственост на пре

стола. Синът му Йевостей го наследява само по желание на военачалника
Авенир (2 Царст'в, 2:8 - 9). Саул поставя обаче началото на професионална

войска. В нея влизат чужденци (1 Царств. 21:.8; 22:28), а военачалници стават

лица от гаваонски произход, Ваана и Рихав (2 Царств. 4:2).
Запазеният спомен за Давид представя основателят на династия, която

управлява на юг до вавилонския плен, не само като избраник на народа,

подобно на Саул, но и като харизматично.лице (1 Царств. 16:13). За разлика

от Саул, който е земеделец, Давид преминава продължително време в своя

живот преди да стане цар във военна служба - при Саул и при филистимци

те, които го правят княз на Циклаг (l Царств. 27:6). След смъртта на Саул'

обаче той е помазан от представители на Юдиното коляно, а не от пророк

(2 Царств. 2:4).
Юдиното коляно се настанява на юг заедно с родовете на Симеоновото,

потомците на Х<iлев и кенейците. По време на съдиите те всички· водят срав

нително ОТКЪСН<lТ живот от северните израилски колена и от 1'ехните фини

кийски 'и арамейски съседи. Йерусалим, гаваонскитетрадове, Гезер и Айа
лон образуват един ханаански пояс между израилтяните на юг и на север,

който пречи за обществени връзки между тях, без да е сериозно ,препятствие

за религиозни и лични контакти (срв. Съд. 17:7 сл.; 19: 1, 'сл.). Така Юдиното

колS,IНО остава откъснато от общия живот на северните колена (срв. песента

на Девора в Съд. 5 гл.). Вероятно Давид застава начело на Юдиното коляно

като филистимски васал и само със своята дружина завладява Йерусалим
(срв. 2 Царств. 5:6 сл.). Напрежение се чувствува между северните колена и

южните и след смъртта на ЙевостеЙ. Само, опасността от филистимците
довежда до обединение - под властта на-Давид. Забележително е, че Юдея

дори не е включена в административната реформа на Соломон (срв. 3
Царств. 4:7 - 19а). Тя остава "страната", Т.е. нешо отделно. Някои екзегети

мислят, че в текста има повреда, но Р. дЬО Во предлага друго изяснение. В

Асирия "страната" .(земята - matu) се нарича централната'провинция. При

преброяването на народа Юдея'също е спомената отдеmю (2 Царств. ,24:1
сл.~. ЗаТО'ва някои автори са на мнение, че обединението на северните колена
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с южните при Давид и Соломон е резултат повече на nеРСOfLaлна уния, която 325
след тях се нарушава .

. ДържаваТ<:I на Давид и Соломон не е единна в народностно отношение,

тъй като включва области с неизраилско население: филистимци, едомци,

амонитци, моавци, арамейци (2 Царств. 8: 1 сл.), като някои имат васални

владетели (2 царств. 8:2; 10:19 и др.), а други - управители (2 Царств. 8:6,
14). Вътрешните затруднения в Египет са използвани, за да се създаде на

мястото на египетската власт в Ханаан и Сирия една израилска държава по

египетски образец, в което проличават амбиции за завладявания.

Разделянето на Израил u lОдея е ·заКономерен акт (928 г.пр.Хр.). При

първото по-голямо различие по държавни въпроси северните колена се отде

лят от цар Ровоам и Юдея. На север динасmичеСКUJlт nРШlЦиn·не успява да

си пробие път. Идеята за :харизматическо1'О служение на царя се налага и

съществува до завладяването на северното, израилското царство'ОТ асирий

ците в 721 Г. пр. Хр. Пророк възвестява на Йеровоам, че ще стане пръв
владетел на това царство (3 Щарств. 11 :31, 37), а Ииуй е помазан от ученик

на пророк Елисей (4 Царств. 9:1' сл.) и прокламиран от армията (3 Царств.

14:7 сл.; 16:] сл.). Разбира се,.има и нарушения на идеята за харизматическо

служение. Пророх Осия прави упрек,' че са поставяни и царе без Божия воля

(Ос. 8:4). В Ю.ЖllОmо царство, l0дейското, същата идея за харuзма се свързва

(' дшшсmllческа наследственост на престола, като се припомня пророчество

то на пророк Натан за Давидовия дом и за неговата власт завинаги (срв.

2 Царств. 7:8 -.16).
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326 § 57.
ЛИЧНОСТТА НА ЦАРЯ

И НЕГОВИТЕ ПРАВА

ХаРIlЗЛlаmUЧIIОС/11mа 1Iа царя го поставя в особено положение в страната,

отделя го от останалия народ. Той обаче 1Iе е наследник I/а който II да е бог,

а още по-малко е бог както се приема за владетеля в съседни страни. Той

не е и единственият човек с харизма. Наред с него в това отношение са

пьрвuсвещеllllкьm и пророците. Това е твърде характерна отлика в Израил

спрямо заобикалящитего държави. В Египет, Финикия, хетското царство и

ханаанските градове-царствавладетелят е също жрец и то често върховен.

При хетите царицата,заема второто място вследствие на своята функция'на

върховна жрица. В израилскотоцарство и в юдейскотоопити за издигане на

управителнитепрерогативи на цариците предприемат тъкмо финикийската

принцеса Йезавел, дъщеря на сидонския цар (3 Царств. 16:31) и Готолия,

която ПРОИЗЛ!lза от израилския царски двор (4 Царств. 8:26), но е дъщеря

на Амврий и сестра на Ахав, които са обвинявани, че са под силно езическо

влияние (срв. 3 Царств. 16:26, 30-33).
Обявяването на новия цар е свързано с дадено светилище. Соломон е

помазан при извора Гион с елей от скинията (3 Царств. 1:39), която Давид

е приготвил за КЬвчега на завета (срв. 2 Царств: 6:17). Цар Йоас е помазан
в самия храм (4 Царств. 11:11 сл.). При церемонията той е на специално

възвишение (4 Царств. 11:14 - евр. текст: "колона", но на паралелното мяс

то 2 Парал. 34:31 буквално: "на своето място"). В еГИПетските храмове е

имало също подиум за фараона.

Помазването на царя при светилище или по-късно в самия Йерусалим
ски храм не МУ дава основание за изпълнение на свещенuчеСКlI функцuи, спо

ред старозаветното схващане. Връзката му с култа обаче е твърде близка,

където има ръководно място. Давид устройва скиния за Ковчега на заве

та - първото място за поклонение на Яхве в Йерусалим, дейно участвува
при пренасяне на Ковчега с песни и ритуални игри (2 Царств. 6:14) и съзижда

жертвеник (2 Царств. 24:35). Соломон гради храма и го освещава (3 Царств.

5-8 гл.), Йеровоамустройвасветилищевъв' ветил,като разпореждаза поря
дъка сред клира и за празниците (3 Царств. 12:26-33). Затова и пророк

Амос говори за Ветил като за царско светилище (7:13).
Въпросът за IlРUllаСЛ1llUlmа на жертви от страна 1Ia царете не е лесно

да бъде разрешен. "Принасям жертви" има двояко значение: изтъква се дали

лицето дава самия принос, или принася със своите ръце в буквален смисъл.

(Срв. съвременния израз на православни миряни: направих си водосвет, па

нихида. литургия и Т. н.) Безспорно, някои текстове направо може да бъдат

считани, 'Ie ['оворят за дарителя-приносител - например Соломон в този

смисъл принася заедно с "целия израилски събор" жертви от дребен и едър

добитък (3 Царств. 8:5). В същия смисъл се говори за освещаването на хра

ма, което Соломон предприема (срв. 64-65 ст.).
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Трудност СЪЗДСiВ8Т текстовете, в които се споменава, 4е царят пристъпва 327
към жертвеника. 1. За Ахаз се казва: "доближи се той до жертвеника и при-

несе върху него жертва" (4 Царств. 16: 12). 2. За Йеровоам 1 се съобщава:

"принесе жертви върху жертвеника, който бе съградил във Ветил ... и пристъ-

пи към жертвеника; за да прикади" (3 Царств. 12:33). 'гой стои на самия
жертвеник (13:4). В тези СЛУ'lаи трябва да се вземе предвид, за кои -царе

става дума и за ·какви жерт~еници. Йеровоам 1 отделя своите поданици от
Йерусалимския храм и съгражда свQЙ жертвеник. Във Ветил поставя освен
ТОВ<I златен телец (3 Царст. 12:28-29) 'и наЗН<14ава свещеници, които не са

от Левиевото коляно (12:31). Поради ТОва Божи човек предрича наказание

от Яхве тъкмо когато царят е застанал при жертвеника да прикади .( 13: 1
сл.). В случая с Ахаз положе/шето е подобно. Ахаз взима образец за жертве-

ник от Дамаск, Т. е. от езически храм в този град и по този образец в йеру

салим се прави нов. Върху него ,той принася жертва. Стuрият жертвеник

престава да бъде използван. На IJ~ралелното място въ,В 2 Парал. 28:29 Аха

зовото принасяне на жертва се окачествява така: "принасяше жертви на да

маските бо['ове", а след това се ПОС04ва, 4е Ахаз съгражда жертвеници "по

всички ъгли на Йерусалим': и оброчища по юдейските градове, "за да кади
на "ужди богове" (ст. 24--25). Това не·е само едно по-късно осъждане !ia
действията на цар Ахаз. Контекстът показва; че се внася действително чужд,

еЗИ'lеСj<И елемент, а същевременно се дава и обща отрицателна отсъда за

цялата религиозно-култова дейност на Ахаз, като се прибавя, че е прекарал

'през огън свой син (4 Царств. 16:3), Т. е. съобщава се също конкретен факт,

а вс се прави само общ коментар на, факти. При наличието на тези ясни

данни би би о пресилено да се счита, че царете са имали право лично да

принасят жертви и да кадят . .забележително е още, че авторът на книги

Царства НС съобщава нищо в извадката си от Летописите на юдейските царе

за причината на заболяването на цар Азария (Озия) от проказа. Естествено

е в официалните царски летописи да няма отрицателна оценка. Такава дава

коментарно, авторът на 2 Пара;/)ипоменон (26: 18), като привежда по ,пре

дание, че Озия е принесъл кадилна жертва с благовония, което е .«вещениче

ско задължение и право, и затова е наказан от Бога с тежката болест. Що

. се отнася до благославянето на народа от страна .например на Соломон,

то не противоречи на правото на свещеника, защото всски баща, глава на

семейство има право да.благославя. ПрJil щ:ички тези съо~щения, дори кога

то се говори за отклонения от вярата в Я.хве, винаги с'Гава въпррс за дейст

вия извън CClMOTO светилище, да не говорим за Святая святих. Както изглеж

да по всичко, царят не е възприеман ка'Го имащ свещенически права съглас

но Закона.

Върховните управително-административни, съдебни и военни права на

царя ще трябва да бъдат разгледани в съответните параграфи. нататък. Тук

трябва да се обърне внимание на един уникален факт за- древния Близък

Изток. Пророците като обществени дейци в Израил са единствени по рода

си. От редица писмени източници е известно, че има прорицатели и заклина

тели у всички израилски близки и далечни съседи. Предсказване 110 случки,

които не са резултат от !lовешко вмесване, като по птици, ,по звезди, вътреш

ности на ЖИВОтни и пр. е типично за различни видове прорицатели. Специал

но IШl~~U, от' чиито прорицания има ЗClпазени текстове от Мари, се явяват

пред царя, за да говорят от името на някой бог и дори да ИЗИ'iкват послуша-
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328 ние от него, за да не бъде свален от престола. Но недоволството може да

е предизвикано от липса на жертва или поради неизпълнение на доставка на

жертвени животни.

При израИЛТЯНlIте положението е съществено по-друго, понеже проро

ческата обществена дейност имаl'религиозно-етично измерение. Пророкът,

посветил се д'1 бъде защитник на народни права и изобличител на погазена

та правда от даден цар, предсказва нерядко наред с това Божие наказание.

Цар Давид за сторения от него тежък грях трябва да се преклони пред изоб

личителната peLJ на пророк Натан· (2 Царств. 12 ~л.). От пророк Амос се

боят заради изобличенията му на соци:алните недъзи. ВеТИЛСI<ИЯТ (първо)

свещеник Амасия го гони от името на Йеровоам II от пределите на израил
ското царство (срв. Ам. 7:12-13). Многообразнитезадачи на пророка изис

кват той да се бори за премахване на злото и да възвестява разрушаването

на издигнатото ОТ нечecrивци, вкmoчително от царе, да създава и насажДа

дух на истина и правда (срв, Иер. 1:10). Примерът на пророк Илия, I<ОЙТО' се

бори зн чиста вяра и за справедливост против цар Ахав и жена му Йезавел, е

добре известен (3 Царств. 21 гл.). Пророците са пратеници на Яхве, които

рискуват живота си, когато изобличават и предричат Божие наказание, за

разлика от дворцовите прорицатели, които очакват само награди (срв. 3
Царств. 22:27-28; 19:2 сл.; Иер. 36:26; 37: 15 и др.), но словата им, въпреки

че са неприятни за нарушителите на Закона, оказват давление върху владете

лите и приближените ИМ.
На кого nРИllадлеJ/СИ законодателната власт е от голямо значение за

управлението на дадена страна. Законодателните сборниuи в Месопотамия

почти винаги се приписват на някой цар, който ги утвърждава със своя ав

торитеТ на владетел. Пръв известен по име законодател е Ур-Наму (2113
2096 г.). Законите на Исин носят името на Лилит Иштар (1934-1924 г.),

при когото са съставени. Законите на Ешнуиа са свързани с името на Даду

ша, младши брат на Нарам Син (2291-2255 г. пр. Хр.). Най-голямотодрев

но законодателствое на вавилонскияцар Хамурапи(1792-1750 г.). Законо

дател в Египет е фараонът.

Законът в Израил, в противовес на законодателстватав другите близ

коизточни страни по онова време, е докумеllт на съюза ме:нсду Яхве и Него

вия народ. Поради това Ц11ряm не би могъл да има спщuaлнu законод~lШи

nрерогшrшвu. Неговата личност не е божecrвeна:.. В. старозаветните истори

чески книги няма описан случай и няма никаква податка някой цар да се

е опитал да законодателствува. В правата на вожда отначало и на царя

I3последствие влиза възможността да издава определения и заповеди, които

трябва да са в хармония обаче със същеСl'вуващия Божи закон. Давид издава

разпоредба например относно разпределение на плячката между хората си

по времето, когато още не е цар (1 Царств. 30:24 сл.), Във връзка със закона

за пускане на робите на свобода в седмата година се постига споразумение

между Щlр Седекия и йерусалимските жители и се издава разпореждане от

царя за освобождаване на робите (срв. Иер. 34:8), което впрочем се наруша

ва.

Светлина по въпроса за правните преРОI-а'ГИВИ на царя хвърля и концеn

цuята 1/([ пророк Самуил з'а царскатавласт, която той обявява на представи

телите на народа, стареите, в Рама (1 Царств. 8:11-18), която често се нари

ча "зако/{ за царете", Пророк Самуил'I'РИЖЛИВОспоменава правата на бъде-
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щия цар, за да покаже реалистично възможността за царски своеволия. Ни- 329
къде обаче той не споменава право на царя да законодателствува.Подобно

е положението и във Бтор: 17: 14--20, където се поставят някои забрани за
царя. Законqдателнитереформи, предприети от цар Езекия и от цар Йосия,
нс са реформи в нашия смисъл на думата, въпреки че в научната литература

с възприет този термин за означаване на предприетитеот тях стъпки. Това

са обновления, при които роля играе не царски закон, а законът Господен

(на Яхвс) (срв. 2 Парал. 29: 15; 34: 15). Същото е и когато Йосафат обновява
съдебното дело (2 Парал. 17:9; 19:5 сл.). След плена се говори за Божи закон

и за царски закон, но под "царски закон" се разбират персийските закони,

които С<1 валидни и в Юдея (срв. 1 Ездр. 7:26).

I ••
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но § 58.
ЦАРСКИЯТ ДОМ И ЦАРСКИТЕ САНОВНИЦИ

Старозаветното схващане с, че M,IHozaMlНmm брак е благословен от Бо

,'а. ПО.IlINI.III.I.'IIШI не е Забранена обаче '[рез закон. В дреЩIO/l/О оощеСI11RО /11.'/

(! признак /Щ вмет и богшnстJJО, а специално при царете е и резуmат на

установяванеполитическивръзки. Всеобщотожелание за мъжки наследници
също оказва влияние. Израилските царе НС правят изключение. Ако Саул

има еДН<I наЛОЖНИЩI (2 Царсув. 3:7), Давид - D Хеврон шест жени (2 Царств.

3:2 сл.), за Соломон се дава невероятната цифра седемстотин жени и триста

наложници (3 Царств. )) :3) - явно хипербола, 'IЪЙ като Йерусалим е твърде

малък тогава (вж. с. 89). Затова и в книга Второзаконие 17: 17 се забранява

умножаването на съпруп{те. В Египет фараонът има една жена, която с ца

рицата (голямата царска съпруга), наред с други съпруги, Рамзес II има

например] 62 деца. В Амарнеиските писма е посочено, че съпрУl'ата на Аме

нафис 111, принцеса от Митани, довела със себе си 317 млади момичета.

Фараонът получава тридесет момичета в подарък от царя на Митани, дваде

сет и едно от йерусалимския ханаански цар и двадесет или тридесет - от

един сирийски княз. Независимо от това той иска от царя на Гезер четириде

ест "хубави жени" по четиридесет сребърни сикли едната. Египетското жен

ско отделеиие в двореца се занимава с ръчен труд и е производствено пред

приятие. Изтъканото от жените отива иа пазара.

Също в Израил .же//итбата //а царя с чу.J/сдl:/I/{U 1: f70JfllltlUЧССКU обусловl:

110. Давид се ожеива за дъщерята на арамейския цар на Гесур (2 Царств.

3:3), Соломон - за дъщеря на фараона (3 Царств. 3: 1), за моавки, едомки,

сидонки и хетки (3 Царств. ] ]:) и Т. н. Една от тях заема първенствуващо

положение. В юдейския двор обаче майката на царя е първата :же1lа. Тя е

господарката (t\JIrii - срв. Иер. 29:2; 4 Царств. 24: 15). Поиякога това е

бабата (3 Царств. 15:]3). Естественото влияние на майката довежда до това

положение, НО при злоупотреба тя може да изгуби привилегията си (срв. 3
Царств. 15: 13). В отделни случаи се забелязва, че царицата-майка може да

продължи да заема същото положение след смъртта на царя (3 Царств.

15: 13). Това е и хстски обичай. tаvаl1пuпа е майката на престодонаследника

и след смъртта на мъжа си продължава да изпълнява своите ПОЛИТИ'lески и

религиозни функции. В Угаритски:ге архиви са запазени множсство писма,

адресирани до майкаТ<l на царя, която се вмесва в политиката. В Египет две

са жените, които упражняват подобно влияние и заемат почетното място:

майката на фараона и първенствуващата му съпруга.

Царският двор се издържа преди всичко от царски стопанства. Те се

управляват направо от двореца или се дават под наем. В Египет голямата

част от земята е на фараона и da храмовете. Законите на Хамурапи, доку

менти от Нузи, КЛИНОIJИСНИ таблички от различно време свидетелствуват за

съществуването на царски стопанства в Месопотамия. В Израил положение-
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то не се различава по същество. Само мащабите са по-други. Тук има значи- 331
телно повече частна и родова собственост на земя. Ако Саул сам обработва

своята земя, то следващите царе добиват земя, като получават притежание-

то на лрещuественика си (срв. 2 Царств. 9:7), купуват нови земи (2 Царств.

24:24; 3 Царств. 16:24), а и не се спират пред нищо, ако не може да купят

пожеланото, както е в случая с лозето на Навутей (3 Царств. 21 :2), получават
дарения (Соломон придобива Гезер от фараона като зестра - 3 Царств.

9: 16) и Т. н. Царят УЧClствува и в търговията. Соломон изпраща кор_аби на

.далечн~ плаване. Озия издига кули и прави водоеми в пустинята, тъй като

притежава много добитък и слуги (2 Парал. 26: 10).·Фактически царят разпо-
I

лага с държавното имущество като със свое и получава като данък или по-

дарък до~итък ОТ други страни (срв. 2 Парал. 17: 11). Затова негови чиновни

ци са управители на ниви, на лозя, при получаване на маслинено масло, на

стадата дребен и едър добитък И.т. Н. (срв. 1 Парал. 27:25 сл.). Самарийски

те остраки дацат,сведения за получаваните продук;rи в двореца - маслинено

масло, вино и пр., като всичко това е под надзора на съответния царски

сановник. И в това отношение откритите документи от древния Близък Из

ток показват 11Одобна картина .за другите владетели.

Царят е обкръжен при водене на държавните дела и на ДВОрЦовите сто

панства от свои помощници. В Стария Завет са запазени списъци на санов

ниците от царско I3реме (срв. 2 Царств. 8:16 сл:-; 1 Парал. 18:14сл.; 2 Царств.

20:23-26; 3 Царств. 4: 1 сл.).- Всички те са слу:ж:uтелu I/a царя ('abadim). Са
мото название 'ebed ha111melek вероятно е титла, не просто "слуга на царя".

То се употребява както в Стария Завет за лице, което заема място до цар

ския писар (секретар) - 4 Царств. 22:12, така се среща и в редица намерени

печати. СаМОПОНЯТI-IО е, че един слуга не.би имал т.акъв печат. От срав.нител

но немаЛКОl'О количество печати от различен произход (амонитск.и, едомски,

финикийски и навярно фйлистимски) може да се заключи, че тази титла не

е свързана непременно с една и съща длъжност. В Стария Завет тя е·дадена

и на командира на гвардията на Навуходоносор - Навузардан (4 Царств.

25:8). За отбелязване в случая е, че подобна титла в Асирия също се употре

бява за редица сановници с различни функции. '
Едно друго название, което нося'г приближени на щаря, е "които гледат

лицето иа царя" (2 Царств. 14:24; 4.Дap~TB. 25: 19). Това са сановници, които

имат право да отиват при царя, придворни (срв. 1 Царств. 16:21) и естестве

но негови съветници (срв. 3 Царспi. 12:6). Някои 01' 'l'ях са отбе:Jlязаниимен

но като такива - Ахитофел ПРИIДавид·,(2,Царств. 1,5:12) и други (l Парал.

27:32; 2 Парал .. 25: 16).
- Във ваВЦIIонския двор се споменава .,нaчшu/w< .114 двореца" --.: sa pЭ.n ek~j,

една длъжност, която е налице също !При фараона - mr :pr. Този сановних
управлява делата на самия дворец·като един'ВИД домоуправител. В 1Израил

той имCl по-широки задачи като през неговите ръце минават важните въпро-
\ Т V

си от управително-административен характер: ои е на първо място между

сановниците (срв. 4 Царств. 18:18) и служението му е подобно на египетския

везир. Нека се припомни, че Йосиф също е Поставен над фараоновия дом
(Бит. 41,:40). Домоуправителят Елиаким, както пише пророк Исаия, отваря

)щореlLа и 10 затваря (22:22), както прави и египетският везир: Елиаким води

и I3ыIнии дела - например преговорите с пратениците на Сенахирим (4
Царств. 18: 18). Дворцовият управител Севна е нар,ечен оше sоkёп (Ис. 22: 15).
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332 В две ханаански гласи в амарненски писма титлата zukinu имат пратеници

на фараона, а акадската титла saknu носят губернаторът на Асур (sakin mati)
и губернатори на завзети области. В Угарит skn (в таблички на акадски sakin
In<lti) е първият държавен служител (Р. дьо Во). Всичко това изяснява важни

те функции на управителя на юдейския дворец.

Писарите в държавните канцеларии са други твърде влиятелни личнос

ти във всички царски дворци. Обикновено .те имат допълнително и други

служебни задачи. Още от началото на царската епоха в Израил, при Давид,

царският писар се занимава с цялата кореспонденция, която се получава или

се изпраща. Той участвува и в решаването на общественu дела, като напри

мер упражняването на надзор над средствата, които постъпват в храмовата

каса за обновление на Йерусалимския храм. Интересен е случаят със Севна
(Шебна), който известно време е дворцов управител (Ис. 22: 15), а след това

остава само писар (секретар) като по ранг идва непосредствено след дворцо

вия управител. Той е и един от тримата сановници, 'които преговарят с пра

теника на асирийския цар Сенахирим (4 ЦаРств. 18:18 сл.; Ис. 36:3 сл.). Той

е означен като дворцов управител и в надписа на гробницата му край Йеру

салим. Друг един секретар, Шафан, представя на цар Йосия намерената в
храма Книга на закона (4 Царств. 22:3 сл.). Около 604 г. пр. Хр. тази длъж

ност изпълнява вече Елисам (Elisama). В неговата стая (канцелария) се съби

рат сановниците, за да четат написаното от пророк Варух под диктовка на

пророк Йеремия (Йер. 36: 12). Последен изпълнява длъжността Йонатан
(Jchonatan). По време на втората обсада на Йерусалим от Навуходоносор

неговият дом е използван за затваряне на противниците на войната (срв.

Йер.·37: 15).
. Функциите на царския писар в Египет подсказват възможностите за до

пълнителни задачи на лицето, което заема тази висша длъжност. По време

на Новото царство служат дори няколко секретари на фараона. Един от

,тях е сред най-висши сановници - завежда царските документи, разследва

~ферата по ограбване на царски гробници и т. Н. - заедно с везира и лето

писеца.

цapcкuяiп ЛiiтOllUСец (П1аШ) 1;ie е просто писател на мемоари_ за влад~

. и архивар. Неговото положение и. титла отговарят до голяма степен на еги

петската whm·w - "онзи, който повтаря, призовава, възвестява". Затова

някои автqри го наричат "херолд". Във функциите му влиза правото да ръ

ководи дворцовите церемонни и приемите, да докладва за случилото се в

страната и да обявява разпоредбите на фараона и да ги изяснява. Същевре

менно при пътуване на фараона той се грижи за мястото на нощуване и за

охраната. Следователно той е една от най-важните фигури в държавата.

Интересен е един паралел в подреждаие на първите помощници на владете

лите в Египет и Израил. В съобщението-протокол за разследване на грабе

жите в египетските царски гробници редът е същият както при преговорите

на J{зраилски сановници с асирийците: везир - дворцов управител, царски

писар, летописец (херолд). Това сочи, че израилската администрация, макар

и скромна по размер, тъй както е малка и самата държава, се изгражда по

чужд образец.

Често се споменава и за "князе" (siirIslm) в двореца (1 Царет. 8: 15),
които също така изпълняват различни длъжности и поръчки: като пратеници

(3 Царств. 22:9), командири (4 Царств. 25:19) и др. Самото название може
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би идва от асирийското sa-resi "този, който стои начело". Званието sari:si:m 333
в Библията се прилага към началника на гвардията, 8шючерnеца и хлебаря

на фараона (~ит. 37:36; 39:1; 40;2) и към сановници в армията на Сенахирим
(4 Царств. 18:17) и на НаВУХОДОНОСОР'(Иер. 39:3).

Важно място заемат и оръженосците на царя (l Царств, 16:21; 16:4).
При Соломон се споменава и за "трети" (sаПs), Т. е. за третия, КОЙТО е в

колесницата (освен царя и водача на конете). Той е онзи, на чието рамо

царят се обляга (4 Царств. 7:2,17). НачалнИl<ЪТна колесницитеи на конюш

ните е видно и влиятелно лице. Един от тях убива господаря си и сам заема

престола (4 ЦарСТВ.115:25).

Титлите с"течение на времето се сменят. Например званието "приятел"

или "доверёник" (гё'еЬ -'2 Царств: 15:37; 3 Царств. 4:5) се среща по времетО

на Давид и Соломон. Среща се и титлата гё'а "приятел" (I Парал. 27:33).
Р. дьо Во предлага едно интересно 'Изяснение за нея. В Амарненските писма

йерусалимският, ханаански цар пише, 'че е ru-hi на фараона. Това напомня

египетската титла rh nsw-t - "познат на царя". Това е почетна, благородна

титла. В 2 Царств. 16:16 се изтъква,'liе Хусий е гё'еh "познат"\на Давид, а

когато Авесалом го среща,' той З!iпитва ХУСИЙ с насмешка. итрословно, защо

той не е със своя ,гё'а (приятел). По-късно чова звание изглежда се заменя

с-друго, защото при Ахав има'mеjuddа'i:m'(4 Царств. 10:11). Въвеждането

на тази нова титла се изяснява с финикийско, влияние от Йезавел. В Угарит
се среща думата. muqu.

"1,

Фиz. 232. Гвардейчи, в ляео -' на РQAfзес 11
(шердati -:- ХТХ ~иH.);· е ()ясlЮ - Xe1flCKU. : J '

Телоnазиmелum,е>.(zеардеЙчu.mе) обикноееllО -са елиm1Ul

вОЙ/~ичи. B,n~I\ЪCHO е'реме се наема"; ~уждеflчи да

oxp~~~9.m Iчаря ~,r"UIЩО време и. д!, ,~bqttf!l 'fр~б,!ак н,!,
войската ок,ол~_ H~г? Ррц чар l!~вч~ uзnмняв.а1fl.~аз.u
служба хеJlеmейчu и фелеmейчи (2 'r1&pcme. 8:18), ..

... ' "! I1 "1

. . ,1, j •

Телохра1tl;ltJI,елuт~/ гвард.:~Йците на царя зае!"·щr същоrтака;важцо мяс;rо

в двора. Т_е,IJРЦДРJ?Кават·.владетеля,.и го паЗ~ТJ (2 Царс'l'~. 15:1~; 3 Царств.

1:38 сл.). С;ррд тях има ЧУ?Кд~НЦИ, К,оито изr.л;еж~а пр,од~л?Кава:.г да се наемат

на'изра~лска сл~жб!i и след пърци.те царе: \Gцом~наваните,между тяхjбързо

ходци не' са само вестители, но образуват специална група телохранители,

които .тичат цред ца,рската колесница (~ Ц!!рств . .l~i 1). и, обезоп~сящl.Т· пътя.

Гвардейцит,е имат своите стр.а~еви ,пО1';f~щения при 'входа на двореца, (срв.

3 Царств. 10:1~ сл.).

"О

....
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334 § 59.
АДМИНИСТРАЦИЯИ ДАНЪЧНА СИСТЕМА

Първоначалноадминистративнотоустройство на Израил през време на

царуването на Саул и Давид е на основата на родово-nлеменната организа

ция и териториалноторазпределениена колената. От 2 Царств. 2;8 сл. може

да се заключи, че областта на израилската държава е разпределена на шест

области, всяка от които обхваща територията на две :колена: 1) Гад и Рувим;

2) Асир и Нефталим; 3) Исахар и Завулон; 4) Ефрем и Манасия; 5) Вениамин
и Дан; 6) Юда и Симеон.

Соломон извършва административна реформа, като разделя страната на

12 окръга, които не отговарят изцяло на родово-nлеменното разположение.

Някои окръзи имат за центрове ханаански градове, които при царуването

на Давид стават израилски. Така от една страна новото деление отговаря

на новата политическа география, .. а от друга - на желанието на Соломон

за превъзмогване на роДовото'обвързване, за да се устрои държава с центра

лизиран административен апарат. Областите са: 1) Ефремова планина (коле

на Ефрем и половина Манасия); 2) Макац, Шаалбим, Ветсамис (Бет Ше
меш), Елон-Бет-Хаиан (първоначалната територия на Дановото коляно,

която остава ханаанек? и филистимска); 3) Арубот, Соко И целия окръг на

Хефер (Саронската долина до филистимската земя); 4) Дор (крайбрежието

с Кармил); 5) Таанах, Мегидо и цял Бет-Gан (Бет Шеан) до А,бел-Мехола,

отвъд Йокнеам (ханаа,нската територия в Ездрелонс.ката долина от Бет
Шеан до ЙокнеаМ);'б) Рамот в Галаад, селата от· шатри на Иаир и областта
на Аргов (североизточна'rа част на fала-а;в;. и ~аса'и); 7) Маханаим (части от

Галаад северно и южно от р. Явок); 8) Нефталим; 9) Асир и Баалот (вероят

но отправената към брега на СредизеМНQ море част на Завулоновата доли
на); 10) Исахар; 11) Вениамин; 12) Галаад (според 70-те обласТта на Гад в
южната част на земята източно от р. Йордан) (3 Царств. 4:8-19). В този
списък не влиза Юдея. Тя представл~васамостоятелна'обiIаст. Р~зпределе

нието на 12 области или окръга е направено също·с оглед на събиране на

даНЪЦите. Всеки'окръг трябва един месец в' годината да доставя неоБХОДИNfО

то за издръжка на царя и неговия двор, за конете и 'мулетата (3 Царств. 4:7,
27 сл.). ' \

За административното деление на Юдея се знае твърде малко. Сигурно

и в нея завладените райони от Давид и Соломон образуват отделни адми

нистративни единици. Интересни са в това отношение някои археологически

нахоД)(и, най-вече дръжки на делви с печат, на който между символите (две

или четири крила) е написано lm1k (на или за царя), а под този ред стои

името на едно от селищата Хеврон, Сиф, Соко и Мамшит. Приема се, че

това са идминистративни центрове в lPдея, в които тогава се събират данъ

ците. Някои автори изразяват мнение, че "Мамшит" е съкращение на

memselet или memsalt, което би трябвало да означава "владението" на Йеру-
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салим (срв. 4 Царств. 20:13; Ис. 39:2), тъй че в Юдея е имало само четири 335
области, понеже е малка.

При разкопките на царския дворец в Самария са намерени 63 остраки,

които дават някои данни за администрацията в северното, израилското

царство. Тези остраки са от IX-VIII в. и по своя характер са документи за

поръчЮl и за получени стоки (вино, маслинено масло). На тях има дата,

място на произходана доставката,собственитеимена и понякогакачеството

на доставеното.В остраките са налице 16 имена на места в райони на Мана

сиевото коляно: Семида (Шемида), Абиезер, Хелек, (Е)сра(л), Сехем (Ше

хем), Хогла и Ноа, заети от съответни родове (Числ. 26:30-33; Иис. Нав.
17:2 сл.; 1 Парал. 7:14-19). Има две възможностиза произходана доставки

те: а) те са от лозя и маслинени градини, царско притежание в различни

райони; б) те са данък в натура от големи земевладелци от споменатите

райони. Ясно е обаче, че посоченитерайони са в една административнаеди

ница и представляват по-малки подделения.в Цея.

Коя система цар Давид взима за образец в своятаадминистрацияи при'

данъчното облагане е трудно да се каже точно, поради което има две мне

ния: египетската (Йох. Бегрих, Р. дьо Во) и местната ханаанска (Б. Мазар,
С. ЙеЙвин). Освен приведенитесъвпаденияза тримата най-висшипомощни

ци на владетеля няма достатъчноданни, за да се твърди, че администрация

та и данъците са изцяло по египетски образец. Ханаанскитедържави са пък

градове-царстваи нямат опит за администриранена по-голяма територия.

Затова Д. Фридман счита, че за образецбиха-МОГЛИ,дапослужатфилистим

ските държави, които са една федерация. Но и тук трябва да се направи

възражение, защото филистимскитеградове нямат един център. Остава да

се предположи,че е използван опитът иа 'различии страни, като е съобразен

с местните условия.

Начело на отделните големи административниединици стой Qбласте1l

управител (губернатqр). В Библията таlCЪВ е засвидетелствуванза Самария

(sar ha''ir - 4 Царств. 23:8; 2 Парал. 34:8)..За началник на Fpa').!. Сихем' се

говори още по време на съдиите (Съд. 9:30). 'Стареите в Изр:;tил образуват

съвет, с lCОИТО градоначаЛНИi<ЪТ или lCMeriT трябва да се'- счита. Дали във
ВСИЧlCИ градове има подобни "кметове'! е трудно да се каже. От 'факта;"че
Йезавел се обръща само lCЪМ стареите на' flзреел (3 Царств.' 21 :8)· Р. дьо Во
заключава, че там не е имало управител или кмет. Това е прибързано, тъй

като не се знаят отношенията 'иа Йезавел със' средната адМинистрация. В
Асирия и Вавилония във всеки гол'ям град 'има н'а'чалниlC на 'града tгаЪ аН),

а в по-малките - кметове (!).azanu). Така е също в Мари. В Угарит гр)щона

чалникът или кметът (1}azanu) разпорежд~ над граЖданите: КОИТО не са полу-

чили НЯlCакъв ранг от царя. . . I ' , 1,

Административнатаорганизация и данъчната: система се -нуждаят от

преброяване'на населението. Затова именно Давид разпорежда да се пре

брои целият народ (2 Царств. 24:1-9). Резултатитеса от значение също за

набор на армия и във връзка с ангария. То се провежда от Йоав и народът

го свързва с избухналатаепидемия по oтoi3a време, като го окачествявакато

богопротивно.Във 2 Царств. 24 гл. се съобщава само резултатът с оглед на

военния набор: 800 'аЩfilll (хиляди; отреди) за Израил, и 500 'alafilll за Юда,
т. е. lCaK1'O рриемат съвременни ИЗС.J;lедователи, по 10 души·в отряд това

прави 8000 респективно 5000 души или общо 13 ООО" Това изглежда е една
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336 твърде вероятна цифра, тъй като арамейскитецарства в битката с асирийци
те при Каркар в 853 г. имат 20 ООО войници.

Доходите по държавна линия и от царските имоти се стичат в двореца.

Не се прави разлика ме:хсду царска и дър:хсавна съкровищница и от могъщест

вото на царя зависи могъществото на държавата (срв. 3 Царств. 10:23; 2

Фиг. 233.
Група азиатци HOCJlm

дomк на фараона (Абдел Курна,

гробница от времето на Тутмозес

Iу)

Царств. 17:5 и др.). Различие има между царската хазна и храмовата съкро
виЩ1lица, но само теорет.uчески (срв. 3 Царств. 14:26). Царят предава военна

та плячка в храма или светилището (срв. Иис. Нав. 6: 19) и прави сам лични

подаръци (2 Царс1'В. 8:11; 3 Царств. 7:51). Царски чиновници контролират

пожертвуванията на народа за светилището (4 Царств. 12:10 сл.). При нужда

обаче владетелят взима средства в еднаква степен от царската и от храмова
та съкровищница (3 Царств. 15:18';.4 Царств. 12:19; 16:8 и др.).

Царят използва плодовете от своите земи, печалби от занаятчийски ра

ботилници и търговски предприятия, мито от внос и транзитна търговия.

Данъци се получават и от чужди страни (например от Моав - 4 Царств.

3:4 - в натура 100 ООО агнета и вълна от 100 ООО овни). Данък плащат и

амонитците и филистимците (2 Парал. 26:8; 17: 11), а арабите дават като

данък или подарък 7700 овена и 7700 козли (2 Парал. 17:11).
Подаръци царете получават кацо от чужбина (от CaBc~aTa царица - 3

Царств. 10:2 сл., Меродах Валадан - 4 Царств. 20:12 и др.);Така и от всич

КИ, които се представят в двореца (l Царств. 16:20; 10:27; 4 Царств .. 5:5).
Същевременно израилските царе сами по обичая дават подаръци на чужди

вла:дет~ли (3 Царств. 10:13).
При нужда царят облага всички платежоспособни, пълноплавни граж

дани, :r(~къвто е случаят, когато Менаим (Менахем) трябва да плати данък

на Теглатфаласар 111 (4 Царств. 15: 19 сл.; срв. още 4 Царств. 23:33 сл.).
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ДеСJlтьк. Отдавна съшествува мнение, споделяно от редица автори, че 337
израилскитецаре не са съби:ралирегуляренданък от населението.Има обаче

някои данни, които говорятза друго. Административнатареформа на Соло-

мон за разпределениена израилскататеритория на север на 12 области или

окръзи е с оглед на поредно ежемесечно предаване D царския двор на храни-

Фиг . .234. Селянки носят данЫ!: t1 НIlmyJНl (гр06Н1щата на Ти")

телни продукти и фураж за конете и мулетата. В 2 Парал. 17:5 се говори за

IlРИНОСИ (синод. превод: д::,рове) от всич1(и юдеи, които са давани на цар

Йосафат. В т. нар. царски закон, обявен от пророк Самуил, се говори изрич

но за десятък за царя от НАвите, лозята и <;:тадата. В Ам. 7:1 се отбелязва

за царска :коситба, т. е. за право на царя над пашата. Подобно право упраж

нява и царят на Угарит. Тъй както в Изр-э:ил, така и в Угарит владе!елят
може да освобождава от данъчно бреме. Пророк Иезекиил вижда в същест

вуващата система, според която се дава данък на двореца от пшеница, ече

мик, маслинено масло и добитък, едно задължение да се взема от предадено- .
то в двореца за всички обществени жертвоприношения (Иез. 45:13 сл.).

Принудителна работа (ангария). Ангарията (mas) е засвидетелствувана

в Месопотамия още в III хил. пр. Хр. В Сирия и Палестина през 11 хил. пр.

Хр. ангарията е обичайна за. цялото население. Това ее\вижда в Амарненския

архив, 1<акто и от угаритски текстове. Израилтяните си' спомнят със страх за

положението на техните де,.си в Египет в това отношение, когато те споделят

участта на местните жители (срв. Изх. 1:11-14; 5:4-19 и др.). Египетската

държава използва ангарията вече в 111 хил. пр. Хр. През XIV в .. фараонът
се принуждава да иска облекчаване на бедните хора при полагане принудите

лен труд за държавни, респ:ективно дворцови цели. В Израил принудитеmlа
работа (ангария) се въвежд::. по време на царете. Давид заставя така да рабо

тят амонитците (2 Царств. 12:31). От 2 Царств. 20:24 би моглq да се заклю

чи, че той към края на ЖИВОЦi си има и висш сановник (мини'стър) по анга- I

рията. Големите строежи, които Соломон предприема (дворец, храм, укреп

ления. на Йерусалим, на гарнизонни градове и пр.) изискват повече работна
сила. Несъмнено с принудителен труд на подобни строежи за подцържане на

пътища и водоснабдяване са привлечени най-напред ханаанци (3 Царств.

9:20 сл.), но и всички израилтяни са също обложени с ангария (3 Царств.

22. Библейска археология,



338 11 :28). След смъртта на Соломон именно полагането на такъв принудителен

труд е главен повод за разделянето на израилтяните в две царства (З Царст.

12:4 сл.). Дори началствуващият Адорам е убит с камъни. След този случай

изглежда редовното полагане на принудителен труд от цялото население

престава. Само от време на време то се свиква за подобна обществена рабо

та, както това става при укрепването на Гива и Масифа (З Царств. 15:22).
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§ 60. 339

УСТРОЙСТВО И ДАНЪЧНА СИСТЕМА
СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ ПЛЕН

След плена Палестина представлява една част от петата сатрапия на

персийската империя, наречена 'Eber-Nal1ara (отвъд реката - Ефрат), чиито

други части са Финикия, Сирия и Кипър. Сатрапията от Своя страна е разде

лена административно на области medinta (управляванидържави). Затова и

Юдея в 1 Ездр. 5:8 е наречена j<hud medinta, а по монети само j"hud. Други
мединта по това време са Самария, Идумея и Азот. От Неем. 3:9-16 се

вижда, че Юдея е разделена на пет малки окръга: Йерусалим, Масифа, Бет
Цур, Кегила и Бет Хакерем. Възможно е към тях да са още окръзите Йери
хон и Текоа. Юдеите се ползват в известна степен от вътрешна автономия

под ръководството на първосвещеника; без да имат право на собствени

военни части или да секат монети. Ето защо важното лице в страната е

nодсатраnьт или назначе/щяm от персите управител. В самото начало на

персийскотоуправлениена преден план сред юдеитеизпъкватзнатнитехора

(I)ойт) и началствуващите служители (sOganim). Вероятно те са глави на

богати фамилии. Те са стареите, които представляват народа (1 Ездр. 5:9;
6:7).

Начело на завърналите се от плен юдеи има лица '01' семейството на

цар Йехония (Йоахин). Един '01' тях е Шешбацар (Sеп'з§аг - 1 Парал. 3:18,
според У. Олбрайт на вавилонски Sin-ab-usur). При възцаряванетона Дарий

1 (522 [. пр. Хр.) изпъква Зоровавел (Zёг-ЬаЬШ~ "Издънка на Вавилон"),
един внук на Йехония. След като той вече не възглавяваЮдея като управи

тел, политическатавласт се упражнява от персийски чиновници, а начело на

юдеите застава първосвещеникът.Тъй като храмовияткулт е свързан с раз

лични области на живота, първосвещеникътима възможностда бъде особе

но влиятелна личност, още повече че разполага и със средствата в храма.

Така тоЙ застава начело на религиозното ръководство и надзирава'при са
моуправлениетодейносттана законницитеи съдиите. Функциите ',' на първо

свещеника извън богослужението са различни: поправки на храма, водоснаб

дяване на града, поддръжка на градските стени и т. н. (срв. Сир. 50: 1 сл.).

В управлението първосвещеникът не е сам. Той е подпомаган от съвета

на стареите (gerousia). Същевременно свещениците започват да заемат раз

лични длъжности като сьдии и учители. Тяхното влияние се чувсгвува особе

но в малките градове и села. Затова именно големи движения възникват в

свещенически KpDroBe или се ръководят от свещеници (срв. хасмонеите). В

това време се проявява теократическа тенденция в юдейското общество. Са

мо Яхве е Цар на юдейския народ (срв. Изх. 15:18; Ис. 5:6) се изтъква спе

циално и в оценката на писателя на книги Паралипоменон по историческия

материал отпреди плена, включен в тях (книгите са завършени след плена,

вж. 2 Парал. 36:22-23). Царете са били само представителина Бога (срв.

1 Парал. 17:14; 28:5; 2 Парал. 9:8). Внимателното. отношение към храма,
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340 култа и свещенството след плена се счита за приближаване към идеала за

Божия власт на земята (срв. 1 Парал. 11-29 гл. и Неем. 12:44-47).
През еЛИНИСТИ'lеската епоха авторитетът на nървосвещеllика е голям,

още повече че той получава административнифункции, тъй като няма са

трап. Той е признат за /ючаЛIIUК 1Iа ево.'1 lшрод. При Птолемеитев JIl в. пр.

Хр. се въвежда по техен образец ЧИНОвническа мрежа за управление на цар

ски земи, събиране на Д<J.нъци и провеждане на търговията. При първосвеще

ника има главен събирач на данъци. Един от тях, от влиятелна проелинисти

ческа фамилия на Тобиадите, се издига благодарение на средствата, които

идват в ръцете му, и става водач на народа (1tjXЮ"tатijрtо<;) . в политическо

отношение. След успеха на макавейското въстание Симон взима в ръцете си

едновременно политическата и първосвещеническата власт. Герусията, коя

то съществува през III-П в. се заменя от "Голямото събрание", съставено

от представители на народа (qahaI).
Всеки град в онази епоха се управлява от седем мъже, трима от които

водят ежедневните градски въпроси. Обикновено съветът на тези седем души

(l).eber) е подчинен на събранието на гражданите. Те се събират понякога в

синагогата.

Голямото събраllие (kCneset) на свещениците и народа признава в 142 г.

пр. Хр. именно Симон Макавей за първосвещеник, главнокомандващ и во

дач на народа (етнарх). Същевременно на него му се дава правото да свиква

това събрание. След като Йоан Хиркан и Александър Яней разширяват гра
ниците на страната почти до пределите на Давидовата държава, тогава се

образуват 24 окръга (топархии) - от Галилея на север до Идумея на юг.

СинедриО1l. При Иоан Хиркан и Александър Яней действува дър;щ;авeu

совет (I]eber ha-j<hudlm), чийто авторитет е признат в цяла Юдея. Според

някои автори от този държавен съвет се развива впоследствие Великият (го

лемият) синедрион. Синедрионът е най-значителната институция на юдеите

след плена. Той е пазител и тълкувател на юдейския закон и традиция. На

това се гради и големият му авторитет. В Талмуда за него се казва накратко,

че юдейското събрание, юдейската общност ('ёdi:i) "в нейната съвкупност,

това е синедрионът" иота 73, 2). Самата дума "синедрион" се употребява

в литературата, замествайки еврейската sCnedrln, с 'различно значение. В

писмото на Аристей с нея са наречени 70-те преводачи на Закона (Тора,

Петокнижието). В книгата на Иисус, син Сирахов тя означава "висше зако

нодателно събрание" или "герусия" . Йосиф Флавий употребява термина в
различни случаи за обща среща, за събрание, за политическо събрание, вое

нен съвет или съд. А. Шалит счита, че "синедрион" по начало е гръцкото I

название на I]eber. I
Синедрионът като висш съвет не е хомогенен. В него има разлйчни на

правления не само по отношение разбирането на Закона и прилагането му.

От оскъдните извори може да се заключи, че до времето на Ирод в сине

дриона превес имат свещениците от знатните семейства и садукеите. Книжни

ците, :които влизат в него, се включват чрез ,церемонията s'm'ika - чрез

възлагане на ръка върху тях, което стои във връзка с Числ. 27:15-;-23. По
времето на Ирод в нег-о има книжници и от разсеянието, а някой от тях

стават председатели н'а синедриона. Първосвещеникът също може да заседа

ва в синедриона. Членовете са 71 и се срещат в една стая на храма (liSkat
hаgаzП - "Зала на дяланите камъни"). В нея можело да се влезе от свещени-
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ческия двор и от двора на израилтяните. Още преди римската власт да се 341
разпростре над Юдея, синедрионът като тълкувател на Закона е и висша

съдебна инстанция. Той обявява новолунието и оттук календара (кога се

падат празниците, коя година е високосна). По време на римската власт

синедрионът назначава съдии и свещеници, а негови служители могат да

поставят под стража. Той няма само право вече да се занимава със случаи

на въстание и улични грабежи и да издава смъртна присъда.

Данъците след връщането от плен се определят от съответната власт.

Персите спират възстановителните работи на Йерусалимския храм, когато
юдеите не си изплащат данъците (срв. 1 Ездр. 4:17-21). По-късно се разре

шава възстановяванетосъс средства на сатрапията - по всяка вероятност

след като в хазната има необходимите постъпления. По времето на Неемия

данъците са тъй високи, че много юдеи са принудени да взимат заеми с

лихви (Неем. 5:1--4). Само свещенослужителитеса освободени от тези теж

ки данъци (срв. 1 Ездр. 7:24). Освен данъците за централните власти по това

време се плащат още няколко: "хляб и вино" за местните чиновници и по

40 сикли за всеки от тях. При разкопки са намерени множество дръжки от

делви, подпечатани от чиновниците, което говори за строга отчетност на

данъчните постъпления в натура.

Юдеите имат по същото време и задължения за nрИIlОСU за строежа на

храма най-напред (срв. I Ездр. 2:63 сл.; Неем. 7:70 ~Л.),.!1 след това, за бого

служенията, които складирват в специални П9мещения. Събира ~ и по една

трета сребърна сикла данък специално за поддържане на храма (срв. Неем.

10:33-39). .
По време на властта на Птолемeиre, както отбелязва Йосиф Флавий,

жителите на Палестина трябва да дават годишен данък 'от 20 таланта (срв.

Древности, XII., 4.1). Този данък се събира от някой знатен юдеин, който

взима правото за събиране чрез наддаване за сумата, която трябва да внесе

на централната власт. Естествено той печели от събирането на данъците

много. Отначало при Селевкидите (след 202· г. пр. Хр.) настъпва облекчение.

Антиох III намалява процента на задължителния данък на една трета, а

други данъци заличава. Неговите приемници не следват тази разумна фи

нансова политика и натоварват поданиците си юдеи с много тежки данъци.

Различни видове се споменават от претендента за престола на селевкидите

Димитрий: данък на глава на населението, на солта, десятък върху жътвата
и плодовете, мита и т. н. (срв. I Мак. 10:29 сл.; 11 :34 сл.).

През римското владичество положението не е по-леко. По времето на

Ирод данъците се събират от специални лица, а след 6 г. сл. Хр. за това

имат грижа римските прокуратори. Така данъчното бреме е двойно: данъци,

събирани от римската власт, и "вътрешни" данъци, които взимат приемни

ците на Ирод като етнарси или тетрарси (властвуващи изцяло над R)дея

или на части от Палестина). Митничарите в това време имат голяма власт

по пътища и мостове и събират мита, превишавайки сумите, които отиват

в хазната. Както свидетелствува Йосиф Флавий, мита се събират на три

места в три краиша на Палестина: в Капернаум - на север, в йерихон 
на изток и в Кесария Палестинска - на запад при Средиземно море.

Първосвещеникът разполага от своя страна с храмовия данък, който

трябва да заплащат всички юдеи в Палестина и от разсеянието (диаспора).

Този данък е една трета сребърна сикла на глава годишно, освен други при

носи.
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· Глава 11 .

ПРАВО, :ИКОНОМИЧЕСКИ 01НОIIIEНИЯ

И СЪДЕБНО ДЕЛО



§ 61. 345

ЗАКОНИТЕ В ДРЕВНИЯ БЛИЗЪК ИЗТОК

Законите отразяват в себе си редица обичаи, традиции и етични схваща

ния, които играят важна роля в живота на едно общество. Затова те са и

свидетели за религиозното, икономическо и КУЛТУРНО развитие на това об

щество, като в тях се отливат и схващанията за право и справедливост.

Следователно в законите намира израз не само изграденото в човеШI<ите

взаимоотношения в епохата на дадено законодателство, но и миналият опит

и запазените 'обичаи от предишни обществени формации, пригодени в едни
или други ТОЧJ<И съобразно изискванията на съвремието. 'Законите съдържат

в:себе си и възпитателен аспект,-- директен или косвен в зависимост от

замиqъла на законе~датеJIЯ. Това лl1:,1И от Моисеевото законодатмство (срв.
Изх. 23:1--3) и от .1J.у~ите H~ Хамурапи в у.вода към законодателството му

с препоръката (търсещият правда да види в закона своето право.

в Ezulle/~' досега //е е, om~pиlII законодателе// сборник. Едиктът на фараон Ha·г.eт.~eb
(XIV в.пр, Хр.) има аДМЮ!ИС1ративен характер. Диодор Сицилийски говори, 'Ie за египтяните

свещените книги на закона са съставени от бога на мъдростта Тот (Diod. 1. 94.75). Той пише

и за закони, издадсни от мъдри царе (1.94), а старият главен съдия Меi1tu~бtер се хвали в
един исроглифен надпис, че той е "дал закони". Някои законни положения по криминалlJИ

преСТЪпЛеНИII, които са налице в древноегипетски повествования, наВIlРНО не са само обичай

но неписано право. Фаt..ТЪТ оба'lе, че досега не е намерен дори във фраГl\ilентаРНQ състояние
сборник от закони води до заключението, че първата кодификаЦИII в Египет с направена от

персийеКИII .Цар Дарий (522-486 1'.), когато тоЙ завлаДlIва тази страна. Затова и Диодор

СВJ!Детелствува по-скоро за правните отношения 8 последвалата епоха. Според иякои авторн

очевидно Египет нс се нуждаел от писмсни закони, тъй като има жив закон в лицето на

фараона, който е син на Ра, и бог на зеМlIта, чието слово създава правото (срв. Р. дьо Во).

Затова в епшстския сзик НlIма дума за "закон", а понятие за истина'И справедливост (rnaiit),
които са качество на самия фараон. СЪДИИ,те следователно отсъждат в съответствие с обичай

ното право и разпорежданията на фараона.

Положението в Месопотамия е по-друго. Досега са открити при архео

логически разкопки пет заКО1юдатеЛllи сборника: 1) на Ур Наму от Шумер

(или "Шумерски семейни закони" -- ХХI в. пр. Хр.); 2) на Дадуша (ок. ххrп

в. пр. Хр.) или на Билалама от Ешнуна, Вавилония (ХХ в. пр. Хр.); 3) на

Липит Иwтар от Иеин, Вавилония (средата на ХХ в. пр. Хр..); 4) на Хамура

пи, Вавилония (ХУНI в. пр. Хр.); 5) асирийски (XIV--XII в.): Както се вижда
от наименованията,инициативатаза законодателнитесборници и,цва от ня

кой цар или най-малко те са одобрени от съответния цар и почиват върху

неговия авторитет. В месопотамскитезаконодателстваима и някаква "при

емственост" в стила 'ш редица закони и в общата КО1'lструкция на npa/JHume
сборници.

Най-uзвестио е зако//одателството 110 XaMypalJU (1792-17501'.) поради своята обсм

ност И тъй като е почти изцяло запазено. Хамурапи с шестият цар от 1 вавилоиска династия.
Той започва своето управлсиие с типичното традиционно устаиовяване "справедливост".
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346 т. е. с опрощаване 11<1 дългове и освобождаване на длъжниците. Първите ГОД~jНII посвещава

на храмостроителство, а след това води продължителни войни с редица по-големи или по

малки месопотамски държави (Ларса, Исин, Урук, Ешнуна). В 1768 г. Хамурапи прс;дприема

важна административна реформа и вероятно тогава започва законодателната си дейност.

След нови войни и победи той разпростира властта си иад Месопотамия от Персийския

залив до Асур и Ни.не8ИЯ на север. В последните години от своя жнвот нздава н окончателна

та редакция на своя сБОРНIIК със закони.

Фиг. 115. Законодателство на ХаAlураnи. Сnrмата е

"а,нерена в е.lаAlската столица Суза, където е била занесена

след победоносен поход. В горната част е изобразен

Хамураnи, застанал npa/l пред бога на СЛ1>нцето Шa.Alаш.

Те"С11l1>m е .наnисан на стелата tI последните годи"и 0111

царУtlане11l0 на Xa.Alypanu цед период на постепенно

оформяне на законите. В областта на "азуистичното

право и.на допирни точ"и С1>С старозаtlетното

законодателство, което се д1>лжи u на отраже"ие на

общосемитско обичайно право ("Око за око, зъб за

З1>6"). Законите на Ха,нураnи са предназначени обаче за

общество tI друг стадий на развитие. В редица случаи

(I/аnример по отношение на робите, жената,

наказателното право) tI старозаветните зако"u

nроличаtlа по-голяма хуманност в OHOtla отдалечено

време

З<1коните Н<1 ХаМУР<1ПII по-рано обикновено се наричаха "кодекс". В законодателння

сборник обаче няма кодификация в наш съвременен смисъл lIа думата, въпреки че в него

има обобщения и систематизация. Дьяконов изразява мнение, че в законите на Хамурапи са

пропуснати онези законни положения, които еднакво се прилагат във всички час·ти на държа

вата му в nредшсствувuщото време. Затова в тях няма определения за обикновена кражба,

за умншлено убнйство и др. Обачс би могло да има и други причини за това: обичайното

право D З<1влаДСllИте царства като Ларса,. Нипур, Ешнуна и пр. сигурно е силио вкорсиено

на всяко място и опиnт да се видоизмени, за да сс избягнат различията и се постигне уеднак

вяване (унифициране) на всички законн, би Довел до сериозии сътресения; не сс JХI3JlНчава
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навсякъде в страната умишлено и неумишлено убийство и т. н, В законите има в редица 347
случаи детайли, тъй че иначе нищо не би пречило новият законодател да ВКЛlOчи и НЯКОИ

нови закони, засягащи други детайли. Прегледът на законодателството и епохата дава OCIIO-
вание да се счете, че n него не е имало стремеж да се уеднаквят ВСИ'IКИ многобройни различия

и да се обхване цялата правна матсрия.

Трудно е да се приеме и предположението на НЯКОИ изследователи, че

сборникът от закони на Хамурапи (ЗХ) съдържа повече пожелания, как да

се регулират правните случаи. Изискването на тежки наказания и дори на

смъртно са показателни за факта, че законите трябва да бъдат норма за

съдиите. Разбира се, друг е въпросът, доколко съдиите 11 съдопроизводство
то са се придържали 11 един или друг случай, в една или друга епоха към

определеното в ЗХ. Несъмнено обаче съдиите трябва да съобразяват спра

ведливостта (mesaru) и истината (kittu), тъй както се разбират от писмените
закони и обичаите.

Най-бележит паметник на ЗХ е стелата, намерена в Суза (- rera в

Лувъра), на която Хамурапи е изобразен, застанал пред бога на правосъдие

то и слънцето Шамаш. Зак<?_нодателството обхваща въпроси от углавното,

гражданското и процесуалното право. Още при първото му издание след

откриването му то е разпределено на 282 параграфа, което деление се запаз

ва в науката. В него последователно са предмет на нормативно разглеждане

лъжесвидетелството, изменение на присъда вследствие на подкуп, запазване

на имуществото, операции с недвижими имоти, търговски сделки и опера

ции, семейните отношения, умишлени и неумишлени телесни повреди, за

различни видове жрици, за заплащане и отговорност на лекари, строители

и упражняващи други професии и пр.

Сборникът от асирийски заКОIIU, които е съставен около 1100 г. пр. Хр.,

е дело вероятно на отделен законовед. В него е използван по-стар правен

материал. Следователно той не съдържа общите закони на държавата, въ

преки че дава богати сведения за живота в Асирия, за. правните норми и

разбирания в нея.

В някогашната хетска столица Хатуса (при Богазкъой) са открити при

разкопки множество фрагменти от глинени таблички, съдържащи закони.

Две от тях са запазени почти изцяло и съдържат по около сто параграфа.

Сред намерените текстове се забелязват добавени нови парю-рафи, което

показва развитие в законодателната дейност. В някои закони изрично се

споменава, какво е било предц и какво трябва да се налага сега. В табл. 1
например, влизат закони относно убийство, нападение и нанасяне побой,

владение на роби (вкл. за избягалите), оскверняване на съдове и извори,

брачен обряд, оправдано (ненажазуемо) убийство, повинности свързани със

земеделието, набиране на войска, нещастни случаи при преминаване на река,

убийство вследствие на бутване в огън, вреда вследствие на магия, намиране

на собственост, условия за земевладение, кражба и други престъпления,

свързани с добитък, подпалвачество. В табл. П, която носи названието "Ако

лоза" (от първите думи на първия параграф) отново се разглеждат някои

случаи на кражба, убийство, брак,. но също така и религиозни предписания,

свързани със селското стопанство. Вероятно някои от законите са оформени

на базата на съдебни дела - запазен е един подобен параграф с описание

н~.Дело, представено за· съдебно решение от царя. Има и параграфи относно
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J48 цени на продукти и размер на заплащания.Навярно посоченитецени са при

мерни, тъй като обикновено цените варират и подобно предписание не би

имало реална валидност за дълъг период. Така трябва да се гледат такива

разпореждания и в ЗХ.

От Сuрия 11 Палестuна няма подобни сборници със закони. Само в Уга

рит и Алалах са намерени отделии фрагменти от юридически текстове. От

интерес е фактът, че царят решава делото по. силата на собствената власт,

а не въз основа на някакъв закон. Изглежда че се съблюдава обичайното

право и се съобразяват царските разпореждания, тъй както това е практика

в Египет.

-----
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§ 62. 349

ИЗВОРИ НА ИЗРАИЛСКОТО ПРАВО,

НЕГОВИТЕ ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ

И ОТНОШЕНИЕТО МУ

КЪМ ДРУГИТЕ ЗАКОН9ДАТЕЛСТВА

Израилската законодателство в неговата писмена форма е по-късно в

сравнение с посочените сборници от закони в съседни близки и далечни стра

ни. В него се срещат заповеди, казуистично оформени (В случай че, .. , ако ... ,
трябва ...), подобни на които може да се срещнат и в други древни законода

телства. Най-ярка близост проличава при правото за възмездие (ius
talionis) - "око за око, зъб за зъб) и т. н. (срв. Изх. 21:22-23 и §§ 196-197
на ЗХ).

Извори lIа израилската право не са обаче древните законодателства в

Месопотамияили другаде, въпреки че израилтянитеса запознатис месопо

тамски обичаи, някои от които запазватпо традицияот времето на библей

ските патриарси.Аврам тръгва със семействотоси от Ур в Южна Месопота

мия към Харан и оттам се запътва за Ханаан приблизителнопо времето,

когато Хамурапи е на вавилонския престол. Патриаршескотосемейство в

Харан възприема обичаи, които са засвидетелствуванив хуритски докумен

ти от Нузи. В Ханаан то е в досег не само с ханаанци, но и с хети, хурити
и други. Пребиваванетов Египет също така не може да остане съвършено

без следи. Така в обичайното право на изрилтянитесе съдържат черти, ти

пични както за полуномадите,така и за високоразвититестрани в тогаваш

ния древен Близък Изток. На това се дължи наличието на сходства и между

древните:ззконодателсгвана народитеот този регион, без да има непременно

генетическа връзка между тях.

Литературнатастрана на Моисеевотозаконодателство,което е' основен

правен източник за израилтяните,се разглежда в старозаветнатаисагогика.

Тук трябва да се отбележи само онова, което го обособява и му придава

особено хуманен характер.

1. Моисеевото, израилската законодателство има божествен произход,

то отгОваря lIа 'Божията воля. Народните водачи - старей:шИни, съдии и

царе, са подчинени на това законодателство. За царя се казва това изрично

във Втор. 17:14-20. Ето защо Законът в Петок~ижиетое абсолютен и по

стоянно валиден, при което трябва да се jJaзлuчаващnроменимаmаСЬЩ1l0ст
u изразната форма. Изпълнението на заповедите в него води до Божие бла

гословение (срв. Изх. 23:22; Втор', 7:12 сл.). В Месопотамия законодателст
вото има за задача да пази държавата и гражданите. Царят е този, който

определя как това да става. Така например Законите на Хамурапи (§ 129) и

асирийските (§§ 14-16), както и хетските закони (§ 198) изтъкват правото

на съпруга да има вярна жена и ако тя му измени, те считат това за престъп

ление. Съпругът при желание може да И. прости, а на царя е дадено правото

да даде амнистия. В подобни случаи не се пита какво е мнението на жената

иа един прелюбодеец. В Моисеевото законодателство прелюбодействието е

Библейска археология



350 престъпление против божествения закон, тъй че нито съпругът, нито царят

притежаватнякаква власт или сила да се вмесят (срв. Втор. 22:22-32). Само
Бог може да прости при искрено разкаяние. В случая един Божи представи

тел (пророк, свещеник) може да даде прощението.

2. Моисеевото законодателство съдържа различни разпореждания, при

които религиОЗllият u етическият nРU1щиn играят голяма роля. Поради това

култовите закони имат свое място в него. В това отношение само в хетските

закони е налице някаква близост в отделни части, без да съществува идейно'

сходство.

Религиозно-етическата сила на Моисеевия закон намира своя връх в

разпореждането, че сънародникът (евр. гё'а - "ближен", в смисъл на съна

родник) не само не трябва да бъде мразен, но всеки трябва (~a обича сыюрод

llика си като себе си (Лев. 19: 17 сл.).

3. Бог дава Закона за целия народ и в този закон не се прави разлика

ме:>lсду хората от различни класи. Те са еднакви пред Бога. Нанасянето на

телесна повреда на роба (като изваждане на око) от неговия господар води

до незабавното му освобождаване. Схващането на ценността на човека е в

основата на Закона. Убиването, на когото и да е и от когото и да е, е пре

стъпление и едновремеюlO грях пред Бога. Аритметична замяна на един убит

с друг въз основа на работната му сила не може да има. В хеТските:закони
(§ 43) се дава възможност загиналият във вода (река, езеро, море) да бъде

заменен от бутналия го в нея. За израилтяните пролятата кръв тегне като

грях над цялата община (срв. Втор. 19:10; 21:1-9) и на самата земя, която

с попила кръвта (Числ. 35:33 сл.). МеСОПОПlмските закони различават обаче

по права три класи: аwiJuш - свободен човек, muskenum - втора категория

свободен, може би от завладяно население или чужденци, и (w)ardum - роб.

Като пълноценен човек в законодателството се счита само awi1um. Той е

цялостно защитен от закона, докато muskепiш са изложени на произвол до

голяма степен, тъй като тяхното обезщетяване е повече с оглед на тяхната

работоспособност.

4. Робите за Моисеевото законодателство са също така човеци, Божие

твореllие и затова се изисква към тях човешко отношение. Избягналият роб

поради това се закриля и се предписва да не бъде върнат на господаря си.

5. В Моисеевото законодателство са употребени две форми за законите:

а) каЗУИСf1-JUЧllа, в която е представен отделният случай в словесна рамка: "В

случай, чс ... , ако... , трябва...; б) аnодиктиЧflа - заповедна. Първата форма

е често употребима и типична за месопотамските закони, докато втората

дълго време се е мислела дори за създадена от израилтяните. В хетски дого

вори от 11 хил. пр. Хр. са открити разпореждания-задължения обаче в по

добна форма: "Ти трябва да опазваш земята (или: страната), която аз ти

давам, и ти не трябва да жадуваш HiQ(aKBa област на хетското царство".

Това навежда към правилното заключение, че идеята за завет (договор) с

Бога, с Яхве, извиква употребатав Моисеевотозаконодателствона известна

та вече от договори аnодиктuчна форма. Затова 'именно в тази форма са

дадени Десетте Божии заповеди, култовитезакони и други религиознипред

писания. Това посочва, че заповеди като тази да не се вари козле в майчино

мляко (Изх. 23:19; Втор. 14:21 и др.) има религиозно значение за предпазване

от увличане в ханаански култ. Още една важна черта на' Закона като завет
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с Бога е и изискването за етично отношение на израилтяните помежду им 351
като членове на този завет. При това положение може би ще бъде сполучли-

ва аналогията, ако се каже, че всеки израилтянин, в това число и царят, е

нещо като васал, който е дл-ъжен да изпълнява договора с действителния

Цар - Яхве.
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3'52 § 6З.

СЪДИЛИЩА И СЪДЕБНА ПРОЦЕДУРА

В книга Изход е запазен споменът, когато Моисей, притежаващ виещия

авторитет, съди народа от сутрин до вечер. По съвета на неговия тъст Йотор
той променя обичая си като прехвърля това задължение на стареи (Изх.

18:13-26; срв. Втор. 1:9-17).
След настаняванетов Ханаан тази практика продължава. Стареите се

дят при градските порти, за да раздават правосъдие. Там се разглеждат

ВСИЧКИ дела и въпросите от общественхарактер (срв. .Бит. 23:10). Поради
това в Закона се говори често за "стареите при градската порта" (Втор.

21:19; 22:15). Сам Давид раздава правосъдие там (2 Царств. 15:2-6).
Наред с градскитестареи има nрофесиоuалнuсъдии от ранно време (срв.

Втор. 16:18 сл.). Към съдилищата в Ka~eCTBO на секретари (soterim - ,;писа

ри") са поставени левити (1 Парал. 23:4; Втор. 16: 18). Не е известно какви

дела подлежат на разглеждане от съдиите - данъчни и други държавни или

въобще по-сложни, дали тези съдии заседават отделно или заедно с градски

те· стареи. Съгласно 2 Парал. 19:4-11 цар Йосафат предписва във всеки
укрепен град да има съдия, който да отсъжда неподкупно. Това показва, че

местнитеуправления,стареите, често взимат несправедливонечиистрана. В

Йерусалим се образува върховен съд, в който влизат свещеници, левити и

стареи на родове. В този съд фактическиима две отделения: по религиозни

и обредни въпроси начело с първосвещеникАмария и по гра:ж:данеки- под

ръководството на Зевадия, управител на Юдея. Съобщението във 2 книга

Паралипоменон сочи, че по това време се прави някакво разграничаване

между религиозни и "царски" дела. Все пак като се има предвид, че тези дела.

и въпроси са тясно преплетени, трудно може да се очертае днес границата в

компетенцията на двете отделения на вър~овния съд, още повече, че свеще

ниците се считат за сведущи и по въпроси, които понастоящем спадат в

областта на rpaждaнС1Сото съдопроизводство (срв. Лев. 10:10--11; Втор.

21 :5;.Йез. 44:24). Фактът, че се говори за "царски дела", може да се разбира
двоЯко: а) въпроси, свързани с управлението, данъците и други подобни в

държавната област и б) дела, които са обжалвани от първоначалната

инстанция в даден град било от стареите, било от някоя от страните в даде

но съдебно дело. Извън областта на двата съдебни състава остават и въпро

сите, по които решението трябва да се търси с помощта само на съдийския

нагръдник на първосвещеника - урим и тумим. При всички СЛУ<JaИ основен

закон остава божественият - Моисеевото законодателство .
. Съдебната практика в Месопотамия и Египет говори в някаква мяра и

за израилската, изпитваща въздействие от по-силните страни. В Месопота

мия при Хамураnи съществено нововъведение е поставянето на царски съдии

(dajanu sarrim), въпреки че подобни е имало още през ХХ! в. пр. Хр., тъй

като изглежда това е било позабравено впоследствие. В числото на висщите
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6-10 ЧИНОВНИЦИ във всеки град Хамурапи включва именно свои съдии. Те 353
имат за задача да съдят съобразно закона и царските постановлеlpfЯ. Не е

известно дали царските съдии са апелативни. Ясно е само, 'Ie съдът във Ва

вилон може да бъде най-висша инстанция за дела, разглеждани в други гpa~

дове. В местните съдилища начело е главата на общината, назначаваliот
царя: В състава на съда влизат освен стареи също и жреци. Делата по отно

шение на царско имущество подлежат на разглеждане .само от специални

царски съдии'. Иначе царските хора по други,дела са ПОДСЪДЮI в -местните

съдилища. Трябва да се направи уговорка обаче, че в редица случаи страните

по дадено дело не са задължени да приемат решението на подобна първа

инстанция. Жалби до царя се приемат, но Хамурапи предоставя решението

им на компетентни административни и съдебни органи. За царя остава пра-

вото да помилва (§ 129). Разбира се, той има власт винаги да наказва и дори

със смърт. Наред със СПОМёнатите съдилища съществуват и храмови, nKOi:1-
то важна роля цмат водното изпитание (ордалия) и клетвата, тъй като се '
вярвало, че съответният бог, чието е светилището, ще порази престъпника.

От Египет са запазени интересни документи, които рдзкриват в подроб

ности съдебната процедура: следствена, в която влиза оглед на самото мяс

то, разпитване на задържаните, даване свидетелски показания и обявяване

на присъда, по-специално във връзка с ограбване на царски гробници. В

страната на Нил съдиите имат за свой патрон 'богинята Maat -;- богиня на

истината. Всички съдии от висш ранг са в същото време нейни жреци, а
главният съдия носи малка фигурка на тази богиня около шията си като

знак за неговата служба. По време на Новото царство Голямата къща, в

миналотосъбраниена държавнисановници,е съдебен състав, D който влизат

"мъдри мъже и князе", т. е. жреци,и сановници. Те се събират на едно място

при портата на храма на Амон в двора. Фактически това е зал& на фараоно

вия съд. В един документ от 16-та година на управлението на Рамзес IX
всички съдии в заседанието на 21 атир са жреци, а само писарят не е. Фарао

ньm като абсолютеи монарх и бог упражнява своето право самостоятелно

да съди и осъжда и най-висшите си сановници. За такава съдебна власт труд

но би претендирал един израилски владетел (срв. случая с Йезавел - 3
Царств. 21:8. сл.).

В Израил съдът има своите заседания освен при градската порта (Втор.

21:19), също и на свято място или в светилище (Изх. 21:6, Съд. 4:5 - Девора
съди под една палма) или в съдебната зала в двореца (3 Царств. 7:7). Жалбо
подателят сам излага своето искане (Втор. 25:7 сл.). В особени случаи, като

идолопоклонство, похулване на Бога и на царя (Втор. 2-5 гл.; 3 Царств.

21:10 сл.), трябва да има предварително обвинение. Страните по делото

стоят прави (Ис. 50:8). Обвинителят застава отдясно на обвиняемия (Зах.

3:1; ПС. 108:6 - като "противник", той е наречен в евр. текст "sщап").

Защитникът също е отдясно (Пс. 108:31). Обвинението или искът са устни

(Иов 31:35 сл.), но може да са и писмени (Ис. 65:6). Необходимите веществе

ни доказате.лства се представят в съда - от пастира останките от разкъсано

то животно (Изх. 22:13), от обвинената жена постелката от първата брачна

нощ (Втор. 22:13-17) и Т. Н. Тогава се пристъпвакъм разследванена случая

(Втор. 13: 15; 17:4). Разпитват се свидетели в полза на обвинението или на

обвиняемата страна (3 Царств. 21:10 сл.; Ис. 43:9; Прит. 14:25). Съдията има

за задача да изглади спора, като защити правата страна (срв. Ам. 5:10). За
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354 произнасяне на смъртна присъда се изискват най-малко двама свидетели,

които потвърждаватобвинението (Числ. 35:30 и др.). Те носят отговорност

за гтрисъдата и затова трябва първи да хвърлят камъни ВЪРХУ осъдения на

смърт (Втор. 17:7). Задача на съда или съдията е да провери истинността на

свидетелството и в случай, че свидетелите се окажат лъжливи, те трябва да

бъдат осъдени на същото наказание (срв. Втор. 19:18 сл.). При произнасяне

на присъдата съдиите стават от своята скамейка (Ис. 3:13; Пс. 75:10).
В 4 глава на книга Рут се разказва за процедурата по решаване на едно

дело от частен характер. Вооз и по-близкият родственик, КОЙТО е трябвало

да влезе в правата на покойния съпруг на Рут, идват при стареите на открито

заседание. Народът присъствува и е свидетел. Стареите изслушват иска и

решават съгласно закона. При градските порти на Лахиш например са от

крити каменни скамейки, на които сигурно са сядали градските стареи.

Процедурата сама по себе си, разбира се, не е гаранция за правилната

присъда. Това показва случаят с Навутей. Той е призован при градските

порти пред стареите, но двама лъжесвидетели излизат и го обвиняват, че

е похулил цар Ахав. Смъртната присъда е изречена, за да бъде заграбено

Навутеевото лозе от Йезавел (3 Царств. 21 гл.; срв. Изх. 22:28; Лев. 24:14
сл.; срв. и случая със Сусана - Дан. 13:28 сл. и др.).
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§ 64. 355

НАКАЗАНИЯ

Важна идея в наказателното право в Израил е възмездието (срв. Изх.

21 :23), но в редица случаи Законът смекчава обичайното право "ожо за око,

зъб за зъб". При убийство, извършено от човек, се прави разлика между

умишлено и неволно и се дава възможност неволният убиец да запази живо

та си в някой град за убежище (асилен град) (срв. Числ. 35:9 сл.; вж. с. 358)
Действителният убиец обаче трябва :да бъде задържан дори ако е потърсил

убежище в светилището при жертвеника (Изх. 21:14). Друг важен принцип

е, че всеки трябва да отговаря за своето престъпление, тъй като престъпле

нието е личен грях пред Бога (срв. Втор. 24:16; 4 Царств. 14:6). В някои

случаи отговорност носи обаче цялото семейство или цялата община - на

пример при идолопоклонство или при. неJiзвестен убиец. Затова се изисква

общността да накаже престъпника (Втор. 17:3) или стареите да принесат в

жертва телица за очистване, когато убиецът е неизвестен (срв. Втор. 21:1
сл.).

Целта на наказанието е запазване на религиозна и нравствена чистота.

Злото трябва да се премахне (Втор. 13:6,сл.), а СТРОГ01'О наказание да бъде

за пример на остана.!!ите да не се изкушават и те да сторят същото (Втор.

13: 12 сл.). Различаването на умишлено и неволно престъпление говори за

желанието на законодателя не толкова да изисква възмездие, КОЛЖОТО да

раздава правосъдие с възпитателна цел.

Нака,занията са смъртни, телесни (включително затвор) и парични (иму

ществени).

Смъртни присъди се издават при преднамерено убийство (Изх. 21 :,12),
кражба на човек, за да бъде заробен (Изх. 21:16), идолопоклонство (Изх.

22: 19), богохулство (Лев. 24: 15 сл.), осквернение на съботата (Изх. 31: 14),
магьосничество (Изх. 22: 17), тежки престъпления против родители (Изх.

21:15,17), прелюбодейство (Лев .. 20:10),'кръвосмешение (Лев. 20:11 сл.), со

домия (Лев. 20: 13) и др. Смъртната присъда се изпълнява извън ~аселеното

място.

Начините на изпълнение на смъртна присъда са различни. На първо

място това е убиването с камъни. То е засвидетелствувано в египетското

наказателно право. Това нажазание сполетява престъпниците СПРЯ,М9 вярата,

важни религнозни предписания и родителите, също развратииците и др. В

Библията няма описание на този начин, на смъртно ~аказание. Сведен~я се

черпят от Мншна (Санхедр. VI, 1--4). Първи хвърляли камъни върху, осъде

ния последователнодвамата свидетели, а след това цялата община, докато

той бъде затрупан (срв. Втор. 17:7; Числ. 15:36).
Изпълнението на смъртна присъда '1рез отрязване 1Ia глава ,е известно

в Египет, но в Израил се споменава в РИМСЖО време, тъй като РJ:lмляните

практикувaJШ убиване с меч. Юдейските царе от това време си служат с този

начин на изпълнение на своята присъда спрямо противници (срв. Мат. 14:10;
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356 Деян. 13:2). Иначе отеи'taнето на глави на военнопленници се извършва как

то от израилски, така и от други войници в древния Близък Изток. Има

запазени изображения на асирийски военни, които броят главите на убитите

от тях неприятели. Асурназирпал се хвали, че е отсякъл пирамиди глави.

Повесването (обесването) на трупа на наказания със смърт върху дърво

цели допълнително въздействие върху живите (срв. Инс. Нав. 8:29). Повесе
ният се счита за проклет от Бога (срв. Втор. 21:23). Трупът трябва да бъде

погребан в същия ден (Втор. 21:22 сл.). Вероятно обаче това не се спазва

винаги. Давид предава хора от семейството на Саул в ръцете на гаваонците

за повесване и труповете остават дълго време непогребани (срв. 2 Царств.

21:5-9). Изглежда, че египтяни и филистимци имат обичай тялото·да се

държи,.докатоптици почнат да го. кълват (срв. Бит. 40:19 и 1 Царств. 31:10).
Единствените два случая на обесване в наш смисъл на думата, за които се

говори в библейски текстове, са фактически самоубийствата на Ахитофел (2
Царств. 17:23) и на Юда (Мат. 27:5). В законодателството на Хамураnи се

разпорежда набиване на кол (буквално от skn - "поставям" ва кол), когато

съпруга е замесена в убийство на съпруга и (§ 153).
Изгарянето се предвижда от Закона като едно изключение само в два

случая. То се изисква при прелюбодейство на свещеническа дъщеря (Лев.

21:9 - съответната евр. дума дава възможност да се мисли за извършено

по-голямо престъпление - за проституция) и кръвосмешение, когато един

мъж има за съпруга и наложница майка и дъще'ря (Лев. 20:14).IB Закона не

е казано за изгаряне "жив", но някои данни говорят като че ли именно за

живо изгаряне. Хамурапи предвижда изгаряне за кръвосмесителисин и май

ка (§ 157), а в Бит. 38:24 е запазен спомен от значително древно време, кога

то съгласно обичайното право се наказва с изгаряне всяко прелюбодейство.

Разпъване на кръст не се споменава в Стария Завет. То се прилага в

персийската държава, за което пишат Херодот и Тукидит. Може би то се

развива от набиването на кол, което се практикува от асирийците'СПрЯМО

дезертьори, пленници, бунтовници и др: Персите приковават осъдения или

го завързват за кол, независимо от това дали е жив или мъртъв. Гърците

усвояват разпъването. Александър Македонски разпъва две хиляди души

след превземането на Тир. Римляните не го прилагат към свободни или

граждани на Рим, но специално спрямо чужденци и бунтовници. ЙОСИф Фла
вий съобщава за множество разП'liвания олед превземането на Йерусалим от
римляните в 70 г. сл. Хр. Бичуването,носенето на тежкия кръст до мястото

. на наказанието, приковаването и оставянето на осъдения сам след това на

мъките му, които се усилват от жажда, мухи, от горещина и.тrn: студ, съпътст

вуват разпъването. При разкопки в Йерусалим в 1968 г. са открити два ске

лета на хора, които ·Са били прИковани на жръст.-Останките' са поставени

впоследствие в осуарий, намерен в Giv'at ha-Mivtar, като две кости от долна

та част на краката са още прикрепени с едиа железен гвоздей, 14 см дълъг.

За съжаление надписът на осуария не е ясен (h'qwl - "повесен с колена

настрана"??).
По своята форма се различават няколко кръста: а) първоначален прост

вертикален кол (crux simplex); б) кръст, чиято напречна греда е между среда

та и върха (crux immissa); В) кол, на който' отгоре е поставяна хоризонтална

греда, приличащ на гръцката буква "Т" (crux commissa); г) кръст от две

полегати греди, подобно на буквата "Х" (crux decussata или на св. Андрей,

андреевски, тъй като по предание св. апостол Андрей е разпнат на такъв
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кръст); д) кръст <:: еднакви на дължина отвесна и напречна греди (гръцки 1'57
кръст). Не е 'необичайно горе над главата на осъдения да има дъсчица с

надпис относно престъплението, която по пътя за мястото на наказанието

е поставяна да виси на шията на осъдения. Мнозина приема11, че Иисус

Христос е разпнат на crux imшissэ,. След смъртта на разпънатия можело

близки да поискат да го погребат.

""I-tТХ.
'. '. . . ..' .1:
.J • • • , ~ '"

'.. '1. " . ! 'J': '. !I,'\ .~

Фuz. 236. Видове KjJЬcm06e: 1) crux simplex; 2) crux immissB; 3) crux commissa; 4). crux
~ecussata (Андреевски); . 5) с. еднаква дЪАжuна

Други телесни наказания са бичуване, осакатяване; поставяне в улада и

в тъмница. Бичуването се счита като средство за вразумяван~ на МЪЖ, който

клевети своята жена (Втор. 22:18), вироглав син (Втор. 21:18) и др. Според

Втор. 25;1 сл. виновният трябвало да бъде прострян на зем~та пред съдията

и да му бъдат ударени 40 удара (срв. Иер. 20:2). По законничееки съображе

ния по-късно се нанасят с един по-малко удари (срв. 2 Кор. 11:24). Не е

изключено да се използват и бичове с три ремъка (13 удара по 3 ремъка

прави 39). Това наказание е преДВ!:fдено с изрично указание да не се нанесе

някакво нараняване (Втор. 25:3). В сборника със закони' на Хамурапи се

предвиждат 60 удара с бич от волски жили (§ 202): В асирийските закони се

наказва виновният с бичуване до 50 удара при обвинение в богохулство или

при кле;вета (табл. А 21 и В 18).
Осакатяването чрез отрязване на ръка е често явление в древния Близък

Изток. В законите на Хамурапи то се предвижда в няколко случая (§§ 195,
226), тъй както се разпореждат и други подобни наказания (отрязване гърда

на кърмачка за подмяна на дете - § 194; отрязва:не на език на син за отрича

не от баща си - § 192; изваждане на око - §§ 193, 196). В асирийските

закони има наказания отрязване на НОС, изваждане на двете очи, отрязване

на долната устна и т. н. (срв. А 5, 8, 9). В Израил отрязването на ръка е.

изолиран случай (Втор. 25: 11 сл.).

Затварянето се практикува отрано. Обвинените израилтяни се затварят

до гледане на делото (Лев. 24:12). Затвореният без присъда е понякога изло

Жен на притеснения (на оскъдна храна и вода, 3 Царств. 22:27). Допълнител
но наказание е nоставЛllе на клада (стискалка) за краката. Тази мярка е при

ложена към прор. Йеремия (Иер. 20:2; 29:26). Затваряне за дългове не е
известно от старозаветен текст. В елинистическата епоха то е практика (срв.

Мат. 5:25 сл.). Във Вавилония това е също тажа прилагано (срв. зак. Хамура

пи §§ 114--116). За затваряне в Израил се използват ями и частни домове

(срв. Иер. 38:6; 37:15). След плена вече има и наказания с тъмничен затвор

(срв. 1 Ездр. 7:26).
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35$ ПаРUЧllшnе глоби с'} наказание за телесна повреда при сбиване (Изх.

21 :18 сл.), за кражба (Изх. 22:1 сл.), когато бодлив вол прободе свободен

чqвек или роб (Изх. 21:28 сл.), за клевета (Втор. 22:14 сл.). Глобата за от

краднат дребен добитък е четирикратна, а за. едър - петократна (Изх. 22: 1
сл.). Глоби се налагат и според законите на'Хамурапи (срв. §§ 198 сл.), но
за кражба на добитък (едър добитък, дребен, магаре, свиня), ако е храмово

(

или дворцово имущество глобата е дори тридесеткратна (§ 8). Глобите са

в някои случаи смекчения на обичайното право за възмездие (Изх. 21:18).
Откуп не се предвижда при умишлени убийства (Изх. 21:16).

Асuлnu градове. Само неволният убиец може да избегне кръвното ОТrv,Jъ

щение от страна на роднините на убития. В Моисеевия закон се посочва с

конкретни примери какво означава "неволно убийство" -'Например когато

при сечене на дърва металната част се отплесне от дръжката, отлети и удари

смъртоносно някой, който стои наблизо (Втор. 19:4 сл.). Място за убежище

от най-ранно време е светилището. По-късно, във връзка със заселването в

Палестина, се определят левитски градове, които служат за асил (убежище)

на неволни убийци. Те са три на изток от р. Йордан и три на запад. Местна
та община в лицето на стареите е задължена да разгледа делото и реши,
дали има неумишленост. Неволният убиец тогава може да остане СПОl<ОЙJЮ

в града до смъртта на първосвещеника (Числ. 35:9-34; срв. Втор. 4:41--43;
19:1-13). Имената на градовете отвъд Йордан са Безер, Рамот и Голан, а
на запад са Кедес, Сихем и Хеврон. Специално последнитетри са известни

като свещени със свои светилищаи са свързани със спомени за патриарсите

Авраам, Яков и Йосиф..
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§ 65. 359

ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

1. Приmе:JlCанuе на земята. В древен Египег по принцип цялата земя е

nРЩl1е:ЖQнuе на боговете uна фараона. Голямата част от нея е под управле
ние на царски чиновници, а друга - в притежание на храмове. Погрешно

би било от принц·ипното положение, че цялата земя е на фараона. т. 'е) Iтя

е държавна,да се закшочава за съществуването на някакъв "държавен социа

лизъм". Фараонът раздава и наследствени права върху земята. Още в доку

менти 'на Древното царство е засвидетелствувано съществуването на сто

панства на велможи, 'които заемат висши длъжности в двореца и в адми

нистрадията. Несъмнено, царските и храмови:rе владения, както и тези на

висшите сановници преобладават в и1<ОНОМИ<Iеската структура. От някои

косвени данни може да се закЛlОЧИ, че.същевременно има общинно-частен
сектор. Възможно е и наличието на дребни со"бсТвеннди. Вследствие на за
воевателната политика през ,Новото царство в египетското стопанство на

влиза работната ръка на десетки хиляди пленници - както в земите на фа

раона, така и в храмовите и частните земи на длъжностни лица и вОЙшщи.

В МеСQnотамия земята е царска, на светилищата. и общинска.Според

някои автори притежаваната 01' светилищатав шумерсковреме е номинална

собственост на съответния бог, но фактически тя е общинска. Участъците

на т. нар. земя nig-ena са храмови, дотолкова, доколкото добивът от тях

служи за издръжка на х,рама. Земята се обр~ботва обаtlе от ч~еновете на

общината и намиращото се в СКJ1:аДОВ<?1;е на храма е п~д разпрреждаJ;lе H~

тази община. Част от тези хра~ови земи, asag-nam-urulal, може да бъде

наета от членове на общината.Една част от землището,остава разпределена

на малки У'lастъци,_коитоса предоставенина ч{[е\lовете.наоб,щинатаза тях

ното изхранване.От законодателствотонаХамураписе вижда, че.ВЪВ Вави

лония царят има право да раздава земя на в~вилонскижители срещу лични

услуги, на първо място на военнослужещи(redum И Ьа 'irum) с qглед носенето
от тях на военна повинност (срв. § 27 сл.).

За израилтяните Яхве е единственият истински Цар (Съд. 8:23; 1,Дар<;:тв.

12: 12). Той е единственият притежател на ЦЯllата земя. Зат.ова и Палестина

е собственост само иа Яхве (Иис. Нап. 22:}9). Твърде .рано се забелязвц

обаче, че развитието на обществените отношени~ взима направление, което

води до нарушаване на справедливото разпределени~,на земята меж,ДУ родо

вете. Пророк Самуил отбелязва в т. нар. закон за juapCKaTa вла~т> .Че .б.:,ъде

щият владетел ~a изрилтяните ще постъпва подобно на ез,,!чесК~1;~. Тои ще

раздава земя на свои служители, която.е обсебил (срв. 1 Царств. 8:14). '(ова
започва да става от самото начало. Саул след това и Давид и..\iаследiшцИ;ге
му практикуват раздаването на земи (срв. 1 Царств. 22:7). Давид получца

от филистимците Циклаг в замяна на военна служба (l Царств. 27:6 С.[!.) и

неговите хора свикват също да очакват да им се дaB~ земя заради СЛУ'1Сб,ата.
Ра.зnределенuето на земята при настаняването на израИ!lтяните в Палес-

l>иблейска археология



360 тина става чрез хвЪРЛЯ/lе /10 жребий (Иис. Нав .. 13:6; 15:1 и др.). Този начин

на разпределение е в съответствие с идеята, че Яхне е истинският господар

на цялата земя, а отделните израилтяни получават от нея части по Негово

благоволение. Яхве е Който определя жребия и Сам измерва даденото (срв.

Ис. 34: 17). Практиката да се разпределя по жребий не е нова сама по себе

си. Тя е налице в областта на Нузи и в Асирия. Изключителното е, че според

израилската схващане Яхве е притежателят И, но светилищата и по-късно

Йерусалимският храм не са едри земевладелци както е това в Египет и Ме
сопотамия с·храмовете.

ЗеМЯiа в Израил се разпределя по колена и родове, но се оситурява и

владението на участъци от нея от отделния израилтянин. Така, от една ст

pa1la, има колективно владеl/ие, но, от друга - индивидуално. Общото прите

жание в Месопотамия по Bp~Me на каситския период се отqелязва на гранич

ни камъни (kudurru). Този обичай не е зарвидетелствуван в Палестина, но

несъмнено границите на общинската земя са добре известни във всяко насе

лено място. Земята в Израил трябва да остане в пределите на коляното, а в

юбилейната година трябва да се върне в ръцете на първоначалния и отделен

владетел-израилтянин (срв. дев. ,25:23 сл. и 8-13). ,
Заедно с израилтяните в .страната живеят и ЧУJlCдснци. Едни от тях пре

бивават временно в нея и Законът не ги защищава (срв. Втор. 15:3; 23:20).
Това са обикновено търговци. Останалите чужденци (gerIm; синод. превод

обикновено: "пришълци") живеят постоянно на дадено място или са бежан

ци там. Подобно е положението на библейските патриарси. Авраам се наста

нява край Хеврон като чужденец (gёг). Свекърът на Рут е принуден да търси

препитание в МоаВ'като чужденец (рут 1:1). Такъв статут имат израилтяните

и в Египет (Изх. 20:22).
Между постоянно живеещите в Израил "чужденци" ("пришълци") се

различават няколко вида: а) покореното ханаанско населенuе на едно или

друго място, докато някой от него не се присъедини към израилска семейст

во посредством брак; б) преселени от другаде чу:жденци; В) uзраилтяни, кои

то :жuвеят в пределите на друго коляно (Съд. 19: 16). На тези хора се гледа

като на чужденци, защото те нямат право В дела на земя на израилтяните

в дадено КОЛЯНО. Някога Авраам желае да купи полето при пещерата Махпе

ла, за да бъде признат като пълноправен гражданин на Хеврон (срв. Бит.

23:9 сл.) съгласно хетското обичайно право.

Чужденците нямат земя и затова трябва да изкарват прехраната си като

наемни работници (срв. Втор. 24:14). Те са социално слаби и затова в Мои

сеевия закон се присъединяват към вдовиците и сираците, когато се изисква

милостиво отношение към бедните: да бъдат оставяни да събират изпадна

лите след жътва класове и падналите или забравени плодове (Лев. 19:10;
23:22; Втор. 10:18). Изисква се дори израилтяните да ги обичат (Лев. 19:34).
Когато чужденецът е обрязан, той има право да празнува заедно с израилтя

ните религиозните им празници (Дев. 17:9; ЧИСЛ. 15:15 сл.; 9:14).
Леf!uтuте. въпреки че им са определени градове, също нямат дял от

земята наред с останалите израилтяни, за да се посветят на богослужба.

При намаляване на религиозността сред израилтяните левитите, които ня

мат собствена земя, се затрудняват да изкарват прехраната си. Те също се

трудят като наемни работници (Съд. 17:8' сл.) и подобно на пришълците

намират в Закона социална защита (срв. Втор. 12:12; 14:29; 26:12).
2". Право 1/0 владение u наследяване. В старозаветните текстове повече е
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засвидетелствувано притежанието иа земя от отделните израилтяни, откол- 361
кото на общината за разлика от месопотамските документи, в които често

се говори за общинската земя. Притежаваната земя.от отделния израилтя-

нин се обозначава и се забранява преместването на междите .(срв. Втор.

14:27; 27:17). Привързаността към наследената земя е голяма както показва

СЛУ'ШЯТ с Навутей (3 Царств. 21 гл.). Желанието е тя да остане в пределите
на рода (срв. Числ. 27:7 сл.). В случай че умре мъж, който няма наследник,

жена му трябва чрез левиратния брак да осиrури наследник, които да запази

имота в рамките на семейството. Когато някой ~зраилтянин е принуден да

продаде земята си, право и дъЛ!' е на наЙ-..близкнят му сродник да ~упи тази

наследствена част. Така прави и пророк Иеремия, като купува дела на 9ра

товчеда си Анамеил (Иер. 32:6 сл.). Когато някой израилтянин поради нуж-

ди продаде имота си, той има право да го получи обратно след като заплати

дълга си (Лев. 25:25).
Формалностите при продажба на земя са следните. Тя може да стане

устно пред свидетели при градската порта. Така Вооз придобива имот<J. на

Ноемин (Рут 4:9 сл.). Има обичай обаче да се сключват ,и писмени договори.

В Гезер са намерени две, написани на асирийски, клинqписни таблцчки (VП
в. пр. Хр.) за такива продажби, тъй като това е след пада~ето на Самария в

721 Г. пр. Хр. Пророк Иеремия купува земята от Анамеил именно ~ писмен

'договор, КОЙТQ е запечатан и подписан от свидетели (Иер. 32:6 сл.). По

обичай, засвидетелствуван в Месопотамия, документът е двукратно изгот

вен - единият текст е запечатан, а другият е "O~BopeH". Когато документът

е написан аа глинена табличка, отвореният е по всяка вероятност "пликът",

в който е вложен първият екземпляр и е запечатан. Нагледен пример за

документи, написани на папирус или на пергамент, са намерените договори

в Египет и в Палестина от елинистическата епоха (в Палестина от П в. пр.

Хр.). Текстът в такъв случ~й ~e на!1исан два пъти върху един папирус. Първо
1'.9 записване е навито и запечатано, след което текстът се наrшсва втори път

и папирусът се навива на свитък нататьк; без да бъде запечатан. И в двата

случая отвореният екземпляр може да бъде четен по всяко време и би могло

да бъде подправен. При оспорване на съдържанието се отварял запечата

ният текст. Съхраняването на тези документи (както впрочем и въобще на
ръкописи) в глинени съдове, делви, е засвидетелствувано" многократно при

археологически находки. Договорът на пророк Иеремия по всяка вероятност
е писан на пергамент, който е по-траен (клинописните'тiiблички в Палестина

не са обичайни).

Натрупвапето на земя. в ръцете на един собственик'е резултат на безми

лостна експлоатация. Затова например пророк Исаия надига глас, изоблича
вайки онези, които прибавят ~ива след нива в свое притежание (5:8). Пророк
Михей от своя страна изрично подчертава, че тРупането н'а аедвижим имот

(ниви и къщи) е следствие от упражнено насилие (2:2). Тези големи имоти
се обработват от роби и наемни работници. Ако Давид купува xap!'vfaHa и
волове1;е на Орна за 50 сребърни сикли (2 Царств. 24:24), един' век по-късно
Амврий е в състояние да даде два сребърни таланта (6000 сикли) за хълма,

на който издиrа своя дворец и изгражда столицата Самария (3 Царств.

16:24). Купената ·от пророк Иеремия нива струва 17 сикли (Иер. 32:9). Цена
та на недвижимия имот се променя в течение на времето, но все пак данните

в Лев. 27:16 могат да послужат за ориентиране. Според топа място стой

ността на n:ЛОЩ, засята с един хомер ечемик (220 л) е 50 'сребърни' сикли.
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362 При продажбата трябва да се изпълни и едно символическо действие.

Продавачът събува обувката (сандала) си в знак на отказ от собственост

(срв. Съд. 4:7; Рут 4:8). Бог казва: "Върху Едом ще простра обувката Си"

(Пс. 59:10), т. е. Той ще отнеме самостоятелността на едомците и те ще

станат притежание на израилтяните. Подобен обичай е засвидетелствуван в

Нузи. Там при покупка на нива продавачът вдигал крак от продавания учас

тък земя. Понякога чифт обуща служели като фиктивно заплащане, когато

се заобикалял законът за продажба. Това осветлява и един друг библейски

текст. Пророк Самуил заявява пред израилтяните, че не е използвал своето

положение за лично обогатяване и не е взел чифт сандали (според 70-те 
1 Царств. 12:3), Т. е. не е взел никаква чужда собственост.

3. ·Дългове. заеми u залози. При нужда от средства израилтянинът тряб

ва да получи помощ от своите родственици в рода или коляното. Да се дава

на заем на бедни се счита за добро дело. При това е забранено да се изискват

лихви (Изх. 22:24; Втор. 23:20; Лев. 25:35 сл.). По тази причина и тъй като

понякога взелият на. заем не можел да го върне, нерядко израилтяни не се

решават да дават заем (срв. Сир. 29:3 сл.). Да се даде заем под лихва. се

разрешава от Моисеевия закон само спрямо чужденец (Втор. 23:20).
Даването на·заем под лихва при другите народи в древния Близък Изток

е обичайно. 'Хамурапи ограничава лихвата до 33% (§ 89). От намерени доку

менти се вижда, че във Вавилония и Асирия се изисква обикновено лихва от

една четвърт или една пета от взетото на заем (25% или 20%), за жито и

други продукти - 33% и повече. В Елефантина през IV в. пр. Хр. годишната

лихва е 12%.
Р. дЬО Во заключава от употребата на две библейски еврейски думи в

старозаветни текстове, когато става въпрос за заеми, че в Израил съществу

ва практика заимодавецът да получи печалба без някакво изчисление на лих

ви. Заимодавецът предлага документ за дълг, който длъжникът подписва,

като в него се отбелязва например сумата 60 сикли, но фактически длъжни

кът получава 40 сикли (nesek = хапка). В други случаи се подписва дългов

документ за 40 сикли със задължение да се върнат 60 (tarbIt - нарастване).

В Елефантинските папируси с marbIt се обозначава вече самата лихва (срв.

съответно Втор. 23:20; Пс. 14:5 и др.; Лев. 25:37). За съжаление няма доста

тъчно материал, за да се реши, дали това предположение отговаря на прак

тиката. При израилтяните банковото дело се развива едва по време на плена

в Месопотамия и след това.

За осигуряване на заетата сума изглежда често се изисква даването на

залог. За него се говори нееднократно (Изх. 22:25: Втор. 24: 12 сл.; Иез. 18: 12
сл.; 33:15). В Закона има някои разпоредби с цел да се избягнат крайности

и да бъде защитен длъжникът, КОйто явно е беден. Забранява се да се дават

или в;зимат вещи, които са необходими за живота - камък за мелене на

жито (Втор. 24:6), връхната дреха, която служи за завиване през нощта и

която поради това трябва да бъде върната на собственика при здрачаване

(Изх. 22:25 сл.; Втор. 24:12 сл.; срв. Иов 22:6). В такъв случай връхната дреха

в залог през деня е повече знак за наличен дълг. За 'даване в залог или ипоте

киране на недвижим имот преди плена не. се споменава. В Неем. 5:3 това

залагане е нещо повече, тъй като заимодавецът взима в притежание земята.

Други предписания са да не се отива в дома на този, който взима заем и да

се вземе там залог (Втор. 24:10 сл.), за да се избегне заимодавецът да върши

оглед и самоволно да взима имущество.
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Възможно е взимане в залог на самия дЛЬ:>ICNUК като в този случай за- 363
имодавецът принуждава длъжника си да му служи. От разказа в 4 ЦapcТl3.

4: 1 сл. излиза, че заимодавецът може да изиска и да зароби длъжника или

някое лице от семейството му. Длъжникът може сам да се продаде, за да

погаси дълга (Втор. 15: 12; Лев. 25:39). За жестоко отнасяне в подобни случаи

се черпят сведения и от законите на Хамурапи. В Месdпотамия заимодаве-

цът има право да затвори някой член на семейството на длъжника си. Пора-

ди лошо отнасяне нерядко има смъртни случаи при такива заложници (срв.

§§ 115-116).

Даваllето 1Ia CbxpaNellue (депониране) на имушество е договорно отно

шение между две лица. То се разглежда в Моисеевото законодателство с

оглед да се запази до някаква степен собственикът от несправедливи загуби.

Ако даденото да се пази изчезне или бъде повредено, то трябва да бъде

върнато в петорен размер, след като се установи, че е било укрито от този,

който е трябвало да го пази (Лев. 5:21 сл.). В законите на Хамурапи е отде

лено повече място на тези въпроси. В тях се изисква предаването на иму

щество или пари на съхранение да става пред свидетели и се определя, че

при пропадане на нещо поради небрежност пазителят трябва да обезщети

напълно собственика. Ако собственикът излъже, че нещо му липсва, трябва

да заплати двойно иска си (§§ 124-126).
4. Шuрокомащаб1l0 вьзстаllовяваNе иа соцuаЛllата правда се цели с два

закона: за съботната година и за юбилейната. В съботната година израилтя

нинът; който се е продал в робство поради дългове, трябва да бъде освобо
ден (Изх. 21:2 сл.). В тази година нивите, лозята и маслинените дървета

трябва да бъдат оставени без да бъдат обработвани - да почиват. Плодът,

който се получи, трябва да бъде за бедните (Изх. 23:10--11). Същевременно
с друга разпоредба се цели да не се утежни ПОЛQжението на бедните, които

търсят заем, за да преживеят. Изисква се израилтянинът да не отказва да

дава заем, поради това че наб,лижава съботната година, в която заемът

трябва да бъде опростен (срв. Втор. 15:7 сл.). В старозаветните исторически

книги няма данни доколко този закон е прилаган. Единствено в 1 Мак. 6:49
сл. се споменава за спазване на съботна година, в която припасите намалели

значително поради почивката на земята. За юбилейната година се говори

най-напред в Левит 25 гл./Тя е наречена така, понеже началото и се обявява

чрез тръбене с рог (j6Ьёl). Юбилейна е всяка петдесета година ..Характерно
за нея-е, че тогава Rивитетрябва да се осТавят необработени; земята и къщи
те трябва да бъдат върнати на първия им притежател (освен къщите в градо

вете); дълговете да се, опростят. За да се осигури даването на заеми обаче, е

издадено разпорежДанеда се пресмята колко години остават до юбилейната

година (срв. още Лев. 27:16 сл. и Числ. 36:4). С други думи, тази година би

трябвало да бъде време за социално изравняване, за устанапяване на соцuал

lIа справедливост. Спори се, дали предписанието за юбилейната година се е

прилагало. Данни за изпълняването му в историческите старозаветни книги

ияма. Пророк Йезекиил говори за нея във видението си за благодатното
месиан.ско бъдеще на мир и справедливост (Иез. 46: 17). В такъв случай този

ецинствен но роца си в древността закон е опит на религиозна основа да се

преодолее натрупването на имоти в ръцете на малцина и обедняването на

народа.
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364 Съществуването на седмичен цикъл с почивка в съботата, когато не

трябва да работят дори робите, и ~a съботната година, когато трябва да

бъдат освободени продалите се в робство за дългове, цели по законодателен

прт да се постигне социална правда в значителна степен. Предпоставка за

това е разбирането, че земята и нейните плодове са Божия собственост (на

Яхве) и са раздадени по жребий на всички израилтяни. Това полож~ние

трябва да се възстановява.
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Глава 111

ВОЕННО ДЕЛО



§ 66. 367

ВОЙСКАТА

Народно Оl1ълче1lие. В древност всички годни мъже да водят сражениесе

надигат в момент на опасност, за да защитятсвоето семейство или своя род

и племе. При родово-племенниятстрой няма ПОСТ9.янна обособена военна

организация,която да бди за сигурността.Така е и при израилтяните,кога

то те са полуномади,,а и по време на съдиите, когато колената и родовете
постепенно овладяват територията, на която сс настаняватпо жребий. При

Изхода от Египет всички мъже образуват народното опълчение, което е ор

ганизирано по родове (срв. Изх. 12:37; 13:18 и др.). По време на съдиите в

отделни случаи колената се съюзяват за военни действия. Така например

Гедеон призовава да се надигнат мъжете от неговото коляно, Манасиевото,

и от Асировото, Завулdновото и Нефталимовото (Съд. 6:35). Към тях сс

присъединява 'и народното опълчение от Ефремовото коляно (Съд. 7:24).
Тъй също лри Варак и Девора се събират израилтяни не само от двете 'коле

на Завулоново и Нефталимово, но и отделни отреди от Ефремово, Вениами

НОI30, Исахарово колена и от Махировия род, който изглежда по своята

многобройност и положение съперничи с по-големите.рОДОВИ формации 
колената (срв. Съд. 4:6 сл.; 5:14 сл.).

Опълчението включва мъже, годни за бой, от младежка до преклонна

възраст. Те се събират облечени с къси дрехи О:шlusim - буквално: "съблече

ии", ,;освободени"). Всеки се грижи сам за оръжие. Често се споменава за

меч или по-скоро голям нож и пращка. Съд. 20:16 съобщава, че във Вениа

миновото коляно през ХI в. пр. Хр. има отбрани Mъ~e, които умеят точно

да хвърлят камъни с прашки. Малко пресилено ще е обаче да се ТВЪрДИ,.че

това е НЯl<акъв "елитен отряд". По това време израилтяните обикновено

нямат щитове и копия (C:~Д.:. 5:8). В битката против филистимците при Мих

мас само Саул и синът му и.онатан са въоръжени с меч и I,(опие. Филистим

ците, изглежда, са положили усилия да обезоръжат израилтяни:ге и затова

само при тях има ковачи (срв . .1 Царств. 13:20 сл.).

Начело на отредите на опълчението, които' са с различен брой мъже

(100,50) стоят съответни началници. Въоръжениетои организациятана това

опълчение, което не е обучено, го правят обаче безсилно против големите

ханаански крепости. Успехите му в началото се дължат на разпокъсаността

на ханаанските градове-държа~и и на обстоятелството, че по .това време

египетската армия не е в Азия. В истинско сражение обаче опълчениетогуби

(срв. 1 Царств. 4:1 сл.; 31:1 сл.). Победите се дължат на· отбрани отреди

(например на Саул или на Дановото коляно), които се бият храбрq, устрой

ват засади и използват военна хитрост (срв. Съд. 18:11; 1 Царств. 13:2; 14:1
сл.). При битки, които не могат да бъдат спечелени от някои o:r ·nротиво
стоящите воеини отреди, изходът от сраже1Щет~ се решава с ещюборство

(Давид и Голиат - 1 Царств. 17:8 сл.). То не е нещо ново за Х В. пр. Хр.

13 древноегипетската "Повест за Синухет" от XVIII в. пр. Хр. се описва вече
.едноборство в Ханаан.
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368 ПрофесиОllалнавойска. Редовна армия от професионалнибойци има H~
само в Египет и в Месопотамия,но също при ханаанците и филистимците.

В Египет писари организиратнабирането на войници и контролиратспазва

нето на предписаниятаза.това. Има части с различно предназначениеu мир

но време: дворцова гвардия, полиция в пустинята И части, КОИТО трябва

"да разпространяват страх пред фараона в чуждите страни". Наред с тези

Фиz. 237. EzunemcKa пехота от nъ/На apMUil на

Рамзес 11 в -,/(арщ. ВОЙllиците са lIъоръже,!и, с

копия за МУlUкане и с къси прави или извити

ножове. Всеки пети, навЯрllО началствуващо лице,

офицер, държи в ръка палка. Войниците носят

големите си тежки щитове по време на nодоха

върху плещите си'

професионални войници в случай на нужда се извикват, в армията много

египтяни от. олълчениеТО. Стражеви отреди, подразделени по на десет души,

съпровождат ,също транспортирането на каменни блокове за строеж. На
блокове от пирамидите са написани имената на някои от тях. В периода на

размирици между Древното и Средното царство в Египет се появяват и

наемни войници от чужбина. Тактическите части са от по 200 души, които

се разделят по на 50. По време на XIX династия армията има четири полка,
които носят имената на големите богове 'Амон; Ра; Птах и Сет. По-късно
при хиксосите се въвеждат и колесниците, чиито офицери имат специална

подготовка подобно на фараоновите сановници и висши служители. Посте
пенно броят на наемните войници расте, докато при фараон Сусаким (Х в.

пр. Хр.) либийските наемници са мнозинството в армията.

Държаватана Хамурапи се насочва предимно към организиранепрофе

сионална войска, чиито войници получават участъци земя от царя. Този на

чин на създаване на армия е най-удачен при господството на натуралното

стопанство и наличието на общ фонд царска земя (И. М. Дьяконов). Войни

кът, който получаваучастъка з~мя (обикновено 12 хектара), взима често

младши войник, с когото работят по ред. Понякога е възможно и използва

нето на робски труд, но под страх от смъртно наказание е забранено войни

кът да даде учасrька земя на друго лице, за да отиде то на поход вместо него

(§ 26). По този начин се избягва в армията да влизат необучени граждани.

Израилтяните разбират слабостта на своето опълчение. Опит да се на

емат професионални войни прави още Авимелех, но той е наполовина ханаа

нец и желае да създаде царство по ханаански образец (срв. Съд. 9 гл.). Фак

тически пръв Саул привлича храбри и смели войници не само от своето

коляно, Вениаминовото, но и от други (срв. 1 Царств. 22:7; 14:52; 16:18 сл.;

21:8). При враждебните действия на Саул против Давид последният събира

наемни войници за собствена сметка (1 Царств. 22:2; 25:13) и с тях по-късно

постъпва на филистимска служба (1 Царств. 27:2). Неговите най-изrькнати

юнаци са юдеи и от съседни родове (включително от Ефремовото и Гадово-
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,
то коляно, един арамеец, амонитец и хетеецът Урий - 2 Царств. 23:24 сл.). \ 369
След като Давид покорява филистимците, той съставя от тях специален от-

ряд (на хелетейци и фелетейци) (2 Царств. 8:18) и една военна част от мъже

от Гет (2 Царств. 15: (8). Тези наемни войници нямат положение на пълно

правни израилски граждани. Те са хора на Саул или Давид (1 Царств. 23:25.
сл.), негови слуги ('abadIm) и царят може да ги освободи от ангария, да и~

дава като дар земя или право върху десятъка (1 Царств. 18:5; 17:25; 8:14 сл.).

След неговата смърт те остават на служба при наследника му (2 Царств: 11:9
СЛ.; 20:7; 3 Царств. 1:33).

ТелоnазuтеЛ,uте, гвардейците на l;{зраилските царе са предимно чужден

ци, както}'[ техният I,C0MaMtiP при цар Давид (Банея, 2,Царств. 8:18; 20:23).
Наред с тях (или като включени в гвардията) се споменават в старозаветни

текстове трима и тридесет храбреци, юнаци (2 Царств. 16:6; И:18; 23:8 СЛ.).

Те са предимно от Юдиното коляно. Б египетски извори 'се отбелязва също

така·.за "отряд от тридесет" в свитата на фараона Рамзес 11. .
Телопазителите и юнаците ,се наричат понякога ~,момци" (ne'arim), мо

же би в противовес на другите войници - мъже,(срв. 1 Царств. 21:3; 25:13; 2
Царств. 16:2; 2:14). Това е специално обозначение за професионални войници.

(кадети?), което първоначално е в употреба на ханаански и преминава в еги_'
петекия военен език. Na'arunaB Египет са отряд, може би нает или взет от

Ханаан.

Бързоходците(rasIm) не са само вестители. Те са и изпълнители на цар

ски решения и образуват защитна военна част. Така например 50 бързоход

ци тичат пред Авесалом и Адоний с цел да заблудят, Че има царски поход

(2 Царств. 4:12; 15:1). Бързоходци охраняват портите на двореца и са органи

зирани в отряди по CTQ души (3 Царств. 14:27 сл.; 4 Царств. 11::4 сл.).

Организираната професионална армия .пщсазва rолща ударна, сила.

Благодарение на нея се създават големите държави в Месопотамия и Ецщет

прониква в Азия. Тя дава и възможност Израил да се закрепи на' своята

територия въпреки напора на съседните народи.
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370 § 67.
ВЪОРЪЖЕНИЕ И КРЕПОСТИ

Въоръжението се развива различно в страните на древния Близък Из

ток. Лъкът си пробива път в Египет от началот<? на бронзовия век, докато

той е непознат на шумерите и в Месопотамия се въвежда от акадците. Шу

мJрските войници имат шлем и ризница. За оръжие им, служат боздуган и
секира. Те имат и колесници, както показват някои изображения, но това са

тежки и трудноподвижни коли, теглени от диви осли. Войниците хвърлят

копия от тези колесници или мушкат неприятеля с дълги копия. Пехотата

е въоръжена с копия и лъков.е. На едно мозаично изображение от' Ур, пазено

в Британския музей, е предаден триумфът на един цар (ХХУ B~. пр. Хр.).

Налице е цялото въоръжение, включително колесниците.

В Палестина през бронзовия век са изве~тни вече мечове, чиято метална

част е укрепена на дървена дръжка с гвоздеи. Подобни оръжия са намерени

в tell еп-па$Ье, Лахиш, Мегидо, Йерихон и др. места като Й. Ядии е на
мнение, че този тlШ меч се среща само в Пал~а. НамереlШ са и ОСТрия от

копия (например в Йерихон), а в kefar moIias в ДО'лината Сарон през 1962 г. е
oTKplJTa цяла сбирка о-т.37 оръжия и· инс--х:рументи:; направени от мед:

НщзадатеЛlluте 0рЪЖИЯ включ:ват НЯКQЛКО вида. Най-примитивнато е

едно дърво (боздуган), за което се споменава и в по-късни -текстове (Иез.

39:9). .
Между оръжията за близка борба са бойната секира, мечът и копието.

Бойната секира се усъвършенствува в началото на .11 хил. пр. Хр. Повод

за това е въвеждането на броните. Острието на бойната секира става по

късо, но много по-остро, защото се цели то да пробива. броня. Подобна

секира е намерена 'R Гезер. Развитието на това оръжие може да се проследи

Фиг. 238. Пехота от Аибийчц (от

(гипетска княжеска zробн;ща /1

Асиут) .. Войничите носят гоАеми

копия и сред"и щиmo/lе, коиm.о

вече са взели /1 Аевите си ръче «
края на nох/[да /1 готовност за

влизане /1 бой

и по находки във Финикия,. включително в Угарит. Ин'тересна е бойната

секира, открита в Бет Шеан. Тя прилича на отворена ръка и наподобява

този вид хетски оръжия.
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Мечът (hereb) в началото на III хил. пр. Хр. има закривена форма и 371
дълга'дръжка и затова в литературата се нарича сърповиден. Постепенно

острието му става по-дълго. Находки от Ханаан (Библос, Сихем, .гезер) по

казват различни степени на неговото развитие. След като т. нар. морски

народи отнемат патента за производство на желязо от хетите, те :внасят чрез

филистимците железния меч в Ханаан (края на II хил. пр. Хр.). Употребяват

се и по-къси оръжия от този вид - ножове или кинжали. За да не се счупят

те при удар в бронята, се правят със зъбчато удебеление. Мечът за израилтя-

ните е символ на война (срв. Ис. 51:19; Мер. 14:15). Някои aBToPIf считат, че

в старозаветните ;reKcToBe се споменава само КЪСИят меч, до 50 см дълъг,
I ..

какъвто имат и асирийските войници. Дълъг меч вероятно има Голиат (1
Царств. 21:9 сл.), който няма равен. Мечът на Аод е явно! къс - един 'лакът

(Съд. 3:16).
Копието (roma4) е оръжие, с което не се позволява противникътда до

ближи MHoro. То е за сражение човек срещу човек (срв. Числ. 25:7 сл.). Ко

пието има метална част, укрепена на дълга дървена дръжка. Изправено, то

надали надвишава ръста на един мъж, въпреки че в кумранския свитък "вой

ната на синовете на светлината" е отбелязана дължина от 7'или 8 лакти 
3~ м. При разкопки са намарени много остриета от копия (Н'апример в
Гезер). На въоръжение е. и по-късо копие за хвърляне (~anit). На, края на

дървената му част от другата страна' има парче желязо за уравновесяване.

Така копието мож'ело и да се забива в земята (срв. 1 Царств. 26:7). Саул
постоянно си служи с подобно копие; с което при нужда би могло и да се

промушва от близко разстояние (1 Царств. 19:9; 22:6; 26:7 сл.). Египетската

Фиг. 239. Асирийски 60UIlU/( .;с .кръгм,щит и д6е копия
(АеурбаниnаЛ06 д60реч. VП '/1. пр. Хр.). Обут е с 6иеоки

оБУ6Кl/ и "оси шлем. По асирцйе/(и обичай е НQК1>дреll.

Копията, I<OU1ll0 носи ~йниl<ьm, са за Х6ьрляне·
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372 войска също имала този вид копие на въоръжение. Р. дьо Во изказва инте

ресно предположениевъв връзка с копието на Голиат. Обикновено, както е

и в българския синодален превод, за дървената му част, топоришК'ата, се

казва, че е като "тъкашкокросно" (1 Царств. 17:17). Р. дьо. Во счита, че става

въпрос за дървото на един тъкачен стан, което има петлици за държане на

основата. Така и копието на Голиат ·ще да е,имало ремък, който се виел

около него и свършвал в петлица. Това улеснява Jl:върлянето на копието и

увеличавало далечината. Тази система е наистина ПОЗltата на египтяните и

на древните гърци, но в Азия не си пробива път. За израилтяните е чуждо

такова оръжие и затова на посоченото място в 1 книга Царства се прави

опит то да се опише. В Стария Завет се CnOMeHiiBa още един вид копие

(kidon), ,което се държи отзад между плещите (срв. 1 Царств. 17:6; Иис. Нап.

8:18; Иер. 6:23). Дискутира се какво представлява то: дълъг и широк меч или

филистимска сабя (гръц. ap1tll - крив меч). При Давид е съставен отряд,

който носи като емблема изображение на такава сабя, поради въор~жението

си (2 Царств. 21:16 сл.).

За сражение на раз~тояние на първо ,цясто са в употреба лъкът и стрели

те. ЛькЬ/n също има своя история. Отначало той е направен от еластично

дърво, опънато с връв. По-късно се поставят няколко В1;>Р,ви и накрая се
изнамира съставният лък от дърво и рог, тъй че с него вече може да се

cтpe~ много по-на.цалеч:' Този B~ лък се въвежда в Египет от хиксосите.
В старозаветните текстове това е оръжие само на вожда, началюrка и на

царя (4 Царств. 9:24; 13:15). С него е въоръжен Йонатан (1 ЦарстВ. 20:20).
Дълпп~ лъкове се опирали на земята и се настъпвали с крак, а с ръка се

натискали отгоре. Тетивата се укрепвала в нарез. В синод. превод вместо

"лъковете са настъпени" в подобни случаи е поставено "лъковете са изопна

ти" (срв. Ис. 5:28; 21:15; Иер. 50:14). Отлични стрелци с лък са някои отреди

от Вениаминовото коляно.

Формата на стрелите е най-различна. Подобряването на защитните

средства води· до създаване на по-силни и остри стрели. Получава се и n
древност, при тогавашната техника, надпрева:ра във В1Юръжаването, което

води до ОТК'рития, но същевременно и до унищожения. Железните наконеч

ници на стрелите са пригодени за пробиване на броня. В Палестина са наме

рени много наконечници' от бронз и желязо. Едни от тях приличат на острие

на копие, други са ромбовидни, трети имат страничен обратен издатък, как

то при въдиците, за да не се извлича стрелата лесно от раната. Трикантовата

стрела се разпространява особено много в елинистическата епоха. В употре

ба са и запалителни стрели (срв. Пс. 7:14). Една подобна стрела е намерена

в Сихем. Крилата и са с малки дупки, в които е имало парцалчета, напоени

с маслинено масло. Стрелите се държат или в ръка, или в колчан (Ис. 22:6;
49:2). Има обичай наконечниците на стрелите да се надписват - навярно

с името на собственика, който се грижи за въоържаването на слугите си.

Надписани стрели са намерени на различни места.

Прашката е примитивно, но много опасно оръжие в ръцете на опитен

стрелед. С нея си служат не само пастирите (l Царств. 17:40), но и войници.

Сред ~ениаминдите има отлИчни стрелци както с лък, така и с прашка (Съд.
20: 1,6)': При разкошси са намирани прашки на различни места, в това число

в лахищ. в елинистическо време се използват .и оловни топчета за хвърляне.
Отбранителните средства са шлем, ризница и'щит. Шлемьт се появява

твърде рано. Още шумерските во'йници го носят. Отначало трй е кожен, а
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п<?сле се употребява и метаЛИ'Iески. Голиат има бронзов шлем (l Царств. 373
17:5). Названието му в Стария Завет koba' или qоЪа' говори за чуждия му
несемитически произход. Той се носи от чужди войници (Иер. 46:4; Иез.

23:24), а в израилската армия се предвижда като защитно средство едва от

цар Озия (2 Царств. 26: 14). На асирийските релефни изображения за обсада-

та на Лахиш защитниците носят шлемове, може би кожени, защото' при

разкопките досега там не са намерени останки от металически. Само едно

украшение за шлем е открито, но както показват споменатите изображения,

именно асирийски .войници носят подобни украшения.

,
ФUi!. 240. Дреха с металически плочки (нещо като брои,,; гl'обliича .на Р~зес Jl})

Фиг. 241. ACupuut;KU 80иничи сгодеми. щитOtJе' и КО1ШЯ (АCjрбаниnаАOtJ д!Jope/f, н.иниия)

Фиг. 242. Персийски 80иник (Изображение 6Ърху глазиJl.анц mУХlIи, Суза)

Ризницата (sirjon) се разпространява в Близкия Изтqк В среда1а на 11
хил. пр. Хр. и по-специално в Египет и Палестина, но шумерите я ,носят по-

, l' ")1 !

рано: Тя се въвежда вероятно от хуритите. Изработва' се от !\.1еталически

пло'fки или "люспи" (от бронз или желязо),'като една РИЗ1ilfца може да има
над хиляда та!<ива. От документи, намерени в НУЗ!i. и J3 .УгаРИТ 1 се.;узнава,

че ризница се пост.авя и на конете и с нея се облицоват колесници (срв.

"железните колесници" на ханаанците -.Иис. Нав. 17:16). Египтяните.усвоя
ват металическата ризница от асирийците. Отначало ризн~а носят КО-!Iещщ

чарите, но после. и пехотинци. От изображението на обсадата на Лахнш не

може да се разбере, дали ризниците са металич;еСКИИЛИ.кожени. Царете,

които са обикновено на колесници, носят ризница (срв. Ахав - 3 Царств.

22:34). Озия въвежда ризницата за обикновеllИте войници (2 Парал. 26:14).
.Щumот се използва също твърде рано. Различават се два вида: по-малък

кръгъл (magen), който носят често асирийските войници, и голям (sinnah),
който се употребява при обсада и какъвто има Голиат (срв. 1 Царств.17:7,
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374 41; Иез. 26:8). Коженият щит е правен от опъната кожа върху дървена рамка

а металическият е изцяло изковаван.

Вече се спомена за ранна поява на колеС/llЩU. От изображения е извест

но, че шумерите имат два типа колесници - двуколесна и четириколесна.

Те са теглени от диви осли. Този тип колесници са несъмнено трудноподвиж

ни. На колелата им няма спици както показва прочутото изображение на

триумф от гр. Ур. Зиачението на колесниците нараства обаче, когато в тях

'о'

Фиг. 243. Колесници: а) египетска; б) XemCKQ; ,) QсириЙСКQ

започват да се впрягат коне. Първите сигурни данни за кола с коне са от

времето на царя на Ур - Шулги (около 2050 г. пр. Хр.). Документи от Мари

също сочат за употреба на коня като сила за теглене (XVIII-XVII в.). Из

глежда 'обаче, че това са отделни случаи, може би защото тогава конете все

още са малко. Леката колесница се появява през вторц.,та половина на 11
хил. пр. Хр. За отглеждането на конете допринасят някои иидо-европейски

племена в Северна Месопотамия, които са движещата сила за съз.q;аване на

държавата Митани. Във Вавилония леките колесници вече са налице в касит

ско време (XVI-XII в.). Почти по същото време те влизат в употреба в

Египет, като се приема пак, че малко по-рано те са внесени от хиксосите.
Един трактат от Митани, който е намерен в развалинитена някогашна

та хетска столица в днешния Богазкьой,е посветенспециалнона отглеждане

на коне. Техническите термини са от индо-европейскипроизход. Хетите въз

приемат коневъдствотои колесницитеи тяхната армия пожънва големи ус

пехи. Хетската колесница има трима души персонал (водач, щитоносец и

стрелец). Египетскатане показва на изображениятанякакви принципни раз

личия - дори и колелата са с по шест спици както хетските. В нея има обаче

само двама души (водач и боец). Хетският тип дава възможност за числено

превъзходство след първото сблъскване. Колесниците са на въоръжение и в

ханаанските градове-държави. Колесничарите носят иидо-европейското обо

значение marjanu.
Израилтянитеса бедни и неопитни във военното дело и затова.търпят

поражения от ханаанските или филистимските колесници. В една битка с

колесницизагива и Саул със сина си Йонатан. Когато цар Давид побеждава

владетеля на Сова, той осакатява пленените коне и оставя за себе си само

стотина, понеже явно израилтянитеНС са в състояниеда отглеждатконе и да

ги използватв армията. Едва Соломонсъздава военни части ОТ'колесниции

конница.'Той купува колесници в Египет, а коне - в Киликия (3 Царств.

10:28 сл.) и има 1400 колесници и 12 ООО коне (3 Царств. 10:26). Посоченият
брой надали е преувеличен. Според асирийски данни в битката при Каркар

израилският цар Ахав участвува с 2000 колесници, а царят на Дамаск - с

1200. След битката силата на израилската царство отслабва постепенно и

l>иблейска археология



теРИТОРЩlта му намалява, тъй че при обсадата на Самария от асирийците 375
един век по-късно то обхваща само околната област. Поради това асирий

ският цар пленява в 721 г. пр. Хр. само 50 колесници.

Колесниците се разполагат в Йерусалим (вероятно при "Конски порти",
4 Царств. 11: 16) и в гарнизонни градове като Хацор, Мегидо, Гезер, Долни

Бет-хорон, Баалат и Тамар. Тези крепости са при долини, в които колесни-

Фиг. 244.
Конюшни за колесничltи KOlle

(Частична реКОltсmрукчиJl;
Мегидо)

ците имат приложение. Разкоркитев Мегидо разкрихаконюшни с отделни
ясли за около 450 коня. Те са разположен,И Kp'a~ гол~~ двор t; условия за
к~пiЧ-lе If РfЗЦ: pa~aH<:' на конете. ~~~д раздел~нето ,,~a И~?~ил щt C~Be~I10 и
на южно царств.о наи-важните гарнизонни Гр'а.ц,ове ~~~аваIТ в северното.

Фиг. 245. Асирийски конник (VП 8. пр. Хр.)

,
Фиг. 24б. Арабски 80ини на камила
\r . ,- •

Коннzщаmа е главната ударна сила на скитите. АсириЙците също имат
отделни конни' отреди, но колеСНИЦИ'I'е при тях оставаТ',6сновно бойно
средство. Египтяните имат само съгледвачи конници. Подобно е положение
то в Израил. Дори пратеникът на Сенахирим се подиграва с цар Езекия като
казва, че асирийският владетел би му дал' 2000 коне, ако юдеЙското царство

би имало един единствен конник (Ф Царств.'18:23). В старозаветните тексто

ве става въпрос обикновено за чужди конници' (Иез. 23:6; 38:4; Неем. 2:9 и

1 Ездр. 8:22). В Макавейско време отначало юдеите имат'само пехота. и едва

първосвещеник Симон Макавей въвежда малка'конница. Ирод раЗDолага'с

6000 кавалеристи.
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376 Палестинските градове и крепости са твърде малки в сравнение с тези

в Египет и Месопотамия. Например Омир възпява египетската столица TI{

ва като стоврата. J;1ри неприятелско нашествие в УlCрепения израилски град

бяга цялото околно на~ление. Освен' Давид и Соломо~за укрепяванетона

градовете полагат грижи и други израилски владетели. Озия издига малки

фортове в пустинятаи Н<tНОIЮ укрепявастоличнияград (2 Парал. 26:9). Реор
ганизацията на армията при него е съпроводена с обновление на крепостите

и увеличаване на броя им (срв. Ос. 8:14). Малко по-късно Сенахирим се

,хвали, .че е превзел 46 укрепени юдейски граД,ове. Между тях ТОЙ споменава

изрично Лахиш и Ливна, които изглежда и в асирийски очи са укрепени на

високо ниво. Затова Сенахирим увековечава победата си в Юдея на релефи

в своята столица. Археологическите разкопки разкриха множество следи от
тези унищожителни битки.

В израилските кре'ПО,9ТИ се забелязват два типа стени: казематна и с

редуване на издадени участъци. Казематната стена фактически е от две

стени, свързани помежду си, като между тях отвътре остават празни поме

щения за складове. 'Този тип стена се появява в Мала Азия през XIV-XIII в.

Нагледни примери'дават разкопките в tell be'it-inirsim' (Девир)~ Бет Шемещ
, ~ '

Хацор и Гезер :- навярн'о от времето на Соломон, и ДBO~ЦOBaTaкрепостна

стена в Самария от времето на АХав ах в. пр. Хр.)..твърДё QKOpO израилтя
ните започват да сТроят другия ти" крепостна' CT~Ha -'с редуване на изда~
дени навън участъци.Тк дава по-добравъзможноСтза защита срещу против

ник, който се доближавадо нея. С начупването на 'линията и стената съще

времешюстава по-стабилнасрещу обсаднимашини.От следсоломоно;вовре

ме един прцмер е стената в Мегидо. Тя е 3,60 м широка и отделните и учас

тъци имат по 6 м дължИна с по 50 см излизане или отстъп назад. В Масифа

тя е изградена по-малко системно. В Лахиш;и в Масифа стените са усилени

с много кули (в. Масифа дузина). В Гезер издатините на :rо;зи тип стена са

нещо кат.о кули, които в Стария Завет се наричат ъгли (срв. 2 Парал. 26:15).
Пред стените долу се прави един голям откос на зе~ята, КОЙТО трябва

да пречи на обсадните машини да се приближават на необходимата височи

на с цел д<l: пробиятСъответната стена. Понккога в края. на този откос се
издига друга стена (срв. Ис. 26:1), както е в Лахиш, която е изобразена на

споменатия рел~ф на Сенахирим и чиито ост~нки са разкрити при разкопки.

Поняхога откосите (валове) са до 30 м широки. Те възпрепятствуват също

приближаването на колесници. Такива скатове (наричани още gl~cis) са от

крити при Аскалон, Лахиш, Хацор и teIl el-gегiSe..

Нккои асирийски изображения дават възможност да се заключи, че сте

ните завършват горе със зъбери. В Мегидо е намерен'а част" която може'би
именно е от 31>берите. ПО~ЯJ,<ога бранителите окачват щитове на.върха на

cтeHa~~ (срв. Иез. 27:11; Пес. на пе~н. 4:4).
Портрта на даден град е уязвимо място и затова стррителите обръщат

сериозно внимание за укрепването и. В ханаанско време съществува т. нар.

форма "клещи" - две или три двойки стълбове образуват издатини във

входа на 'портата, един вид клещи, които от една страна усилват портата,

а от друга - дават възможност да се поставя повече от една врата. Израил

тяните възприемат този начин на строеж, lCaKTo сочат разкошите в Бет Ше

меш, МегИдО, Сихем, Тирца и др. от началото на царската епоха. Твърде

скоро стълбовете се уголемяват, така че се получават малки стра,нични
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стаички във входа на портата. Три двойки стълбове имат Ецион Гевер, 377
Лахиш и др., а две - Мегидо, tell еп-па~Ье, teH belt-mirsim и др. Край

стените на някои места са разположени каменни скамейки за стареите (tell
en-na~be, tell el-Гar'a - Тирца, Лахиш). От дВете страни на портата има

обикновено по една кула. Понякога пред портата има бастион. В края на цар-

в дясно: "Dвlle/иKa глава" разкъртва

• градската стеllа (дворщ, НIIAlруд)

Фиг. 247. Обсада на град от Теглатфаl/асар 111.

~

ската епоха се .забелязват промени, в резултат на които най-напред трябва
да се мине през бастион, ограден със стена, през двор покрай градската

крепостна стена и тогава да се дойде до самата порта (например в Лахиш

и Мегидо). В Тел бейт-мирсим портата е под ъгъл.

Вътре в града се издига бастион (цитадела, дворец-крепост), КОЙТО слу

жи като акропол и последно убежище. В Самария дворецът е ограден с

казематна стена и има ,масивна кула. В по-късни текстове migdal обозначава
кула на градската стена (срв. Пер. 31:38) или При нея. В по-стари обаче тя
има значение на "замы<',, "цитадела" (Съд. 9:50 сл.) и сочи за крепост вътре

в града, ТЪЙ че Мигдал-Сихем не е някакво място различно от Сихем.
Обсадната вОй1lа изисква специална техника. Към нея спадат пр'еди

всичко високите стълби, по които воЙ.ниците трябва да се покатерят на, град

ските стени и да водят там ръкопашен бой. Те се срешат 110 египетски и
асирийски изображения. Отвори, брешове, в СТената се правят с помощта на

големи топори с куки. Специален уред за това е и т. нар. овнешка глава 
една греда на чийто рреден край има метална х:лава, о която се нанасят

мощни удари върху стената. За да могат да бъдат улеснени и запазени вой

ниците, които боравят с нея, в задната си част тя има рамка, служещ,! като

противотежест, която е покрита с кожи. Рамката има колела ,за !Iридвижва

нето и. Обсаднuте кули са дървени и подвижни, с оглед да бъдат допряни

до гpaдc~aTa стена и по тях обсадителите да се прехвърлят върху нея.
.В Израил отначало дори мечът и копиеТО'се:срещат рядко. Цри първите

царе още със създаването на постоянна армия от професионалисти войни се

пристъпва и към формирането на специално въоръжено опълчение. Юдеите
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378 носят голям щит и копие, а вениаминците- малък щит и лъ'к, т. е. в тяхно'"

лице в Израил има mе:>lсковьорЬ:>lсена u леков.ьорьжена пехота (срв. 2 Парал.

14:7). Тази практика води началото СИ от времето на цар Давид. От своя

страна нар ОЗII.'1 въоръжава ЦН.Ulmа войска с броня, щлем, щит, копие, ЛЬК

, .

Фtlг. 248. Обсадшnа е

nР,!КЛЮЧUflа успешно за

асирийските войски. Релеф в

Асурба//иnаловиJl дворев в Ниневия

(VП в. пр. Хр.). Пет вой//иl(а

раЗРУlUават крепостта, //ад "011то

се извисяват nла.'lfъците на

пожара. Плячка се носи и nлен///щи

сс отвеждат. Портата гори и

градьm се nреврьща в лозе без

стени (срв. Пс. 88:40).

Фиг. 249.
Обсадата //а Лах///и

от Ce//axupu,tl.
Детайл (Сенахири,чов д/JОрец

в HUlleI1UJl)

Библейска археология



Фиг. 250. Из,нъчвUllе Ни ,,,,е//lIllЦU о", "сир"iщu",е

u nраш.ка (2 Парал. 29)4). Той въвеж~а и обсадната 'техника - овнешките
глави. Това е времето на военни реформи .. Асирийският цар ТеглатфаI\асар
111 (745-727 г.) оформя ТО,гава отДе.iщи воЙскови единици със застъqване

, • f ,. • • "
във ВСЯ1Са от тях на ВСИ<fКИ родове оръ~ия ~aBpeMeTO: лека и тежка пехота,

конница, колесници, инженерни войски, обсадни отреди, снабдителни части.

Гол~мйте му военни успехи в' целия Близък Изток <;е дължат и на тiЗI1 реор
ганизация.

I •

'1'.
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380 § 68.
ВОЕIЩИ ДЕЙСТВИЯ.

ВОЙНА И МИР

Обявяване на война в онова време не се практикува. Предизвикателст
вото може винаги да се последва с война ("Ела да си премерим силите" 
.срв. 4 Царств. 14:8). Обикновено наро.цноч> опълчение се свиква от пратени

ци· или с трьбейе на рог (срв. Иер. 51 :27). ЕдИн писар, наречен в Иер. 51:17
tips'ar (от ,асир. tupsarru), се занимава с формирането на армията. За това се

дават и сигнали с огньове (Съд. 20:38). Обикновено войните се водят пролет

но време (срв. 2 Царств. 11:1; 1 Парал. 20:1). Почти всички асирийски походи

са между април и юни, а ха.rщеЙските (нововавилонските) до лятото или

понякога докъм дъждовния период (зимата) - съобразно положението. Ар

мията се подслонява в лагери с шатри (срв. 3 Царств. 70: 12).

Фи.'. 25/. 8т'I/('" IIlШII/ <: .IOMНlC и стрели. В ляво:

eOUIl BQimUK опна лък с крак (Бени Хасан,

Средно царство, Египет) .

Фиг. 252. Знамена на отреди

"а А.wенофис ТУ

Фиг. 253. О'!)'сmОШQване - изсичане дървета и оnо:жарJlване на град

(Б,lJIаtlаm, СалAlанасар 111)

Тактиката е различна, но обикновено професионалните ВОЙ.kици обр~
зуват ударната сила. С оглед да се изненада противникът войската се 'разделя

на отреди (Съд. 7:16; 1 Царств. 13:13; 2 Царств. 18:2). Армията подучава

необходимата храна от градовете, в които са устроени специални складове

(miskenot - 2 Парал. 17:12). Вземат се припаси и от населението (2 Царств.

16:1 сл.;' 17:27 сл.). Връзката със Столицата и между отредите се поддържа

от бързоходци (Съд. 9:31; 2 Царств. 11: 19; 4 Цар9ТВ. 9:17 сл.). Пред сражение

свещеници трябва да окуражават войниците (Втор. 20:2 сл.).

Сигнализацията е различна. Докато тръбенето с рог е знак за мобилиза-
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,I ция и въобще за сбор (Съд. 3:27; 2 Царств. 20:1). с тръби трябва да започне 381
самото сражение. Тръбенето се примесва с боен вик (teru.'ah, I1ер. 4: 19; Иез.

21 :27; Ам. 1: 14). С него се съпровожда·и Ковчегът на завета (срв. 1 Царств.

4:5 сл.).

Изненадата.и хитростта са тактически методи във всички армии. При

прочутата битка в околностите на Кадеш на р. Оронта в Сирия хетската

армия устройва засада. Тя успява да скрие месторазположението, позициите

си от египетските разузнаВflЧИ. Когато египетската армия се запътва в боен

марш срещу Кадеш и след това пристъпва към устройване на лагер, изнена

дващо хетските колесници минават р. Оронта и нанасят удар .върху лаг.ера.

РаЗJ:РОМЪТ на египетската армия е налице. Само благодарение на един еги

петски полк, който идва от другата страна, и заварва хетите пръснати за

'Плячка, а не в боен порядък, се удава на фараона и на гвардейците му да

се спасят. ОБ нощно сражение ,със светлинен ефект от факли Гедеон постига

победа (срв. Съд. 7:18).
При обсадац на един град също се търси да се приложи изпитана такти

ка. С хитрост или сполучливо разузнаване се постига в някои случаи да бъде

превзет бързо един укрепен град (Ветил - срв. Съд. 1:23 сл.). Силният враг

може да поиска обсадените да се предадат (например Венадад за Самария,

3 Царств. 20: 1 сл.), но те може и да откажат това успешно (Йерусалим срещу

'Сенахирим, 4),J;~pCTB. 18:17 сл.).!
При обсада противникът обикновено разполага лаrер (2 Царств. 11: 1),

завардва пътищата и водните извори (срв. Юд. 7:12) -;- очаква се, че градът

ще се предаде от глад и жажда (срв. 4 Царств. 6:25 сЛ.). Не 'се ли постигне
\ 11 , Р ,

това, според възможностите се пристъпва K~M подготовка з~ IЧурм. овове-

те пред градските стени се запълват и се издига насип, за да могат да минат

по него овнешките глави и обсадните 'кули и се приближат до стените. tпе'
циално обучени войници се стремят да подкопаят стените юi някое по-уязви
мо място: На това пречат направеюпе'lизкуствено отfcоси; 'коить удължават
много евентуалната миньорска работа. Търси'се и 'проникване през тунели,

които служат за снабдяване на града с вода. Защитниците от своя страна

стрелят с лъковете си и заливат с врящо маслинено масло противниковите

войници, които'се опитват от обсадни кули или със''{;тiлби да се изкачат на
пърха на градските стени. Сполучат ли обсадителите да се 'пре,ХВЪРЛЯТ на

стените, започва ръкопашен бой, който при успех за тях се пренася към

вътрешната крепост (замъка, цитаделата). '
Следств'ието е плячкосване, опустошение и нерядко uзгаряiiе на :града.

Останалите живи жители се отвеждат в плен и заробват. Законите на ВQйната

са сурови .. Масовото избиване сыцо се среща. При!своите походи в Южна
Палестина Давид не оставя никого жив (1 Царств. 30: 17). Амас'ия избива

10 ООО пленници в Едом (2 Парад 25:12). Зако//ът за херем (1)еп~m) предпис
ва поголовно унищожение (срв. Втор. 20:12; Иис. Нав. 7:11; вТОр. 13:13).
Това се прилага в извънредно. положение, когато има реална опасност за

вярата и съществуването на народа. Херем се прилага и спрямо израИЛТЯНIi[,

УЛИ'iени в езичеСТВQ. Самата война има своя сакрална страна: народът е
народ на.Яхве и армията е армия на Яхве (Съд. ):13; 1 Царств. 17:26). Зато
ва войниците трябва да бъдат ритуално '!Йсти (Иис. НаВ. 3:5; Иер. 6:4). Те
трябва да се въздържат (1 Царств. 21:6; 2 Царств.) 11:11). Поняког'а и след

настаняването в Палести.на се взима в лагера Ковчегът на завета като видим
\
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382 знак на присъствието на Яхве (1 Царств. 4 гл.). В Закона има специална

заповед за унищожаване на езическите култови предмети (Втор. 7:5, 25).
Практикуването на xepf;M е впрочем засвидетелствувано и извън Израил.

Моавският цар Меса съобщава в своята паметна плоча 're е наложил hnn
на израилското население на Нево в чест на' богинята ~и Аштар-Кемош.

Фиг. 254., Ослепяване lIа nлеllllик

Фиг. 255. Оmкарваllе на юдеи в, nлеll (Асирийско изображение)

Израилтяните гледат на войиа;'а като на свещеNа, понеже техните про

тивници са езичници и държавно~народните ии'тереси съвпадат ·с. полагането
на усилия за запазване на вярата. Те трябва. да се допитват до Яхве чрез

първосвещеника ("урим и тумим"); дали да тръгнат на 'война. В' епохата на
ца-ретс:; се прибягва с тази 'цел често до пророците, но нерядко и до придво,р

ните прорицатели (лъжепророци). За истинските пророци тези войни не са

свети. Затова пророк Елисей отказва да пита Тос'пода за 'по'ход({ против
Моав (4 Царств. 3:13 сл.). Пророк Исаия защищава старите представи сре

щу политическите игри на царете (срв. Ис. 7:4 сл.; 37:33 сл.). Той и другите

пророци възвестяват "деня Господен" на справедлив сЪд. В своето слово

пророк Иеремия от своя страна не дава никакво място на свещена война.

По-късно по време на Макавеите се разгарят релuгUОЗflU воЙнu. Самите

Макавеи не са вдъхновени от Бога за своето въстание. Съобщението за не

бесния пратеник като въоръжен конник по пътя за Витлеем играе повече
символична роля (2 Ma~. 11:6 сл.) и не се прокарват идеите на свещената

война. Водят се сражения за религиозна свобода против Антиох IV, който
иска да ун.ищоЖи монотеизма и осквернява Йерусалимския храм. Хасидеите
и Макавеите са ревнители на За'кона, завета, светите места, Йерусалим и
храма (1 Мак .. 2:27; 3:43; 2 Мак. 5:17). I1римесват се и политически интере
си, подобно както е при религиозните войни през XVJ-XVII В. в Западна

Европа (Фр~нция, Холандия). При кумранскатаобщина специално в нейно
то ,творение "Войната на синовете на светлината" има допирни точки с раз

бирането за войните;водени от Макавеите, но кумранцитеразбират войни

те, които очакват в последните времена, ка1'О свещени. Затова се цитират

ЧИСЛ. 10:9; Втор. 7:21 и 20:2-5. Светът е разделен между светлинатаи тъм

нината, доброто и злото. Ще настъпи цялостнотоунищожениена царството

на тъмнината. Това е една апокалиптична война, която фактически обаче

няма характер на свещена за обръщане на народите към Яхве.

Мирът е постоянна тема на пророците. У тях думата sal6m (мир) не

9значава само отсъствие на война, на военни действия. Тя означава наличие
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I
на добри Оllllюшсни}/ както между народи, така и между хората, тъй както 383
може да има дружба, приятелство между двама души (срв. Съд. 4:17; Ис.

33:7 сл.). Мирът е божие благословение. Твърде ДОQре е известно възвестява-

нсото от пророк Исаия на мирни времена, когато мечовете ще бьдат nрекова-

Фиг. 256.
Фараои ТуmJlfозес /У е стъпил fJЪРХУ

враговете си (Гробница в Абд ел-Курна,

Египет)

ни в рала и копията -'--- q еЬрfl(ие (Ис. 2:4). Това са времена, когато "миЛО,ст
u uсnщ~а ще се среЩlюm, правда и мир ще се целунат" (Пе. 84:11). За сирома

сите и безимотните ще настъпи изобилие,и радост (Ис. 41:17 сл.). За погаз

ващите правдата, които изстискват жизнените сокове на народа, няма да

има мир, въпреки че техните прорицатели постоянно говорят за мира. Тях

'ще ги постигне възмездие (Мих. 3 гл.). Потъпкването на правдата и истина

та ще бъде наказано както сред езическите народи (египтяни, финикийци,

асирийци и пр.), така и сред самите израилтяни (срв. Мер. 23 и 46-51 гл.).

Мирът е въжделение, което човек сам трябва да осъществява. В противен

случай той е достоен за наказание(срв. Ам. 9:8 сл.). Haдe~дa и светло бъде

ще има за онези, които творят добро (срв. Ам. 9:11 сл.).
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ЧАСТ IV

РЕЛИГИОЗЕНБИТ

Глава 1

БОГОСЛУЖЕБНИ МЕСТА

)



§ 69. 387

БОГОСЛУЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА

ПАТРИАРСИТЕ

Култът обхваща редица действия, които онагл~дяват вярата и чувствата

на една общност или на отделни хора и същевременно са израз на rOT.OBHqCT

за влизане в общение с Бога. ОБЩJ;lте психически предпоставкиводят неми
нуемо и до общи форми на богослужен~етоИ на неговитеобреди. Културно

то и общественониво също оказва влияние, но не трябва да се преувеличава

неговата роля. Древният Египет притежава една от водещите култури, но в

неговата реЛИl'ИЯ и култ намират място зоолатрическипредстави и обреди,

свързани с култ към животни. На ФИНИКИЙЦlпе се дължи изнамирането на

линеарния азбучен шрифт И проучванетои колонизиранетона средиземно

морския басейн. Те са на високо културно и обществено равнище и стават

посредницина постижениятана другите народи на древния Близък Изток с

Европа, но в култа си запазват принасянето на човешки жертви, особено

детски, дори когато живеят далеч от няко~шните родни брегове както е в

Картаген.

Библейскитепатриарси са чеда на Близкия Изток. Те вкусват постиже

ния на тогавашнаташумерско-акадскацивилизация. Авраам напуска Ур и
пристига в Харан, където се кръстосва месопотамско,хуритско, арамейско

и хетско културно и релиrиозио влияние. Авраам и неговите потомци жи

веят в Ханаан и пребиваватв Египет. Естественоте си служат с добре познд

ти форми на богослужение,но съдържаниетона тяхното богослужениеи на

обредите му е изпълнено с други религиозни схващания.

1. Първа характерна черта на богослужението на патриарсите е, че те

почитат и принасят жертви, молят се на едШI единствен Бог. Особено при

техните странствувания жертвениците им сё множество и на различни места,

без това да вреди на идеята за единствения Бог. Вярата в един единствен Бог

изключва почитане и богослужение на женско божество, което е обичайно за

окръжаващия езически свят. Изключени са и чувствените култове, свързани

с истории на двойки богове и богини (Ваал-Анат или Астарта). Този

единствен Бог е всемогъщ и свят. Затова в богослужението библейските пат

риарси и семействата им търсят очистване, помирение и освещение - не

магически-ритуално, но с оглед нравствено издигане.

2. Единственият Бог действува в историята и влиза в завет (договор)

с човека. Тук се крие друга важна характерна черта на богослужението на

патриарсите. То не е ежегодно актуализиране на един мит - например за
сътворението (най-вече в Месопотамия) или на плодородието (Ханаан). В

богослужението на патриарсите се проявява важен исторически акт и споме

нът за него - за завета, който се сключва, и за обещанията, които се дават
от двете страни. Следователно има само подновяване на завета, ио на осно

вата на вече сключения. Припомнят се Божиите спасителни дела в история

та. В един или друг случай може да играе в някаква степен роля митологиче-
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388 ският език на епохата, може да има значение даден митологическиотглас,

но основната монотеистична линия остава определяща в .богослужебното
съдържание.

3. Въпреки широкото разпространение на изображения на божества, на

идоли, както в Месопотамия, така и в Ханаан и Египет, за патриаршеското

семейство кулmьm е без изображение на единствения Бог, с Който то е в

завет. Още от самото начало този Бог е приеман като духовно същество,

коет() не подлежи Н,а изобразяване в противовес на езическите божества. За

поведта да не се прави каквото и да било изображение на Бога, която е на

че{lНО място в Десетте Божии заповеди по-късно, се спазва строго. В запазе

ните в Стария Завет предания за историята на патриарсите не се съдържат

никакви сериозни данни да се счита, че някога в патриаршеско семейство се

пазят идоли и им се отдава СЪответна почит, дори и те да биха били опит

за изобразяването на единствения Бог, Ч не на някой еЗИ'fески. За значението

на терафими, които са взети от Рахил (Бит. 31:34, синод. превод: "идоли

те") от дома на баща и, ще се спрем.нататък. В случая трябва да се отбележи

само, че в този разказ няма никак~а податка за идолопоклонническо опl.О

шение.

Тези характерни черти· на богослужението на библейския патриарх Ав

раам и неговите потомци се запазват и след настаняването на израилтяните

в паЛеСТИН.а. Развитието на това богослужение не е вшшги nраволиllеЙll0.
Увличанията на израил~яните, а твърде възможно и на техни прадеди, в

езичество оказват влияние и върху култа. Това става дори в Йерусалимския
храм по време на отстъпничество,.както свидетелствува пророк Иезекиил

(срв. Иез. 8:9 сл.). Въпреки подобни отклонения чистотата на богослуже

нието в чест на. едничкия Бог устоява на силното идолопоклонническо влия

ние на народи, които много по·"рано излизат на историческата сцена и имат

високи културни постижения.
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· j § 70. 389

КУЛТОВИ МЕСТА И БОГОСЛУЖЕНИЕ

ПО ВРЕМЕ НА ПАТРИАРСИТЕ И "
В ДРЕВНАТА ИЗРАИЛСКА ЕПОХА

'\
1. Считането на едно място за свято и посвещаването му на Бога не е

следствие от лични размишления и лична инициатива. Авраам издига жертве

ник на Господа. в Сихем и Ветил след като има видение на тези места (срв.

Бит. 12:6--8). Яков ,след сънуването на небесната стълба издига камък на'

мястото на съня си и го облива с маслинено масло (Бит. 30:13 сл.). Това

се спазва и по-късно, когато се устройва l<УЛТО~О място. Гедеон съгражда

светилище в Офра, след като там му се явява .Аш::.ел Господен, и му дава
име "Яхве шалом" (Господ е мир - Съд. 6:22-24). По същия нач:ин по

стъпва Давид и издига' жертвеник там, където вижда Ангела Господен, и·

lSъдето трябва впоследствиеда се съгради храм (2 Царств. 24:17-25). Кул
тово място може да съществува и като спомен на Божие благоволение

(срв. Изх. 20:24: "където Аз туря паметник на името Си").

Подобни разбирания проличават и при възстановяване на храмове в

Месопотамия. Царят на Лагаш, Гудеа, обявява например, че бог Нингирсу

му се е явил на сън и му заповядал да изгради наново неговия храм Eninnu.
Също и нововавилонските (халдейски) царе Набополасар и Навунид (Набо

НИД) твърдят, че възстановяването съответно на храма (зикурат) във Вави

лон и на храма на Син в Харан са заповядани от бог Мардук и 0+ Син (за
втория). )

2. Светилища се устройват и там, където се съзира Божие благоволение.

Плодородието е в зависимост от наличието на вода и изворите са свиде

телство за Божията щедрост към човека. Това важи по-специално за Палес

тина. Все пак култовите средища nри извори не са често явление. От староза

ветни текстове са известни култови места край следните извори и кладенци:

Кадеш ("свят", наричан още Ен-мишnаm, Бит. 14:7); Еtt-шемеш (Иис.

Нав. 15:7;' 18:17); Ен-хатаним ("Змейски", Неем. 2:13); Лахаирой (в спомен

на явяването на Ангела на Агар, Бит. 16: 13 сл.; срв. 24:62; 25:11); ГUО/l (при

който Соломон е помазан за цар, 3 Царств. 1:33 сл.); Вuрсавия (богата с

кладенци, където още Авраам призовава името на Господа, Бит. 21:31;
срв. 26:23 сл.).

Дървото също има значение за живота на човека и затова е символ на

плодородие изобщо в целия древен Близък Изток и е култова принадлеж

ност в Месопотамия и D Ханаан. Спори се, дали в тамошните езически рели

гии дървото е само символ на някои божества или се отъждествява 'С тях.

В по-късно време кипарисът се свързва с ханаанската богиня Астарта.

Авраам издига жертвеник при дъба в Мамре (Бит. 13:18), но това се

свързва повече с приемането на тримата пътници (Бит. 18:4,8). Сам Авраам

посажда един тамариск във Вирсавия и призовава там "името на Господа,

вечния Бог" (Бит. 21:33). Пророчица Девора съди народа при една палма

между Рама и Ветил (Съд. 4:5) и по всяка вероятност там има кУлтово съ-
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390 оръжение, тъй като съдът е в името на Бога. По-късно се изрича сурова

отсъда за богослужебнитеместа при дървета. На израилтянитесе заповядва

да разорят всяко място, на хоето езическите народи служат на боговете си

"под всяко клончесто дърво" (буквално: "всяко зелено дърво", Втор. 12:2).
Проник~ането на езически обреди предизвиква тази реакция (срв. 3
Царств. 14:23; 4 Царств. ]6:4; Иер. 2:20):а при това и броят на тези култови

~eCTa нараства извънредно много и израилтяните се отклоняват често от

Иерусалимския храм. Пророците осъждат богослужението при зелени дър

вета и изрично сочат като причина за това свързването им с езически чувст

вени обреди (срв. Ос. 4: 13 сл.; Ис. 57:5).
3. В представите на древните жители на БJlИЗКИЯ Изток, с изключеиие

на египтяните, вuсочшште, които като че ли достигат до небесата, са седали~

ща на богове. Според вавилонската митология в планините на изток, където

се показва слънцето, се събират боговете на новогодишния празник. В епоса

на Гилгамеш Планината на кедрите е местопребиваване на боговете. В уга

ритската митология това е планината Цафон. На нея съпругата на Ваал, _
Анат, изгражда храм на Ваал. Пророк Исаия обрисува богопротивника с

езическите му представи и вярвания, как желае да достигне небесата и звез

дите и да седне "на върховете на Цафон" (синод. превод: "на планината в

събора на боговете", Ис. 14: 13). В Ханаан има също свети планини. В хетски

договори от II хил. пр. Хр. се споменават като свети Ливан и Сирион (Хер

мон). В надпис от Кипър един финикиец умолява Ваал на Ливан. По всяка

вероятност и самото название "Хермон".обозначава тази планина като сnя

та (срв. корена' на името hrm и "харам" при арабите). По· склоновете и вър

ховете и са открити светилищаи едно място наблизо носи названието "Ваал

Херман" (l Парал. 5:23). Кармил се нарича в египетски географски списъци

като свещена скала или свет връх (ros qados) още от времето на Тутмозес

111 и продължава да е място за издигане на светилища до римско време.

Богът на планината е Ваал, който ще да е равнозначен на Ваал-шамем или

на Мелкарт, покровителя на Тир.

I1атриаршеските семейства странствуват в тази езическа рел'Игиозна ат

мосфера. Израилтяните при настаняването си в Палестина заварват мно

жество светилища по височини. Н~стъпва процес на тяхното демитологизи

ране. Яхве е изпълнен с мощ. Той властвува над планините - събаря кедри

ливански, кара Ливан и Сирион да подскачат като телец (Пе. 28:5-6). Той
е създател на Цафон (синод. превод: "север"); Тавор и Хермон се радват

като Негови деца при името Му (Пс. 38: 1-3). За израилтяните има само две

сеети nЛQ1Шllи: Синай. в спомен на законодателството (Изх. 3: 1; 19:20 сл.),.

и CUOI'l, мястото на Йерусалимскияхрам, с което е свързано и жертвоприно
шението на Исаак (Бит. 22:2 сл.) ..ИСТИНСКИЯТ връх на Цафон е планината

Сион; тя е далечният Цафон (синод. превод: "на северната и страна" (??),
Пс. 47:3 сл.). Съвсем не е случайно, когато пророк Илия води борба с Ваа

ловите жреци на Кармил - света планина за идолопоклонниците. Победата

на пророка превръща тази планина в очите на народа на подвластна на Яхве

и издигането на Негов жертвеник тук от пророка е свидетелство за това (3
Царств. 18:20 сл.).

В Библията се споменава сравнително често за светилища или оброчи

ща на планински възвишения и хълмове. Библ. евр. дума. blima(h) (мн. ч.
Ьаmбt) означава пе само ecmecmBello 6-ьзвuшенuе, но и с-ьздадено' от чо-
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вешка ръка. В редица случаи текстовете явно говорят за малки издигнати 391
места с култова цел -- не само по планини, но и в равнини и долини

(срв. Иез. 6:3). Освен при градската порта на Йерусалим (4 Царств. 23:8)
има "бама" също в Еномовата долина (тук на Тофет, Иер. 7:31).

. Археологическите оmкриmиJl преДС'l'авят съвсем. нагледно какво са пред

ставлявали оброчищата на възвишения или т. нар. високи места. Едно от

най-древните оброчища от този вид, което съществува преди още Авраам

да дойде в Палестина, е това в Мегидо.(ХVII пласт от около 2700 г. пр. Хр.).

То съществува до пристигането на патриаршеското семейство (до

Фиz. 257: Бама (t1UСО~uна.-t1ЬрхуKORmo се np'Il/aCRm жерmt1и), издиzната от недRлаН/I камъни

(Мегидu, Среден бронзOt1 век)

XIX в. пр. Хр.) И представляваедна овална платформас ширина 8--10 ми

височина от 1,80 м, изградена с недялани камъни 'и с малка стълба, която

води до горната и част. По-късно край нея се издига храм (от тип "fossil"
= при друг храм) и се огражда със стени, може би от страхопочитание или

с оглед на извършване на церемонии. Височината (бама) в Нахарuя

(na1:l4arijja), при Хайфа, е край култово място от ХVIП В. ТЯ представлява

приблизително кръгла купчина от камъни, чийто първоначален диаметър е

6 м, а по-късно - 14 М. В Хацор в едно светилище също така е намерена

платформа (пласт lбfа от XIlI в.). То е разрушено от израилтяните,тъй че

не е употребено от тях като място за почитане на Я'хве. Югоизточно от

Йерусалимна планинскиягребен при Малха са открити изкуственивъзвише~
ния, едно от които ~Ma диаметър25 м и е от VII-VI в., Т. е. то е изпол.зва~

но от юдеите през тези векове. Изградено е от земя и камъни, подпирани

със стена от четвъртити.блокове. В северното царство е намерена друга ба
ма -- близо до градската стена на Самария. Това оброчище има форма на

трапец (30 х 26 м), но за разлика от други, е на дълбочина до 3,30--3,75 М.

Някакъв строеж на това място не е открит. Намерени са само стени на юго

западната страна и на северозападния ъгъл..Наоколо е имало погребения.
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392 КаК60 е имало в едно оброчище на височина, било тя естествена или из-

куствена?На този въпрос отговарятданните от различни старозаветнитекс

тове. Нагледенпримердава един модел от sit-sаmsi(отХII в. лр. Хр.), наме

рен в Суза. На него има два жертвеника и фигурите на един жрец и един

богомолец. Освен това при тях стоят две плочи (стели) и култови съдове:.за

безкръвни жертви на храна и за възлияния. Вижда се и дънер на дърво ~

може би ашера. Според,някои автори моделът представя връхната част на

хълма на Суза (акропола) и единият жертвеник е зикурат (храм), а един

малък предмет наблизо е бама или жертвеник. Остава обаче необяснима

големината на някои съдове в такъв случай - една делва е почти колкото

предполагаемия зикурат. .
Жерmве1tuциmе са обикновени принадлежности на едно оброчище на ви

сочина (4 Ц~pCTB. 21:3; 2 Парал. 14:2). Други предмети, които се спомена

ват, са масебата (тa~~~ba(b» и ашерата' ('asera(h», въпреки че те не принад

лежат изключително на тези оброчища (срв. 3 Царств. 14:23; 4
Царств. 18:4; 23:13 сл.; 2 Парал. 14:2 и 3 Царств. 16:33; 4 Царств. 3:2). Ма
себаmа е изправен камък, обикновено продълговат (паметна плоча, стела).

За изр'аилтяните тя е свидетел на завета и на обещанията за бъдещите благо

словения (Бит. 31:45 сл.; Изх. 24:4 и др.). Тя е и спомен за Божие явяване

и за Божие присъствие (Бит. 28:18; 31:13; 35:14).

. .. ..._.._-

Фиг. 258. Масеба (Предкера.мичен HeOAllm, йерихон)

Фиг. 259. П.1ан на дворец и HQ хра.м КЪAl него (ТеА' TiliiHaт, Сирия)

Фиг. 260. Хра.мьт 6ыI Вавилон ("ВQВUЛО//СКШnQ КУАа"). Реконструкция (по А. Паро)
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Идеята за Божието присъствие естествено може да бъде видоизменена 393
под ханаанска езическо влияние. Масебата в ханаанския култ е символ Щl

мъ:жко божество (например на Ваал, 4 Царств. 3:2), докато ашера nредста-

вл :женско божество. Ашерата е направена от дърво (Съд. 6:26; Изх. 34:13;
Втор. 12:3). Тя може да бъде растящо дърво (Мих. 5:13; 4 Царств. 23:14),
но по-често е издялана от дърво (3 Царств. 14:15; 4 Царств. 17:16). От ев

рейския текст може да се заключи, че тези ашери се издигат подобно на

масеба (4 Царств. 17:10; 13:6), нещо като кол. Дали ашерите са изрязвани

с длето, за да наподобяват богинята, е трудно да се каже.

В оброчищата се поставят и кадилни :нсертвеници (hammanim). На реди

р.а места в Палестина са намерени подобни жертвеници.
4. ХралtOве. За разлика от оорочищата храмовет,е са сгради на едно све

щено място, на което се извършва богослужение. Храмът е наричан просто

"къща", "дом": bitu (на акадски), bt (на ханаански - в угаритски текстове

също), bajt (bet, евр.). Когато постройката е по-величествена, тя се нарича

и "дворец": ekallu (на акадски от шумерски e-kal = "голям дом"), hkl (на

ханаански) и hёkaI (на библ. еврейски). В по-късни библейски текстове се

употребява и по-общото название "светилище" (miqdas), с което се означа-

ват и оброчищата (срв. ИИС. Нав. 24:26). .
Названията обикновено говорят и за nлаllа на хр,амовете. Те ПрИЛИ'lат

на къщите в дадена епоха. Затова във Вавилония xpa~OBeTe може да бъдат

различни от онези в Асирия. Във Вавилония храмът има двор, който води

през една врата към самата постройка, където е идолът на съответния бог.
.Вярващите имат възможнрст да го видят само през отворената врата, тъй

като нямат достъп в самата постройка. В Асирия двор няма и в постройката

се влиза през врата на по-дългата и страна. Идолът е накрая на помещение

то, където в другите къщи стои огнището. Общото в плана на храма и на

двореца в един малък палестински град, център H~ съвсем малка държава,

която обхваща само близкия район, понякога затруднява да се реши каква

е сградата, разкрита при разкопки. Такъв' е случаят с находката в Ай. През

III .хил. пр. Хр. xpat10BeTe на няколко места (Мегидо, Ай, Йерихон, tell el- :
Гar'a) приличат твърде MHoro на асирийските в тяхната първоначалнафор-. ,
ма. През следващото хилядолетие планът им се променя във връзка с разви-

тието на дворците в Палестина. Храмът има още едно извисено помещение,

партика или преддверие, каТ9 трите му съставни части са в една линия (Ха

цар - XV-XIV в.; tell tа'j'iпftt в Сирия откъм IX В. I:Ip. Хр.). Храмът от
Тел тайнат е ориентира'н изток-запад. Както е един подобен, открит в JАла_
лах, и той е построен също в Сирия от тухли, които се крепят с дървени

стълбове, по«тавени върху каменни бази. Този храм е издигнат непосредст

вено до царския дворец. Има открити и храмове, дебелината на чиито стени

сочи, че са били с повече етажи (Угарит, Мег'идо). Покривът на храма в
Лахиш (ХУ В. пр. Хр.) се държал на стълбове, вероят~о дървени. Базите им
са запазени.

5. Зикурат (ziqqurat) е въплъщение на идеята за пребиваването на бого

ве'ге по високи планини. Ето защо се построява висок храм, на КО,йто ще

слиза съответният бог, за да се храни от жертвоприношенията. Въз основа

на разкопки се твърди, че широко известната вавилонска кула езикуратът

в града. Това е също важна причина този вид постройки да ~e опише по

подробно. Зикуратът е иа три до седем етажа, изграден стъпаловидно. Една
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394 страна на квадратната основа може да бъде около 100 м И височината на

зикурата да достигне 50 м. На най-горната платформа е разположен самият

храм, вероятно облицован с тухли със синя глазура. Вярвало се е, както се

приема, че в обикновените храмове божеството пребивава постоянно, но

функцията на зикурата не е изяснена достатъчно. Има хиноте:.!и че той е

космическа плаliИНа, място на умиращия и възкръсващия бог, че 'е трои на
бога и др. Никоя ОТ тях ияма достатъчно доказателства. Някои автори дори

оспорват, че би могло да се приложи идеята за умиращ и възкръсващ бог

към Мардук или Тамуз (Х. Сагс). Възприема се най-веt{е модифицираната

хипотеза на В. Андре. Според нея храмът на върха на зикурата е място за

отдих на съответния бог по пътя му към най-доm-rия етаж, където богът

пребивава, когато идва. В средата на долния етаж в дълго помещение е

идолът на бога - изображение или символ, на който храмът е посветен.

Фиг. 261. Храмът на Навунид в Ур. Ре"онстру"чия.

Ур I! ЧI!//тl,Р на nоч//mаllето на бога //а луната CUIl още
в епохата Ila AepaaJH о"оло ХIХ в. пр. Хр.

Вавилонският чар Навунид (556-539) застъпва

усилеllО отново култа /<ъм този бог и свидетелство

за това е възста//ове//U!lтзи"урат на осе." етажа

Изображениетое от дърво, изрязано с длето, покрито с метал и украсено

със скъпоценни камъни (срв. Ис. 44: \2 сл.). На върха на зикурата и в мно
жествотодруги помещения,в които се почитати други богове наред с основ

ния, се извършват култови действия. Около двора, където се събира иаро

дът, са разположениредицасгради. Има и помещенияза одежди, музикални

инструменти,сечива и т. н., И за библиотеката, която се намира в храм на

Niibu, бог иа писмеността. Особени помещения са предвидениза жреците и

жриците. Последнитеживеят в една сграда (gagu), непосредствено до която

е bit astarnrni - домът за храмови блудници. Зикуратът има и свои работил

ници, складове и пристанище.

6. Египетският голям храм. Приведените данни за него нататък трябва

да послужат също за 'сравнение със Соломоновия. храм с оглед за трезво

заключение, дали израилтяните са се повлияли от Египет при строежа му.

Не може да И!У1а и египетски бог без свой дом. В него той живее, бива про

славян и Т. н. Запазеното от Древното и Средното царство е много оскъдно,

за да може да сс правят обобщения. Все пак в храмовете от Новото царство

може да се ви,цят някои основни елементи, които по всяка вероятност са

присъщи и на по-древните храмове. Едно K~aдpaTHO или правоъгълно поме

щение със собствен покрив е мястото, където се посtавя един шкаф от гра

нит или друг подобен камък, в който е идолът на бога. В същото или в

съседно помещение е преносимата ладия, в която се поставя идолът по врс-

l>и6лейека археология



ме на процесии. Наоколо са разположени малки зали за местни божества 395
или чужди, които са "гости" на бога, чийто е храмът. Има и помещения за

култови одежди, украшения и др. Пред този комплекс са останалите храмо-

ви помещения, които КОЛКОТО се отдалечават повече, стават все по-големи

и повече открити за слънчевата светлина.

Най-отпред са хипосталите (зали с колони, които подкрепят покрива).

Пред първия хипостал има двор, в който са разположени понякога открити

жертвеници и много статуи. В него се влиза през големия пилон, който об

разува фасадата на храма. Освен това в храма има саещено езеро - овално

или правоъгълно със стъпала, което се пълни от реката и символизира води

те при сътворщието. Към храма принадлежат още един кладенец,. "Домът

lIа:>lCивоmа" -. средище на жреческата култура (на писарите, които водят

храмовото стопанство и преписват свещени текстове, на художниците, на

жреците, които се занимават с медицина ит. н.), жилища на жреците и дру

!'ия храмов персонал, складове и т. н. Целият този комплекс е заобиколен

със стена от тухли и портали от пясъчиик. Храмът има и свое пристанище.

Понякога към него води дълга алея със сфинксове от двете страни.

Фиг. 262. Модел //а свети.fище в Суза

(Елам). Изобразе//и са. по всяка

верояnmост /. хра." (зикурат?), 2. и 3.
;Шlllруnа//и камъ//и, 4. маса за

nри//ошения, 5. и 6. масеби, 7. два."а

вярващи в ритуал за О'/истваJlе, 8.
:ж:ерmвеllик, 9. си/нво"и lIа богинята

Ашера (атери), /0. масеба, 1/. lIIepflca
(?), 12. и 13. водоеми, 14. 80дое.'Н. "ри

/Д!/С//I!//ието заmрудЮ/8а не.41QщабllоtllО

nредава//е //а обектите
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7. Свеще1/uят район. Общосемитски и египетски обичай е освен място

то, където се извършват култовите действия, т. е. светилището с жертвеника,

да се счита за свято и едно npocTpalfcTBO наоколо. Това се забелязва зе<lе

около 3000 г. пр. Хр. По това време в Хафадже, Средна Месопотамия, е

издигнат храм с преден двор в овална форма с размери 100 х 70 м. Нататък
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396 се запазва обичаят вавилонскиятхрам да има голям двор отпред. В големи

те градове издиг'натитепо този начин храмове се групират D цели квартаJШ.

В родния край на Авраам, в Ур по време на неговата Трета династия (около

2112-2003 г.) районът 'на зикурата и другите култови сгради заема прост

ранство 200 х 200 м, което в нововавилонско време се разширява. Във Вави

лон прочутият зикурат ЕтеменаiI.Ки (вавилонската кула) е сред един район,

чиято една страна е 400 м И В който са налице други култови постройки. Във

Финикия и Сири;я също има подобни примери. Те са от еЛИНИСТИ'iеската

епоха, но явно са продължениена една стара традиция. Най-прочутое свети

лището в Палмира, посветено на Бел. То е по средата на един площад, който

има дължина 225 м.

Извън градовете под открито небе подобни свещени райони се означа

ват обичайно с каменни стълбове (менхири). В книга Иисус Навин се говори

много за Галгал (haggilgal), т. е. кръг от камъни. Там Иисус Навии издига

12 камъка, може би като гранични за мястото, където израилтяните се об

рязват (Иис. Нав. 5:9), празнуват Пасха (5:10) и лагеруват (4:]9 и др.). На

същото място Саул принася жертва на Яхве (1 Царств. ]0:8; 11:]5; 13:7 сл.;

15:21 сл.). По-късно пророците осъждат това култово място (срв. Ос. ]2:12;
Ам. 4:4), поради увличане в езичество. Навярно районът е твърде голям и

обхвата също така стари езически оброчища.

8. В Стария Завет се говори по-специално за няколко богослужебни сре

дища при странствуването на патриарсите в Палестина. Интересен факт е,

чё те всички са на границата на обработваната земя с пасищата за дребен
добитък. При настаняването на израилтяните в Палестина тези свещени мес

та не се радват на особено религиозно внимание, с изключение на Ветил.

Един друг факт е, че те са свързани с явяване (theophania) на Яхве, на Бога

на отците.

Фиz.263.

Храм-крепост в Сихе..,.

РеКОNсmр~кчиJl (по Т. БусиflК)

При влизането в Ханаан Авраам се спира най-напред при Сихем (Би:г.

12:6 сл.). Той пребивава на свещеното място (mаqбm)при дъба Море, където

съгражда жертвеник. Самото име "Море" сочи за култова дейност, свързана
с учение или ПО'-скоро'с предсказание. По-късно на връщане от Месопотамия

там се устаЩ)вява на лагер и ЯКОВ, КОЙТО също така издига жертвеlШI< (Бит.

33: l-8' сл.). Той посещава след това Ветил, о'{иства се и сменя облеклото си

(Бит. 35: 1 сл.). Всичко това сочи, че той извършва поклонничество от едно

светилище в друго, а закопаЩiнето на терафимите, което съпровожда очист

ването, е акт на категоричен отказ от езически отклонения. Оледователно

св~тилищата, които па'!:Риаршеското семейство по'шта, не са езически. Зато

ва в Сихем е погребан йосиф. Дали в близост съществуват и езически свеще-
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ни места, би могло само да се предположи. Това са ханаански средища, 397
колкото и да са малки. По тази причина, от страх израилтяните да не се

увличат в нищо езическо, по време на съдиите·Сихем се замества от Силом,

а по-късно с образуването на северното царство - от Ветил.

Ветил (Ьёt-'ёl)се свързва в историята на патриарсите със сънуваната От

Яков небесна стълба (Бит. 28:10 сл.). Той поставя там каменен стълб

(mas~eba), върху който пра:ви възлияние с маслинено масло. Затова нарича

мястото "дом Божи" (Бет-ел). Във Ветил има и езически храм, но той съ

щест:вува само през ХУ-ХIII в., когато е разрушен от пожар. На жертвени

ка му има още следи от кръв, както показва, химически анализ.

По време на съдиите във Ветил е скинията с Ковчега на завета и по

всяка вероятност "урим и тумим" чрез който се отправя питане до Яхве

(срв. Съд., 20:18,26 сл.). По-късно Йеровоам 1 (928-907 г.) издига там храм,
за да cflpe поклонничеството към Йерусалимския храм. Докато в Йерусалим
Ковчегът на завета и херувимите са трои за Яхве, във Ветил те са заменени

със златни телци. Поклонението на Яхве тук продължава и затова пророк

Елисей и цар Ииуй не предприемат нищо против светилището (срв. 4
Царств. 10:29). Пророк Амос проповядва в него и не намира нищо некорект

но от гледна точка на вярата в истинския Бог. Той изобличава Ветил само,

че служи за разцепление на народа и за социална неправда (Ам. 5:1 сл.).

Мамре е друго свещено място, свързано с жертвеника, КОЙто Авраам

издига там (Бит. 13:18). ,Когато Авраам пребивава на това място, посреща

тримата тайнствени пътници, Господ в човешки образ (Бит. 18 гл.). Почита

нето на Мамре продължава и след Рождество Христово (срв. Йосиф Флавий,
Древности 1.10.4; Книга на юбилеите XIV.ll; Църковнаистория на Созомен,

П.IV). ОстаlВla неясно, доколкО народнотопочитане би могло да е прерасна

ло до суеверно отношение например към дъба.
На южния край на Палестина е Вuрсавuя:(be'er seba' - "кладенец на

клетвата" или "кладенец на седемте"). След явяване на Яхве, Исаак изграж
да там жертвеник на името на Господа (Яхве) (Бит. 26:33 сл.), а ЯI<ов прина

ся жертви (Бит. 46:1 сл,). ~ДHa интересна податка дава възможноqт да се

открие, кой езически бог е почитан в езическото светилище на това място.

В Бит. 21:33 е запазен спомен, че Авраам насажда тамариска и призовава

името на Господа (Яхве), Вечния БЕ>Г. В един фини~ийски надпис от K~pa

тепе се споменава вечният ('61аm)'Шамаш, а на един амулет от Арслан-таш,

Северна Сирия, се говори за Елат-олам. Следователно чрез споменаването

на Яхве с название "Вечният Бог", се демитологизира значението на Вирса

вия и се изтъква Яхве като единствения и истинския вечен .Бог. Зато!3а
именно пророк Самуи!! поставя там синовете си за свещеници (l Царств. 8: 1
сл.) и в царскат.а епоха Вирсавия ~ място на покло'Нничество. Пророк Амос

осъжда това селище с оглед на сепаратистичните тенденции на израилското

царство (срв. Ам. 5:5).
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398 § 71.
ЕЗИЧЕСКИ БОГОВЕ И ИДОЛОСЛУЖЕНИЯ,

В :КОИТО СЕ УВЛИЧАЛИ ИЗРАИЛТЯНИТЕ

Характерно за религията на древните египтяни е почитането на :жuвоm

llИ. Началото на този култ се крие в мрака на праисторията. В животните

се вижда нещо повече от символи или емблеми, тъй като те трябва да бъдат

почитани и да се полагат грижи за тях, понеже притеж~ват добри или опасни

божествени сили. В различните номи (окръзи) се почита един или друт лока

лен бог в лицето на едно животно: 'куче (диво куче или вид чакал - бог

Анубис), маймуна (павиан - отобраз на слънчевия бог), крокодил (бог Со

бек, почитан особено в делтата на Нил и специално в Sedit - Крокодилопо
лис), лъв (съгласно Хелиополското учение първите богове се явяват във вид

на лъвове), сокол (бог Хорус, както и Ра, Моит, Сокарис), ибис (въплъщение

на Тот) и т. н. Особено място заема свещеният бик Аnис, символ на плодоро

дието, отъждествяван с Птах, смесван с Озирис и накрая възвеличаван като

бог на мъртвите. Богинята Хатор се почита на много места и се счита за

покровителка на далечни страни като Лунт, Библос, Синай и др. В der ы

Bahari тя е представенакато крава. Бог ХIlУМ се почита като овен в Елефан

mиlJа, където има специален храм, понеже се счита за пазител на изворите

на Нил. Тъй като в юдейския храм в Елефантина се принасят в жертва и

овни, това настройва зле особено много жреците на Хнум и те използват

един благоприятенслучай на отсъствие на персийскияуправител и разруша

ват юдейскияхрам. Израилтянитесе увличат на Синай в почитанена златен
телец навярно под влияние на египетския култ, който има здрави корени и

на "l'ОЗИ полуостров. ЛоставеНИ'"ге златни телци от Йеровоам 1 имат обаче
друго значение. Те са трон на Яхве.

Служенето на звездите u планетите (сабеuзьм, асmролamрuл) се сiюме

нава в Стария Завет и се осъжда (срв. Втор. 17:3). На астралните божества

се противопоставя Яхве - Той е Бог Саваот (sabli' - войнство, небесно

войнство). За почитане на слънцето в Ханаан сочИ името на гра-д'Бет-шемеш
("дом на слънцето"), l<ойто е под силно египетско влияние през ХУ в. пр.

Хр., а в Египет боговете на слънцето Ра (Re), Амон-Ра, Атон са от голямо

значение в религията, политиката и икономиката. Въпреки заплахата от

смъртно наказание (Втор. 17:5) по-специално през VПI в. пр. Хр. царе от

северното царство (Озия) и южното (Ахав'и Манасия) се увличат в. поклоне

ние на богове на небесни светила. Култът към звездите е разнообразен: те

се почитат по равните палестински покриви (4 Царств. 23:13; Йер. 19:13),
принасят им се хлебни питки, кадиво, възлияния и пр. (Иер. 7:17; 44:17 сл.).

В някои жречески учения (например в Хелиополис за създаването на

света) е налице отдалечаване от примитивни езически вярвания. Особено

място заема т. нар. религиозна реформа на фараон Ехнатон (Аменхотеп IV).
Тя би могла да бъде наречена "хенотеистична", тъй като в нея Атон, бог на

слънчеllИЯ диск, силно засенчва другите богове от пантеона, без те да бъдат
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отричани. Негови епитети като "господар на всичко" не са нещо ново и 399
реформата няма етическо измерение (Жан ЙоЙот). Вярва се при това, че
Атон се инкарнира в бика Мневис (почитан в Хелиополис). Скъсването с

жречеството на бог Амон в Тива довежда до изграждане на нова столица 
Ахетатон (днеш. Тел Амарна), където процъфтяват изкуствата. След смърт-

та на фараона, при приемника му Тутанкамон реформата е отхвърлена и тя

не оказва нататък никакво влияние в египетската религия.

В различните епохи от историята на израилския народ още от времето

на патриарсите .се споменава за mерафuмu (tСгiфh1m) - вероятно домашни

идоли. От документите в Нузи е известно, че притежанието на домашните

терафими е и видим белег на право на наследство (срв. Бит. 31:30). С тях

са свързани и някои религ-иозни обичаи - допитване като към оракул (срв.

Зах. 10:2; Иез. 21:26). Големината им е различна. Докато Рахил може да ги

постави в камилското седло, в дома на Саул терафимът трябва да е твърде

голям, за да може да бъде поставен в леглото, като заблуждава, че там спи

човек (Давид, 1 Царств. 19:13; синод. превод: "статуя"). Много нещо остава

неясно за нас по отношение н{а терафимите. Възможно е тяхното значение
да стои във връзка с ефода, на който при първосвещеника. е поставен съдий

ският нагръдник с урим и тумим и оттук да идва и допитването до тях. За

специално служение на терафимите като ИД:О.riи не се споменава изрично, но

се считат за непозволени поради езическата им употреба на някои места (в

Харан например) (4 Царств. 23:24; Ос. 3:4). Тъй като против тях не се реаги

ра както против други идоли, може да се приеме, че за израилтяните 'те не

Фиг. 264. Маскц. може би ....mtрафимu" (Хачор,

късен БРОlIЗов век, Хеврон и Гезер)

Фиг. 266. Ваал (Западен хра.", в Угарит) Фиг. 265. Бог на Бурята (ААеnо, Сирия)
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400 играят видимо някаква идолопоклонническа роля. Все· пак се помни, че

Яков очиства дома си в Ханаан от тях-(Бит. 35:4).
Върховен бог в ханаанския пантеон е Ел. Осооено в угаритските тексто

ве той е наричан "творец на творението", "добър, милостив Ел", "цар", "бик

Ел, мой отец", което е един картинен израз на неговата сила. С това не се

изчерпва значението на името "Ел". Във всички семитски езици то 0311ачава

"бог". По същия начин се употребява в Стария Завет на много места. Ха

наанският .бог Ел живее, както ~ казва в угаритски разкази, далече от Ха

наан "на хиляда долини, на десет хиляди полета" при· "началото на течащите

реки", посред "изворите на двете бездни". Той събира боговете на съвет на

планината Цафон. На един камък от Угарит Ел е изобразен с развяваща се

брада на трон, който има лъвски крака., Неговите крака имат подножка и

той носи корона, туника и горна наметка. Един цар или жрец му принася

жертва и той я приема. Ел като върховен бог няма пряко отнощение към

света. Той не играе нихаква роля в него. Затова е и тъй отдалечен, че за

обихновените ханаанци начело излиза Ваал. Потъването на Ел в забрава

за ханаанците улеснява употребата на названието "Ел" или в пълна форма

"Елохим" за единствения и истински Бог - Яхве.

В Стария Завет за Бога на ОТЦИ,те се употребяват някои Божии свойства,

свързани с названието "Ел": 'El-'Elj6n- Бог Всевишни (Бит. 14:22); 'El
Saddaj - Бог Всемогъщи, като източник на живота (Бит. 17: 1; Иоил 1: 15);
'ЕI-Вёt-'еl- Бог на Ветил, т. е. стоящ над всички богове и над почитани:rе

. във Ветил. Разграничаването на Яхве като Ел и от ханаанския бог Ел е ясно
богословски, исторически и култово. а) Яхве не е един от боговете, макар

и върховен; а единственият; б) Яхве не се представя от идо:ли и други изоб

ражения; в) "Бог на отците" е Бог за патриаршеското семейство отпреди то

да пристигне в Ханаан; г) култови места или храмове на Ел в Палестина H~ •

са известни, докато исторически има редица свещени места с жертвеници,

където се призовава името на Яхве. ,
Ваал е популярният бог за ханаанците. Затова в намерените клинописни

таблички в Угарит. той се споменава 240 пъти. Името му не говори за нещо ~

по-определено (Ьа'аl - притежател; господар), но въпросните текстове и

някои изображения дават богата информация за ханаанските вярвания,

свързани с името на Ваал. Съпругата му се споменава като "Ваалат" (Баа

лат). Той е бог на бурята.

Така е Ilзобразен и на една угаритска стела. В лявата си ръка той държи няколко мъл
нии, а на главата си има шлем с рога на бик, което символизира, че е бог на плодородието.

В НЯКОИ текстове той е прославян като имащ власт над дъжда, вятъра и облаците. Ваал е

в битка с Мат, бога на смъртта, в която загива и богинята Анат го погребва на височините

Сапан. Настъпва обаче С1ращна суша. Анат напада Мат, разсича го с меч, обгаря го с огън,

стрива го с мелничен камък н го посява по полето, да го ядат птиците. Тогава Ваал се явява

и в жестока битка побеждава Мот. Полетата отново са плодоносни. В битката победеният

фактически не загива. Той се появ"!ва отново при победа над врага му, т. е. когато Мот

побеждава - Ваал е ..погребан", когато Анат побеждава - Ваал се явява отново, а когато

Ваал побеждава, настъпва плодородие. По този начин в мита иамира израз ежегодната ее

Зоil.llа смяиа.

В култа на Ваал обикиовеният принос е кадилната жертва (срв. Иер. 7:9), ио в някои

случаи се прииа~я и човещка жертва (срв. Иср. 19:5). Изпадайки в екстаз, жреците сами се

бодат с ножове (3 Царств. 18:26, 28). При някои израилски царе култът на Ваал прониква

и в Йерусалим. Ахаз прави златни идоли (2 Парал. 28:2), а Манасия издига жсртв'еНИци на
Ваал (4 Царств. 21 :3). В Стария Завет са запазени сведения за разШIЧНИ Ваали. Пророк Илия

и други пророци се борят против служението на Ваал (3 Царств. 18:19 сл.). Засвидетелствува

ни са и някои разновидности 'Ia този бог.
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]. Ваал-верит (Съд. 8:33; 9:4) означава Ваал на завета. Не е ясно, дали 401
става въпрос за съюз между Ваал и онези, които му служат, или за съюз на

израилтяните и ханаанците, при който израилтяните се увличат в идолопок

лонство. У. Олбрайт предполага, че това божество е на еморитите (xaMOPI1-

Фиz: 267. Ваал, обле'lеll
като 60ин с престилка (Угарит) Фиг. 268. Ka..,eIlHU идоли от Сирил

тите - срв. Иис. Нав. 24:32), тъй като принасянето на осел (~·т6г) в жертва

е съставна част от техните договори. Оскъдните данни не позволяват да

бъде решен въпросът.

2. Ваал-гад. Това е име на град в долината между Ливан и·Хермон

(Иис. Нав. 11:17; 12:7; 13:5) и означаJtа "Ваал на успеха" или "на с;ьдбата".

J. Ваал-хамон-"Ваал на изобилието". Споменава се само като име

на място, където Соломон има много плодородно лозе (срв. Песн. на пес.

8: 11).
4. Ваал-хермон - "Ваал на (пл.) Хермон" (Съд. 3;3; 1Парал. 5:23).

Този Ваал е почитан някъде на пл. Хермон или при нея. , t...
5. Ваал-фегор (Ваал пеор) е бог на моавските Щ1аНI!НИ и е почитан o'r

моавците и амонитците. В Ситим израилтяните се увшiчат в пщ(Лоне~ие на

този бог (срв. Числ. 25: 1 сл.; Втор. 4:3; Пс. 105:28).
6. Ваал-зевув (Ваал зебуб; в новозаветно време - Веелзевул). Той е

бог на филистим,ския град Акарон. Цар Охозия изпраща свои хора д,.а питат

оракула на този бог, дали ще оздраве~ (4 Царств. 1:1-17). Тъй като zСЫф

е "муха", някои автори са на мнение, че това е "Ваал Н,а мухите" (чийто

оракул е гадаел по хвърченето на муха?), .още повече че има гръцки Зевс

'A1to~uio<; - Зевс отблъскващ мухите (срв: римския бог Miagros). В та.къв

случай остава неясно, защо оракулът му трябва да бъде питан за здраво

словно състояние. В Угарит "Зебул" е титла за Ваал. Затова се предполага,

че първоначално името е Ь'! zbl, което би ТРЯ9Вало да язначава "Ваал (или
господар) на (небесните) жилища". Ако това е така, промяната впоследствие

на ПQследната съгласна в ,,6" ще да е била с цел да бъде осквернено и осмяно
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402 това божество. Следователно застъпената форма на името в Мат. 10:25
"Веелзевул" е правилна и изяснението, дадено от Иисус Христос, оприлича

ващ Себе Си на "стопанин на къщата" (о{коьеcr1tО'tт\<;),Който е оклеветен

като Веелзевул, с в хармония с тази етимология. В Новия Завет "Веелзевул"

е княз на демоните (Мат. 9:34) и нечист дух (Мат. 3:30), тъй като в късния

еврейски език zbl е "тор".

Изображетшя на мъжките ханаански божества, с малки изключения, не

са открити, в самата Палестина. Намерени са идоли на бикове, които се

предполага, че символизират или представят Ваал. Мъжките идоли са обик

новено от масивно излят метал. Фигурите са облечени и седят, ПО-'Iесто се

откриват малки бронзови статуйки с царски или военсн външен вИд. Някои

от тях имат златни (позлатени) дрехи или нашийници (колиета). Тъй като

са срещани в глинени делви, вероятно са посветителни (вативни) приноси

или жертви. В някои случаи се прецполага', че те представят домашни. богове
(терафим??). За съжаление, окончателното отъждествяване на тези статуетки

не е възможно засега, още повече че за някои от тях дори се спор~, дали

изобразяват божество или човек. Интересна е една бронзова фитурка 25 см

висока от Мегидо (XII·~-X в:), която е покрита със златен лист. Богът седи

на трон, облечен в ханаански дрехи, има кръгла шаПJ<а и обици. Понякога

богqвете имат в ръце чаши или купички. Към изображението се случва да

е прикрепена игла (отзад или при краката) за носене.

. Досега не са открити предмети, които би могло ясно да се отъждествя-

ват със споменатите на няколко пъти в Стария Завет терафими. Това назва

ние е в множествено число по форма и на два пъти с него са наречени НЯКОJ;1

ко изображения. Този факт дава основание за надежда да се открият терафи

ми при археологически проучвания. Засега в това отношение би могло да

помогне едно друго предположение, освен приведените вече (с. 399).
То е в съзвучие с данните на раби Елиезер бен Хирканос (около 100 г. сл.

Хр.), че "терафим" е нещо като маска. Това звучи правдоподобно, тъй като

например в Хацор са намерени две маски от ·късния бронзов век, Т.е. от

навечерието на идването на израилтяните. Все пак разрешаването на въпро

са е затруднено, понеже явно понятието "терафим" има широко значение и

навярно в отдеЛlШ епохи с него са обозначавани предмети с различен nблик.

Дагон е известен в Стария' Завет като' филистимски бог (Съд. 16:23) и

в Азот има храм, посветен на него (1 Царств. 5:1 сл.). Той е известен като

Даган от архива на Мари (ХУIII в.) и негови х;рамове има в този град

(2400-2250 г.). Следователно филистимците, които бързо възприемат и

други ханаански религиозни и светс'ки обичаи, в този случай отъждествяват

НЯКОЙ СВОЙ бог с Даган. Изглежда, че кул1ЪТ към Даган е разпространен

главно по Среден Ефрат и Северна Сирия (Ебла), ТЪЙ като Саргон 1, Нарам
Син и Хамурапи приписват своите победи там на подкрепата на този бог.

Храмове на Дагон на ханаанска почва са открити в Угарит и в Бет-Шеан.

ТОЙ е бог на житото и някои автори предполагат, че самото съществително

dagan в ханаански и библейски еврейски за жито идва от името на този бог.

В ханаанските вярвания е известна и една богиня наред с Ваал - Ашера.

която някои неправилно смесват с богинята Астарта. Както отбелязва още
проф. Ив. Марковски, в българския синодален превод разликата между

двете божества не е направена и наВСЯl<ъде имената им се предават само с

"Астарта" (срв. Съд. 3:7; 3 Царств. 15:13 и др.). Ашера е съпруга на Ел и

майка на много богове. Праформата на мита за нея. е разпространена в
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·1
Ханаан и 'Египет през ХVIП в. пр. Хр. Тази богиня е заета от месопотам- 403
ския пантеон. Според някои автори тя е съпруга на асирийския бог Асир.

Значението и е тясно свързано обаче с вавилонската богиня Иштар и тя

Фиг. 269. Богиня на nJlодородието

(Резба СJlОНО6а кост, .
късен бро'нз(НI 6ек,

Минет eJl-Беда) Фиг. 270. Танч ОКО.40 ашера

също е богиня на любовта. Като .,Alpepa на морето" (Atirat-jam) тя е пък

богиня на морето и рибарите и има свой храм в Тир. ПочИтана е и 'в Сидон.

В Палестина на средиземноморския бряг при na~~arijjah е открит храм в

нейна чест (М. Дотан) от времето на патриарсите (XVIII-XVI в.).

Фиг. 271. Астарта - оогиня на 60йната и на JlюБО6та (Ти6а, Египет, XIX дин.)

Фиг. 272. Богинята на Jlюбtюта zлtда през nрозореч. Лозата i, е А!одеJlза nOC6eтelluтe, XPfUID-'
. ,ите 6J1yд~uци (~езБQ CAOHotIQ кост, Нимруд, lX-VIП 6.)

Символите на тази богиня, наричани "ашерuм", са дървен ствол, поня

кога с клони, и каменен стълб. Те представят нейния дом, в който тя е има

нентна, т. е. ханаанците отъждествяват нейни:ге идоли със самата нея, При

разкопки са открити множество плакети я амулети с изображения на боги

нята. На тях понякога ръцете и са отпуснати отстраня, в други случаи са

поставеНI;i на гърдите и. Често има допълнителна украса с цветя и изображе

ния на змии.

Библейска археология



104 в късния бронзов век култът към Ашера прониква в Египет. На един релеф от Новото

царство (от около 1150--1090 г.) Ашера е показана да язди лъв и да държи в ръцете си цвете

и змия. Лявата ръка със змията е с'rитана 'за носеща нещастие и СМЪР1·. Интересен с I! надпи

сът: "Qades" (= свята), "небеснатагосподарка,господаркатана всички богове". Това напомня

за признанието на юдеите, че юдейските .жени са се покланяли на .,царицата небесна"

(Иер. 44:17, 19,25; синод. превод: "богинята на небето"). Като майка на боговете Ашера

дава живот на всичко - добро и лошо. . .
с идването на израилтяните в Палестина настъпват някои промени в

почитането на Ашера. Тя се изобразява по-рядко с корона от рогове и с

египетски къдрици. Тогава започва и смесването и с други богини и с Ашто

рет (Астарта) и с Анат. Причина за To~a е и все по-голямото излизане на

преден план на Ваал, с когото тя се сnързва. Йезавел въвежда култа и в
двореца в Самария и поддържа множество жреци на Ашера J:IРИ себе си (3
Царств. 18:19; синод. превод е взел вместо "AЦIepa" нейния символ и пре

дава: "дъбравни пророци"). Символите на богинята "ашерим" се поставят

на високи места (оброчища под зелени дървета - срв. Цер.:17:2; 4 Царств:

17:10).;....._. -
---Астарта (гръц. 'Ao"ro.pTll; библ. евр. 'Astoret) е друга ханаанска боги

ня, която по-късно в израилскатацарска епоха започва да се смесва с Ашера.

Култът към нея е също свързан с този на вавилонската богиня Иштар и в

Месопотамия се отъждествявас планетата Венера (вечерна и утринна звез

да). Тя е богиня на плодородиетои любовта. С усилване влиянието на Аси

рия и Вавилония тя изпъква в ханаанския (финикийския)пантеон и започва

да се споменавапо-често сред изр~илтяните.Във ВавилонияИштар е и боги

ня на войната. Така. в Астарта се свързват две крайности: еротиката и уни

щожението.Тя се изобразявапоради това гола, със силно'акцеl~тираниполо
ви белези и с оръжие в ръка. Изобразява се и да язди лъв,· носи корона с
жлебове и звездаподобендиск. Култовите блудници са свързани с поклоне

ние на Астарта, но има и евнуси, които и служат по подобен начин. В Маси

фа е. открит неин храм. Соломон под влияние на свои жени или с политиче

ска цел се увлича и в служение на Астарта (срв. 3 Царств. 11:5, 33; 4
Царств. 23:13).

В светилището на 'Бет-Шеан са от.крит~ р~дица кадилни съдове, по

които често има изобразени змии, които нерядко държи в ръка и Астарта.

В различни пластове в ДОМ~ЦIНи жертвеници са открити плакети с богиня,

а на един жертвеник е изобразена фигурата на гола богиня с гълъб и образи

на двама мъже, които се борят с лъвове'Н змии. Изглежда те са rерри от

някакъв чувствен и кръвожаден ханаански мит и ритуал, свързан п6 всяка

вероятност с Ашера или Астарта.

В Тутуги при Гренада, Дн. Испания, е намерена една алабастрена ста

туя от VП В. пр Хр. на Астарта, каквато в Палестина в естествена големина

не е намирана. Астарта седи на трон със сфинксове от двете страни и държи

под гърдите си една купичка. Гърдите и са кухи и имат душа, запълнена с

восък. Можело е да се налива течност в тях през главата и при нагряването

восъкът се стопявал, тъй че в riодходящия момент на ритуала започвало да

тече в купичката мляко.

В старозаветни. текстове се споменава и за божеството Молох (melek
цар). В по-старо време с думата "молох" се означавала кървавата жертва,

която се принасяла, а не самото божество. Молах е известен като бог, изис

кващ човешки жертви и най-вече детски. В късната царска епоха в долината

Тофет край Йерусалим има негов жертвеник, който цар Йосия осквернява
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в очите на-'Поклонниците на това божество и пред ВСИЧКИ израилтяни (срв. 4 405
Царств. 23:10). .

Библейските и римските известия за жертвоnриноше//ия на деца в чест

на този бог се потвърдиха при разкопки на светилището Танит в Саламбо

при Картаген. Намерени са хиляди урни, които съдържат изгорени останки

от деца, най-вече недостигнали още двегодишна възраст. В най-долните

пластове на капището са били, положени най-много такива урни

(VПI в. пр. Хр.). Подобни урни са намерени и в Гезер, Палестина.

По някои описания статуята на Малах често е метална и когато е наже

жена в нея хвърляли децата. По време на религиозен упадък израилски царе

и техни поданици се увличат също така в служение на Молох. Ахаз и Мана

сия принасят ("прекарват през огън") свои синове на това кърваво божество

(4 Царств. 16:3; 21:6). Против това увличане се борят особено много проро

ци като Йеремия и Йезекиил (Иер. 32:35; Йез. 23:37).

Фиг. 273. Асирийски 80йиичи ОZfюб8ат С8етилище (д80реч на СаргОl/ [1, Хорсабад)

Фиг. 274. Амулети. ИЗ8естно е само значението на }(11 2 - око от фаянс (на8Нрll0 на егиn.

бог Хорус или на С8ещ. жи80тно) и М 3 демон (М }-3 са от Гезер, " - от Мегидо, 5 
от Газа и 6 - от римско 8реме)

Сродни божества на Ваал и Молох са амонитският бог Милкам (3
Царств. 11 :5) и моавският Камос (Кемош, Хамос; '3 Царств. 1.1 :33). Моав

ският цар Меса принася своя първороден син в жертва на своя бог (срв. 4
Царств. 3:27). Соломон се увлича и D служение на Камос (3 Царств. 11:7)
може би с оглед да създаде култов център за поданиците си езичници, които

почитат този бог. Асирийските колонисти в областта на Самария донасят

култа на своите богове Сукот-Бенот, Нер,гал-Ашим, Нивхаз и 'Тартак.

Бuблейскаархеологuя



406 Почти НИЩО сигурно не е известно за техните вярва~шя и култа им, освен

че в някои случаи те принасят в жертва синовете си в чест на Адармелех и

Анамелех (4 Царств. 17:29-31).
При разкопки на ханаански селища са намерени погребения в къщи.

Починалите са погребвани n делви под пода, но може да се заключи и за

детски жертви специално в основите на къщи (срв. 3 Царств, 16:34). За зна

чението на тези погребения-жертви е трудно да се каже нещо определено,

но езическият им характер е сигурен.
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§ 72. 407

СКИНИЯТА И КОВЧЕГЪТ НА ЗАВЕТА

1. Наименование и устройство на скинията. Тя е шатра, която Служи за

богослужебни цели на израилтяните по време на техните странствувания

след Изхода от Египет. Нарича се често 'оЬеl то'ер (Изх. 33:11) -.-: "шатра
(скиния) на събранието", тъй 'ка.то там Моисеи говори с Бога "лице с лице",

т. е. без посредник. За нея се yiIотребява и друга дума, miSkЭ.п (= шатра),

I<ОЯТО е твърде архаична с цел да се подчертае, че'Бог съпътствува верните

Си от~рай време и не е свързан с едно определено място.
ДревностIШ Сl<шшяmа. През XIX в. сл. Хр. В науката на Запад в протес

тантски кръгове се повдига въпрос за историческатадостоверност на пре

данието за скинията. Сложното и устройство е предпоставка да се мисли,

че тя не би могла да съществува по време на странствуванетов СИН'\.i1. ПО

скоро тя ще да е била отобраз на Соломоновияхрам. Това мнение на Вел

хаузен и други протестантскибогословис течение на времето се подлага на

анализ и днес има достатъчнодоказателстваза възмо~носттаH~ съществу
ването на скиния по време на странствуванетона израилскитеколена. Един
древен текст като ИзХ. 33:7-11 сочи като реално идването на израилтяните
при Моисей да се допитат в тази скиния. Освен това сега вече са известни

преносими светилища QT дълбока древност. Един релеф от Палмира (111.....,....
1 в.) показва ед'на такава шатра, поставена на'камила,'а Диодор Снцилийски
съобщава, че в картагенския лагер е имало свещена шатра (ХХ. 65. 1). Освен
това керамични статуетки от Сирия ~?казват жени (божес;гва 1;IЛИ култови

служителки), които биват носени върху камила на носилка. Предислямските

араби също имат древна традиция да носят qubba, една мал~а свещена'шат
ра от червена кожа, в която е поставен каменният идол на племето. Относно

принадлежностите в скинията може да се дискутира'между учените, но не

бива да се забравя в тази дискусия, че светилището не е на .един малък род,

а на много колена, на цял многоброен народ.

За скинията престава да се говори, когато израилтяните започват да се

настаняват в Палестина. Това е нормално, тъй като те започйат. да се засел

'ват за дълго на едно място. От преданието, запазено в 1 Царств. 1:7, 9 и

3: 15, е явно, че в Силом, в който е Ковчегът на завета до края на съдийската

епоха, ~ъществува постройка (говори се за нейни вра:ги, за дом ---.:.. bet, а не
за 'oheI или miskiin, и че свещеник Илий седи при спонците на храма). Давид

впоследствие· прави скиния за временно ползване, тъй )Сато възнамерява да

построи храм (2 Царств. 6: 1; срв. 3 Царств. 8:4).
устройсmво u nри//адле;нсuосmu иа СКUllияmа. Скини'ята стои в двор от

100 х 50 лакти (приблизително 44 х 22 м). Дворът е ограден със стълбове,

направени от дърво, с медни подножки и сребърни кукички, върху които· се

опъват платна от най-фин лен (препреден висон). На източната страна е

входът, който се закрива от завеса от синя, пурпурна и червена вълна с

препреден висон. По средата в източния край на двора е жертвеникът."ТоЙ
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408 е от акациево дърво, обкован с мед и с размери 3 лакти височина, 5 лакти

ширин~ и дължина. На четирите МУ ъгли има по един рог. Вътре в )l(ертвени

ха е огнището с медна решетка на половината на височината. За да може

свещеникът свободно да поставя жертвите, наоколо има повдигната дъска,

'--- .:-:: .:./;:,
~~.---'-::::/

~
,-~....~

... 4...-_.~ ~
'..d ~~"~"..•,- ..•. ~
~ '/ _. <- ...... I ..:-... .".~

.:':~ '. . J11ЦjI'-' ,.., ..._......-."-... .'
...,.iJ-·.....·~ ...Щ"I ,,~J=r... ~. "-,1.-- ~. ,., /"
.~ " JJ.II] ~ -.С . , .-'-1 ,.

..~ ...., ~::.~~ .~./ .;,-

~ ,. ~ ;1'./
I;......;... '_•._..._~_.._..._--..,;;;,..•'"' ",",•..-.~..,.''',.....-'"-'__.с..,.::..

ФUZ. 275. Скинията. Реконсnrрукчмя. Със знаменqа са оз//ачени .местата на колената)

на която да стъпва. За да бъде преносим този жертвеник, на краищата е

снабден с гривни, в които 'се прокарват върлини от дърво ситим, също обко

вани с мед. Наблизо, между жертвеника и самата скиния, е поставен меден

умивалник върху медна подножка, за да се измиват свещениците, "ЪЙ като

се изисква голяма чистота, когато c~ застава на това' свято мясТо.

Са-мата скиния е от две отделения и размери дължина 30 .лакти и щири

на 'и височина по 10 лакти. Нейната конструкция е от дъски от ситим, обко

вани със злато, които са закрепени с колчета и въжета. Отгоре се поставят

покривки (платнища), от КОИТО най-долнач е фино изработена от препреден

висон, синя, червена и пурпурна вълна ..ВЪрху нея са из~кани херувими.

Горните покривки са 9Т козина и от кожа, за да я предпазват от проливни

дъждове.

Фиг. 276.
Скинията. Напречен разрез,

който дага tJьз.можност

да се види консmрукчидта и

През входа от Изток се влиза в първото отделение - светилището. В

него са: а) маса от акациево дърво, обкована със злато, с 12 хлябове на

предложението; б) на южната страна е седмосвещникът, който свети дено

нощно и има седем клонки, на всяка от коато има по три чашки като цвят

на бадемово дърво и на края златно каидилце; в) в средата пред следващото
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отделение е, кадилният жертвеник, 2 лакти висок и 1лакът широк, от акацие- 409
по дърво и съ!Цо обкован със злато, с рогове на четирите краища и халки

за поставяне ВЪ-р:JIИНИ за носенето му.

Зад кадилния жертвеник е входът на Святал свлтuх - най-святото мяс

то. Завеса с тъкани херувими я отделя от светилището. Тя е куБИ'Iеска 
височината и и страните ~ са по 1О лакти. В нея са Ковчегът на завета,

стомната с мана и жезълът на Аарон.

2. Ковчегът иа завета (кивот) е направен от ситим обкован с чисто

злато, и с размери 2,5 лакти дължина и по 1,5 лакти широчина и височина.

Върлините, с които е носен, са постоянно на него. Отгоре на Ковчега на

завета е О'lИстилището (kaporet), което представлява една златна дъска вър

ху капака на KOB'~eгa с размери равни на неговата дължина и ширина. Върху

нея са ИЗЛЯТИlдва златни херу~има с лице еДИI;I срещу друг. От очистилището

Господ говори с Моисей, когато израилският законодател влиза в Святая

святих (срв. Нисл. 7:89). Първосвещеникът пристъпва в нея веднъж в годи

ната - на празника Очищение, и поръсва върху очистилището с КРЪЦ,та на

телеца за гряк (срв. Лев. 16:14). В самия Ковчег се пазят двете каменни пло

чи (скрижали) с Десетте Божии заповеди (Изх. 25:16; 3 Царств. 8:9).

Фиг. 277. Ковчегът //а завета. Ре"о//струкчия.

Хсрув//миmе върху ковчега (хра//илището на

плочите с Десетте Божии заповеди) са еди"

вид npecmOil за lIевидимия Бог. Това е най

С8яmаша част на Сllинията и впоследствие

"а Соло,,,,оновия храм. В четирите хаЛllи

се nocmaBJI.1U върлиllите\ за да бъде nре//осим

n" време на стра//Сlllвуваllеmов

nусmUШ'IIIа

За религиозното значение на Ковчега на завета понякога се спори не

съвсем правилно, Едни възприематзначението му, като поставят ударение

върху Ковчега със златните херувими и считат, че той е само нещо l(:aTO

трон за Яхве, а други обръщат повече внимание на факта На съхраняването

на скрижалите в него, поради което този Ковчег е наречен "Ковчег на завета

(съюза)" (срв. Втор. 10:1 сл.). Фактически ,непрекъснато до вавилонския

плен религиозното значение на Ковчега на завета е двойно - то обхваща

и едното, и другото. Във видението на пророк' Йезекиил тронът на Яхве
почива по подобен начин върху (четири) същества с криле.

Десетте Божии заповеди съдържат малко слова и затова твърде лесно

се научават наизуст. Не е необходимо те да бъдат четени от скрижалит~

пред народа всеки път на големи празници. Самото им пазене по подобен

Н3'IЮI е древен обичай. При народите на· Близкия Изток по онова време
често се поставят документи за тържествени задължения'и договори именно

в светилището при статуята на божество, един вид като свидетел. В египет

ската Книга на мъртвите например (в Тиванската и версия) е отбелязано, че

съответната глава (64) е намерена в Кмун по време на фараон Микеринос
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410 (Меп-kаw-ге - около 2600 г. пр. Хр.) на алабастрена плоча при нозете на
с'Гатуята на бога (Тот). Това свидетел'ствува за древен обичай да се поставят

важни текстове на свято за египтяните място (вж. гл. 64, добавка; в бълг,

превод се говори за "железен блок"). Хетските договори предвиждат текстът

Фи•. 278. Процесия със св'~ЩI!" са"дЪ/о:, носен 0111 жреци·(Гроб"ица I/a Панехси, Заnад"а Тива,

от време1ll0 I/a Ра.lffзес /Т)

им също да бъде положен при идо.л. Обичаят се потвърждава и от Рамзес

II във връзка.с договора му с хетския цар Хатусилие, като се предвижда

едно копие от нег'о да бъде поставенопри статуята на бог Тешуп, а друго 
ПРI1 нозете на Ра като свидетели на този договор.

В израилската скиния на завета скрuжалumе са поставени в Ковчега на

завета, в nодно;жuето на Бо;жил трон, тъй като Господ (Яхве) е дух и неви

дим и в третата заповед се казва да не се прави изображение на единствения

Бог и да се служи пред такова изображение, а още по-малко на каквото и

да е друго.

Паралел между херувимите върху КоnчеJ'а на завета и статуите в Месо

потамия на крилати животни с човешки образ и с египетските сфинксове

може да се търси, но отъждествяването на херувимите с тях не може да се

поддържа достатъчно основателно. Като се сравни казаното в книгите Из

ход и Второзаконие с Битие 3:2.4, трябва да се приеме, че херувимите като

небесни същества са пазители и покровители в служба на Господа. В тях, за

разлика от месопотамските разбирания, няма нищо магическо. Херувимите

са подвижен трон на Господа (срв. прор. Йезекиил). По всяка вероятност
израилтяните възприемат идеята, налична в съседни народи да се изобра

зяВа един бог върху животно (лъв например) и да се поставят крилати живот

ни пред храмове и дворци (в Месопотамия и Египет), но изпълват с моно

теистично съдържание формата на тази идея.

3. СКll/lUята u Ковчегьm иа завета в следмоuсеево време. Когато израил

tS!-ните сс настаняват в Палестина след като лагерът се премества от Галгал

(Иис. Нав. 7:6) във Ветил (Съд. 2: 1 сл.), Ковчегът на завета се поставя в

Силом и там Ilрестоява, докато филистимците го пленяват (срв. 1
Царств. 4:1 и. Около 50 години по-късно Давид създава условия той да бъде

пренесен в Иерусалим. Сведения за скинията от този период няма. Може

само да се предполага, че тя не е устояла на атмосферните влияния, а при

това, когато израилтяните започват да живеят в селища, тя трябва да отстъ

пи място на светилище, което е постоянно, т. е. изградено като постройка.
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Затова Ковчегът на завета е в храм (2 Царств. 6: 17) в Силом. Цар Давид 411
приготвя нова скиния, от една страна, навярно за да свърже Моисеевото

наследство със своя престол, а, от друга, - като нещо временно, тъй като

строежът на храм е в проект. След построяването на храма от Соломон

Фиz.:279.
ТаllЦ при f8ещена процесия

(Абидос, РаА/зес /1)

Ковчегът на завета се поставя в неговата Святая святих (давир), като Соло

мон не се задоволява само с малките херувими на Ковчега, но поръчва и

два херувима високи по десет лакти съобразно четворно по-големия по обем

давир на храма от този на скинията (3 Царств. 6:19 сл.). Според едно пре

дание (2 Мак. 2:4) пророк Йеремия нарежда Ковчегът на завета и Давидова
та скиния, която се съхранява дотогава в едно помещение на храма (3
Царств. 8: 1 сл.) да бъдат поставени в една пещера на планината Нево. Вхо

дът на пещерата бил зазидан.
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412 § 73.
СВЕТИЛИЩА В ИЗРАИЛ ПРЕДИ ХРАМА

1. Галгал. Изглежда, че под това име съществуват по онова време две

местности. 'Едната е близо до Йерихон, на изток от него (срв. Иис.
Нав. 4:19). Култовото място, както показва названието, е обозначено с кръг
от камъни. То е свято и затова Иисус Навин си събува обущата на това

място (Иис. Нав. 5:13 сл.). Там се поставя Ковчегът на заве;rа, извършва се

обрязване и се отпразнува първата Пасха в Палестина (Иис. Нав. 4:19;
5:2 сл.). В Гашал идват гаваоиските пратеници и се сключва договор' с тях,

като се полага клетва в скинията пред Яхве (Иис. Нав. 9:6 сл.). По-късно

пророк .Самуил идва тук да съди израилтяните; което сочи, че на това място

е издигнато светилище на Господа (Яхве). Затова тук и Саул е провъзгласен

за цар пред Господа, а сетне е отхвърлен официално от пророк Самуил. В

Галгал се принасят жертви (срв. 1 Царств. 7:16; 13:7 сл.; 10:8; 15:12 сл.).

Светилището навярно съществува и по-късно, тъй като Галгал се осъжда

заедно с Ветил вероятно поради центробежната му роля, а може би и поради

връзката му с ханаански култови обекти (например масеби).

2. Силом. През съдийската епоха Силом е богослужебно средище за из

раилтяните, понеже там е Ковчегът на завета. Неговото значение се отбеляз

ва още по времето на Иисус Навии като място за събрание на колената

(Иис. Нав. 18:1; 21:2; 22:9 сл.). Там се изгражда храм (hekaI) на Яхве (1
Царств. 3:3; Съд. 18:31), в който е Ковчегът на завета (1 Царств. 3:3), и

ежегодно има поклонничество на негов празник (hag), на който момичета

танцуват в лозята (Съд. 21: 19 сл.). Всяка година в Силом отиват и родите

лите на пророк Самуил (1 Царств. 1:3). Според Р. дьо Во поклонничеството

е за празник Шатри, който е по време на гроздобера. Някои автори са склон

ни да видят в празнуването ежегодното "намиране на годеници" (на 9 ап),

засвидетелствувано от равините. Поклонничеството на родителите на про

рок Самуил като че ли потвърждава заключението на дьо Во.

Когато се говори за това светилище, изрично се посочва, че там е "Ков

чегът на завета на Господа Саnаота, Който седи на херувими" (1
Царств. 4:4). Това е с цел да се подчертае, 'Je Господ стои над небесните

воинства, Той е истинският Бог и по този начин да се разграничи светилище

то от езически свещени места в Палестина по онова време.

Частичните разкопки показват, че Силом след 1050 г. пр. Хр., когато

филистимците пленяват Ковчега, не е напуснат за твърде дълъг период. Той

остава и в следващите векове място на поклонничество чак до християнската

епоха, за което свидетелствува и от!<ритат~ църква от византийско време

3. Масифа. В това селище във Вениаминовото коляно има несъмнено

светилище на Яхве: израилтяните се събират там, принася се жертва, прави

се възлияние с вода като обряд, пророк Самуил идва да съди на' това място

и Т. Н. (срв. Съд. 20:1 сл.; 21:1 сл.; 1 Царств. 7:5 сл.). В Макавейско време

в Масифа се събират благочестиви юдеи да се молят, да постят и ,.nитат
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,Закона:', защото някога там е имало място за моmпва (1 Маж. 3:46 сл.). На- 413
вярно пророк Осия говори против Масифа в Галаад като примка за израил

тяните (Ос. 5:1). Разкопките дават данни за наново заселване на Масифа

(tell en-na~be(h) през XI в. пр. Хр., но по начало не е ясно, дали светилището

е било в селището или извън него. Изказано е мнение от някои археолози,

че Масифа в съдийската епоха е на друго място. Самото название "mizpa"
("шizре" - стражева кула) приляга не само на едно място, поради което

има трудности за отъждествяването. ' \
4. Офра. Основаването на това селище е свързано с името на Гедеон.

На това място има езическо оброчище с дървен стълб (ашера). След явяване

то на Господа на Гедеон този насича ашерата и с нея запалва огън, за да

прин~се, жертва на истинския Бог (Яхве). Той нарича жертвеника "Господ е

мир" (Яхве-шалом '\ Съд. 6:11-24,25-32). Езическият култ е посрамен,

така както това става при пророк Илия на Кармил. След победата над ма

диамците Гедеон приготвя от част от плячката ефод и го поставя в Офра

в чест на Яхве (Съд. 17:5), но свещеният писа:rел осъжда това, 'навярно за

щото впоследствие поради ефода се промъкват и ханаански езически обичаи

(срв. Съд. 8:22 9Л.).

5. Даи. Основаването на светилище на Яхве там е свързано с преселва

нето на Дановото коляно на север, след като не успява да се настани в бли

зост на филистимците. По пътя C~ Дановите потомци минават през земята'

на Ефремовото коляно и виждат едно светилище, което някой си Миха е'

устроил. Там служи един левит. Воините от Дановото коляно привличат

левита и взимат направените от Миха истукан, изрязан от дърво, ефод, тера

фим и излят идол. Те завладяват след това Лаис (Luz), преименуват го в

Дан и издигат там светилище (Съд. 17-18 гл.). Авторът на книга Съдии'

определя епохата като време на отстъпления (2 гл. сл.) или както в самия

разказ се казва "всеки правеше, каквото смяташе за право" (СЪД. 17:6). Това
светилище продължава да съществува "докле домът Божий се намираше в

Силом" (18:31). Думата' "докле" би могло да се разбира не по отношение

на продължителност на време, но като противопоставяне: светилището с

истуканите, ефода и терафима в Дан, макар и посветено на Яхве, е резултат

на отклоняване от чистото поклонение на Яхве" докато в Силом е правил

ният във вероизповедно и култово отношение дq~ Божи. При Йеровоам 1
в Дан се издига друго светилище, в което има' злаТеН телец :като трон на

Господа (срв. 3 Царств. 12:29 сл.). По-късно то се о'съжда' изрично :като ОТ-

кло~яващо народа от Йерусалим (срв. 4 Царств:-I0:29). '\ .
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414 .§ 74.
соломоновият ХРАМ

Видими останки от Соломоновия храм няма запазени. Днешният пло

щад J:1aram es-serjf, където таи е бил издигнат, е мюсюлманска светиня и

там се намира Омаровата джамия, тъй че ра~копки не са провеждани. Данни

за храма дават книгите 3 Царства (5 гл. сл.) и 2 Паралипоменон (2 гл: сл.),

както и Йосиф Флавий и Талмудът. Видението на пророк Йезекиил (4()-",
43 гл.) е за бъдещето и трудно биха могли да се извлекат данни от него

при описание на Соломоновия храм. При това трябва да се съжалява, че

запазените сведения не са от архитект или археолог. В тях липсват редица

важни детайли, за да може да се начертае точен план - например дебелина

та на стените, точно фасадно оформление, покривна конструкция и неин

външен вид и др. Освен това в данните има и изразност, която е в употреба

в онази далечна епоха, но която впоследствие е забравена. '

Фиг. 280. Гудеа (от втората династия на

ЛагаlU - около 2160 г. пр. Хр.) като архитект на

храма lIа Нингирсу (Диоритна статуя,

Лагаш). Jаnазеllи са надписи от редица

~"'conoтaMCKи владетели, които се вьзхваляват

като строители на един или друг езически храм,

обикновено на главен бог lIа столицата им и.1и

на светилище в завладян от тях град

(ЛУВЬР, Париж)

Давид не може да изпълни замисъла си да построи храм. По предание

Бог го отклонява от това, понеже е човек войнствен и пролива кръв (1 Па

рал. 28:3). Това съобщение би могло да се разбере и-в смисъл, че поради

войните таи не може да се съсредоточи' за строителна дейност. Неговият

син Соломон пристъпва към строежа като най-напред събира материали и
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СКЛlочва договор с тирския цар Хирам, от когото получава кедър и кипарис 415
и изкусни майстори'. Той заплаща услугата със земеделски продукти (жито,

маслинено маСЛО'!I вино) и с отстъпка на градове на север за използв~не от

Хирам. Някои материаликато злато приготвяоще Давид (1 Парал. 22 гл.).

I Главното ръководство на строежа е поверено на Хирам Авия, който е от
смесен произход (баща му е от Тир, а майка му е от Дановото коляно - 1
Парал. 2: 12 сл.). По предание, на строежа работят твърде много хора: 70
хиляди преносвачи на товари, 80 хиляди каменоделци в планините и 3300
!?ъководители от различен ранг (3 Царств. 5: 15 сл.). Царската леярна е в

Иорданската долина между Сокхот и Цартан (3 Царств. 7:46).
Строежът запо~ва в четвъртата година на царуването на Соломон и

трае 7,5 години (3 Царств. 6:37 сл., около 962-955 г.). Самото храмово

място се огражда със стени, а на юг то се свързва архитектурнос вход към

царския дворец.

Според описанията ~P,!MOBOTO място има два двора: външен за богомол

ците и ebInpelueH, наречен свещimuческu (2 Парал. 4:9). Големищпа на двора

е може би 200 х 100 лакти. Тъй като самият'храм е разположен! от изток на

запад, портите, които вод.ят към неговите дворове, са на север, изток и юг.

Във 'външния двор имало място, където народът се събирал да сhуша проро
ците (Иер. 7:2; 19:14; 36:~O).

Фиг •. 281, lfеРУ,Сa.дfIмскuяm храм. План u разрез (Реконструкция на Т. А. Бусик)

Соломоновият храм е трисъставен. Първата му част е nрumвОР'Ь1n
(iШim - от акадски ellamu). Той служи да се разграничи свещената част от

външния свят. Дълъг е 10 лакти и 20 лакти - широк. Входната ПQрта е 14
лакти JllИрока. Този 'вход е точно срещу изгряващото слънце, а от двете му

страни има два стълба, наречепи Яхин и Воаз. Те са 23 лакти високи и имат
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416 12 лакти обиколка, а вътре са кухи. Капителите им (главуняците - си

нод. превод) са във форма на цветна чаша, подобна на крин, и околовръст

са украсени с нарове в два реда от по 100 броя.

Имената на колоните остават загадъчни. Според Р. Б. Скот в тях е за

urифровано благословение за Давидовия дом - нещо като: "Той ще утвърди

със сила" или "Господ ще утвърди... ; в силата на Яхве", или пък: Якин

(Jakun?) = "той (т. е. стълбът) е здрав" и Воаз = "със сила", като се мисли,

Фиг. 282. ЙеРУС/lЛимс/(иllт храм - 6Ъншен вид. Реконструкция на У. Ф. О.1брaiiт и
Д;ж. -Е. Райт

че имената са дадени от финикийските строители, когато със' задоволство

виждат направеното. Олбрайт е на мнение, че двата стълба играят роля на

гигантски факли. Други автори изказват предположение, че Воаз припомня

името на съпруга на Рут, прадядо на Давид, а Якин - някой прадядо на

Витсавия. Трудностите в изяснението· са резултат на това, че няма никакви

данни в Стария Завет за значението на тези две имена, както и за предназна

чение!о на )JВara cnJ!..Ql!..
Една порта 10 лаIV-ТИ широха води във второто помещение на храма

светилището (hёkiil; шумер. egal; акад. ekal1u - първоначално означава

"голям дом", а впоследствие "храм" и "светилище"). То е 20 лакти широко,
40 лакти дълго и ЗО лакти високо. Както изглежда това помещение има
прозорци по-широки отвън и стесняващи се навътре, закрити от решетка. В

светилището, подобно както в скинията, са поставени масата с хлябовете на

предложението и кадилен жертвених от кедър със златна обковка. Вместо

седмосвещник от двете страни са .наредени по 5 златни свещника. Стените

са облицовани с кедрови дъски, а подът - с кипарисови.

Голяма врата от маслинено дърво води в Свюnая святU.J~JdСl?l~).Тя има

кубическа форма - 20 х 20 х 20 лакти, т. е. тя е с 10 лакти по-ниска от свети

лището: Кубическата форма е символ на съвършенство (срв. и Откр. 21:16
за небесния град). В нея е поставен Ковчегът на завета, отстрани на който

се издигат фигурите на два златни херувима, високи 10 лакти. От Ис. 6:1
може да се заключи, че подът на Святая святих е малко по-висок от този

на светилището.
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Към храма има странuчнu помещения Oa~T'a)OT три страни (с ИЗКЛlOче- 417
ние на фасадата). Те имат три съвсем ниски етажи с обща височина 15 лакти.

В тях са разположени зо помещения за съдове и сечива, необходими при

жертвоприношенията, както и за подаръцk Подобни постройки, но едно-

Фиг. 183. Свещник от Мегuдо (" 11. J/p. ХР.)

Фиг. 184. Маса на предложението от Иродовия храм (ТриУМф4ilна арка на Тит, Рим)

Фиг. 285. КадиАен жерmtlеник. КераМllчен, 8//С. 54,5 см (Мегидо)

Фиг. 286. Керамичен кадщен жерnl4еник. Вис. 67 см (1150-1100 г., МегидО)

етажни, има и при други източни храмове (В Египет и Месопотамия).

В свеще1lическш/ двор, на който околовръст са разположени помещения

за свещеници, князе и санрвници, и за храмови принадлежности,се принасят

жертвите. За тази цел В него се издига ;нсертвеник 20 х 20 х 1О лакти, облицо-

Фиг. 287. Жерtn8енuкът 8 Йерусалимския храм. Реконструкция на Сти8ЪНС ПО, сnецифuкаци."

на У. ОАбраiiт Ц Дж. Райт
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418 ван с медни плочи. Както в скинията на четирите му ъгли има рогове 
символ на Божията сила и присъствие (Числ. 23:22; 24:8). Нагоре води стъл

ба, като най-долното стъпало, съгласно Иез. 43:14, се нарича "земни поли",
а Н<tЙ-ГОрНОТО "Божия планина". Принасянето на жертва е на високо място,

в близост на Бога.

Фиг. 288. Жертвени~' със стъпала. Върху него е издигната масеба. Направен е 01/1 n.'Iсъчник

(Петра)

Фиг. 289. Подвиже/l y.iIllROJ/IIIlK (ЛаР/lака, Кипър)

Фиг. 290. Трикрака БРОl/Зова 1/0дстав"а (Угарит, XIV-ХIlI в.)

От двете страни на жертвеника има подвижни умивалници от мед с ко

лела - по пет на брой, всеки 40 бата (около 960 л). Те са украсени с изобра

жения: херувими, лъвове, волове, венци и др.

Особено забележителна принадлежност на свещеническия двор в Соло

моновия храм е медното "иоре. Неговите краища са извити като лилия. То

е поставено на четири групи по три медии вола. Според 3 Царств. диаметъ

рът му е 10 лакти и има вмес1'ИМОСТ две хиляди бата (3 Царств. 7:26 =

Фиг. 291. Медното .>,оре. РеКО1/сmр)'"чи.ч

Фиг. 292. Керамиче/l басеЙtt. Bllc. 1,83 и дllа.lff. 2,20 ,iI (А.lfатонт. Кипър)
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около 44 ООО л). Водохранилища има намерени и в други източни светили- 419
ща, например в Аматус на Кипър и в Месопотамия, както и в Мегидо от

камък. Водата е голяма необходимост там, където се държи за особена чис-

тота. Според някои мнения водата от медното море служи за измивания на

свещенищпе, а от подвижните уми~алници - на жертвените животни.
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420 § 75.
СОЛОМОНОВИЯТ ХРАМ И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ

СВЕТИЛИЩА И КАПИЩА НА ПАЛЕСТИНО

СИРИЙСКА ПОЧВА. ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ

НА СОЛОМОНОВИЯ ХРАМ

Соломоновият храм заедно с принадлежащия към него комплекс от по
стройки е една величествена сграда за Палестина. Един малък народ, вяр

ващ в един единствен Бог, дръзва да построи този храм, който трябва да

бъде единствен по рода си всред езическото море от народи. В му\Нали вре

мена учени са дирели образеца на Соломоновия храм в Египет, в Егея и

по-специално в Месопотамия, тъй като някои архитектурни термини имат

месопотаМСК1I (шумерски и акадски) произход. Никъде обаче не е ОТ.-Ерит

един действителен обра:зец. При разкопките през последните десетилетия на

нашия век са намерени няколко храма в ханаанската земя (Палестина и Си

рия), които имат няко,,", сходни черти. Най-напред трябва да бъде посочено

светилището в Алалах в Северна Сирия, от ХIII в. пр. Хр., което е трисъ

ставно, като помещенията му са наредени също в права линия. За съжаление

той е твърде зле запазен, за да може да послужи при нататъшно сравнение.

Освен това в него липсва импозантността на Соломоновия храм.

Фи... 293. План на храма" Хацор 8 Се"ерна Палестина

(I\"OC/!H БРО/IЗ08 "/!I<). Триеы:та,,/!н е, IIато ZO.1еминamа на

помещенията са " за"исимост от функциите им. ЗатО8а

//аЙ-8ътрешното nом/!щение, " llоето с/! nринаС.9т

жерт8U, е най-голямо " nроти"овес //а Соломо//о"uя хра."

От ~щата епоха е и откритият храм в Хацор (район Н - ХIV-ХIП в.).

В района на долния град в три последователни пласта се издига светилище,

като храмът в пласт 2 е двусъставен, а в другите два - трисъставен и поме

щенията му са наредени в права линия. Тъй като в археологuческата и запад

ната богословска литература се сnоме1lава често за този храм, трябва да

му се поправи сравнително подробно описапие, независимо от това, че са по

местени тук план и снимка на мястото му. Притворът е по-тесен от следва

ЩИ1'е две помещения. В притвора пред входа за светилището (хола) са наме

рени базите на две коло/ш. В хола от двете страни на входа откъм притвора

(т. е. на обратната страна) е имало цокъл (orthostat) от базалтови плочи с

релеф на лъв. В него има и маса за приношения. Следващото помещение,

nай-въmреШ1l0то или условно наричаното Святая святих, въпросният цокъл

е по всички стени, В тази част на храма са намерени няколко интересни
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предмети: базалтова плоча от ортостат с лъв, базалтов обелиск близо до 421
входа, базалтов :жертве1lИК във форма на четвъртита колона, на който от

едната страна е изработен релефно символът на бога на бурята (уширяnащ

се към центъра и с вдлъбнатина равностенен кръст, който е ПQставен в кръг).

Следите от OZbJl на горната '!Зст на жертвеника свидетелствуват,че той е за

принасяне на жертви, а не за кадене. При разкопкитеса намерени още един

базалтов кръгъл басейн близо до жертвеника,както и няколко маси за въз

лияния и дълбока базалтова купа, украсена със спирали. Трябва да се отбе

лежи, че докато общо взето размерите на храма от пластовете 1б и 1а се

доближават до посочените за Соломоновия храм, uай-вьmреШflотои най

свято и за ханаанците помещение на храма в Хацор е повече от двойно по

голямо от хола (светилището)- обраТIiО на положението при Соломоновия

храм. Това е обусловено от ФУ1lкциите. В Святая святих на Соломоновия

храм (както в скинията) се намира Ковчегът на заветая в нея В1Iиза първо

свещеникът само веднъж в годината, на празника Очищение, за да поръси с

кръв от принасяната жертва очистилището върху Ковчега на завета. Еже

дневната служба в светилището е само принасяне на кадилна жертва и под

държане на светилниците, а в съботен ден - смяната нс': хлябовете на пред-
. ложението. Явно съвсем друго е богослужението в ханаанския храм в Хацор.

Идолослужението там се извършва в най-вътрешното и най-свято за ханаан

ците помещение: там са жертвеникът за кръвни жертви, голям базалтов съд

за вода, 80 см в диаметър, .за измиване, съдове за маслинено масло, вино

и. друго необходимо в култа и маси с вдлъбнатини за възлияния. В хола

(светилище) има само маса за приношенията. Затова и в ханаанския храм

най-вътрешното помещение е най-голямо.' Цялото богослу:жеllие 8 Соломо

новия храм, с изключение на посоченото за Святая святих и светилището, е

съсредоточено 8 двора пред храма. Това впрочем е типично и за светилища

на Изток и специално в Палестина, но с друг план. То се вижда и от останки

те на по-ранния храм в Хацор (пласт 2 от XV В. пр. Хр.). В него в двора са

намерени бама (възвишение) за жертвоприношения и няколко малки жертве

ници.

От описанието въз основа на археологическите свидетелства е ясно, че

храмът в Хацор има само някои общи черти със Соломоновия и в никой

случай той не може да служи за образец на Соломоновия и то ие са!"'о

поради функционални различил, но и поради различия 8 плана. Дори не е сигур

но, дали притворът е с покрнв. Общото са само подреЖдането на трите

помещения в една права линия и заеманата цяла площ от храмовете без да

се обръща внимание на конструкцията на отделните части. Освен това един

храм като този в Хацор не би могъл три века след разрушаването му да

дава някои идеи за строеж на Соломоновия.

в Палестина съществуват различни типове светилища и храмове, ВКЛlочитеmю егеiiски,

Дебелите стеии на открити в Угарит и Мегидо дават възможност да се заключи и 3а IIЯКОЛ

коетажни. Във в~ки едии тип постройка би могло да се открие една ИЛИ друга характерна

черта, близка до друг тип. Така например през желез//uл век е типично ориентирането иа

светилищата uзток-заnад, въпреки че има и редица изключения. Голямото разнообразие от
култови предмети, намереии в едно или друго светилище - най-вече кадилни жертвеници

и купи, съдове за възлияиия, жертвеници и т. 11. дават нагледна илюстрация за' обичаите в

Палестина и техническите възможностн. В Мегидо и Л~хИlР са открити жертвеници с рогове

иа четирите ъгли, докато на други места те са без рогове. В Бет-Шеаи в светилището са.

намерени голямо количество кадилии поставки, по които са моделирани или релефно напра-
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422 веНII змии. В свещения район на па~~агjjаh. Мегидо !t Бнблос е открит гЛlI/lеll съд сьс 7 ЧЩUЮ1,

който служи за вЬЗЛUЛlше. Всред множеството находки естествено 11, би трябвало да се ПРllба

ви, закономерно има и сходни неща с описаните в скинията и Соломоновия храм.

За установяване на възможна архитектурна връзка на Соломоновия

храм с други светилища са от значение находките в палестинските области

от времето преди Х в. пр. Хр., между които единствено храмът в Хацор

показва някакво подобие. Сходни светилища са открити обаче в следващото

време. Без да се твърди, че образец за тях е имеюю Соломоновият храм, те

са от интерес, понеже са свидетели на палестинските обичаи в една епоха,

когато Йерусалимският храм възглавява богослужението, но изключителна

централизация на култа няма. В това отношение особено важно място заема

откритият храм в Арад благодарение на разкопки от 1962 г. насам. С право

този храм се обозначава като единствено по рода си открито досега израил

ска светилище. Въпросният храм е на северозападния ъгъл на по-раншната

цитадела и е построен през IX в. пр: Хр. Той е ориентиран изток-зцпад и

заема пространство от 15 х 20 м. Храмът се състои от: двор (~а~ёг), при

твар, светилище и девир (Святая святих). На северната му страна и на южна

та са разположени продълговати помещения, които напомнят за пристрой

ките към Соломоновия храм, служещи за складове. Самата Святая святих

е един вид ниша 1,5 х 1,5 м, към която водят три стъпала от светилището.

През VПl в. пр. Хр. (пласт IX, 810-730 г.) от двете страни на входа към

него върху средното стъпало са поставени два малки кадилни :жерmвеници

съответно 30 и 51 см високи. При тях е намерен слой обгорена органична

материя, може би остатък от животинска мазнина. Тези жертвеници са от
варовИ1< и приличат на жертвениците от Мегидо? но нямат рогове. Вътре в

,
I

Фч~. 294. Храм 6 Арад, Южиа Па,rестина (х

Vl/l 6. пр. Хр,). Посветеи е иа uсn/чиския Бог

(ЯХ6е). Лритвор//аmа част не е така ясно.

изразена както при СоломоновиЯ храм. В д60ра

отдясно е жертве//икъm.Има 11 сmранич//и стаи

от двете cmpdHII иа храма с 6ход откъм двора

(подобно на Зороваведе6ия хра,., по-късно)

Святая святих има малка платформа (ба.«а) и един камък (масеба) около

един метър висок, изгладен и боядисан червеНQ. И двете помещения (Святая

святих и светилището) са били изцяло с покрив, докато голяма част от. при

твора и дворът са под открито небе. Пред входа на светилището са намере

ни две каменни пло~и, които са служили за nостаме1lт на стълбове. Ж~ртве

пикът за принасяне на всесъжения и други жертви е в двора. Направен е от

малки недялани камъни и земя (срв. Изх. 20:25; ВТОР. 27:5). Горната му част

е кремъчна плоча, на която са направени улеи за стичане кръвта на жертви

те. Размерите на този жертвеник са 5 х 5 лакти дължина и ширина и 3 лакти

височина, т. е. отговарят точно на размерите на жертвеника на скинията

(Изх. 27:1). От периода след 730 г. пр. Хр. е един :каменен басейн, който е
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служил по всяка вероятност за ритуални изминавия на свещениците. В съ- 423
щи,я,пласт, в съседни помещения са открити осmраки с име"ата иа ИЗВССПIl1-

те в Стария Завет свещенически семейства на Меремоm u Пашхур (срв. :]
Ездр. 8:33; 10:22).

"

Фиг. 295. Свюnая С(lяlllих в XpaJlfa в Арад, l,освС/I/('1/

Ifa Яхве (X-У/lI в. "р. Хр.). В нея се отива по I//pll
стъпала. От двете стран" на горното стъпало са

nоставе"и два кадил"и жертвеl/ика, а I/асреща tJ
Святая С(lяти.r fJJlfeCnfO Ковчега на за(lСЛlа е

I/зnра(lе"а массба (1 чест "а uсти"скиJl Бог, каквато

някога 'uздига във Вст"л библейският nаЛlриарх

Яков след каnlQ съ"ува стълбата, съединяваща небетQ

и земята. Навяр"о първият свещеlfик "а

светllllището е влизал в тази СtJятая святи.'"

каюnо се полага съzлаСIfО старозавет"О/l/О

зако"одателст(lО, на "ра31IUК Очищеlfие и е
nоръсвал. с ;1КеРЛl(lСlfа кръв са."аmа Аfасеба

Някои археолози желаят да привлекат в това отношение и находки в

Мегидо. Р. Лемън и Дж. Шиптьн считат за култови места една трикарабна

сграда с редица колони и две други постройки. (по тяхна номерация пласт

УС и N!:> 1 А и 10). Наистина при тях са намерени :жерmвенuци с рогове,

фигурки на Астарта и други предмети, които се употребяват в култа на\тази
богиня, но не е сигурно, дали те не са от други здания, които именно са

били култови. При това не мо:нсе с увереност да бъдат отнесени към един

определен период. Дискусионен е и m. Jlар. храм-мигдал в Сихем. Милър Бъ

роуз с право отбелязва, че този тип сграда се употребява и от частни лица

(X-IX в.). Дж. Е. Райт мисли, че би трябвало да се приеме нейното култо-,

во предназначение,понеже обикновено на едно и също място в течение на

столетията се строят храмове и светилища, а тук може да се търси подобна

приемственост.Тогава би могло да се говори за трисъставенхрам с напре

чен вестибюл, какъвто има етруският храм на Витрувиус в Рим и се среща

в der el-medine в Египет. Откритите останки от светилище при градските

порти в Тирца (tell el-Гar'a(h) не са достатъчни за някакви заключения.

Единственото ясно е, че има една мзсеба и басейн, с каменни I1.Лочи, който

е служил за измивания..
Несъмнено отдел//и елементи от плана иа Соломо/ювия'храм и /Ш nачи

'иа на осъществяванетому са обичайни в Палестина, Финикия и Сирия. Из

граждането се ръководи от чужденци (Хирам-Авия, Адорам). Храмът не

се издига обаче 110 едШI готов образец. Той трябва да служи за богОСЛУ:J/сение,
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Jj~ 'го ~I
,

Фиг. 296. Храм 8 Лахиш, nОС8етен на НХ8е

Фиг. 297. Надпис 8 храма 8 ЛахиlU. На ара.иеЙс"и от У-IУ 8.: "Кш)иво (от) Й(ау)Ul, син на
Мех(ир) за Нх(ве) Госnод

Ц

.

отговарящо на вярата в Яхве ~ единствения и невидим Бог. В тази насока

трябва да се търся:т и различията между Соломоновия храм и другите хра

мове и светилища по онова време. Затова и в 3 Царства се подчертава, че

целият храмов ансамбъл е в С'Ьоmветсmвие с Божията воля (срв. 8:23;9:3).
Построяването на храма в Йерусалим не е отричане на съществуващите на

други места храмове и светилища на израилтяните, в които има богослуже

ние на Яхве. Едва след повече от два века и половина се усилва тенденцията

за централизация на култа, KaTQ бъдат премахнати светилищата и оброчи

щата извън Йерусалим. Причина за това е, че езичеството прониква в тях
в един или друг момент, тъй като в тяхно съседство има езически ryлтови

места или понеже те задържат народа да не отива на поклонение в Иеруса

лимския храм и пречат на обединението в трудни моменти за юдейската

държава. На това са посветени реформите на царете Езекия, в края на

VПI в. пр. Хр., И на Йосия почти един век по-късно. Централизацията се
лровежда докрай след разрива между юдеи и самаряни след вавилонския

плен.

Храмът символизирал присъствието на Бога. Той е "дом Божи" (3
Царств. 6:1 сл.). За разлика от другите древни източни народи израилтяни

те изповядват само един единствен Бог - Яхве, тъй че Йерусалимският
храм не е едн'о от поредица светилища на различни богове, които образуват

един пантеон. Единственият Бог е дух и невидим. Затова в храма ияма Него

ва статуя или образ. Той не е и свързан с храма Си, тъй както са езическите

богове с техните светилища. Той не е отъждествен с нищо в самия храм,

дори в най-святото място. Съвсем ясно тези мисли се разкриват в молитвата

при освещаване на храма. Соломон се обръща тогава към Бога с думите:

"Небето и небето на небесата не Те побират, толкова по-малко тоя храм,

който съм построил (на Твоето име)" (3 Царств. 8:27). Той представлява не

бесното жилище, но не се отъждествява с него. Никое светилище не може

да се обяви за местоживеене на Бога. Това е уникална идея в целия древен

свят, която дава възможност да се вникне още по-задълбочено в богопозна

нието и изповядването на единствения Бог. Храмът не е Божие жилище. Той

l{e е Божи дворец. Той е молитвен дом - място на среща на Бога с човека.
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Бог няма нужда от храм, а вярващият в Него. Храмът е свързан с израил- 425
ския народ, защото Ях.ве е Бог на отците и държи на обещанието Си за този

народ. Но този нар'од няма предимство пред другите народи в качествено

отнощение, а са!"'о предимство по време в мисията за запазване на вярата

в истинския Бог и за засвидетелs;твуванетои пред обкръжаваЩИ1'е го народи.

В Йерусалимския: храм може да се помоли и другородец (срв. 3
Царств. 8:41-43) и иде време, ](огато този дом "ще се нарече молитвендом

за всички народи" (Ис. 56:7). Тези универсални вероизповедни разбирания

за храма като дом за среща на човека с Бога в молитва и приношение се

отнасят твърде буквалистично за съжаление само към Йерусалимския храм.
Постепенно останалите храмове и светилища, посветени на служение на съ-

щия единствен и вездесъщ Бог, отстъпват по значение и се загубват. След

вавилонския плен в Палестина са в съпеРНИ'lество само двата съществуващи

храма - Йерусалимският и Самарийският. Вторият е разрушен от Йоан
Хиркан 1, но съпеРНИ'lеството продължава. Трябва Госnод Иисус Христос

да обяви. че Бог ще бъде навсякьде, където се призовава Неговото име от

вярващите в Него по света (Иоан 4:2] сл.) - във всеки посветен на Него

истински "дом за молитва" по ащ>столски пример и приемство.

Фuг.J98. 1~~ ~~Роби фUlIIlКUЙЦU nреuасяm камеuен бло.: . ~c . _
за строеж (от времето на Аа,козе. ~- ~__.~~
ХVlll.дин.)

Целият Йерусалимски.храм - трисъставната му постройка и. дворът

_пред нея, служи за -възнасяне на молитви и приношения от избраното све·

щенство - от потомците на Аарон. За разлика от християнския храм, в

който вярващите са в светилището, израилтяните стоят не само извън

собствения храм, но и из6ы�l неговия двор, в който се принасят :JlCертвиmе.

Соломоновият храм съществува почти четири века. През това време

той е цеН1ЪР на израилското блаrочестие, но същевременно е подхвърлян и

на ограбвания и осквернения - от ..израилски царе като Йоас (4
Царств. 14:]4), от юдейски като Ахаз и Манасия (4 Царств. 16:8 сл.;

21:4 сл.) и от '1ужди владетели - фараон Сусаким (3 Царств. 14:25 сл.) и

Навуходоносор в 597 Г. (3 .царств. 24: 13 сл.). За оскверняването на храма

чрез въвеждане в него на еЗИ'lески КУЛТОJ;lе свидетелствува пророк Йезекиил

(Иез. 8:9 сл.). Царе като Езекия и Йосия допринасят за поправ'Ките
и благолепието на храма (срв. 4 Царств. 12:5 сл.; 2 Парал. 29:3 сл.;

34:8 сл.). В 587 г. идва 11 краят на този забележителен дом Божи. След пре·

взимането на Йерусалим Навуходоносоровата войска заграбва l!СИ'lКО ценно
преди да разруши храма. Медните стълбове и медното море са направени на

късове и заедно с медните съдове са отнесени за претопяване във Вавилон.
Златните и сребърните изделия ги взима началникът на телопазителите на

вавилонския цар (4 Царств. 25:13 сл.; Иер. 52:17 сл.).
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426 ПЛЛН "А ХРАМОВия КОМПЛЕКС ВЪЗ ОСНОВА НЛ 111'.3. 40-46 ГЛ.

1
Д130Рвъншен

r
3

КИДРОJ-lСКА ДОJlИНА

0= Святая СВЯТIIХ= о"пар

С= свеТИJJ.ище

П=IIРИТDОР

Ж= жеРТВСНIIЮ

l-страннчии nOCTpoHКl" на храма !I nходовете за тях (41 :5-15)
2=постро"ки за свещениците: кухни " трапезарии за жертnите. конто

трябва да се ядат само от свещеНlщите ИЛlI теХllите семейства; поме·

и СIIIIЯ за СМЯllа на богослужебllОТО облекло.

3=30 стаи ОКОI\Оnръст Ila выIlIитеe стеии В храмовия комплекс (40.5-З7J
4=стая за сдужешите свещеници при храма (40: 44-47)
5 =стая за служеЩlIте спеu-еници при жертвеника

ФIIZ, 299. Йерусалимският храм ntJ tluденuепw на nрор. ЙезеКUUА. РеКОNсmрукчUJI
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ВТОРИЯТ ЙЕРУСАЛИМСКИ ХРАМ

Зоровавелевиятхрам. В 538 г. пр. Хр. персийският цар Кир разрешава

H<I юдеите, отведени в плен, да се върнат и да възстановят Йерусалимския
храм. След като завладял Вавилон, той оказва внимание на разнородното

Н<lселение на империята в това число и на юдеите. За да не остане указът

му само благопожелание, Кир дава разпореждане възстановяването да стане

на разноски на държавната съкровищница и с тази цел възвръща златните

и сребърни съдове, отнесени от йерусалимския храм от Навуходоносор като

плячка. Указът на Кир е запазен на арамейски в 1 Ездр. 6:3 сл. и на библей

ски еврейски - в 1 Ездр. 1:2 сл. Както показ па анализът, първият текст е

официалният предназначен за служебни цели (за хазната и архивите). Пър

вите IQдеи, които се завърнали от плен начело с Шешбацар, издигат иа хра

мовото място жертвеник. Вследствие на интриги от самаряни и отпуснатост

на самит~ юдеи работата по възстановяването е прекратена за около петна

десет години (срв. 1 Ездр. 4:5-24; Аг. 1:2). Едва във втората година от

управлението на Дарий 1 строежът се възобновява и завършва благодарение

на общо въодушевление и на насърчения от страна на пророците Агей и

Захария (520--515 г.).

Това е времето, когато начело на юдейскатаобщина е Зоровавел,пора

ди което възстановениятхрам се нарича често Зоровавелев. За новия храм

е известно малко. Той е строен по същия иачин както предишният(три реда

камъни и един ред дървени греди - 1 Ездр.. 6:4). Навярно стените се издигат

върху старите и може би размерите са същите. В храмовия комплекс има

странични стаи за дарове (1 Ездр. 8:29),. ,каквито има и в Соломоновия.

Трудно е да се реши, дали те са по същия начин прикрепени към храма

или са покрай свещеническия двор, от каквото помещение е изгонен Тобия

(Неем. 13:4 сл.). След завършването му старите юдеи, които са виждали

Соломоновия храм, заплакали, 'гъй като в сравнение със Соломоновия той

е едва ли не "нищо" (Аг. 2:3; 'срв. 1 Ездр. 3: 12 сл.).

Навярно средствата не достигат, новият храм да има благолепието на

стария. В него не е налице не само Ковчегът на завета заедно с Десетте

Божии заповеди, но ги няма и редица други забележителности на Соломо~о

вия храм: десетте златни свещниха, медното море, големите подвижни уми

валници, двата стълба Яхин и Воаз и др.

Под купола на Омаровата джамия :Има скала, която се счита за свещена.

Според някои автори това е "камъкът на основанието", намиращ се в Свя

тая святих, върху който първосвещеникът веднъж в годината на празник

О'lИщение поставя съд с кадиво (срв. Талмуд, Йома 5.2). Той вече не поръсва

обаче с кръвта на жертвата, тъй като Ковчегът на завета не е там. В светили

щето отново е поставен седмосвещник.

Макавейските книги дават някои дании за този храм във връзка с ограб
ването и оскверняването му от Антиох Епифан в 169 ·г. Селевкидският вла-
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428 детел заграбва златен жертвеЮ1К (1'. е. кадилния), светилника, масата с хля

бовете на предложението, завесата и скъпоценни съдове (1 Мак. 1:21 сл.; 2 .-
Мак. 5: 15 сл). Също така ОТ историята с Илиодор (2 Мак. 3 гл.) излиза, че

храмът е сравнително богат. Като забележителност той се споменава и по

рано от Хекатей Абдерски (IV-III В., срв. Йосиф Флавий, Против Апион,
1 и ХХII).

в 164 г. пр. Хр. Юда Макавей очиства храма и изгражда нов жертве

ник. В светилището се поставят нови кадилен жертвеник, маса и завеси. То

гава се освещава всичко и този ден се празнува всяка година като празник

Обновление (срв. 1 Мак. 4:36 сл.).

ИродовUJlт храм. Понякога този храм се брои като трети (вж. проф.

Ив. Марковски), тъй като Ирод го преустройва. В съвременната археологи

ческа и богословска литература той се нарича обикновено втори, както 30
ровавелевият, т. е. следпленен. В своята строителна дейност Ирод е улеснен,

тъй като Помпей оставя непокътнато храмовото съкровище (около 2000 та

ланта сребро), когато превзима Йерусалим в 63 г. пр. Хр.

Фиг. 300. Иродовият храм. Реконструкция

Данни за този храм дават 'Йосиф Флавий (Юд. древности ХУ, 11.3-6;
За юд. война У.5.1-7) и Талмудът(тракт. Мiddбt). Някои от данните обаче

не са сигурни, особено за размерите.

Строителните работи започват в 20 г. пр. Хр. (в седемнадесетата или

осемнадесетата година от управлението на Ирод). В течение на десет години

в съществената си част те завършват, но допълнителниL.e трудове продължа

ват чак до 64 г. сл. Хр. Ирод разширява най-напред храмовото място. Той

не променя нищо в големината на самия храм и в прннципния план. Храмът

е 'облицован с бял камък и околовръст е обграден с колони и величествени

порти. Дворовете стават ЗН,ачително по-големи, като с помощта на под

порни стени се разширява мястото на югоизток и се изпълва и подравнява

площта между долината Тиропойон и дотогавашното храмово място. Оста

тък от подпорната стена на западната платформа е т. нар. Стена на плача

в долната и част.
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Целият храм представлява една крепост. ПО стените, които обграждат 429
храмовото място) се издигат кули. От вътрешната страна на тези стени е

външният двор, Hape'leH двор на езичниците, в който се допускат другород-

ци, които не са обрязани и не принадлежат към юдейската култова общност.

Една преграда с llадnиси на гръцки и латински за забрана да се минава ната-

тък отделя този двор от другите дворове и самия храм. При стените с коло-

ни са изградени притвори (галерии с колони), в които се настаняват търгов-

ци и менячи на пари, тъй като за плащането на храмовия данък юдеите от

разсеянието трябва да обменят предварително своите монети с друга стой-

ност. Наброяват се най-малко осем порти, които водят към този двор, като

от изток и запад се преминава по мостове. От външния двор се минава в
женски~ двор, а оттам през Никаноровите порти - в двора llа израилтЯllИ-

те. Той е част от свещеническия Qeop. Там стават големите събрания. От

страни са свещеническите помещения и "залата на синедриона" (liskat
hagazit).

До притвора н.а храма се възлиза по стълба с петнадесет стъпала. Също

такава стълба има между женския двор и двора на израилтяните. Иисус

Христос проповядва следователно в женския двор, за да може всички да го

слушат. Една голяма зав~са е поставена на входа на притвора и две, една

над друга, са спуснати на входа от светилището в Святая святих. .
<':амият храм не се различава по устройството си от Зоровавелевuя. В

Святая святих няма нищо поставено. В нея единствено първосвещеникът

Dл.иза веднъж в годината. Относно височината на храма и на Святая святих

не може да се каже нещо сигурно. От данните на Йосиф Флавий би трябвало
да се заключи, че Святая святих не е вече с форма на куб (20 х 20 х 20 лакти),

тъй като нейната височината е 60 лакти.

Иродовият храм е величествеllа постройка. Северната стена на храмо

вото място е дълга 351 м, южната - 309 м, източната - 518 м, западната

536 м. В Талмуда се отбелязва: "Онзи, който не е видял Иродовия храм, той

не е видял една прекрасна постройка" (Sukkah 516).

Фиг. 30/. Сед.'lfосвещникъrn//а Йерусали.'lfскияхрам,

lIЗдuгнаrn от ИрQд. За седмосв/!щника в скин·ията и в
Зоровавелевия храм може да се съди само по писменото

onucallH/! в Стария Завет. Затова е от гоllЯМО значение

IlJображеllието на този светилник върху триумфалната

арка I/a Тит. издигната в Рим след превзимането и

разрушението на Йерусалим и на храма от римските
легиОllери в 70 г; сл. Хр. Седмосвещникът (MeIlQpa) е станал

важна емблема I/a юдейския народ.

Първото юдейско въстание (66--73 г.) отначало има успех, но скоро

римските войски настъпват в Палестина и разполагат лагер при Йерусалим.
След дълга обсада и ожесточени атаки съпротивата на защитниците е сломе

на. В храма, който е в ръцете на зелотите. се водят упорити сражения. дока

то той изгаря в голям пожар (70 г. сл. Хр.). На триумфалнатаарка на Тит,

Библейска археология



430 намираща се на източния край на форума в Рим, е изобразена част от пляч- .'
ката, взета ОТ Йерусалимскияхрам: седмосвещникът(men6ra(h», маса, тръ
би и пр. Така 9 ав за втори път е ден на разрушение на храма - от Навухо

доносор и ОТ Тит. Това е ден за скръб на юдеите. След второто юдейско

въстание Адриан построява там езически храм, а след завладяването на гра

да от арабите на това място се издига Омаровата джамия (661 г. от халиф

Абдел Малек).

При северозападния ъгъл на храМОВ01'0 място Ирод построява крепост

та Антония - там, където преди е имало Макавейско укрепление.

Йерусалимският храм не Буди вьзхищсuuе сред всички юдеи в онази епо
ха. Есеите прекъсват например принасянето на жертви в храма. Причината

обаче е, както се вижда от кумрански ръкописи, че членовете на кумранската

община считат първосвещеника и поддръжниците му за нечестиви. От дан

ните не е ясно, точно за кой първосвещеник става дума, но несъмнено кум

ранците очакват възобновяване на връзката с Йерусалимския храм след една
радикална промяна в него. За отрицателното отношение допринасят както

корупцията в храма, по-специално злоупотребата със светската власт, която

е в ръцете'на първосвещеника, така и стълкновението на неизвестния за нас

."учител на справедливост" с първосвещеника, което води до преследване на

този учител и основател на кумранската община.
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ХРАМОВЕ,

НЕПРИЗНАТИ ОТ ПАЛЕСТИНСКОТО
ЮДЕЙСТВО

Централизирането на култа в Йерусалим постепенно води D по-късната
царска' епоха към отричане на легитимността на светилищата и\храмовете

на ДРУГl1 места. Това се чувствува особено силно след вавилонския плен,

когато усилията са съсредоточени за възстановяване на Йерусалимския храм
и за укрепване на авторитета му сред юдеите, които Beqe са пръснати по

целия Близък 'Изток. Разбирането за изключителността на храма в Йеруса
лим се подсилва от борбата между юдеи и самаряни. Въпреки това се по

строява храм в Самария и юдеи в Египет дръзват да изградят в различни

периоди два храма извън Палестина.

1. Храмът в Елефаюnина. От папирусните документи на юдейската

военна колония в Елефантина на южната египетска граница (при днеш.

Асуан) се узнава много нещо за религиозния и правен живот на юдеите от

тази колония. Те са настанени на това място като наемни войници веРОЯ1'НО

през УI в. пр. Хр. Въпреки че говорят арамейски и вероизповеданието им е

синкретично. те не се чувствуват изцяло откъснати от вярата вЯхве. Елефан

тин,ските юдеи изграждат свой храм, посветен на Него (Jaho - Яхве) още

при последните египетски фараони преди завладяването на Египет от пер- .
сийския цар Камбиз в 525 г. пр. Хр. Те наричат храма си egora (акадски

ekurru - "храм"). През 410 г. пр. Хр. храмът е ра.зрушен по искане на жре

ците на бога Хнум, като се използва отсъствието на персийския сатрап. При

чините за това би трябвало да се търсят както в самия култ (бог Хнум е

представян често' с г.лава на овен, а овенът е жертвено животно за юдеите),

така и в политическото недоверие на египтяните към юдеите, които са пре

минали на персийска военна служба. След разрушаването на храма им еле

фаНТ!iнските юдеи се обрьщщn към управителя на IОдея БагQас и първосвеще

ник Иоан (Йоханан. срв. Неем. 13:22) да се подкрепи ис~ането им за възста

повяване на храма. Първоначално OTГO~Op не се получава и след три години

те пишат отново на Багоас, както и на двамата сина на управителя на Сама

рия Санавалат. Нажрая от Палестина идва писмо до ~атрапа на Египет с

ходатайство храмът да бъде възстановен и в него да има жертвени приноси

J1 кадилни жертви, като нищо не се споменава за КрЪВНИ жертви, въпрежи че

в писмото на елефантинските юдеи те са също така упоменати. От един

документ от 402 г. пр. Хр. трябва да се заКЛ19ЧИ, че храмът е изграден нано

во. Същес;'гвуването му е за кратко време, защото след НЯКОЛКО години егип

тяните успяват да отхвърлят персийската власт за няколко десетилетия И

юдейската колония в Елефантина е разпръсната.

От отговора от Палестина, в който се ходатайствува за възстановяване

на храма, е ясно, че първосвещеникът сам не изявява съгласие за това. По

тази причина и политическите лица на персийска служба сигурно премълча

ват за право на принасяне на КрЪВНИ жертви в юдейския храм вЕлефантина.
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432 Все пак трябва да се отбележи, че има и друга възможностза това въздър

жане - да не се дойде отново до конфЛИКТ с египетските жреци на Хпум

,!оради принасяне в жертва овни в този храм. Навярно за мълчанието от

Иерусалим по-голяма причина D момента е упражняването на една "народ

на" религия от юдеите в Елефантина, религия, която на практика е примесе

на с езически елементи. А такава религия вече пророците Йеремия и Йезс
киил изобличават в навечерието на вавилонския плен и по негово време.

Към това идва и изискването да се съблюдава във всяко едно отношение

култова чистота, поради което извън Палестина, Светата земя, не може да

се принася чиста жертва на Господа (Яхве) (срв. Ос. 9:1 сл.).

2. Храмът в Самария. Данните за началото на съграждане на този храм

не са сигурни. Според самарянското предание храмът е издигнат оше по

времето на Иисус Навин като избрано от Яхве място за поклонение, т. е.

напълно законно, и е разрушен от Навуходоносор. Той е възстановен от

персийския управител Санавалат (Санбалат) след плена. Според Йосиф
Флавий храмът е съграден на планината Гаризим от Санавалат по времето

на Неемия. Негов зет бил Манасия, братът на първосвещеник Йоиад, прого
нен от Неемия, понеже не се развел с жена си чужденка. Фактически обаче

става дума за Санавалат от IV в. пр. Хр., който се присъединява своевре

менно към Александър Македонски по време на обсадата на Тир. Така спо

ред някои автори може дори да се уточни датата на фактическото издигане

на храма - 332 г. пр. Хр.

Преданията са твърде различни. Несъмнено в Самария, когато там има.

царски цворец и тя е столичен град, би трябвало да има храм в близост.

Археологически такъв засега обаче не е засвидетелствуван. По всяка вероят

ност след завръщането от плен на юдеите избухват наново стари спорове

между потомците на северните колена и на южните. Когато юдеите не разре

шават на самаряните да участвуват в съграждането на Йерусалимския храм
(Зоровавелевия) и естествено при подцържането му, самаряните потърсват

място, което традицията отдавна знае, и там построяват свЬй храм. По
добно на Йерусалимския храм и самарянският е осквернен, когато Литиох
IV Епифан го посвещава на Зевс (според 2 Мак. 6:2 на Зевс Ксениос, а спо

ред Йосиф Флавий, Древности ХI1.5.5. - на Зевс Хелениос). До окончателен
разрив между самаряни и !Одеи се стига когато Йоан Хиркан разрушава
самарянския храм в 129 г. пр. Хр. (срв. Древности XIlI.9.1). Той над~и е

възстановен по-късно поне за кратко време, но мястото му е свещено и може

би при развалините се принасят жертви.

3. Храмът в ЛеОllтоnолuс. За този храм предлагат данни Йосиф Флавий
и Мишната, въпреки че в някои описания има противоречия: Изграждането

му се свързва с Ония, който избягва в Египет след убийството на баща си

първосвещеник Ония III (срв. 2 Мак. 4:33 сл.). Той командва една войскова

част в служба на Птолемей VI Филометор и на Клеопатра. От тях Ония

получава разрешение, на мястото на напуснат египетски храм да изгради

юдейски, посв'етен на Яхве, и като потомък на първосвещеническия род да
служи в него (срв. Йосиф Флавий, Юд. древности, XlII.3.1-2).

Според Йосиф Флавий храмът в Леонтополисима за образец Йеруса
лимския.Той е по-малък обаче, не тъй богат и се различавав обзавеждането

(срв. Юд. древности, XIII.3; Юд. война VIl.lO.3). В стремежа си да оправ

дае съществуването на храма извъ~ Палестина Ония се позовал на предска

занието на пророк Исаия, че в Египет ще бъде издигнат жертвеник на Гос-
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под Саваот (19:] 9-20). Въпреки това равините оспорват законността на 433
храма в Леонтополис (срв. Mena~ot, XJII.I0) по отношение на валидността

на принесените в него жертви. Според Р. дьо Во по-голямата търпимост

към този храм в С.равнение с Елефантинския ще да се дължи на това, че

Леонтополският храм няма някаква притегателна сила за тогавашното

юдейство. Построен в 160 г. пр. Хр.-той преживява с три години Йерусалим-
ския. Римляните го разрушават в 73 г. сл. Хр., понеже, по думите на

Й. Флавий, бил. център на юдейски национализъм (срв. Юд. война
VII.IO.2 сл.). .

28.
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СИНАГОГИ

Произход на синагогаnш. Кога се появява първата синагога не е изuест

но. Според едно предположение, произходът на синагогите (cruvay(J)y11
събрание, място за събрание) трябва да се търси във времето преди вавилон

ския плен и именно в реформата на цар Йосия (639-(Ю9 г.). При централи
зирането на култа от този цар се закриват и унищожават всички светилища

и оброчища извън Йерусалим. На големи празници се правят поклоннически

пътувания до Йерусалим, но в съботен дe~ новомесечия и др. израилтяните
продължават да се събират по места, без обаче да принасят жертви. За съжа

ление това предположение не е подкрепено с пряко старозаветно свидетел

ство. Названието "синагога" (bet k·neset) не се среща въобще в Стария Завет

Според друго мнение появата на синагогите е следствие, от една страна,

на разрушаването на Йерусалимския храм в 586 г. и, от друга страна, на
желанието да се изпълни разпоредбата да се изучава Законът. Затова споме

наваните случаи в книгата на пророк Йезекиил на събирания във Вавилония
се сочат като първи синагоги (срв. Иез. 11:16; 1 Ездр. 8:15 сл.). След плена,

когато във времето на Ездра и Неемия се поставя ударение върху изучаване

на Закона, се създават благоприятни условия за разпространение на тези

молитвени домове. Според К. Краус чредните групи на свещеници и левити,

които са свободни от служба, поемат тогава четенето и изяснението на Зако

ва в синагогите.

Първи писмени известия за синагоги са О'Г Египет, където има множест

во юдеи. В надписи и паПI(iРУСИ от 111 в. пр. Хр. вече се споменава за места

на молитва (1tpocrgUxit). Йосиф Флавий съобщава, че в Антиохия при при
емници на Антиох Епифан съществува също синагога. Откритата синагога

на остров Делос е от края на 11 в. пр. Хр.

Устройство на с.шшгогаmа. Няма норма за разположението на тези мо

литвени домове, нито за техния план. Единственото пра.ВИЛО е, че синагога

може да се издигне там, където .IoIма повече от десет юдеи. Постепенно се

оформя обичай събраните юдеи да бъдат обърнати към Йерусалим И така
се ориентира сградата. Синагоги се строят често на височ.ини и на брега на

море или река.

Първоначално обзавеждането на синагогите е твърде просто. Най-важ

ната принадлежност е шкафът със свитъци на Закона (Тора), който се ПОСТil

вя в ниша на най-видното място. О'шред от двете му страни понякога се

поставят лъвове. Според М. Ави Йона с тях може би се напомня за херуви
мите в храма.

В синагогата има и едно специално място, Hape'leHo генuза. Това е един

вид съкровищница (ganiz'im) - съкровища; срв. Ест. 3:9), в която се поста

вят и овехтели ръкописи, които не са повече за употреба. Понякога благода

реНИе на този обичай, продиктуван от благочестие, са намирани ценни древ

ни ръкописи, макар и в недобро общо състояние. Предполага се, че някои
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кумрански пещери са имали подобно предназначение. От голяма важност 435
са намерените в края на миналия век ръкописи в генизаl'З на Каиреката

синагога.

Синагогата не е трябвало да наподобява храма, а само да служи като

дом за молитва, Поради това синагогалните постройки са различни, докато

постепенно си пробива път базиликалният тип сграда. Отн'ачало има само

релефна украса при входа, а по-късно започват да се правят мозаечни по

дове. Някои синагоги са просто една зала с портик, а други представляват

цял комплекс. В Сирия, Палестина и Гърция се срещат трикора'бни сгради.

Уl/равлеuuе и богослужение. Синагогата се ръководи от юдеи, които не

са от свещенически произход. Потомците на Аарон и левитите (днес разпо

знавани често по името Коен и Леви) имат за свой дял службата в Йеруса

лимския храм и затова още в древност им се дава почетно място в синагога

та, но без някакви функции в нея. По времето на Иисуса Христа начело

нц синагогата стои началник (a.ext(j\)V,tt'yroyo<;), който възглавява култовата

община, подпомаган от стареи (r8pOVtt<;). в следталмудическо време се поя

вява хазаllьт. който първоначално е важен член на общината. Впоследствие

названието се свързва със синагогалния певец.

В центъра на синагогалното богослужение е четенето от Закона (Мои

сеевото петокнижие, Тора). По предание Ездра наредил да се чете от Закона

не само в събота, но и в понеделник и четвъртък. По една практика Петокни

-жието е разделено на по-малки откъси, наречени "nарашu", тъй 'че да бъде

прочитано за три г'одини, а по' друга - на по-големи откъси за една година.

По същия начин следват четива от пророците "хафmари" (по еврейскрто
деление: книгите от Иисус Навин до Царства - без Рут - и пророческите).

Постепенно се установява обичаят в проповед да се изясняват по-важни точ

ки от четивата и да се поучават присъствуващите.

Молuтви' има в началото на бох:ослужението и след проповедта. ОТ

Дан. 6: 13 е известно, че благочестивите юдеи се молят три пъти дневно.

Най-популярна е молитвата S<ma Israel ("Слущай, Израиле"), която включ
ва откъси от Петокнижието (Втор. 6:4-9); 11:13-21 и Числ. 15:37-41).
Първото известно преД1lИсание за определена форма на молитва дава Си

мон бен Гамалиел след разрушаването на Йерусалимския храм в
70 г. сл. Х.р. (срв. Вегаkбt 4.3 сл.).

Благословиите. в които се изразява надежда за възобновяване на древ

ните обреди във възстановен Йерусалим, са несъмнено от времето след' раз
рушаването на Йерусалим в 70 г. сл. Хр. От същото време са и формулите
за проклинане, които търпят промени по-късно. Те са насочени против

minim (сектантите, еретиците) и против онези, които посещават синагогата,

но се отклоняват от общоприетите норми. В това число са юдеохристияните.

Молитвени текстове с това съдържание са ~амерени в генизата на Каирската

синагога. Впоследствие терминът minim се заменя c'ma~sinim (клеветници).

Синагоги в Палестина и извьн нея. Подробно предста~яне на разпро

странението на синагогите и на археологическите резултати при разкопки на

поредица от тях в Близкия Изток и в Европа е задача на едно по-специално

изследв~не, въпреки че забележителните находки не са малко.

В йерусалим към времето ,на общественото служение на,Иисус Христос

има 480 синагоги, по думите на раби Йещуа бен Леви (Йерус.' Талмуд,,83.4).
Според едно друго предание броят им е по-малък - 394 (срв. Ketubbot '05,
71). Синагога има и в храмовия район (срв. Joma 7.1; Sota 7.7 сл.). т0'Ва\се
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436 потвърждава от надпис на ГрЪЦ1(и език, който е намерен на възвишението

Офел южно от Харам еш-шериф. В надписа се съобщава, че Теодотос бен

Ветенос, син и внук на началник на синагога, сам е издигнал синагога и към

нея дом за гостуващите и водопровод. Изглежда подобни малки синагоги

сс устройват тогава специално за онези юдеи, които идват от отдалечени

краища на Палестина и от други страни.

По някои данни в Ти~ериада по същото време има 13 синагоги

(срв. Berakot 8.71). Не е за учудване, тъй като тя е юдейско средище, което

се издига особено много след разрушаването на Йерусалим. йосиф Флавий
споменава за големи синагоги. Една от тях, от 1 в. сл. Хр., е открита при

разкопки. Тя е 12 х 12 м, разделена на две с колони. Богато е украсена с

мозаечни картини (седмосвещници, персонифицирано изображение на месец

ТИШРli и др.). От по-голямо значение е една находка в СИ!iагогата в ХораЗUII.
Там е намерен камък, оформен като кресло, с надпис "Моисеева седалище"

(срв. Мат. 23:2). Това място сигурно е предвидено за най-почетното лице в

синагогата и е в близост с шкафа с ръкописите от Закона. За съжаление

откритата синагога в Капериаум е едва от 111 в. сл. Хр., но тя.дава някои

Фиг. 302. Сииагогато. в Капериаум.

РеКОIII:трукчияmа ио. издигнатата около 200 г.

сл. Хр. показва едио здание на тераса, което е

nосmроеuо о", бял варовик и и.на размери 18 х 24м.

Ho.B//PIIO древиата сииагога е била зио.чителио

nO-.малка. Зо. СЪ'!f(:аление uе са открити остаll1Щ от

_ си//агогата по вре.не на Иисус Христос

представи за по-големите синагогални постройки. В нея има амвон (Ьёта,

Рfjj.ш.) за проповеди. Галерията е определена за жените. "Моисеево седали

ще" е намерено и в синагогата в Дура Еуропос на р. Ефрат (Северна Сирия).

Тя е от 111 в. сл. Хр. И е построена върху развалините на по-стара. Забележи

телни са изображенията на исторически СЛУЧКИ оТ живота на Яков, Моисей,

Аарон, Давид, Соломон и Естир. По същия начин са ил.юстрирани загиване

то на египтяните D Червено море, пророк Илия, видението на пророк' Йезе
киил и др. Представен е и Йерусалимският храм в три изображения на стена
та срещу местата на богомолците. Тези художествени произведения отново

поставят въпроса за схващането на втората Божия заповед. В скинията и в

храма освен херувими няма изображения на каквито и да е същества. Расти

телни мотиви, цветя и плодове се считат обаче за разрешени. Находката на

острака с изображение на цар, седящ на трон, В' Рама,т -Рахел показва, че

изобразителното изкуство се развива. Едва в сина'огите абаче, на място за
съqрание с религиозна цел, макар и не култово с жертвоприношения, се сре

щат подобни сцени както в Дура Еуропос. Влияни~ от ОКОЛНИЯ свят не би

могло да се изключи, въпреки че се прави разлика между изображение въоб

ще 'Jf изображение, на което се отдават божески или култови почести (т. е.

идоли).
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БОГОСЛУЖЕБНИ ЛИЦА



§ 79. 439

ИСТОРИЯ НА СТАРОЗАВЕТНОТО

СВЕЩЕНСТВО

По време на патриарсите главата на семейството изпълнява богослу

жебни функции:' принася жертви, прави възлияния, изгражда жертвеник (без

това да е последвано от негово освещаване от друго лице), обрязва своите

деца. Някои от тези права той запазва и по-късно, когато вече има свещени

ЦИ. Пример за това е трапезата на празника Пасха, на която най-старият'

помазва С кръв на агнето спонците на вратата, разчупва хляба, разпределя

пасхалното агне и благославя чашата с вино (срв. Изх. 12 гл.).

Точно кога се появяват свещеници между патриаршеските потомци е

трудно да се каже. Проф. Ив. Мар~овски посочва, че това би могло да е

станало по подражание на египтяните. Йосиф се е оженил за дъщерята на
илиополски жрец (Бит. 41:45). Тъстът на Моисей, Рагуил, изпълнява жрече

ски функции. В Петокнижието се споменава за свещеници (срв. Изх. 19:22)
преди посочването на Аарон и синовете му и посвещаването им

(срв. Изх. 28: 1). При това още преди скинията да бъде направена, 'Моисей

праща "момци" (от па'аг - млад човек; служител) да принесат всесъжения.

Библ. еврейска дума за свещеник - "kоhёп" създава етимологически

трудности, въпреки че се·среща 740 пъти в старозаветните книги, а и нейния}'

корен е засвидетелствуван в угаритски, финикийски, арамейски и наватейски.

За изясняване на съдържанието на "коен" има някоЛIф предложения: 1) от

акад. ka.nu (във формата s) "прекланям се", "почитам"; 2) сир. kahhen, кое-.

'То означава както "свещеник съм", така и "донасям изобилие", "правя щаст

лив"; евр. kun·- "стоя" (пред Бога), "служа" (срв. Вт.ор. 10:8 и каТО'прехо

ден глагол "поставям (жертва)", срв. Иов 31: 15).В Превода на 70-те \kоhёп

се превежда с 1.EpEU<; (и форми от този корен) и с lаuл.Щ)Хl1<; - 2
Царств. 8:17, и л'ЕttОUРУЕi:'v - 2 Парал. 11:14. С тези преводи се подчертава

култовата служба. Наличието на сродни наименования среД"семитските съ

седи на израилтяните говори, че те имат предвид жреческото служение при

тях. В такъв случай би било пресилено да се мисли за египетско' влияние при

възникването на израилското свещенство. Все пак има няКОИ nодшhки, от

които МО:>lCе да се заключи, дали нещо от египетското разбиране се вьзпрuе

ма.

На ezunethcKII основна дума за жрец е ,у'Ь - ..чистият", но. сс. срещат също наименова

нията "богослужител" (~m-ntr, често превеждано с "ПРОРОК"), ,,дежурен" (wnw· ~. на божия
дом), "жрец-четец" ,(hq-I}b, в ритуала), както и титли за онези ~Щ!, кqи:го оrлавя.ват от~елен

храм: "Наи-го,,!емият С(Т РЪКОВО.ll.ителите. на ИЗКУ~!lИте" (велик жрец на Птах в Мемфис),

"Наи-големият на гледащите (сЪзерцаващите)" (може би първоначално "Този, който гледа
големия") - една титла на главния жрец в Хелиопол. Особено ваЖна характерна черта с,

че w:b се СlfЬрзва СЪС служеиuе иа миряии.(лаици). При Древното и ~peДHOTO царство начални

кът на областта (нома) може да бъде "предстоятел на пророц~те~' (бог~у~ител,:,те - .~т
ntr). Много доходни жреческн места сс раздават в дар на члеиове И11 фараоиовата фамилия

и-на знатни египтяни. НJlма lIикакво разде-ЛСllие между nолumuческо-държqвиu 'фуиi\lluи uрели
гllОЗl/О-КУЛ/110811 служби. Теоретически фараоньт'е единственият законеи жрец. Той изпраща
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440 като спо!! праТСНIIЦИ жреците н затова на, култов!! сцсни обикновено се изобразява именно

той, В един РН1'уал на бог Амон сс казва: ..Фараонъ:г е този, който ме праща, да гледам

бога" (4, 2.5 сл.), Като делегати на фараона жреците имат царска тнтла.

Жреческото СЛУЖ€/lUе в Египет като чиновническо не е наследствено,

нито е свързано с определен род и фамилия. В Поучението на Ани се казва:

"Служби нямат деца". Често абаче, подобно. на друтите професии в древ

ността, жречеството се предава от баща на син. За това свидетелствуват

формулата "един '{ист, сии на един чист", дългите списъци на жречески се

мейства и бележката на Херодот, че един жрец поставя сина си за наследник

(П, 37). За посвещение в по-горни жречески степени се изискват и познания.

При служба жреците трябва да спазват строги правила за физическа чистота

и за въздържане от лъжа, кражба от храма и др. (текст от храма в Едфу).

Фuz. 303.
EZU~el1li:Kll ~..J!.еци и жрица.

Ед,ш от жреци;'е, кади ;; np~ви оъзлияние

в силно развития в Египет култ към мъртвите има специални жреци:

грижещи се за Ка (производителнии съхранителниСИЛfj на живота), даващи

вода и др. Има и жреци, които специално се грижат за мумиите и гробници

те. През Новото царство често храмови жреци се поставят с договори за

погребaJШИ.И тази жреческадейност е съвсем чужда за старозаветнотосве

щенство.

Жрици има от всичхи рангове. Певицuт'е, танцьоркитеи музикантките

се С'iитат за "харем на съответния бог", начело на .коЙто е главната жрица.

В Тива царицата е едновременнои "съпруга" на бог Амон (срв. по време на

ХУН! династия). Това е така навярно поради приемането, че фараонът сам

е син на Ра и бог. По-късно принцесите се считат "поклоннички",така да се

каже, от свитата на бога. Израилтянките участвуват в общите религиозни

празненства (срв. Изх. 15:20).
От по-голям интерес във връзка с въпроса за появата и развитието на

израилската свещенство е положението в акадския култ. В него няма обо

зна'iение за жрец въобще, а само за конкретната жреческа функцuя: "упра

вител на храм" (sапgu), "влизащ в храма" (ёriЬ Ыti), т. е. жрец, който има

право да влиза във всички храмови помещения и др. Титлите ёnu (шумер.

еп) и sangu отначало принадлежат само на князете-жреци или на царя. По

късно започват да се носят от всички висши жреци. Има и жреци заклинате

ли и очистващи (asipu и masmasu), ПрОрlЩатели (Ыiп1 - "виждащ" и

sa'ilu - "запитващ"), изпадащи в екстаз (mal].l)u), музиканти (naru), певци

(zammeru), имащи специални познания (kalu) и др. Жриците са често храмо

ви блудници (например kadistu, zikru, zer-masltu и др.). По;специално в кул

та на богиня Иштар жриците-блудни.ци носят името istarltu. В същия култ
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има и кастрирани жреци (kurgarll и assinnu). От един текст, който би мо- 441
гъл да се приеме, че отразява ритуал за посвещение в жречество иа бога

Енлил, има изисквания посветяваният да е телесно чист (като статуята на

бога) и да не е к'ръвосмесиик, крадец и осъждан на бичуване, т. е. някой,

който 1: имал присъда според законите в страната.

Познан~та за хаllаанското жречество, въпреки угаритските находки, са

оскъдни. В текстове от Угарит се споменава за khnm (което отговаря на

евр. kohanim) и rb khnm (първожрец),който в един случай носи още -титлата

rb nqdm (първопастир). Пастuри са наречени пророк Амос (1:1; 7:14), моав
ският цар Меса (ФЦарств. 3:4) и за naqidu се споменава в акадски храмови

текстове, т. е. за пастири на храмов добитък. Оттук би могло да се заключи,

че угаритската титла "първопастирr. е свързана с управлението на храмови

стада. Във финикийски надписи се споменава както за khn (:нсрец), така и

за khnt (жрици). Техните служби издават.обаче друг облик в сравнение със

старозаветното свещеllство. В .угаритските текстове се споменават qdsm
(посветени), за които в запазените угаритски писмени документи няма ясна

характеристика, но от вавилонски паралели и старозаветни осъждания .тряб

ва да се считат за езически храмови блудници. Във Вавилония qadistu е хра

мова блудница, а старозаветнumеJnророци неведнъж гневно осъждат храмо

вото блудничество в ханаанската религия с мъже·и жени (срв. Ам. 2:7;
Ос. 4:14; Иер. 2:20). Херодот, Страбон и Лукиан потвърждават тази ханаан

ска практика, свързана обикновено с култа на богинята Астарта. Други ви

дове ханаански храмови служители са певците (sгm), влизащите в храма

('rbm, срв. акадското название ёriЬ biti), и засвидетелствуваните също в

текстове от Мари прорицатели и ЯСНОВидПи{1:}znjn и 'ddnt); които не упраж-

няват отделни професии от храмовите. .
В Израил с увеличаване на семействата и родовете се налага да има и

свещенство, което да служи специално на Бога. Би могло да се предположй,

че това служение поемат първородните, тъй като впоследствие с определяне

то на левитите и на ·потомците на Аарон. за свещеници,и служители в храма

и светилищата, те се освобожда~ат и бащите им. трябва да заплатят ПQ пет

сикли за това (Числ. 18:16 сл.; срв. 3:41 сл.). Този ред се променя именно

когато се желае да се ·постигне единство във вярата и богослужението. Съ

гласно старозаветни текстове за свещеническо ~лужение се призовават Аа

рон и синовете му Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар (Изх. 28:1), а левити

те - за обикновените служби в скинията (Числ. 8: 16 сл.).

Посвещение на свещениците. Встъпването в свещенство не се разглежда
като nризоваване. от Бога, както се nрuзовават например пророците. Извън

централното светилище (отначало скинията) от някои данни от времето на

съдиите може да се заключи, че практиката е просто "поставяне за свеще

ник" като все още е в сила древният обичай първородният да изпълнява

свещенически функции наред с признаването на правата на левитите. Такъв

е случаят с Миха, който отначало поставя сина си в изграденото от него

светилище, а по-късно - един левит. Дановите синове взимат принадлеж

ностите на това светилище и от ~воя страна призовават левита да стане

техен свещеник (Съд. 17 гл.). Хората от Кириатиарим сами посвещават

Елеазар да пази Ковчега на завета (1 Царств. 7:1). Затова навярно и царете

си запазват правото да назначават или отстраняват първосвещеници и све-
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442 щеници (срв. за Соломони Авиатар, 3 Царств. 2:27), като Йеровоам дръзва,

без ня:каква съпротива, да поставя свещеници, които не са от Левиевото "\
коляно, което ПО-КЪСният автор на 3 Царств. отбелязва просто, без да вземе

някакво отношение (3 Царств. 12:31; синод. превод: "съгради капище"; евр.

текст: bёt ba'mot - дом, светилище на високо място, оброчище).

В Петокнижието се описва обред при встъпване на първосвещеника в слу

;жение, заключаващ се в очистване, обличане в свещени одежди, помазване

и жертвопринасяне. Изисква се както телесна чистота, така и духовна, пора

ди което се принасят жертви за uрях (ИзХ. 29:22). От кръвта на жертвения

овен "за връчване свещенство" се поставя по малко (помазва) на дясното

ухо, дясната ръка и десния крак - в символ на това, че той трябва да слуша

Закона, да се вслушва в Божия глас, да върши всецяло своите задължения

и да ходи по правия път. В текста се говори и за специално помазване на

Аарон и синовете му със смес от жертвена кръв и елей (Лев. 8:24, 30). В.

редица старозаветни текстове се употребява особен израз за посвещението

и встъпването в служение: "напълване на ръцете" (срв.Изх. 32:29; Съд. 17:5;
3 Царетв. 13:33; Лев. 8:33 и др.; в синод. превод вместо този израз стои

някоя форма от глаГ. "nосветявам").Както показва контекстът и употреба

та на подобен израз, това означава даване право на свещеника в неговата

служба, вклю:-rващо получаване на част от приходите на светилището и от

жертвите. (В архива на Мари се среща за чиновници в смисъл иа тяхно

право на част от плячка.) Едва след като Bcvъnвa по този начин в длъжност,

първосвещеникът принася първите жертви-jа народа и ro благославя (срв. •. I
Лев. 9 гл.).

От старозаветните описания на обряда се вижда, че в Израил ияма "ръ

коположение на свещеници", в което да се изпросва благодат или особена сила

от Бога. Той само се освещава, защото се приближава до святото (срв.,

Лев. 21:6).
За левитите също е предвиден обряд на очистване с очистителна вода,

обръсване на цялото тяло, изпиране на дрехите и принасяне на всесъжение

и на жертва за грях. Левитът трябвало да постави ръце върху жертвено

животно (подобно както приносителите изобщо правели), а стареЙllШНИте

да поставят ръцете си върху него. Посвещението извършва първосвещеникът

(срв. Числ. 8:1-12). Няма никакви данни за специални молитви.
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§ 80.443
СВЕЩЕНСТВОИЛЕВИТСТВО

ПротестантС\<ибогослови се опитват да със!авят една хипотетична ре

конструкцияна положениетоIfa свещенството в древен Израил и за отноше

нието между свещеници и левити. Според тях в твърде ранно време ~щест

вува едно КОЛЯНО Леви, което обаче 'към началото на царската епоха вече

било изчезнало. Свещенически родове се позовавали въпреки това на произ
ход от Левиевото коляно като свещеническо. При реформата на цар Йосия,

когато богослужението се съсредоточава само в Йерусалимския храм, закон
ни остават само свещениците в него, а онези, които свещенодействуват до

този момент в заI<ритите и унищожени провинциални светилища, остават

подчинени ва йерусалимското свещенство. Това са според тези богослови

именно левитите. Пророк ЙезеI<НИЛ бил узаI<ОНИЛ тази разлика.
В хипотезата има някои правилни постановки като посочването на: съ

ществуване на нелевитско свещенство при израилтяните отначало; значение

то на свещевството в ЙерусалимСI<ИЯ храм; подчинената роля на свещеници
те от бившите светилища при реформата на цар Йосия и др. Развитието
надали протича обаче по начина, описан в споменатата хипотеза. Основание

за това е и следният факт. Когато Ездра прави преглед на юдеите, които се

завръщат от вавилонски плен, установява се, че има достатъчно свещеници.

В к}шга Неемия се дава числото им 4289 (7:39--42). Така е било възможно

да се уредят съответни чреди. Същевременно прави впечатление, че отнача

ло нито един левит не се явява, за да бъде включен в групата, която се

връща (1 Ездр. 8:15) и едва след настоявания идват само 38 левити (8:18
19). Причината за, това може да бъде, че левитите преди плена традиционно
не са били в изгодно положение в Юдея, за да не искат отведените от тях

във Вавилон да се завърнат в нея. Следователно, според тях съществува

разлика в правата и задълженията между свещеници и левити твърде отдав

на. Затова без да протестират против нея (както би трябвало, да бъде, ако

тя е само резултат от реформа н'а цар Йосия), те просто чувствуват, че връ

щането им не е изгодно и не изявяват желание да заминат обратно за Палес

тина.

В хипотезата се.правят и някои важни грешки. Няма никакво основание'

да се приема, че Левиевото коляно останало без потомство, а по-късно из

раилски свещеници се позовават на фиктивен произход от него, като търсят
по този начин да утв:ьрдят своя авторитет. Защо? Въз основа на какво? Хи

потезата не отговаря на тези въпроси. Що се· отнася до древното известие,

че Йеровоам 1 поставя свещеници във Ветил, които не са от Левиевото коля
но, то не е трудно да се изясни. По политически причини той отделя светили

щата в своята държава от Йерусалим и от свещенството, което е свързано
с Давидовата династия. За ла осъществи това, Йеровоам се връща към древ-
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444 ната практика, която в никакъв случай още не е забравена и не е гледана

като незаконна. Във 2 Царств. 8:18 Давидовите синове са означени като

"свещеници" (kohanim; 70-те: аuл.а.рха.t - начело на дворец и на храм; си

нод. превод: първи при двора), а те са, естествено, от Юдиното коляно.

Подобен е случаят от същото време и с Авинадав от Кириатиарим (1
Царств. 7:1).

В Йерусалим с поставянето на Садок за първосвещеник от Соломон и
отстраняването на Авиатар (срв. 3 Царств. 1:7, 19, 25; 2:22, 26), се издига

семейството на Садок. След като първосвещеник Сераия и следващият след

него Цефания са наказани със смърт (срв. 4 Ц!!,pC"rn. 25:18-29), останалите

Садокови потомци са отведени в пле~ 01: Навуходоносор като царски при

ближени. Затова връщащите c~ от плен свещеници са от потомци'те на Садок

и те отново заемат първенствуващо място.
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§ 81. 445

ЛЕВИТИ И ХРАМОВИ ПРИСЛУЖНИЦИ

в широк смисъл на думата левити са всички мъже от Левиевото коляно,

но обикновено така се обозначават първите помощници на свещениците.

Тяхното служение е в отговор и на самото име Леви.. То навярно означава,
като се вземе под внимание срещаното в текстове от Мари la-wi:Ш и египет-

ското rw'r, ,,60гопривързан", "богозащищаван". , .
Левити"1е изпълняват следниlfl,е задължения в скинията и в Йерусалим

ския храм: те колят жертвените животн~, приготовляват хлябqвете на пред

ложението, помагат цри самото жертво.приношение, гриж~т~ се за чиqrотата

в храма и Т. н. (срв. 1 Парал. 9:31 ~л.; 2~:28). За техните щ>ава и задължения

в светилищата и оброчищата .извъ~ Йерусали~ може само да ,се qредполага .
.Забележително е, че цар Йосия рставя свещеf1.иците от '?I?рочищата (си-
нод. превод:' "жреците") да ядат безквасен хляб на празника (ПаСХ,а и Без

кваСНИIiи) "с братята си" (4 Царств. 23:9), докато заколва вси~и оброчищни

жреци на езически богове (23:20). Следователно, въпреки всичко въпросните

свещеници се считат за законни, но вследствие центра~зирацето на бого

служението те изгубват свещеническите си права, без да бъдат изключени

от служение изобщо. При .изпълнение на задължения, като дриготвяне на

безкр~вна жертва, колене на жертвени ж~вот~и раЗRязване:rо им; те навли
зат и ~ СВ~If'.енически функции (2 Парал. 29:34; 35: II )., Освен, ,това па тях

е възложено участие в управле.пието па храма: надзора над вратарите; на

съ~рор.ищницата и др. (1 Пар3..!I.· 9:26; 26:20 сл.). ,
. Едпа_ ваЖН,а функция на щ~в~тите е учителната. За I:fея напомня цар

Йосафат. Црез неГО\30 врем.е те обикалят юдеЦскит~ градове, и Ц9учават на
рода в Закона (2 Парал. 17:9). Затова са наречени и наставници (2 Па

рал. 35:3). Това свое задължение те изпълняват и след вавилонския плен

(Неем. 8:7, 9).
Доброто nознаваllе на ЗаКОllа от левитите и тяхната начетеност е причи

на още при Давид те да бъдат поставяни за' сьдебни писари и сьдии (1 Па

рал. 23:4) и за писари-секретари в храма (2 Парал. 34:13; Иезек. 9:2). Йосиф
Флавий съобщава, че във всеки град има седем съдии и четиринадесет левити

съдебни заседатели в съда (Юд. древности IV.8.14).
Към всяка свещеническа чреда има левитска, тъй че и левитите са раз

пределени па 24 чреди. Най-знатни родове са Гирсоновият, Каатови ят и

Мерариевият (Числ. 3:14 сл.). Но тяхната заангажираност не се изчерпва с

пряката помощ в култа или със секретарството. Една част от тях са пазачи

(вратари), певци и музиканти при богос~ужението (ср!!. 1 Парал. 23:3 сл.).

След пл~н~ ·не всички левити живеят в Йерусалим (срв. Неем. 12:28).
Един сложен въпрос' е този за издръжката на левитите. Съгласно Зако

на, тъй като не·получават дял от ханаанската земя, а само право да живеят
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446 василиите градове,те са освободени от даНl!ЦИ, военна служба и други

повинности (Числ. 1·:49; 1 Ездр. 7:24). Освен това на тях принадлежи "деся

тък от всичко, каквото има ,Израил, за службата, която изпълняват в скиния

та на събранието" (Числ. 18:21). Този десятък обаче не е държавен данък и

не се събира от властите, поради което особено при езически увлечения на

народа издръжката на левитите е сериозно затруднена. Същото е и след

плена, поради което Неемия постига съгласие с юдеите левитският деСЯ"lЪК

да се събира с помощта на свещеник, син Ааронов (Неем. 11:37-38), понеже
свещеницитеса представителнилица пред персийскотоуправление. Обедня

ването на левититев едно или друго време·е причинада се изисква проява на

щедрост и милосърдиекъм тях както към бедните, вдовицитеи пришълците

(Втор. 12:8; 14:27 и др.).

Както се отбеляза, левитите получават посвещение, но то не би могло

да се разглежда ~aTO аналогично на дяконското в Църквата. При него няма

призоваване за изпращане на Божия благодат и сила за и:зпълвение на слу

жението им. Спазването на чистота, бръсненето на тялото и пр. е типично

и за египетските жреци, които са държавни чиновници при съответния бог

в един или друг храм. Самото бръснене обаче е постоянно, а не еднократно,'

както е при левитите. Избраничеството от едно коляно е специфично, макар

същевременно да е характерно за тогавашните отношения - едно служение

или професия да са наследствени.

В храма има и служители за по-грубата работа: водоносачи. дървари

(Иис. Нав. 9:23). Освен гаваонци има и израилтяни, които я изпълняват.

Твърде услонно трябва да бъдат окачествени като миряни. Нетинеи (от

паtап - давам) са посветените за подобни служби от израилски семейства,

но, както излиза от текста на книга Неемия, те би трябвало да са също

от свещенически и левитски семейства (Неем. 10:34). Навярно по-трудните

условия на живот след плена налагат това. Всички прислужницИ в храма са

освободени подобно на левитите и свещениците от данъци (1 Ездр. 7:24).
Извън богослужение левитите носят своите обикновени дрехи, каквито

сс носят и от друтите израилтяни. За изпълнение на задълженията си при

богослужение те носят, поне в някои определени церемонии, хитон от висон
(фин лен).
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§ 82., 447

СВЕЩЕНИЦИ

свещениците.tа онези, които трябва да застанат пред Бога в светилище
то Му и да Му служат. Това пок~зва и названието 'kohel1 етимологически.

Наистина в арабски kahin ,означава нещо по-друго - "предсказвач", "гада

тел",. но това е едностранно развитие на съдържанието на един общосемит

ски корен, както показват изследванията (Домерсхаузен).

Служенето на свято място поставя няколко важни UЗllсква1lUЯ към све

щен~ците. Първо, те H~ трябва да имат някакъв физически недостатък (да

са слепи, глухи, куци и пр.). Това не е насочено социално против недъгавите,

защото тяхната издръжка е също осигурена на равни начала със сродниците

им, които служат, (срв.лев. 21:17-23). TOB;;t е едно общо правило: всичко,

което се поднася в храма или светилището~ трябва да бъде без физически

недостатък (срв. Втор. 15:21). Свещеникът не може да служи и ако е болен

от неизлечима или труднолечима болест като проказата (срв. Лев. 22:4).
Второ, свещеникът трябва да бъде чист телесно, като умива ръцете и нозете

си предварително (срв. Изх. 30:21); да спазва 'култова, левитска чистота 
да не се допира до мъртвец, освен до членове на семейството си (родители,

син, дъщеря, брат); в знак на траур да не си бръсне главата, да подстригва
.края на брадата си и т. н. (срв. Лев. 21:1-5).1 Специално изискването за

култова чистота предпазва свеще!3ИlJ,ите от приемане на езически обичаи

(култ към дедите, обръсване на г.цавата и брадата както е при египетските

жреци и пр.), тъй като на тях е поверено да пазят чиста.вярата. Трето, на

свещеника е предписано да не употребява вю:1O и сикер (силни напитки),

когато отива на служба (Лев. 10:9). Четвърто, свещеникът може да се ожени

само за девипа израилтянка или за ·ВДовица на св~щеник, т. е. за жена в

пределите на свещеничесlSИЯ род (срв. И~з. 44:22). Има изрична забрана той

да се жени за блуд~ца и р~зведена (.чев, 21:7).. Буди недоумение, защо

е било необходимо да се упоменава специално тази забрана. Може би

"блудница" в случая се споменава, за да не се .развие под езическо влияние

култовото. блудство: Изобщо от свещенипите се изисква чистота, "да бъдат

свети пред своя Бог и не бива да безчестят името на своя Бог; защото прина~
сят жертви Господу ..." (Лев. 21 :6). .

Посвещаването на свещениците, поне в началото на установяването на

свещенщвото от Аароновия род, се състои в два акта: първо - 'умиване,

обличане в одежди и помазване; второ - в принасяне на жертви за грях

(телец), все(,ъжение (овен) и за посвещение (овен). Специални молитви при

предаване на свещенство няма, но независимо от това свещещпсът има свое

достойнство. Миха казва на левита,. когото взима за свеще~ик: "Бъди ми

отец'и свещеник" (Съд. 17:10), въпреки че този е млад човек (срв. ст. 7 и 11).
Следователно на свещеника се гледа като на лице, което обладава правата
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448 на фамилния и родовия баща в областта на богослужението.Поради всичко

това ще бъде пресилено да се говори за благодатно свещенство в старозавет

но време (срв. Евр. 7 гл.).

В съответствие със святото си служение свещениците трябва да носят в

храма или светилището особено облекло (Изх. 28:43) и да перат дрехите си

(Числ. 8:7). Както посочва пророк Йезекиил, когато свещеникът излиза въц

външния двор на храма (В двора на израилтяните), трябва да сваля своите

богослужебни одежди (Иез. 44:19).
Предписани са следните свещенически одежди. 1. Долна къса дреха

(Изх. 28:42; Лев. ]6:4). Някои съвременни автори считат, че тя е нещо като

панталон, тъй като библ. еврейска дума за тази одежда е в двойствено число

(miknesai:m).. С двойственото число по-скоро се посочва, че тя трябва да по

крива непременно нозете, за да се избегне всяка непристойност, когато све

щеникът ще се изкачва по стъпалата на жертвеника или в други случаи.

2. Хитопът (kutопёt, Изх.28:39) е също поради това по-дълъг - до пети

те, и с ръкави. В това отношение той е сходен с днешните стихари, но не е

шит. И двете одежди, долната къса дреха и хитонът, по начин на направа

Не се различават от употребяваните извън храма, но са от най-фин лен и

.специално хитонът 'трябвало да ·бъде изтъкан на квадрати. 3. Поясът

('аЬПё!) се изработва от препреден висон и от синя, пурпурна и червена вълна

и е везан (Изх. 39:29). Той се различава и по своята дължина от обикновения

пояс на израилтяните (според юдейското предание 32 лакти, т. е. 15 м?).

Поради това се опасва и прехвърля през раменете, може би и двойно, за да

не пречи при службата. Превързването малко'по-горе, към сърцето, изглеж

да е древна практика, която е запазена в някои християнски църкви за пояса

извън богослужение. 4. Превръзката за глава(migbli'аt) е също от висон.

Точната й. форма не е известна и може би тя се променя с течение на време

то. Във всеки случай тя покрива главата, защото в храма не бива да се

влиза с открита глава - една практика, която е запазена и в съвременните

синагоги. Свещениците пристъпват за богослужение боси, понеже са на свято

място, което принадлежи на Бога (срв. за Моисей при горящата къпина,
Изх. 3:5).

. Основните задължения на свещеника при чреда са в храма или светили

щето по време на богослужение. По съответен ред той трябва да поставя

благовония на кадилния жертвеник в светилището, да подновява елея на

седмосвещника или на светилниците там, а в съботен ден да поставя нови

хлябове на масата на предложението (Изх. 30:3; 27:20 сл.; Лев. 24:8). В свеще

ническия двор той трябва да принася' жертвата на жертвеника, да поръсва

с кръв от нея околовръст на жертвеника, да извършва хлебния принос и

възлиянията и т. н. (Лев. 1:5 сл.; Числ. 16:17). В края на богослужението той

благославя народа (Лев. 9:22).
Извън ежедневното богослужеIЩе също в храма свещеникът има да из

вършва и други обреди като очистителните на родилки, за оздравели прока

жени, при клетва и т. н.

На свещеници се предоставя и надзорът в храма - над касата, складове

те и пр. (срв. Иер. 20:1; 1 Ездр. 8:24 сл.). Те началствуват и над храмовите

пазачи и стражи. В тази административна дейност също имат за помощници

левити (срв. Иер. 20:2; 29:26).
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" Законът е поверен на свещениците (Втор. 31:9,26) и те трябва да nоуча- 449
ват народа на него (Втор. 33:10), Поради това свещеникът, ;който поучава,

е Божи пратеник (срв. Мал. 2:7). Ето защо свещенИте книги се пазят при

свещениците (срв. Втор. 18:17), а се поучава в съответното провинциално

светилище и в йерусалимския храм. Когато иякой идва да принася жертва,

да дава обет или в друг случай, налице е предпоставка да бъдат задавани

въпроси и да се изяснява Законът. Особено благоприятно време за това са

годишните поклонения на големи празници (срв. Втор. 31:10). Най-често се

изясняват отделни случаи -- кое е чисто или нечисто от култова гледна

точка~ свято и неевято (срв, Лев: 10:10 сл.; Иез. 22,:26), относно постенето

(срв. Вах.' 7:3) и др. Има обаче и неЩо'повече. Све'щеНlщите са 'изяснители

на Ьловото!Божие и оттук учители в-областта на етиката и религията. В
тоВ'а отношение те имат допирни'точки с 'пророците. Принципната разлика

е тази, че-пророкът е човеК'-на живото Божие сЛово, а с~ещеНикътlе iIO;зюiвач
и тълкувател1на писания Закон. 0собено след плена то/ва изяснение престава

да бъде МОНОПОЛ' за свещеНIЩите дълго в'ре"ме.:левИТ-и'теl·коиiо·в култа имат
второстепенни права; се зан'имават с уЧител~во и проnоВедннчествО. OMHO'~
женето на синагогите постепенно се създава съсловието на кнИж1Iиците и

законниците. ',' / ."
Свещеникът в качеството си на принасящ жертвите, благославящ и учи

тел е и посредншс между Бога и израилтяните. ,Той не е'единственият'посред
пик, (н,о е наред с царя и пророците. Докато 'пророците са харизматични,

облагодатени, лИчно призовани към 'служение, свещениците заемат това
'положение поради своята служба и принадлежност· към даден род -- Ааро-

новия. I

Свещениците, подобно на левитите, са разделени на 24 смени (чреди)

С'БС свои началницИ. Смяната започва от' съботен ден, тъй че онёзи от тях,

които живеят извън Йерусалим, пътуват редовно .Шолко' п:ъти, гоДИшно до
храма (за смяната си и за големите празници). За свещениците има 'и поме·

щения в храмовите пристройки (СРВ.,НееМ. 3:28)~ ; " .
Издръжката на свещениците се осигурява от Закона.' Предписани са

частите от жертвите, които принадлежат !на жертвопринася'щи'я свещеник,

на цялата чреда и на всички ·свещеници-(срв. 1 Дарс:гВ. 2:28;'4 ЦарсТВ. 12:7;
Втор. 18:3). На тях се дават и на'чатъцИте, хлЯбовет~ на предложението и
др. (Числ. 18:12 сл~) и една десета част'от десятЪка за левиТите: ЬткуПъ'г от
първородните и част от храмовия -данък. В св'етилнщапi изв н ЙерусалИм
също им се заплаща (срв. издръжката на 'nевйта на Миха в оБJiеклЬ; прехра
на и десет сребърни сикли -- Съд. 17:10). ;Гова показва, че свещениците са

в зависимост от общото религиозно и политическо положение -В ctpatIaTa,
въпреки че са в значително' по-изгодни' условия на' ЖИВQТ от левитите. Не

съвсем рядко има и злоупотреби от Страна ва-свещеници, ;тБй като с храмо
вите ПРИХОДИ, които им са дадени, не предприемат необхоДимИте ремонти

(срв, 4 Царств. 12:5 сл.). "1' "
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ПЪРВОСВЕЩЕНИК

,.
Начело на с~еще~ството е първосвещеникът. Отначало той се нарича

просто "свещеникът" (hаkkоhёП), както е в случаите, когато се говори за

AapOH,~ Елеазар и. Финеес (Изх. 28: 1 сл.; Ле,В. 13:2; Втор: 10:6; 1 Царств. 1:3).
Пq-късно той е наричан "главен свещеник"\kоhёп hаrб's - 4 Царст.в. 25:18;
f. IJарал. 19:11.), като, краЙ H~ГO деi19твува отговорно "вторият свеще~!iК"
(срв. 4 ЦaPCТB.~5:1&). Ц~з~а;ЩiЯТ,а, "ee.IJ,UK свещеllUК" фаkkоhёп hаggаdбl 
4 Царств. 22:4; 2 Царал. 34:9) както ,И "nqмазанuят. св.ещенuк" (hakkohёn

h~пunаSiа1). - Дев .. fI.:3) се считат.)от р~дица ,~BT9P» за употр.еБЯ"р~.1Ш н~имено

вани.я, OKO-1Iq.вавИл6н~кия плен. В 70-те.~азваниеТ9 "веJIИI( свеще,ник" 9е пре
дава с6 lEpEUC; 6}!.tущ, но в Макавейските КlШГи за това се въвежда думата

'архtl':РЕРс;.(~рхиереЙ), ~оято ,е ~a.JП1це и в Н~н}ия З~вет (синод. пре.~од: ,,пър

вос~ещещuc") ,и у Филон Александрийски. От налиЧ,вата документа,gия се

уста~овява, че назва~ето "apXl,iepe.U" е. технически термин на канцеларията

на Селевкидите. С ,него се обозначава всеки еди~ началствуващ над култа в

една област или град, който е поставен там от царя. В този смисъ~ употре~

бяват думата и юдеите СПРJJМо Йонатан (срв. 1 Мак. 10:20). Арамейското
съответствие е kahna rabba. Особеното положение на първосвещеника след
плена, когато той застава начело на народа и е с политически и адмшmстра
тивни функции, води до някои ДРУГИ,названия: ",вожд'" (n~gTd --оо; ~ Парал.
9:,11;, 2 Парал. 31:13), ."nомqЗЩl княз", ,,княз на завета" (Дан. 9:25; 11:24).

В книrа Левит се описва обрядът за nО,свещенuе.. на Аарон, който включ,·

ва обличането му в първосвещенически одежди, ПрJ!Н~сяне\на жерцш (телец

за грях, овен за всесъжение и овен за посветяване) и помазването му със

смес от жертвена кръв и елей по .Дя~ното ухо, палеца на ,дясната ръка и

палеца на 'Kpaк~ (Лев. 8:6-23). След това Аарон пристъпва чам да принесе

~ертви. Дали този обряд се повтаря при сл~дващите пър~освещеющи,на

следщщи_наA~pOH, H~Ma данни в старозаветlШтетексч>ве. Назва~ето"по

мазан:свещеник" като !le ли говори за изпълняване на обряда поне към вре-

мето .на вавилонския плен. ,
Във 2 Царств. 1~:24 се споменава за п:ьр~и път за свещеник Садок. Той

qои заедно със свещеник Авиатар от Номва в списъците на Давидовите

в~сши служители (2 Царств. 8:17; 20:25), като за,ема щсто пред Авиатар или

Авиатаровия син Ахимелех. Във връзка с Heyдa'lНOTO учаqгие на АвИ<'j.т~р в
интригите за наследник на престола, Соломон в началото на царуването си

го отстранява и изпраща на служение в провинцията (в Анатот). Така Садок

възглавява вече сам йерусалимското свещенство и неговите потомци заемат

rrьрвосвещеническата длъжност.

По въпроса за Садок и неговото потомство е писано и ДИС1Сутираво много. ДО1Сато

левитското произхождение на Авиатар и изобщо на свещеИИЦIПе в Номва е "сно (имеиата

на синовете на свещеник Илий - Офни И Финеес, са традиционпо левитс1СЦ), то името на
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Садок с свреобразно в израилската история. В Стария Завет има две РОДОСЛQВНН таблици, 451
които свързват този ПЪРВОС8ещеник с Аароновия син Елеазар (1 Парал. 24:3.," 5:29 сл.; 6:35
сл.). Той обаче не е 8 пряко родство С дома на Илий, тъй като HerOBoTO заставане начело

шi.·С8ещснството·в Йерусалимския храм.се съпровожда с изпълJlеиие на проклятие, изречено
ПРОТИВ дома на Илий (срв. 3 Царств. 3:27; 1 Царств. 2:27-36; 3:11 сл.). '

IБез да се влиза в подробности, трябва да се отбележат три хипотези по въпроса.

1. П~Р!lата се рсновава.на едно съобщение в 1 Парал. 16:39 и счита, че Садок .бил свещеник
в 1)8aoH. ПQ предание там е скинията, използвС!на в ПУСТИ\lята (2 Парал. 1:3). Старозаветните
текстове r\редшirат обаче данни за служението н'а СаДок при KOB~eгa на завета, който 'е
отделно от скинията по онова време. 2. ПреДПО]lо~ението, че Садок е свещеник в кнРиатиа.
рим й: придружава 'Ковчега на завета при' пренасян~то му в Йерусалим от Давид се базира
на една недостатъЧllО обоснована поправка на.2 Царств. ,6:3. Там се споменава за ,.,Ахио".

Прqмяната в текста, която се желае от .привържениците,на хипотезата, еевр. 'aJJio(w) да сс

чете като 'a~iw (= брат "1У) ';' в :ra~!! СJIY'lай се приема, че неспоменатиЯт по }fMe придружител
на КЬвчега на завета е Садок, Наистииа, би могло той да пе е споменат в ieKcta,1 тъй като
в този момент не заема значително място, но това е само една възможност/за която няма
някакви доказателства.' 3.,·Според друго JiредположениеСадок е свързан по начало е Йеруса
лиflo\. ,Самото му и~е напомuя ЙерусЭJ!.ИМСКИ историч.ески. имеНi\: Мелхиседе/f.(Бит. 14:18) и

Адониседек (Иис. Нав. Щ: 1.) и за него се споменава в библейски текст едва след завладяването

на ~ep~~HM Е.Дарств .•8.=,17). E~? iащо ~~зни~ва въп~qСът:,С::а~о,к H(~ ли'б~Л,2~С;~ф~~!' в
Йерусалим в светилище, което е посветено на ВсевшБния Бог 'още от времето на Мелхидесек?
Наистина, служенето в'подобно светилище'би могло да улесни преминаването на'Садок като

свещеfЩК в .новата, скнния J!a· д.;авид, в която е J;lOcтaB~H Ковчег.ьт И'а завета. ВлизанеТо !\о{)'
в семейството на свещениците би могло да е и въз освова ва брак със свещеническа дъщеря
от Аароново потекло. В такъв случай е лесно нейното родословие да стане негово'. саЛпаад
няма синове и дъщерите му чрез своя брак дават негово законно поколение (срв. Числ. 26:33;
Иис. Нав. 17:3). Колкото и правдоподобна да изглежда, слабостта на хипотезата е. че няма

библеиски данни за съществуване на светилище в Йерусалим, което след превзнмането на
града от цар Давид да продължи съществуването си като законно.

Родословието на първосвещеник Садок е подредено симетрично: деди на

Садок в 12 поколения - до изграждането на Йерусалимския храм, и потом
ци до възстановяването на храма също 12 поколения (1 Парал. 5:34 сл.;

срв. Аг. 1: 1). Очевидно Садоковите цотомди изпълняват ;rрадициовио своите

задължения, без да отправят поглед към ИЗИСкванията на настрпилото едно

или друго ново ВJ?eMC. Затова инициативите за;релиrиозни' реформи идват

от царе (Езекия, йосия). Садоковите потомци .обикнов'ено бдят ..ревностно
за чистотата на вярата и култа. Първосвещеник Йодай се опълчва против
Готолия, тъй като тя въвежда идолослужение на1Jаал (срв. 4 ЦapCT~. 11:18).
Случва се обаче свещениците, потомци на Садок, да щ>оявяват и незаинтере

сованост към поддържането на храмовите постройки (ерв.;4 Царств. 12:6
сл.) и понякога да допускат езичеството да проникне,В храма 'при не~еУТИВII

царе или към времето, когато наближава националната :катастрофа В 5,87 г.

пр. Хр. (срв. 4 Царств. 16:10 сл.; Йез. 8:7-18). Затова'и проро:к Йеремия,
един потомъкна свещеникАвиатар,дръзва да произнесе'в храма слово про

тив храМа.,~ ОQредите .в, Heг~,,<cpB. Иер. 7 и 26 гл.). По Пр,орочес:ките думи
то~и храм .ще бъде разрушен, така както някога загива Силом (Иер. 7:14;
26:б), в който е свещеник ИлиЙ.

Първосвещеникът обладава следните права и задьлжеuuя извън общите

за свещениците. 1. На. празник Очшцевие той извършва очиства.нето, :като

ВJШза' в Свя:rая святих '~ поръс~а жеi?;rвена кры,J ,над J9чистилището върху
К9вчега на ~aBeTa. 2. Той узнава Божията воля ~рез урим и r.У!"1им. 3. Сце

~иално след плена той заема най-висшето съдийско място. 4. Той ръководи
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452 богослужението,следи за правилнотому извършванеи надзирава храмовия

персонал (свещеници, левити и д,I'уги служители).

Освен свещеническите оде:жди първосвещеникът има още следните.

1. Горна риза (me',il) по-къса, без ръкави и направена от тъмносиня или пур

nyрносиня прежда със златни звънчета и нарове (ябълки) от синя, пурпурна

и червена прежда. Звънчетата служат да чуват вярващите и се молят, когато

той влиза в светилището за свещенодействие, а наровете символизират бо

жествен живот (срв. Изх. 28:31 сл.).

Символиката на меила се възприема, когато православните архиереи

взимат императорския сг.кос за одежда.

2. Ефод, който е от две половини - едната е отпред, а другата отзад,

и има прилика на жилетка без ръкави. Точното му описание е затруднено,

понеже с течен~е ~a времето иМа някои промени в него. Както показва само
то название "ефод", това е богато украсена дреха (epattu мн. ч. epadatu в

кападокийскитетаблички на староасирийскиезик означава "пищно облек

ло'). Предписвасе ефодътда бъде изтъкан от сини, пурпурни, ясночервени,

бели висонни и златни .нишки. На ,p~MeHeTe 1;ОЙ трябва да бъде прикрепен
с два нараменнициот ониксов камък - на десния с имената на шестте стар

ши синове на Яков ,и на левия с имената на останалите шест сина. Нераз

делна част от него е поясът.

, Фиг. 304. Първосвещени"ът в

. богОСJlужебllоmо си обле".IО. В д.~Сllата си

рь"а той държи "адиJII!/I съд, а в .ивата 
"у"а за {(Ъзлuянuе. Ре"ОI/С11lр),"ЧU.~

Първосвещеническият ефод не бива да бъде смесван с други два ефода:

а) 'ёр6d bad - свещеническа одежда, каквато носят младият пророк Са

муил (1 Царств. 2: 18), Давид приriренасянето на Ковчега на завета (2
Царств. 6:14) и др. Тази дреха е къса и може би прилича на престилка от

типа на египетските. б) Култов предмет, както се мисли отначало. Миха
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прави например ефод от злато за своето светилище (Съд. 17:5; 18:14 сл.). От 453
1 Царств. 2:28 излиза, че това е предмет, който се носи. Тъй като няма точно

описание на тези два вида ефод, днес е трудно да се каже, как са изглеждали.

Има някои хипотези, които целят да се изясни значението на думата

"ефод" като предмет. В предишни години автори като Буде считат, че това

е дреха върху златната ста;гуя на божество, а по"късно така започва \Ца се

нарича и самият идол. По~късно се изказва мнение, че това е дрехата на

кумира на богинЯ Анат, понеже така се нарича; .•облеклото на богинята в

една песен от Угарит. Въпросът не може 'да бъде решен, тъй като В едно

поетическо произведение няма винаги t?уквалност и цялостно покритие. Яс

но остава 'само, че първосвещеническата одежда е, различна, поради което

се и налага да и се даде НЯ1(акво описание ·(Изх. 28:21 сл.).

3. Нагрьдuик (1).osen hammispat). Той е върху ефода и е от същата мате

рия. На четирите му краища трябва да има халчици за закачане, а върху

него - дванадесет различни скъпоценни и, полублагородни камъка, симво

лизиращи дванадесетте колена, като на всеки един от тях е написано съот

BeTHo:ro име на един Q'r Якововите синове, като се почНе с Рувим и се свърщи
с Вениамин (Изх. 28:15 сл.). Камъните са руБШi, топаз, изумруд, карбункул,

сапфир, диамант, опал, ахаТ"аметист, хризолит, оникс, яспис. Отъждествя

ването на еврейските имена на тези камъни не е винаги сигурно, но въпреки

това е ЯСНО,' че на нагръдника се придава голямо значение.

С нагръдника се свързв'а и "урим и тумим". В Изх. 28:30 се казва, че

"урим и туМИМ-"тря6ва да бъде поставен в неГО..Етимологията и значението
на тези думи са неясни. В 70-те те са предадени с гръцките оi)лфспс; KUt

:~Лт1еI?Ш (сЛа~. ~peBOД: явленiе и истина). След вавЮIОНСКИЯ пЛен първосвеще
никът вече няма .,урим и тумим" И спомеНъt: за това средство за отсъждане

постепенно става смътен, още повече че няма ,нихакво негово описание в

Стария Завн. Колебаниятана тълкувателитеса главно в това: дали ,;'Урим

и тумим" е нещо веществено или е свойство на съдийския нагръдник.,

Древните народи имат обичай да'се опитват да отгатват бъдещето и
чрез някои камъчета, пръчици и др. подобни по значение на нашите съвре

менни зарове (срв. Ос. 4:12, синод. превод: жезъл). 'Заnитването' с пръчици,

равдомантия, е засвидетелствувано при вавилонците и при арабите. Според

1 Царств. 14:41 сл. "урим" е благоприятният жребий (да), а "тумим" 
неблагоприятният (не). Р. дьо Во мисли, че предварително се е установявало,

кой от двата ~ребия, какво ще означава. Другото мнение се застъпва още
в древност от юдейска и християнска страна. Йосиф Флавий, св. Йоан Зла
тоуст, бл. Теодорит, бл. Августин, Маймонид и др. считат, че "урим и ту

мим" са свойства на на[ръдника. В древните преводи ПОр'ади това ДВ~Te

еврейски думи са предадени с отвлечени понятия. Според Йосиф ~лавий
отговорът на въпроса се давал въз основа на светлина,Или сянка върху на

гръдника. Подобно изяснява значението на "урим и тумим" и св. Йоан Зла
тоуст, когато казва, че се яв'явало сияiше или явление върху нагръдника.

Маймонид, които минава за добър познавач на юдейската традиция и съ

щевременно не му липсва критичност, и~яс~ява, че Koгa~o блясъкът 9светел

например буквата ламед, първата от отрицанието 1'0 и след това следваща-

та, oтro~opЪT бил отрицателен. .
Когато се погледнат двете еврейски думи "урим и тумим" би трябвало
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454 да се даде предимство на второто изясняване - че те не сочат нещо вещест

вено. Всички са убедени, че всяка една от думите "урим и тумим" е по форма

в множествено число, но по значение е в единствено число, а това е обикно

вено при абстрактните понятия на еврейски език.

От по-голямо значение е идейното еьдьр:жанuе на разпореждането за

"урим и тумим". Една древна практика, по всяка вероятност и сред ханаан

ците, е трябвало да се преосмисли. ПО онова време се прибягва често към

предсказвачи, врачки и пр., което се забранява изрично в Книгата на завета

(срв. Изх. 22: 18). Саул изгонва "магьосниците и гадателите" (1 Царств. 28:9),
но това е мярка, която явно не сполучва. Така например цар Йосия е прину

ден да вземе крайни мерки против този вид хора, които .професионално из

ползват суеверията (срв. 4 Царств. 23:24). Затова на "урим и тумим" се при

дава голямо религиозно и тайнствено значение. Чрез него Бог Сам отгова

ря, но не за -щяло и нещяло, а за да се узнае волята Му по въпроси, които

са от важно 11 жизнено значение за целия народ. Начинът на запитване е

възприет и с 'цел да се пресече увлечението царят или видни сановници да

се отправят в подобни случаи към езически култови места. Израилският цар

Охозия,' син на Ахав, когато се разболява, изпраща пратеници при жреците

в храма на Ваалзевув (синод. превод: Веелзевул) да узнаят, дали ще оздравее

(4 Царств. 1:2 сл.). Израилското царство е отделено от Йерусалим и храма
и той не би могъл да се допита до първосвещеника. Не бива обаче и да се

мисли, че "урим и тумим" е проста замяна на езическата практика на гадае

не. "Урим и тумим" има и етическо измерение. Изрично се подчертава, че

ако цар, народ, първосвещеник биха се отклонили от Божиите заповеди,

няма да има отговор чрез "урим и тумим" (срв. 1 Царств. 14:37).
4. Свещеническа шапка '(mj~nepet, 70-те: l1i'tpa и Kioapl~. Формата и е

спорна, но по ,всяка вероятност тази шапка е подобна на тюрбан или на

митра. В Изх. 28,36 тя не се описва,' понеже вниманието е насочено' към

златната плочка, която трябва да бъде. укрепена със синя превръзка за кида

ра. В 39:30 е направена една добавка в определянето на плочката (срв. Лев.

8:9) с думата \nezer. Основното значение на тази дума е "посвещение" и

оттук "знак на посвещение", въпреки че в някои преводи тя е предадена с

"диадема" или "венец" (срв. синод. превод: венец на посвещение). От друга-

Фиг. 305. Филактерии. Левият е за nоставя/{е

"а чс.'tоmо. До днес благочестивите евреи

nocmaBJltII филактерllи по време /{а ..,олиmва.
ВЛQжеllllll/е в кутuйкитс текстове трябва да им

, lIаllОМIIЯll1 Божиuте обсщаllllЯ и зqдьлжеllията

"а вярващия израилтЯllиll

та употребена дума - StS някои автори заключаваТ,че на челото върху
тюрбана е имало златно цвете като символ на :Ж'ивот И благополучие. На
плочката (или на цветето) трябвало да има l!.адriиС, гравиран подобно на

печат: qodes"lajahwe, Т. е. "Светиня на Господа" или "Свя-т за Господа". По-
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късно, когато хасмонеите обладават двете власти - царската и първосвеще- 455
ническата, пластинката става като цял венец или обръч.

ПървосвещенИI<ЪТ при служба също не носи обувки или сандали на крака

1'а си, тъй като храмът е свято място. Веднъж в годината, на празник Очище

ние първосвещеникът е длъжен да бъде облечен само с ленена престилка и

ленен хитон, препасан с ленен пояс, а на главата си да има ленен кидар (Лев.

16:4). покайн.ият и постен характер на празника изисква при извършване на

богослужението, специално при влизането в Святая святих, първосвещени

кът да не носи тържествени, богато уграсени одежди.

Според юдейско предание първосвещениците носели и mефилин (tepillin)
на главата си. Това е хутийка или капсулха с молитви (tерiШi(h) - "молит

ва" в широк смисъл). Такива носят обаче благочестивите юдеи в по-късна

следпленна епоха (и по времето на Иисуса Христа), тъй че тефилинът или

филактерият (гръц.. qюл.аКti]рюv ' - амулет; букв. "хранилище") не е типи

чен само за първосвещеника. В тези кутийки се поставят свитъчета със след

ните места от Стария Завет: ИЗХ. 13:1-10; 13:11-16; Втор. 6:4--9; 11:13
21. Тефилинът се носел и привързан на лявата ръка.

Първосвещеническите и свещеническите одежди са израз, от една стра

на, на дълбокото преклонение на древните израилтяни пред Бога, в Чийто

храм или светилище трябва да се пристъпва с подобаващо облекло пред

Всевишния, Който е истинският Цар на славата (Пс. 23:7 сл.) над цялата

земя (Пс. 46:8). От друга страна, тези одежди оказват на богомолците голя

мо въздействие с красотата си. По предание,. когато Алехсандър Македонски

посещава Йерусалим, той е поразен от гледката на шествието на дошлите

да го посрещнат първосвещеник И свещеmщи (срв. Й. Флавий, Юд. древнос

ти П. 3. 8). За съжаление по-хъсно е забравено символическото значение на

одеждите и за него тр!'бва да се гадае в съвременни трудове.
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Глава 111

БОГОСЛУЖЕБНИ ДЕЙСТВИЯ
И ОБРЕДИ



.§ 84.
ЖЕРТВИ.

СЪЩНОСТ, ПР(>ИЗХОД ,И ВИДОВЕ

Жертвата стои в центъра на изра.l:fЛСКОТО боrослужение: В широк сми
съл на думата жертва е всичко, което човек обрича на Бога. По, въпроса за

•• • I I .)1 "'~ t • '" I

произхода на обичая да се принася:r жертви има различни хипотези наред с
.. .. ~ 1'.' I " • . 1.10 t ,

общото ,Уt?ежде~ие, че човек ги ПJ~инася от дълбt;>ка дре,;,ност/ (срв. ~~T. 4:3
сл.; според находки - още в палеолита - 709000-10.'000 г. пр: Хр.). Спо-

Х \ J '. \ . ', ) ~! J., .
рс:;д едно мне~ие, някога племето се е чувству'В~О сродно с рле'1енния ~и

бог и се е вя,?вало, че когато се принася жеDтвата,"този РЩ" се намира с~що
t I ' .' '1- i J I • ~

ред ~[Ленов~!е fla пл~мето. Сл~Дователн~ же тв.еното, животно служелq да

се .усили връзката с племенния бо"г, който чрез своята част от жертвата се
• , (\ I • ,; )r • ~ I ) 1; 1

въ~лича ца вземе у~астие в ж~вота на ПJ~еtv!ет? Дp~a хипотеза в~жда ~

животното заместител за човека. Със заколванет.о МУ то взима върху себе
. l' I I ' I ,~ . I , 1 .~, I I I

си човешките грехове. Кръвта, коят,о е СУQстанцюпа на живота, ЖИВеЦЪТ, се
t I • t l' .f 1,

посве~авала на бога и се и~лив.ала за:гова в подножието на жертвеника.

Така жертвоприносителяти божеството'i/лизали във връзка и укр~пвали от
ношенията си. Трета хипотеза се основава най-вече'върху вавилонската;и
египетската,пр'акти~аи ТВЪРДИ',чежертвоп,?иношениетое,СНilбдя~а~етрапе

зата на' съответния бог с ежедн.евна храна,

" БиблеЙСI<ите патриарси и техните пото~ци живеят сред народите на
, • .. LJ)J ~ '-

Близ~и.~,Из~у~ И споделят т~хния начин.н~ .жи~р};. т~~сз; С:ЪПJ~ичаСТНИJ~ ~a
общата духовна атм?сф<,:ра. За:r:ова трябва д~ се хвърли пor:~ед върху ОКО",-.

H~Ta ези,:еска. практика на, ж~рr~опри~о~ени~, з~ да~оже да чроличи същ-

HO~Ta и знач.ението на и,;зраИ-!lската rrдея .за ,при~~сяне на ~ертв.и. 1

В Месоnо~амuя аКЗJ?:ск~та дума за же~!,!"а е !1equ, О.ЗНJ'~l~:~ща\?'~Ъ~~~tЯ~
ние" ~ на вода, вино, ~ира и 1'; Н., което ,сърров<;>ж,ца 'J;I,ричася~е\о, H~; Jf<epJ:B,~.
Самата жертва се схваща като хранеuе на божеството два пъти дневно -

, 'Ао<, • t '" "! .~ }. .). ~; ~

сутрин основна, главна трапеза, и вечер. На трапезат~ се принася:г меС04
rl' • '. " , 'l" • • t ) .... j., l' 11.1.•

ПТИЦИ, риба, плодове, маслиненомасло, МЛЯI<О, випq мед Ц т. н. И с,!:: изгар'~Т
.t '0 t .., '1 • j , t 1 1 \) )

благово~ия, На жерт~е~~ка, които е масата за яден.е ца .б?жеств,ОТО,,9,е,ПОД-,

459

'. Фиг. 306. Заколване на бик в жертва (Дворец на Сенахири;' .; Ниневuя)
\ " '1 '. ,) •

Фиг. 307. Разрезите се измиват веднага с вода' (Гробница /1 Абд еА Курна 0/11 ..времето на
туm.lfозес lV)
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460 насят също така хлябове (12, 24 или 36), а различните видове жертви са . '\.1
разнообразни (месото е от овци, едър добитък, газели и др.). Как богът яде 1
на трапезата, не се казва, тъй като се спуска завеса. От епоса на Гилгамеш

е известно коЛl<О силно мирисът на жертвата привлича божествата. Когато

след потопа Утнапиштим принася жертва и благовония "боговете помири-

саха мириса, боговете помирисаха хубавия мирис, като мухи се събраха бо-'

говете около жертвоприносителя" .
Кръвта на жертвеното животно не играе някаква роля в ритуала в Месо

потамия. Както подчертава А. Опенхайм, тази кръв няма не само култово,

но дори и магическо значение за месопотамските жители. Нищо от жертвата

не се изгаря на жертвеника, тъй че няма жертви всесъжение, за някакво об

щение и за грях. В някои случаи се изтъква заместителна роля на принасяно

то животно. В еДин заклинателен ритуал се казва: "Дай свинята вместо негЬ
(т. е. жертвоприНосителя), месо за неговото месо, кръв за неговата кръв;

нека те (демоюrrе) я приемат". В един друг текст със същия характер се казва

за болния: "Агнето е представител (dinanu) за човека; той трябва да даде

едно агне за 'своя 'живот: гла~ата на агнето той трябва да даде за своята'
глава; шията на агнето трябва да даде за шията си, гърдите на агнето трябва

да даде за гърдите си". Подобно отъждествяване е налице в един договор

на княза на Арпад Matt'ilu с асирийския цар. Главата на жертвения ~BeH се

обявява за глава на Матилу, на синовете и велможите му, бедрото на ове

на - за бедро на Матилу и неговите хора и пр., за да се подчертае, че
ако Матилу наруши договора, него и хората му ще ги постигне съдбата на

овена.

Поднесеното на трапезата на божеството, както показват Някои сведе

ния, се изпраща на владетеля на града-царство, който има правотр да го
изяде, т. е. да участвува в благословението на бога. Дали това става еже

дневно, не е известно. Жреците имат само право на част от приношенията,

но не и на онова, което е било на трапезата на божеството.

Идеята за жертвоприношенията в древен Египет се покрива до голяма

степен с тази в Месопотамия. Релефи по стените на храма на Озир.ис в Аби

дос, един папирус от XXII династия за култа на Амон и някои описания в

храма на Хорус в Едфу дават сравнително добра представа за хода на еже

дневния ритуал. Жер:rвената храна се поднася също така на жертв.енат~ маса

при статуята на божеството. Тогава жреците се оттеглят, за да може бо

:ж:еството да "вкуси" от принесеното. След това се поставят приноси при

второстепенните божества. Накрая'принесеното се разпределя между жреци
те и другите храмовислужители. По време на обедната служба има поръсва
ния и покадявания, а вечерта се повтаря церемонията от сутринта. Богът се

оттегля. да почива и храмът се затваря.

Също и в египетския култ кръвта на жертвеното животно няма някакво

особено значение, въпреки че тя се събира грижливо, както отбелязва А.

Ерман. Между жертвените животни първо място заемат едрият добитък и,

газелите. За отбелязване е, че овчето месо не се изброява в списъци на жерт

вени.ястия. Рибата е забранена да се яде от фараона и жреците, но на голям

празник се принася като очистителна жертва. Жертвените животни понякога

са различни за различните божества. Докато обикновено свинята се счита

за нечисто животно (месото и: все пак се яде), тя се принася в жертва на
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Селена и на Дионисий, по думите на Херодот (т. е. на Сет и на Озирис, 461
които от гърците се отъждествяват със споменатите гръцки богове).

От особен интерес и значение са също така жертвените обичаи в' XaHaall,
където библейските патриарси и потомците им пребивават особено продъл

жително време. Ако би трябвало да се очаква пряко влияние от някакъв

култ, то на първо място това би трябвало да бъде ханаанският. Тарифите

за жертва, намерени в Картаген и Марсилия (в която впрочем' е пренесен

каменният надпис от Северна Африка) дават данни за характера на жертви

те и за заплащането на жреците: "Ако се принася kll (всесъже"ие?!) едно

говедо или slm (завърIiIителна или заместителна жертва за всесъжение?!),

всеки жрец трябва да получи десет сребърни къса. При цялата жертва те

трябва да получат извън това заплащане 300... месо. При"заместителна

жертва те получават шията и плешките, докато този, КОЙТО'принася жертва

та, трябва да получи кожата, ребрата, краката и остатъка от месото". В

тарифната таблица от Марсилия се различават безкръвна жертва, как'[.о и

трите вида kali'l, sewa'at, selem kаш. Първата е очистителна жертва, а трета-

,.~;-.

~,
< с

ф//". 308. ПРШ/U<:!/I/<' жертва 0/11 фарао// АМf!//Оф//С /У (Тел АJI!ар//и)

та - всесъжение. Трудно е да се определи точно значението на втората.

Угаритските списъци на жертвоприношения споменават следните животни,

принасяни в жертва: едър добитък, овци, млади кози, О,пределени видове

газели, а в споменатите тарифи това са бик, теле, агне, коза, козле и някои

птици: В подземното светилище на tell el-Гar'ah са HaMepeH!tf останки от при- .
несени в жертва млади свини. К. Кениън счита, че те са били принесени на

хтоническо божество (божество на земята). От течностите се употребяват

вино, мляко. Освен това и сладкиши с мед. Кадилните жертвеници са оби

чайни и такива са намерени на много места в Палестина (Мегидо, Таанах

и др.).

От приведената кратка характеристика за :жертвоnрuносителните оби

чаи в древния Близък Изток е явно, че израилското разбиране не се nокр'ива

с разбиранията на съседните народи, въпреки близостта на ритуала, Изгаря

нето /Ia жертватаили на част от нея върху жертвеникане е типично нито

за Египет, Нито за Месопотамияи до някаквастепен за ханаанщпе,въпреки
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462 че най-голямо сходство във формата на жертвоприношениятаби могло да

се тъpc~ при последните.За подобноизгарянена жертви има данни·самопри

моавците~ амонитците.В израилскотожертвоприношениеняма и намек, че

то може да е храна на трапезатана Бога. То се извършванавън, на оucрито

и от принощеН}iятанищо не се внася в светилището.Наистина, в него има

трапеза на пр~дложението, но хлябовете върху нея остават цяла сеДмица,

тъй че за хранене на Бога не може да· става и дума. Освен това в Святая

святих,'където е Ковчегът на завета с, двата херувимакато трон на невиди

мия Бог, няма никаква маса.

В старозаветuата идея за жертвата са вложени три елемента: дар,

общност и очистване. Старозаветниятчовек npиnисва на Бога антропомор

фично, че Му е приятно онова, което е приятно и на човека. Затова'се говори

за жертвата като за "хляб за Господа" (срв. Лев. 3:11; 21:6; Числ.,28:2; Иез.
43:7). Никъде в Стария Завет не се среща обаче каквато и да е мисъл за

пряко значение на този израз. Нещо друго. В противовес се подчертава,

чifO жертвата Господня е "храна на огъня' f '(Лев. 3:11), т. е. жертвата l!m:ia
материално отношение към Бога. Като същина на жертвоприношението се

изтъкват вярата и духовното настроение. "Жертва Богу е дух съкрушеu".

Към формални всесъжения Бог не 'благоволи (Пс. 50:18-19). Дарът е свър

зан с общността,която се търси с Бога и с ближния едновременно.Патриар

сите и техните потомци са в завет (съюз) с; Яхве: Той е техен Бог, а те са

Негови чеда (Бит. 17:7 СЛ.; срв. Иер. 24:7) и братя помежду си (срв. Лев.

19:17; Втор. 1:16; 15:2 сл.): И.тази общност трябва да бъде свята, понеже

Бог е свят. ВсеI<И член на тази общност трябва да се освещава чрез 'принася

не на жертви и спазване на етичните норМи (срв. Лев. 19:2, 3, 5, .~",,18 сл.).

Затова се изисква и очистване, и съответно опрощение. Материалните култо

B'ii средства, в това число и жертвата, са символ за това очистване (срв.
Лев. 10:-17-18). По този начин народът се подготвя за духовно разбиране на

жертвата и за духовно очистване. Без него Бог отхвърля жертвите и целия

култ (срв. Ам. 5:15, 21 сл.). .
Според жертвения матеРИaJ:l жертвите се делят ва безкръвни (шinhа(Ь»

и кръвни (zeba1).), а по своята цел и предназначение те биват: всесъжения,

мирни и за грях и вина.
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§ 85. 463

БЕЗКРЪВНИ ЖЕРТВИ

. d
Те се ,наричат ~nbli(9), С тази дума се ,означават врички видове жертви,

когато се иска да се подчертае, че те са дар от най-доброто, принесено в

светилището. Б тесен смисъл тя се употребява спрямо безкръвните приноси

(n 70-те:об:>роv, пpoa~opa, J.l.uvva, (jчtiОал.t~):а) пшенично брашно, хлябове,

жито и класове, сол и др.; б) вино, маслинено масло, а също и вода в някои

случаи като добавка; в) благовония.

Пшеничното брашно се принася самостоятелно или се полива с масли

нено масло и ливан. Замесват се и пшенични хлябове с маслинено масло 'или

просто се намазват с него. Житото МQже да бъде принесено на зърна или

на класове, сурови, едро счукани или изсушени на слънце. Тестото се посоля

ва и.,понякога му се прибавя вино (Лев. '2:13; 23:13), като се пече в пещ или
в подница с форма на тиган. Трябва да се подчеРl.'ае при това, чев. никакъв

случай то не трябва да бъде квасно (освен на празник Петдесетница) или да

му се прибавя мед. Подобна безкръвна жертва е засвидетелствувана в Еги
пет на сцена от Тива (XlV,B. пр. Хр.). Медът се отхвърля, понеже се употре

бява и в Ханаан и Месопотамия при приготвяне на жертвени сладки питки

(сладкиши). Питките (синод; превод: банички) с изображен~е на някой (фри

волен) символ на богиня Астарта също'се отхв:ърлят, (срв. Иер. 7:18; 44:19).
Към r.шнха спадат и дванадесетте хляба на 'предложението, 'които се поста
вят на специалната маса в светилището и се сменят всяка ·събота. Част от
жертвата е изгаряна на Ж7ртвен~ка "за спомен", а останалото се дава на

свещениците (срв. Лев. 2:9 сл.).

Фиz. 109. Фараон nодllаея tlUHO на .ефи!,ке, емблемата на

Чii'рсмmо достойне,!I~О ,(по Ерма,Н). Сфинксът ~ ,
чарско Жlltlотно с zлаtlа на МЪЖ или otlell и тяло на лъв.

'ПОlIякога nре()стаtlя крилата га'з Аа или оори ;,саг", "
сьщеi:mtl'О 'с тяло\на AЬtI и гЛQtlа на .ястреб

1 , # i J

,Б Моисеевия ЗalC9Н ,за жеРТ~Jiте (~исл. 28:7 и др) c.c:r говори само ~a
жертвено 8'Ьзлuянuе (nesek) ,H~, ~ИЩ~' )Бсе пак .от старозаветни;геT~"CTOBe ~зли

за, ч~, ,възрияние.се пр~ви и с ~ас~~ещ~,~асл,о (срв. Б~т:. 28:18) и сjвода (1
Царств. 7:6). Б Мишната се разказва подробно за черцене на вода и И~ЩlВа

нето *~a ос~я дfц.на ~ра;шик Шатри ,<S~kka, 11). Б,,~злияни~ ~a И в езиче

Р:И1;е кулr,о!}е, Изорраже!Шя о~аглеJ,UlВат ~,апр~ер ~.aK асирJ!ЙСКЩlТ ,цар

АсурбанипaJ.lo прин~ся ВЪiJлияние след щ>в (уп в. пр., Хр.). За ~раил;гяните

са забранени млякото И оцетът да се използват при жертвоприношения. ПРИ

положеiше, че паЛестИна се възхваля на много места като qTpaHa, къде,ТО
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464 тече "мед и мляко" (срв. Изх. 13:5; Лев. 20:24; Числ. 13:28), би било за учуд

ване, защо от това богатство не се принасят жертви. Причината е явно в

употребата им по-специално в ханаанския култ. В тази насока е и забраната

да се вари козле в мляко (Изх. 23:19). Освен това млякото и оцетът важат

като продукти, които са или са резултат от повреда (оцетът) или бързо се

развалят (млякото). Поради това те не отговарят на изискването за симво

ликата на здравината на завета с Яхве - завет, който се манифестира и

утвърждава също при жертвоприношения (срв. СИМВОЛИ\fНОТО значение на

солта като запазващо средство, поради което нейната употреба при жерт

воприношение се характеризира като "сол на завета", Лев. 2:13).

Фиг. 310.
Фараон?>", nод//аСJI .сьсы)

за помазване, 6ЬЗЛUlIнuе

и кадиво, две чаши с вино

(Ново царство)

Кадuлната жертва (l"bona) е обичайна за целия древен Близък Изток.

Съгласно разпореждането в Изх. 30:34-38 кадилната смес трябва да се съ

стои от равни части стакта (styrax, storax - благовонва смола), оникс (доби

ван от 'специални миди; синод. превод: "оних"), халван (галван) и чист ливан

(тамян, доставян от Сава - Ис. 60:6). През 1 в. сл. Хр. В храма изглежда

съставките на кадилната жертва били още по-разнообр~зни. В равински

трактати се споменават до шестнадесет. От южноарабски надписи е извест

но, че на юг в самата Арабия са били приготвяни смеси от благоухания.

Въз основа на старозаветни текстове е ясно, че благовонIШЯТ материал за

кадилната жертва е внасян по търговски път именно от юг. За неговата

висока стойност говори и фактът, че с арабската дума dhb се обозначават

едновремеНI;IО една благовонна смола и златото.

Принасянето на кадилна жертва е засвидетелствувано в цеЛJ;lЯ древен

Близък Изток. Търговските експедиции на египтяните до далечната страна

ПyRТ имат за задача също да доставят кадилни благовонни вещества за

кадене в храмовете. Доставките се предавали в светилищата и там се ~paBe~

ли смесите. В храма в Едфу е открито помещение с така'ва цел, на чиито

стени има надписи, от които се узнават различни рецепти за смеси. По брега

на Червено море растат благовонни и терпентиновихрасти,'чиито екстракти

се използва'!' също така.

Археологиятадава възможност,да се установи и широката употреба на

кадилни жертви при ханаанците. В 'к'улта си ханаанските жители употребя

ват циЛиндричниили четвъртитистойки за кадилни жертв'еници. В началото

на царската епоха израилтяните започват да правят такива жертвеници от

варовик. В Сихем и Мегидо са намерени подобни ва четириъгъленхъс стълб.
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Срещат се и с издатини, като рогове иа четирите ъгли горе. Този тип е в 465
употреба от ХI в. до персийско време, както показват находки съответно в

tel1 beit mirsim и. Лахиш, като по размер жертвениците са съвсем малки.

Използването им в езическия култ предизвиква тяхното осъждане (срв. Иер.

19: 13; 32:29). ,
- - Кадилната жертва се принася, като се взимат разпалени въглени от

жертвеника с помощта на специална лъжица или КУПИЧ1<а, поставят се на

кадилния жертвеник и се посипват с благовонието. Тази жертва съгласно

разпорежданията в Закона се принася ежедневно сутрин и вечер (срв. Изх.

30:7 сл.) и е.свещеническо задължение (срв. 2 Парал. 26:16 сл.). Един ден в

годината, на празника Очищение, съдът с кадиво' се внася в Святая святи){

(Лев. 16:12 сл.), тъй че nьрвосвещеникыn да пристъпи в това наи-свято място

под закрила на оима от благовония. От Тов. 6: 17-18 би могло да се заключи,

: че юдеите принасят кадилна жертва след плена и за прогонване на демоните.

Основното обаче винаги, е духовното и разбиране. Затова тя се свързва с

. молитвата и се желае молитвата да се издига към Бо.га подобно на тамян

(Пс. 140:2). Засвидетелствувано е, че след вавилонския плеii се използва,ли

ван (тамян), без да бъде смесен с някакви съставки, като прибавка към други
безкръвни жертви - брашно, хлябове и др.
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466 .§ 86.
КРЪВНИ ЖЕРТВИ

В старозаветните текстове не се среща един истински кодекс относно

кръвните жертви, но най-вече предписания за тях има в книrа Левит (17:1
12; 19:5-8; 22:18-25, 29 сл.; 19:20 сл.). Те са свидетелство за широка употре

ба на кръвните жертви в израилската богослужение преди плена.

Кръвната жертва (zeba~) се взима от едрия u дребния добumьк (волове,

крави, телци, овци, овни, агнета, козли, кози, ярета). Някои животни, които

човек е опитомил и използва като домашни - :камилата, конят и оселът,

не са жертвени в израилския култ. Причината да не се принася камила би

могла да се търси в религиозните ритуали на съседните араби. От Псевдо- .
Нилус и арабски автори е известно, че камилата е меЖдУ жертвените живот

ни при предислямски арабски племена в Северна и Средна АраБИ~'lтъй че

забраната при израилтяните е с цел да не се увлекат в езически обредИ особе

но онези родове, които са в съседство с арабите. Библейският разказ за Ис

ав, в който се подчертава търсенето на благословение чрез дивеч (срв. Бит.

25:27; 27:19, 31) насочва също към обичая на арабски племена, особено в

Южна Арабия, дивечът да бъде жертвен, по-специално газелата и леопар

дът.

За жертвеното животно се изисква да отговаря на някои условия. Из

раилтянинът може да го принесе в съответното светилище, ако то е без няка

къв недостатък и на не по-малко от седем дни, като има забрана за заколва

не на животното-майка заедно с рожбата и в един и същ ден (срв. Лев.

22:22-28). Често изискване е принасяниятдребен добитък да бъде на една

година, а едрият - тригодишен, като има и изкmoчения (срв. Бит. 15:9;
Мих .. 6:6; Съд. 6:25 сл.). Тези разпореждания навярно имат и социално изме

рение - да не се допусне голяма загуба на животновъдството в страната,

поради безразборно клане на животните. По същата причина сигурно се

·дава предпочитание повече на мъжките животни за жертвопринасяне, а не

само поради това, че те често имат ПО-Бисока СТОйност. Случват се обаче·

едни или други нарушения на споменатите разпореждания на Закона, поради

което и пророк Малахия надига глас против формализма в изпълнение на

религиозните задължения при жертвоприношения (срв. Мал. 1:14).

В подробности е описан само обредьm на nринасяue на жертва за грях
и вина, но би могло да се предположи, че той протича подобно на другите

(всесъжение, мирна жертва). а) ПринасЯlliИЯТ жертвата израилтянин трябва

да доведе животното на мястото за жертвоприношение. Това е входът на

скинията и дворът на храма, в който е жертвеникът.

б) Жертвоприносителят възлага ръце или ръка на главата на жертвено

то животно (срв. Лев. 3:2, 8 и др.). При жертвата за грях несъмнено това
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означава един вид понасяне на греха от жИвотното. Когато тази жертв'а е 4!67;
за целия народ, стареите възлагат ръце (Лев. 4:15). Цроф. Ив. Мауковски

приема, че този аКТ е свързан с молитва (срв. Пс. 31:4-5). При другите

видове жертви възлаганетона ръка е навярно знак за тържественопотвърж

даване чия е жертвата, както и знак за благодарносттаили просбата на

жертвоприносителячрез пРЩiасянето на'животното. Възлагането на р1ще е

обичайно в старозаветно време. С него се изразява прнемственост (Числ.

27:23), благословение(Би1". 48:14 сл.) цли отговорност (например при осъж-<,

дане на смърт от страна на свидетелите, Лев. 24:14).

в) Заl<олваllеmо е в зависимост от това хой е приносителят. При частно

жертвоприношение всеки израилтянин сам заколва животното. Когато се

принася жертва за израилска община или за всички, това прави свещенИJ<

(срв. Лев. 16: 11; 2 Парал. 29:24). То става със специални ножове на североиз

точната или югоизточната страна на жер!веНИJ<а.

г) Крьвmа иа ;нсерmваmа се събира в специални купи. Пр.0 всесъжение,

мирна жертва и жертва за грях свещенИJ<ЪТ поръсва с нея четирите страни '
на жертвеНИJ<а, а останалата се излива в подножието му. По-особено се по

стъпва, когато се принася гълъб или гургулица. Тъй жато птицата е малка,

върху нея не се поставя рък,а, а просто и се извива шията на стената на

жертвеника (срв. Лев. 1:15). Поне някои бедни арабски племена от онова

време изглежда употребяват кръвта на жертвите, след принасянето им. При

хетите кръвта се принася на подземните божества за премахване на кръвна

вина и затова се оставя да изтt(че в глинен съд и се поставя пред "бога на

кръвта". Отбелязан е и случай, когато договорните страни вкусват белия

дроб и кръвта на жертвената коза. При ханаанците за богинята Анат, се

говори в редица текстове, че е кръвожадна и навярно кръвта на жертвеното

животно играе специална роля в нейния култ. Затова именно при израилтя

ните С кръвта само се поръсва, а тя се излива изцяло и се забранява под

страх от смъртно наказание да се яде; като се изты:ва, че кръвта е душата,

, живеца на животното (срв. Лев. 18:10 сл.).

д) ИзгарянетQ на цялото х.:ерТвеНО Животно ЦЛИ на определени части
от него е последният акт на обреда на '.Кертвопринасянето. На това подле

жат преди всичко тлъстината и вътрещностите, включително бъбреците

(срв. Лев. 3:3 сл.). Днес е трудно да се отговори, защо е издадена тази разпо

редба. Опитите да се обясни с желанието да се предпазят израилтяните от

тлъстини, които били вредни при хлимата, който е в ПалеСтина, са безпочве

ни. Израилтяните отглеждат овча порода с тлъсти опашки, но в Закона не'

се говори специално за тях, а изобщо. При това cnинята, макар и от по-'

друга порода от нашата, е жертвено животно при СJ;седни народи и се от

глежда от езичниците в самата Палестина дори в римската епоха.

е) Общата трапеза, на която се слага част от жеРТВ'еното животно при

ня:кои жертвоприношенИя, трябва да се разглежда като заключителна част

на целия обред. Фактически има две отделни трапези: на свещенщите и тех

ните семейства, и на жертвоприносителя, близките му и намиращите се в

храма бедни. В някои случаи - при жертва за грях, неизгаряната част от:

животното трябва съответният свещенИJ< сам }I,а я изяде, за да се подчертае
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468 още по-силно, че грехът отделя човека от Бога и от цялата израилска

общност. ПринесеН.\1те начатъци, първите плодове и десятъкът, тъй като

имат и предназначение да служат за издръжка на Левиевите синове, могат

да бъдат ядени от свещениците, левитите и семействата им на всяко чисто

място също извън скинията, храма или; светилището. Когато се постига

централизацията на култа, вече има ограничение чистото място за такива

трапези да бъде в Йерусалим.

\
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§ 87. 469

ВИДОВЕ КРЪВНИ ЖЕРТВИ

Жертва всесьжение. Това е най-древната и типична форма на израил

ската жертва. В народния спомен тя е в употреба още в предпотопни време-
(L •

на (срв. за Авел и Нои Бит. 4:4 сл.;, 8:20, както и 22:2; Изх. 10:25; 18:12; Съд.
6:26 и др.). Названието и '61а (от 'ala - издшам (се), възнасям се), допълва

но с kаШ (цял, изцяло), сочат, че' жертвеното ЖИВОТНQ се изгаря изцяло, за
да се отправи нагоре жертвеният дим подобно н'а благоухание. Това е и
главната жертва при всички официални религиозни тържества (срв. 3
Царств. 3:4) до времето на Ездра (срв. 1 Ездр. 3:2-4). Не се изгарят само

нечистотиите,при птици - гушата и перата, а кожата се дава на принася-,

щия свещеник (Лев. 1:16).
Принасянето на всесъжение се придружава с антuфонно nение и сьnровод

на .музикални иnстру.менти. При изгарянето на жертвата двама свешевика

тръбят и народът пада на колене в молитва. Принасянето на всесъжение в

храма ежедневно (сутрин и вечер) и на повече животни в'съботен ден и праз

ник изисква средства. Затова Неемия облага наРода.с данък, за да осшури
необходимите пари за ПОСТОЯНIЩте всесъжения и приноси.

В книга Левит всесъжението носи още две названия: 'isseh и qorban. Пър
вото стои в съчетание с 'ёs ("огън"), тъй като жертвата се изгаря изцяло

(срв. Лев. 1:9, 13, 17; срв. Втор. ~8:1). Второто название qorban .(корбан 
Лев. 1:2, 10, 14) сочи за приближаване чрез жертвоприносителния дар до

Бога (и жертвеника). Поради това ~ тази дуМа се обозначава и въобще же'рт

вата, независимо от кой вид е тя.

Всесъжението често се придружава с мирна безкръвна жертва - браш

но, замесено с маслинено масло, и възлияние от вино (срв. Изх. 29:38 сл.;

Числ. 15:1 СЛ.; Лев. 23:18). Брашното се И,згаря изцяло,_~ виноt;о ,се излива

в подножието на жертвеника, както това се прави с кръвта на жертвеното

животно. "
Мирnа жертва. Названията за тази жертва zebal;1 stЩm'i)n, s·Iami)n и

веднъж' selem се предават обикновено в 70-те с t;tрТ)viКl1 ~ucria (sасrifiсфm

расШсиm). От саr.шя обряд и от употребата и би тряqвало да се заклюtpi,

както мисли Р. дьо Во, че тя е жертва lIа общението (общността) и бла70
дарността. В свещените TeKCТOB~ се различават няколко вида"мирна жертва:

за прослава на Бога (tOda(h) - Лев" 7:12 сл.; 22:29 сл.); от усърдие, добро

волНа (n·dabli(h) - Лев. 7:16сл.), т. е. от благочестие; по оброк (пёdег

Лев. 7:16; 22:18 сл.). Ясна граница между тях обаче е трудно да се прокара.
Както се вижда от изворите, това е един вид твърде древна жертва при

различните народи. Арабски племена от предислямската епоха са поканвали

всеки член от племето при подобна жертва. След заколване на каr.шла всич

:ки сядали на обща трапеза. Израилтяните също така вярват, че.при такава

жертва Божието присъствие дава сила 'на приносителя и на дошлите с Hero.
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470 НО" това е само едната страна. Вярата на Израил се различава от езическите

. разбирания. В центъра стои заветът с Яхве и затов~ мирнат~ жертва още

от най-ранно време на израилската история се принася и като израз на по

твърждение на този завет при особени и важни случаи (срв. Изх. 20:24; 24:5;
32:6; 1 Царств. 11:15 и др.).

На това разбиране се гради и разпределението на самата жертва. Жи

вотното се дели на три части: посветена на Бога, за свещеника и за приноси

теля и близките му. Първата част, обхващаща тлъстината, вътрешвостите '
включително белия дроб и бъбреците, се изгаря. Навярно като белег на най

доброто от животното, тлъстината, подобно на кръвта, не трябва да се яде

(Лев. 3:16 сл.; 7:22 сл.). За свещениците се отделят фактически две части:

гърди:rе, които се полюшват (tCnilpah) пред Господа,и плешката, като пос

ледната е дял (tCrilmah) за свещеника, който принася жертвата (срв. Лев'.

7:28 сл.; 10: 14 сл.). Етимологич~ски погледнато двата термина имат смисъл

на "принос" въз основа на употребата им във вавилонски договори. Жерт

воприносителят получава останалото Meco..Jf за свещеНИЦ~iТеи техните се

мейства, и за приносителя заедно с близките и поксiнеюпе от него, важи
законът за култовата чистота. Само култово чисти израилтяни могат да

ядат от жертвеfiОТО месо. Освен това жертвата в прослава на Бога трябва

да се изяде още същия ден, докато тази от усърдие или оброк може да се

яде.и на следващия ден. Ако има нещо останало на третия, то трябва да се

изгори 'на жертвеника.

Също и мирнатажертва се придружаваот m.inhah. - безкръвен принос,

който се състои от безквасни питки и безквасен хляб. Една от питките, със

или без маслинено масло, се дава за свещеника (Лев. 7: 12 сл.).

Жертви за грях и вина. Голяма част от законите за жертвоприношения

та са посветени на тези два вида жертва, с ~оито се цели да се получи проще

ни'е за сторено престъпване на Божия закон и на завета с Яхве. За тези

жертви се употреБЯват два термина: за грях Q.1at~·at) и за вина ('asam). Въ

преки РЯКОИ подробности в описанието им, не мрже винаги да се прокара

строга разлика между тях.

Жертвеното животно е различно като се има предвид, за кого се прина

ся жертвата. За греха на първосвещениха или на народа се изисхва то да

бъде едно мъжко говедо в разцвета на силата си (бик; синод. превод: телец).

За велможа (княз, nasr) трябва да се принесе козел. На празник Очищение

се принася за народа също козел. За обикновения израилтянин се предвижда

това да бъде коза или овца, а за бедните - гълъб или гургулица, но един

чифт, тъй че едната птица е за жертва за грях, а другата - за всесъжение.

Тогава към приноса се прибавя и безкръвна жертва - една десета ефа пше

нично брашно.

Жертвата за вина е само за отделни лица и жертвеното животно трябва

да бъде овен, като се съпътства с парична глоба. Нанеслият щета чрез накър

няване Божии права или права на ближния трябва да заплати вредата, съот

ветно на свещеника или на ощетеното лице. Обезщетяването не е част от

самото жертвоприношение, но е добавка към него.

При жертвоприношението за грях или вина е забележително следното:

а) предвиждат се три обряда с кръвта на жертвеното животно, когато то е

за грях на първосвещеника или на целия народ - свещенн:кът взима кръвта

на животното, влиза в светилището и поръсва с нея пред завесата за Святая
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святих; след това той помазва с кръв роговете на кадилния жертвеник; OCTa~ 471
налата кръв излива в подножието на жертвеника в двора на храма. Фактиче-

ски това са единствените жертвоприношения, когато свещеникът влиза за

обряд в светилището на самия храм. При жертва за грях на началствуващо

лице (велможа, княз) и на отделен израилтЯllин, Сj3ещеникът помазва само

роговете на жертвеника в двора и излива кръвта в подножието му. Целта

на споменатите обредни действия е несъмнено да се постави голямо ударе-

ние върху греха като нарушаващ отношенията с Бога и ближния. И най

простият израилтянин трябва да бъде силно впечатлен и да се предпазва от

сериозни престъпвания на Закона, въпреки че биха могли да се простят с

;ж:ертва и възстановяванена щетите. Нарушенията, които изискват те;ж:ки
наказания (престъпване на завета, побой на родителн и т. н.) обаче не могат

да бодат изкупени с жертвоприношение за грях.

б) Тлъстината на жертвеното животно трябва да се изгори, както се

постъпва и при мирните жертви. Останалата част се изгаря на чисто място

извън храма (респективно сКинията). Само в случай 'на жертва за грях на
отделен израилтянин се разрешава месото да бъде ядено от свещениците на

чисто място и без семействата им. Дори съдът, в който то се вари, ако е

глинен, трябва да бъде счупен, а медният - да бъде очистен.

Разлика в обряда при жертвоприношение 'за грях и за вина няма. Само

понякога изрично се упоменава в старозаветни текстове каква трябва да

бъде дадена жертва. Така например родилката трябва да принесе жертва за

грях (Лев. 12 гл.), оздравелият прокажен - жертва за вина (Лев. 14 гл.). На

празника Очищение се предвижда с~ециален обряд (с. 509).
Човешки жертви. Принасяне в жертва на човек е засвидетелствувано в

древния Близък Изток. В повечето случаи обаче е трудно да се говори за

човешка жертва в светилище. В Египет има обичай напримема се поставят

статуетки на хора в Гробниците, което според някои автори е резултат от

принасяния на човешки жертви в праисторическо време. В един разказ за

фараон Хеопс изрично се казва обаче,'че принасянето на човешко същество

е забранено. Само някои символическ~ изображения, които целят магическо

въздействие, та враговете на фараона да бъдат унищожени, са давaJ.IИ·ПОВОД

на дре~ни гръцки автори да считат, че в Египет е имало жертвоприношения

на хора (срв. и !f1егендата на Херкулес и цар Бузириус).

Многобройните скелети в царската гроб\JИЦа в Ур показват, че в среда

~'i, на 111 хил. np.хр. царската дъщеря, царицата и царят се погребват заедно

\"ъс с:",оята свита, която трябва да им служи в отвъдния свят. Тези случаи

обач~ биха могли трудно да се окачествят като жертва. По-ясен е един хет

ски текст. Когато една войскова част е разбита, за нейното очистване се

разсичат на две няколко жертви: човек, коза, кученце и прасенце. За принася·

.не на човешки жертви от ханаанците (респективно финикийците) вече се спо

мена (с. 404--405). За такъв обичай в извънредни случаи свидетелствува и

стелата на цар.Меса за моавците.
.Принасянето на човешка жертва е от старозаветна гледна точка езиче

ска гнусота (срв. 4 Царств. 16:3) и се извършва по подражание на околните

народи. В това се обвинява цар Ахаз и цар Манасия (срв. 4 Царств. 20:10).
Езически е и обичаят да се предприема строеж, в чиито основи се зазидва

човешка жертва - също по времето на цар, в чийто двор има силно езическо
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472 влияние - Ахав. Ветилецът Ахиил принася първородния си син в жертва

при слагането на основите на възстановения Йерихон, а най-малкия си

СИН - при портите на същия град (3 Царств. 16:34). Избиването на синовете

на Саул на височина е извършено от ханаански жители - гаваонци (срв.

Фиг. 311. Чrжешка жертва. Хуритски печат (ХХ в. пр. Хр.)

2 Царств. 21 :9). Единствен случай на съгласие за жертвопринасяне на човек

пред Яхве се съдържа в разказа за Авраам, КОЙТО се запътва да принесе сина

'си Исаак на планината Мория (Бит. 22 гл.). Но тъкмо в този раЗI<аз, който
повествува за твърде далечно минало, се отрича категори'lНО човешката

Фиг. 3/2.
Жертва на дете

в основите Hll постройка

.(Гезер)
Фиг. 3/3. Козел-заместител?(Ур)

жертва като благоугоднана истинскияБог. Запътванетона самия библейски

патриархза жертвоприношениеможе да се обяснис разбираниятана епоха

та и с желаlШето на Господа постепенно да разкрие на Своя избраник, че

Той, Яхве, не е като другите богове - месопотамски, ханаански или египет

ски.
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§ 88. 473

ПЪРВОРОДНИ И ПЪРВИ ПЛОДОВЕ

(ПЪРВОБЕРКИ И НАЧАТЪЦИ)

Особеното положение на първородния син в патриархалното оЬщество

е понятно. Той ще оглави един ден голямото семейство, ще решава неговата

съдба и ще носи ОТГОВО'рност за нея. Той ще ръководи и култа. Подобно

се гледа и на първородните от животните: те са начатък на силата и плодо

родието.

Ранни семитски ,племена вярват, че първородните принадлежат на пле

менното божеспю. Поради това някои автори считат, че откритите детски

погребения в Палестина от 111-11 хил., иапример в Меrидо, Йерихон и на
други места, са именно жертви на първородни ханаански дeцa~ Това обаче
не може да бъде доказано поради лидса на каквит,О и да е уточняващи данни.

Сиrурното е само, че е имало принасяне на деца в жертва, което се посочва

и в Стария Завет. Стореното от моавския цар Меса не е резултат от всеобщ

обичай, но следствие от извънредно положение, кога'то той желае да умило

стиви своя бог Камош (Камос), за да се избави от силните си врагове (срв.

4 Царств. 3:26-27).
Идеята за принадлежностна, nЪР10родния на Бога намира своя израз в

заповедта: "давай Ми първородния от си,новете си; същото прави и с вола ,.
си и с овцата си (и с осела си); седем дена да бъдат при майка си, а на осмия

ден ги давай на Мене"{Изх.22:29-30). Това се поставя в историческавръзка
, '"с Изход (13:1 сл.), като се посочва, че наредбата трябва да се изпълнява,

когато израилтяните се настанят в Палестина (ст. 11 сл.).

Когато бащата посвещава първородния си син, това съвсем не означава,

че той е определен,да бъде принесен в жертва. В разказа в Бит. 22 гл., както
се посочи, е налице категорична забра~а да се прави това. Първородният

син трябва да се посвети на служение на Бога през целия си живот. Когато

на потомците на Леви се възлага служението в скинията на завета, първо

родните израилски синове се освобождават от това задължение. Г,оспод каз

ва: "Аз взех левитите измежду синовете Израилеви вместо всички първород

ни от Израилевите синоВе ..... (Числ. 3:12). При преброяването на левитите
се оказва, че 273, първородни израилтяни, които са, о'т другите колена, са

повече от броя на левитите. За тях се заплаща по 5 сребърни; сикли, които

се предават на Аарон (Числ. 3:46--47). Сумата от 5 сребърни сцкли остава

и като даuьк за откупване на първороден син един месец след раждането

му (Числ. 18:16). По-късно това става в 40-ия ден, като се присъединява към

принасяната очислителна жертва за родилката (Лев. 12:2 сл.). В замяна на

това, че първородният няма да изпълнява богослужебщ[ действия в светили

щето, на него му се дава двоен дял от бащиното наследство. Затова и когато

пророк Елисей моли своя учител пророк Илия, духът, който е в него ТОЙ да
получи в двойна мяра, това означава молба да бъде първороден в пророческо

то дело след пророк Илия.
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474 Разпоредбатаза първороднотоот добитъкаима по-другхарактер. Пър-

вородните от чисти животни трябва да бъдат принасяни в жертва, като с

кръвта им се поръсва жертвеникът, а тлъстинатаим се изгаря. Месото пък

принадлежина свещениците(Числ. 18:17-18). Само онова, което има няка

КЪВ недостатък, и затова е недостойно да бъде принесено на IСВЯТО място,

трябва да бъде изядено в жилшцето на сто'панина му както се яде и дивеч

("сърна и елен"), без да се спазва някаква култова чистота. Кръвта трябва

да бъде предварително излята (Втор. 15:21 сл.). Първородното от нечист

добитък трябва да бъде откупено, като към оценката му се прибави 1/5 от

стойността (срв. Лев. 27:27). Това е обща предпазна мярка при откупите и

глобите, за да няма изкушение за манипулиране при определяне пазарната

цена. OTKY~ЪT се дава за издръжка на свещениците. Това става, ако стопани

нът не замени първородното нечисто добиче с чисто животно - ослето с

агне (срв. Изх. 13:13).
Цялата земя принадлежи Ija Яхве. Той е нейният собственик,а не царят

или старейшините.Следователнодобивът от тази земя е дар на израилския

народ от Господа. Затова израилтяните в знак на благодарност трябва да

принасят от плодовете на земята в светилището. Тези ПрИIIOси могат да

бъдат натурални(житни растения,класове, плодовеот дървета, грозде и пр.)

или в преработен вид (брашно, тесто, маслинено масло и пр.). Отделният

израилтянин би трябвало сам да реши, какво ще прави с останалия добив

(Изх. 23:19; Числ. 15:20; 18:12; Втор. 26:2 сл.).

Една съвсем ясна граница между "първи плодове" (bikkurun) и "начатъ

ци" (r~'Sit)· не е :Прокарана в старозаветните текстове. Все пак като че ли

"пьрвите плодове" са направо плодовете, добива от зе/ията, а "начатьци" 
в обработена форма от човека. На някои места се говори за "първото от

първите плодове" (срв. Изх. 34:26 - синод. превод: "най-първите плодове").

Това изглежда да е най-рано узрялото или най-отбраното от. първите плодо

ве. Приносът от начатъци е задължение на всехи израилтянин.

В някои случаи се предвижда принасяне на първи плодове като обща

жертва. На втория ден на ·празник Безквасници свещеникът трябва да по

люшне· пред Господа, т. е. в скинията, в светилището, храма, първия сноп

от жертвата (гё'sit от житото), хато към него се присъединява и друга жерт

ва - шиле и безкръвна (Лев. 23:9-11). Преди този принос на начатък из

раилтянитене трябва да ядат от новото жито (хляб, изсушенизърна ит. н.).

Това е непреходнаразпоредба (Лев. 23:9 сл.). Полюшването е израз на по

светяването на този дял от зърнодобива на Бога и предаването му за из

дръжка на свещенството (срв. Числ. 18:12). На "празника на седмиците", Т.е.

на петдесетия ден от Пасха (= на Петдесетница)трябва да1се принасят два
хляба за полюшване от пшенично брашно от новата реколта (Лев. 23:17,
20). Принася се и безкръвна жертва от вовия добив, като зърната са подсу-

I
шени на огън, очукани, поляти с маслинено масло и върху тях има ливан

(срв. Лев. 2:14-16).
Обрядътва принасяненачатъцие описан във Втор 26:1-11. В Мишната

се дават някои подробности(Вikkuпm III. 2) и се постановява да бъде прине

сена като най-малко количество една шестдесета от първите плодове

(Teriimot IV. 3).
За плодовете от дръвчстата има други раЗПО'редби, Плодовете ва ново-
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насадените дръвчета не трябва да бъдат събирани три години, а вече на 475
четвъртата трябва да се принесат в светилището, защото принадлежат на

Яхве (срв. Лев. 19:23 сл.). От петата година нататък те са изцяло за собстве-

ника на дървото. В 'тази разпоредба проличава отново идеята, че най-напред

трябва да се отдаде дължимото на Господа и то трябва да бъде в добро

състояние, достойно за привое. Равините подробно се спират на въпроса

за плодовете в първите три години и считат, че дори черупките от орехи не

трябва да се използват за оцветяване на плат или за палене на огън. Същото

е и за наровете (вж. Мишна, 'Orlah 1. 10).
Всички тези приноси служат за uздjп,жка на свещениците, левитите

и другия храмов персонал. Затова се изисква жертвите, първите плодове и

начатъците да се принасят в светилището, а откупите да се предават в ръцете

на свещениците (срв. Изх. 34:26; Лев. 27:27 и др.). Тъй като изпълнението на

разпоредбите за тях е в зависимост от силата на вярата на израилтяните, в

дни на отпадане от завета с единствения Бог и увличане в поклонение на

езически божества тези приноси намаляват в значителна степен. Тогава са

в упадък и самите светилища (срв. 2 Парал. 29 ГЛ.; '30:2"1 СЛ.; 31:4).

1,

ОО

• i\
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476 § 89.
ДЕСЯТЪЦИ И СВЕЩЕНИЯТ ДАНЪК

ЗА ИЗДРЪЖКА НА ХРАМА

в .(парозаветните текстове има специална разпоредба за десятък в пол

за на левитите. Според Числ. 18:26-32 този десятък трябва да осигури тях

ната материалнаиздръжка,тъй като те не са получилидял от земята подоб

но на дрyrите колена. Обаче този принос левитите не трябва да използват

само за себе си, но от него трябва да отделят една десета и да я предават

на свещениците.01"30 стих се заключава, че става дума за десятък от добива

от житни култури и от лозята (от гроздовия сок).

В Лев. 27:3G-:-33 разпоредбата предвижда десятък също от всички плод
ни дървета (включително маслината) и от добитъка, т. е. от цялата селско

стопанска продукция. Следователно, за разлика от царския десятък, този

не засяга занаятчиите, търговците и чиновничеството, доколкото те 'нямат

доходи и от обработване на земята и скотовъдство.

Във Втор. 14:29-30 се предвиждаосвен това всяка трета година израил

тяните да дават десятък, който да служи за подкрепа на бедните (вдовици,

сираци, пришълци) и за левитите. Малко по-нататък в същата кнша (18:1
15), когато се разглежда въпросът за различните обредни доходи на свеще

ниците, се споменава, че ако левит дойде на избраното от Бога място за

богослужение и се включи в чредите там, той трябва да получава от прино

сите подобно на другите левити.

Разликите в приведените: постановления отдавна дават основания за дис

кусия и различни гледища. Според някои библеисти те отразяват фактиче

ски едно развитие в данъчната система с течение на времето (Г. Корнфелд,

Г. Ботервек). Изказва се и съмнение, дали десятък от добитъка въобще се е

събирал, въпреки един намек във 2 Парал. 31:6 (Р. дьо Во). Изразява се

мнение, че е имало двоен десятък (проф. Ив. Марковски) и че наред с десятъ

ка от добитъка има втqри десятък (именно според. Втор. 14:22-26), който
е,можелода се превръща в паричен принос за светилището,и трети десятък

(за бедните - Втор. 14:28-29). При това понякогасе отбелязва, че събира

нето на два десятъка не е нещо ненормално в древния свят, още повече че

:вторият десятък се събирал само от земните плодове (проф. Марковски).

При тези изяснения обаче се забравя за още един десятък - царския,

:който се събира във всич:ки страни нерядко с жестокост. В древни египетски

текстове се описва насилствено събиране с втурвания на войници и полицаи

в домовете, побоища и т. н. Разли:ката е тази, че в Израил земята е Божия

и е раздадена на колената и родовете, тъй че израилският селянин, колкото

и да е беден, по-ряд:ко е арендатор на царска земя. В тази светлина е важно

да не се забравя, че докато царският десятък е задължителен, десятъкът за

левитите е доброволен и зависи от вярата и от желанието на израилтянина,

дали ще бъде даден. Подобно е и с предвиждания десятък за бедните вся:ка

трета година. Това се потвърждава от описание на положението след вави-
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лонския плен. При второто си идване в Палестина Неемия вижда, че левити- 477
те са напуснали храма и са тръгнали да търсят прехрана в селското сто

панство - "всеки на нивата си" (Неем. 13:10). Причина за това е, че техните

сънародници не принасяли определения десятък. Неемия предприема стъп-

ки, за да се осъществи наредбата в Числ. 10:36-38. Спазването на закона

оба'lе не с задълr:о. По времето на пророк Малахия отново десятъкът и

другите приноси очевидно не постъпватв храма, за да се разпределятмежду

левитите и се отдели дължимото на свещениците. Затова пророкът'дори

гневно се обръща към юдеите: "Може ли човек да обира Бога? А вие Ме

обирате. Ще кажете: с какво Те обираме? - С десятъка и приносите. С про

клятие сте проклети, защото вие - целият народ - Ме обирате" (3:8-9).
Пророкътне поглеждакъм проблема само от mcономическастрана. Непри

насянето на десятъка довежда до сериозни сътресения в службите в Йеруса
лимския храм И до спадане на религиозните познания на юдейския народ.

Левитите са вероучители и наставници и допринасят за обособяването на

народа и неговото запазване. При тяхното отклоняване от изпълнение на

задължеНJ{ятаим се върви до отслабване на народностнитесили.

При Макавеите вече са предприети мерки за насилствеfЮ събираuе на

десятъка - още от хармана. Тогава именно десятъкът, за който се говори

във Втор. 14:22-26, се разбира като втори, а изискването з'(\ деся'ГЪК всяка

трета година (Втор. 14:28-29) - като трети. Вторият може да се дава па

рич:но в светилището. Благочестиви юдеи като Товит изпълняват това рев

ностно (срв. Тов. 1:6 сл.). Фарисеите считат за чест да дават десятък и от

най-малки градински растения (гъозум, :копър и кимион, срв. Мат. 23:23).
В Изх. 30:11-16 се разпореждасъбирането на свещен данък по половин

сребърна сикла от всички мъже израилтяни от 20 годишна възраст нагоре.

Този данък в царската епоха надали се съблюдава, защото Йерусалимският
храм се счита за царско светилище и дворецът трябва да се грижи за него.

Подобно е и положението например на светилището във Ветил, чийто статут

дава Йеровоам 1 (срв. 3 Царств. 12:28-33). Дали преди централизирането

на култа въпроснатаразпоредбасе прилага в други светилища, няма данни.

Няма основания и 'да се приеме, че събирането на средства за поправките

на Йерусалимскияхрам по времето на цар Йоас (2 Парал. 24:6 сл.) е им~нно

предвиденият в книга Изход данък. В случая се нзисква ежегодно събиране

на сребро, което самите левити не бързат да изпълнят, т. е. те не г·ледат

на него като на нещо регулярно. Едва при повторна царска запо~ед има

позоваване на разпоредба на Моисей за данък (9 ст.). Това е кратковремен

но - до поправянето на храма и снабдяването му с нови съдове. За отбеляз

ване е при това, че в 4 Царств. 12 ГЛ. няма позоваване на Моисеева заповед.

Този данък фактически си пробива път след вавилонския плен. Юдеите

вече· нямат цар, който да носи грижи за състоянието на храма. Затова при

Неемия се установява годишен данък от една трета сикла сребро за всеки

израилтянин. Сумата е за· цялостното поддържане както на храма, така и

на службите в него (срв. Неем. 10:33 сл.). Тъй като данъкът е за свещени

цели, постепенно си пробива път обичаят да се плаща в свещени сикли, т. е.

в монети, сечени от първосвещеника и впоследствие от хасмонейските царе.

ПО това I3реме са в употреба раЗЛИ'IНИ монети: дарийки. драхми, динарии.

които имат и разлиЧно съдържание на сребро. За свещения данък се взима

предвид определението в книга Изход за пълна или тежка, свещена СИI<ла,
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478 която има 20 гери (Изх: 30:13). Плащането на данъка изисква и смяна на

монети, тъй че в храмовия двор се настаняват множество менячи на монети

(сарафи), които взимат такса за обмена на парите. Възмутен от цялата ТЪР"

говия на това свето място, Спасителят прекатурил масите на менячите и ги

изгонил. СЪЩОТО сторил с търговците на гълъби, които печелили от бедния

народ, КОЙТО не можел да принесе друга жерпщ (срв. Мат. 21:]2; Марк.

11:15; Лук. 19:45; Иоан. 2:14-15).
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§ 90. 479

. ОБРОЦИ (ОБЕТИ)

Оброците са свободни посвещения, които не са свързани с определено

време, лица, място и форма. Човек би могъл да обрече както себе си, така

и спои близки от патриархалното семейство, на които е глава. Това може

да стане в момент на притеснение и беда, а също така и по повод Божие

благословение и успех.

За оброк или обет (пёdег) се споменава в исторически разкази от твърде

древна епоха. Оброк дава патриарх Яков във Ветил (срв. Бит. 28:20 сл.).

Това доброволно обещание трябва да бъде строго изпълнено. В противен

случай нарушителят изпада в грях (срв. Втор. 23:21). За широкото разпрост

ранение сред израилтяните на обричането на човек или вещ свидетелствува

и честото му споменаване в псалмите (срв. Пс. 21:26; 49:14; 55:13 и др.).

Даването на оброк е в зависимост от някои правила. Подчиненият няма

пълна свобода и затова неговият обет трябва да бъде потвърден от господа

ря му, от родителите му, ако е малолетен, или от съпруга, ако го дава жена.

Посnещаването на служение в светилището става в началната епоха сдед

Изхода от Египет, когато се пристъпва към устроиване набогослужебн.ия

ПОРЯДЪК. Иисус Навин определя тогава гаваонските жители за ПРИСЛУЖНИЦI:i

в светилището (Иис. Нав. 9:12 сл.). В края на съдийската епоха Ана дарява

сина си Самуил за служба през целия му живот (1. Царств. 1: 11, 22).
<";лед като левитите са определени да бъдат помощници на свещениците

при богослужение, предвижда се даденото в оброк лице да бъде откупвано,

като стойността на omKYl1P.зависи от възрастта на дадения в обет израилтя

нин и от неговия пол. За мъже на възраст от 20 до 60 години откупът е най

много 50 сикли, на възраст от 5 до 20 години - 20 сикли, от 1 месец до 5
години - 5 сикли, а за мъже над 60 години - 15 сикли. Явио, от значение

е работната сила на посветения. Нека. се припомни, че цената на един роб

е около 30 сикли. За жените откупната стойност за различните възрасти е

30, 10, 3 и 10 сикли съответно, което е в зависимост както от работната и

сила, така и от значението и в израилското патриархално общество. Това

проличава при сравнение на откупа за деца до 5-годишна възраст. За бедни

те откупът се намалява, като в такива случаи думата има дежурният свеще

ник. За произвол в подобни случаи на обет трудно би могло да се мисли,

тъй като самите обети са доброволни, а не по предписание.

Даването на живоrmю в оброк е в зависимост от това, дали то е чисто.

Чистото в култов смисъл трябва да се принесе в мирна жертва. Нечистото

се откупва, като към стойността му се прибавя 1/5' Свещеникътсамо опре

деля дали то е добро или не (Лев. 27:12-13). Не може да се даде в оброк

първородноживотно,тъй като то по начало е посветенона Бога (Лев. 27:26).
Не сс приема и в оброк нещо от блудница или блудник-мъж (ВТОР. 23:18
19, букв. "цена на псе" - евнух БЛУДНИI< в езическо ICапище).
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480 При обричане (посвещаване) на uедвuж:uм имот свещеникът определя,

дали той е добър или лош, и въз основа на това и на пазарната цена става

ОТКУПЪТ му. За посветена нива разпоредбата е по-конкретна. За участък, на

който се засява един хомер ечемик, откупът е в размер на 50 сикли. Тази

сума може да намалява в за'висимост от наближаването на юбилейна годи

на. Ахо далият нивата си в оброк не я откупи и тя попадне в ръцете на друг

израилтянин, в юбилейната година тя няма да бъде върната на първоначал

ния си владетел. Тя остава свещенически имот (срв. Лев: 27: 16--21).
Кръвен обет или херем. Този обет стои в някакво отношение с оброците,

давани от израилтяните, но 'Го е твърде далечно. Кръвният обет е в непо- .
средствена връзка с военни действия. Самото библейско-еврейско обозначе

ние J)erem (О'Г ~aram - затварям, отделям; обричам на унищожение) сочи

за отделяне от светското, профанното и за цялостно посвещение в жертва

на Бога. Това става преди всичко с плененото имущество при победа. За

обявяване на херем се очаква да има Божия заповед, дадена чрез свещено

лице (Втор. 7:2; 20:17; Инс. Нав. 8:2; 1 Царств. 15:3). Само в един случай е

засвидетелствувано народът сам да обрича на херем (Числ. 21 :2). Поголов
ното избиване на хора и животни при военни действия е част от общата

картина на големи жестокости в древния Близък Изток. То е неоправдано

от християнска гледна точка и е противно на всеки хуманизъм. Подлагане

на пълно унищожение на завладян град е записано на стелата на Меса.

Моавският цар избива всич.ки жители на израилския град Нево и посвещава

това на своето божество Аштар-Камош. Съсъдите от светилището на Яхве

той поставя в капището 'на Камош. Подобни масови избивания са известни
също от документи от Мари и Асирия.

70-те превеждат "херем" с &'vaeTHta, която дума в онази епоха има зна

чение на "поставен в храма свещен дар". В някои случаи се употребява при

превод и глаголът &.~Opi~EtV (Лев. 27:21) в смисъл на "разрушавам", "уни
щожавам", "изтребвам". Следователно основното значение на еврейската

дума и на самия кръвен обет е добре схванато. '
Подложеното на такъв обет се нарича понякога "светиня Господня" или

"велика светиня Господня" (Лев. 27:21, 28). На свещената война се гледа

като на средство за защита от изтребване на народа и за предпазване от

езическо проникване. Затова на първо място се унищожават идолопоклонни

ческите култови предмети (срв. Втор. 7:5, 25). Понякога добитъкът е запаз

ван като плячка (Втор. 2:34 сл.) и са пощадявани девици (Числ. 31:14 сл.;

Съд. 21:11).
Кръвно заклятие се прилага не само спрямо езичници, но и спрямо из

раилтяни -- при увличане- в идолопоклонство и престъпване на завета с

Яхве (срв. Втор. 13:12 СЛ.; 2 Царств. 21:6 сл.; Съд. 20:48 и др.). Натрупването

на грамада от камъни над осъдения за важно престъпление и специално за

идолопоклонство трябва да напомня за сторения тежък грях.

, Съвременните изследователи дискутират, до каква степен са изпълнява

ни предписанията за херем, без да се отрича древността на този обичай.

Несъмнено в разпоредбите и в описанията има вложена идея поколенията

да бъдат предпазени от отпадане от истинския Бог и затова хиперболата би

могла да е важен елемент в тези разпоредби и описания. Затова навярно

херемът се споменава nOBeQe в книга Второзаконие.

НазореЙст,во. Посвещениетона един мъж или на една жена за определе-
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но време H~ Господа се нарича "наЗОРСЙСТDО". Това е доброволен акт. Засви- 481
детелствувани са само отделни случаи на подобно посвещение за ц~л живот

от страна на родители - на пророк Самуил (l ЦаpCTn. ]:]]) и на Самсон

(Съд. ]3:3-5). .
Според някои автори (Г. Грей) трябва да се различава първоначалното

"вазорейства", което е пожизнено, и може да е следствие от личен обет или

;)1' страна на родители, и по-късното- за определено време, което се пред

вижда в книга Числа. Според други (Айхродт, Р. дЬО Во) идеята за назо

рейства се развива с течение на времето като първоначално тя има елемент

на посвещение при свещена война. Това се вижда от разказите за Самсон,

който е назореЙ. Въпреки назорейството си вследствие' на битки с филистим

ците той е постоянно в досег с мъртви тела, което по-късният закон гледа

като нарушаване на обета.

Назорейството има за своя основа общото разбиране за обети, както и

свои специфични черти. Назореят (naz'ir - от niizar - "посвещавам"; срв.

niidar - давам обет) дава обет да се въздържа от вино и упойващи питиета,

както и от каквото и да е, приготвено от грозде, да не стри:нсе косите си

u да пе се докосва до мъртъв човек. Въздържането от вино е и един протест

срещу пиянството, което е едно социално зло. То не е лесно в една страна,

в която водата не е в изобилие. Оставянето на косите и на брадата да растат
има свой паралел в закона за петдесетата година, когато лозето остава ис

подрязвано, като посветено на Бога. То е и свидетелство за чиста вяра в

противовес на онези израилтяни, които се увличат в идолопоклонство и

бръснат своите глави (срв. бръсненето на цялото тяло на египетските жре

ци). Изискването за левитска чистота свързва назорейството със свещенство

то и левитството, със служението на истинския Бог. Ако някой почине -в

присъствието на назорея и той се докосне до него, счита се, че обетът е

нарушен. Назореят трябва да се избръсне, да принесе в жертва за грях гълъб,

във всесъжение друг гълъб и в жертва за вина едно агне. След това той

трябва отново да започне изпълнението на обета си (срв. Числ. 6:1-12).
След привършване на дните на обета назореят трябва да отиде при све

тилището (скинията, храма) и да донесе за принасяне в жертва едно мъжко

шиле (едногодишноагне) за всесъжение,едно женско шиле в жертва за грях

и един овен за мирна жертва (Числ. 6)4). Към 'мирната жертва трябва да

се прибави безкръвен принос: безквасни хлябове и възлияние. Назореят се

остригва и косите му се поставят под мирната жертва върху огъня. След

това той може да пие вино и с мирната жертва се устройва обща трапеза

на бл.изките му (Числ. 6:15-2]).
В книга Числа се регулира древният обичай за назорейство. То обаче е

нещо повече от един обихновен обет. Както отбелязва пророк Амос, Бог е

издигналпророци и назореи сред Израил. За съжалениенародът не е оценил

това и е дал вино на назореите и забранил на пророците да говорят (2: 11
сл.). В тези думи проличава схващането, че назорействоmо е и харuзма. То

трябва да отговаря на Божие призоваване, да има всецяло посвещаване на

Господа в живо свидетелство на чистата вяра. 'Св. Йоан Кръстител е дал в

този смисъл обет за доживотно назорейство (срв. Лук. ]: 15; Мат. 11:8). Дали
ап. Павел е дал точно такъв обет (Деян. 18:18), не може да се отговори

точно. От Деян. Q]:23 сл. се узнава, че той приключва обет заедно с други

християни. Според Евсевий Кесарийски св. Яков, брат Господен. бил назо-
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482 рей (Църк. ист.,- 11.23.3), както и Банус, възпитател на Йосиф Флавий, който
. вероятно е едно и също лице с Буни, споменат във Вавилонския талмуд като

ученик на Иисуса Христа (ВЖ. Sanhendrin 43а). Християнското монашество не

е в генетична връзка с назорейството, тъй като назореят не е длъжен да бъде

безбрачен. Все пак монашеството стои близко До~този вид обет, понеже е'

пожизнено посвещение на Бога в безбрачие (самоскопяване в духовен сми

съл) заради царството небесно (срв. Мат. 19:12).

, I
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§ 91. 483

ИДЕЯТА ЗА ЗАМЕСТНИЧЕСТВОТО ПРИ

СТАРОЗАВЕТНИТЕ ЖЕРТВИ

Идеята за замеСТНИ'lеството при жертвоприношенията е широко разnро

страueuа. Докато в царСI<ите гробници в Ур близките от свитата на покойна

та принцеса или починалия цар приемат като съдба да бъдат умъртвени, за

да служат на-Fосподарката или господаря сии в отвъден свят, в други гроб

ници и специално в египетските виждаме заместители на хората, които тряб

ва да съпровождат умрелия - статуетки и изображения. Тези случ'~и нямат

пряко отношение към жертвопринасянията в светилищата, но са показател

ни за разбиранията на древните източни жители.

Идеята за заместничество не е чужда и в старозаветния култ. Грехов
1/остта трябва да се измие чрез принасяне иа жертва. Жертвеното животно

трябва един вид да понесе греха на хората. Това е изразено твърде ясно при

жертвоприношения (специално на деиа) и изпъква в разказа за заменяне на

Очиm:ение с "козела за отпускане" ("козел отпущения" - Лев. 16:10). Жи
вотното понася далеч човешките грехове. Същото проличава при принасяне

телица в дол, когато е извършено убийство и убиецът е неизвестен. По зако

на за възмездието вината би трябвало да падне върху цялата община. Жерт

вата отнема обаче тази вина от общината и слага край на възможни кръвни

отмъщения (срв. Втор. 21:1 сл.). Полемичният тон против човешките

жертвоприношения (специално на деца) изпъква в разказа за заменяне на

Исаак с жертвен овен (Бит. 22:12-13).
Жертвата е свързана не само със заместванена човека. Жертвоприноще

нието е многостранен акт и би се стигнало до опростяване, ако се търси

само прокарана идея за заместничество. Причините са много. Тя е дар,

средство за общение с Бога и ближните, за опрощение на грехове; тя е и

молитва, която трябва да бъде, чиста (затова се принасят само култово

чисти животни), за да бъде приятна на Бога. Кръвта на жертвеното животно

служи като символ за очистване (срв. Лев. 17:11) при всяка една жертва, тъй

като грехът тегне винаги. В случай на осъзнато по-голямо прегрешение се

пристъпва жъм специална жертва. При жертвоприношението за грях чрез

обреда се подчертава също откосваието на съгрешилия от общението с Бога

и с близките и сънародниците. Няма я paдocтra от мирната жертва и общата

трапеза.

Жертвата сама по себе си не е магическо средство за опрощение на

греховете и за помирение с Бога, за въздействие върху Него. Влаганата идея

за заместни'lество при жертвоприношението е в CТPOFO ограничени раМI<И.

Опитът за култово uзnмненuе на задълженията към завета с Бога без да се

обръща внимание на етичните изисквания довежда до оправдана полемика

на пророците против жертвите (срв. Ис. 1:11-17; Иер. 6:20; 7:21. сл.; Ос. 6:6;
,Ам. 5:21 сл.; Мих. 6:6 сл.). Пророците изискват послушание към Господа,

, изпълнение на Неговия закон, вършене на правда (срв. Ис. 1:16; Иер. 7:23;
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484 Ам. 5:24). Дори излиза като че ли те са по принцип против жертвоприноше

нията. Но полемиката не е само против нечестиви жертвоприношения, кога

то в конкретен случай се потъш<ва справедливостта, а изобщо против опити

за влизане в общение. с Бога, когато се нарушават етичните норми. Затова

Фиг. 314. ЧеР!!1I дроб. Модел 0111 Хацор (ХП16. пр. Хр.),

който служи за lIanbl1lCmBue на жреца при гадаеJlе по черния

дроб Jlа жерт6еНО1/l0 жи60mJlО; Надписи ПОСОЧ6аm

значеЩlето 1111 оmдеЛllиmе Чllсmи lIа дроба /1. тa,,'ЪiJ случай. За

zaQllellemO срв. и Иезек. 21:26. Вuсочиll'l 1111 модела 7,7 С.Н.

Израелсtlu музей, Йерусалuм

например пророк Исаия казва от Божие име: "Душата Ми мрази вашите

новdмесечия и празници... , когато умножавате молбите си, Аз не слушам:

ръцете ви са с кръв пълни" (Ис. 1:14---15).
Чистата :ж:ертва, която понася греховете на човечеството, е Рабът

Господен, Месия (Ис. 53: I О.' Той е единствената в пълен смисъл на думата

заместителна :ж:ертва или както се казва в евангелието според св. ап. Мар

ко "Син Човечески... даде душата си (живота си, ек. н.) откуп за мнозина"

(Марк. 10:45).
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§ 92. ./8.)

МОЛИТВА, ПОСТ, БЛАГОСЛОВИЯ

Молитва. Молитвата трябва да установи лична връзка с Бога и затова

е ос/ювополо:нсен религиозен акт. Тя е обществена и частна. Като обществена

съпровожда другите богослужебни актове и има различни форми: благо

словение (срв. Числ. 6:22 сл.), проклятие (Втор. 27:14 сл.), формула - напри

мер при обряда с горчива вода (Числ. 5:21 сл.) ит. н. Пророк At.40c говори

за песни, придружаващи жертвопринощенията (Ам. 5:23), които са молитви

в ритмична и музикална форма. Поставянето на певци от ДавИд и Соломон

при богослужение свидетелствува, че древният обичай за литургически мо

литви намира една по-изящна форма на изява (срв. 1 Парал. 25 гл.).

В Стария Завет забележителио място заемат молитвата на Моисей след

еъгрещаването на народа в пустинята (ИзХ. 32: 11 сл.), на Соломон при осве
щаване на храма, в която е изтъкнато духовното значение на дома Божи (3
Царств. 8:23-61), на тримата момци в огнената пещ (Дан. 3:52-90), на

пророк Даниил (Дан. 9:4--27) и др. Тези молитви нямат винаги литургиче

ски характер (срв. и молитвата.на Езекия - 4 Царств. 20:3 сл.), но в тях са

изразени мисли, изляти са чувства, които са общи за целия народ и не са

специфични само за една епоха.

Фиг. 315. По/(лон пред жертвеник (Храм на

богиll.'"nа Иштар, Асур, Х1l1 в. пр. Хр.).

Изображеllието показва nоследоватеЛllост на

заставане в молитва в светилището и

КОАеЩlчеJlе след това, с издигната дJfСJlа ръка.

Посочваllето с пръст отговар." на протегната

ръка при elunm..,Jluтe. Релеф върху жерmвеllик.

Хра.•, lIа Ишmар в Асур (ХIll в. пр. Хр.)

в Псалтира са включени множество молитви, които намират по-късно

одухотворено значение в общественото богослужение. В. някои от тях иМа

изрази, които свидетелствуват за връзката им с жертвоприношенията и бо

гослужебния чин изобщо (срв Пе. 19:4; 25:5; 26:6; 65:13 СЛ.; 80:4; 108:22 и др.)

и за пеененото им изпълнение в храма СПе. 47; 66; 94; 95 ит. н.). Степенните

псалми (119-133) са поклонническии се пеят от левитскияхор по стъпалата

от женския двор към двора на израилтяните (срв. и Пс. 83).
Общи названия за молитват~ са 'iitar и t"p(h)illa, с които се изразява

молеБНия, оросителния им характер. По-частно се I>азличават хвалебна

(прославяща Бога - tChillii), благодарствена (t6da) и просителна (tChinna).
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486 Освен богослужебните молитви, които се изричат в храма (и в други

светилища преди централизиранетона култа) в Стария Завет са запазени

случаи на молитви с обществеlЮ значение, които са произнесени на други

места. Песента на Девора и Варак е по своя характерблагодарственамолит

ва (Съд. 5 гл.). Животът на пророците, например ва Илия и Елисей, е изпъл

нен с молитви, които съпътствуват обществената им дейност (срв. 3 Царств.

17:20 - молитвата за сина на вдовицата; 18:36-37 - в която изповядва

истинския Бог и моли Той да обърне сърцето на народа към Себе Си, и

Т. н.). Също И пророците, от чийто подвиг в слово и дело са запазени писме

ни творения, се молят често (срв. Иер. 1:6; 4:10; 7:16; 11:5; Лвак. 1:3; Йона
2:2-10 и Т. н.). Тяхната молитва е диалог с Господа (Ам. 7:1-6). t

Млетото за молитва е на планина (Кармил - 3 Царств. 18:36), в пусти

нята под хвойна (3 Царств. 19:10), в горница (Дан. 6:10) - там, където вяр

ваuщят се изпълва с молитвен дух. След вавилонския плен има обичай мо

литвата да се отправя с лице по посока на Йерусалим (срв. Дан. 6:11). По-
/късно в това направление са ориентирани синагогите извън свещения град.

;' Времето за моление е различно. Пе. 4 е образец на вечерна молитва, а Пе.

5 - на утринна. Има обичай и за трикратна дневно - вечер, сутрин и по

обяд (срв. Пе. 54:18 и Дан. 6:11), т. е. в третия, шестия и деветия час, незави

симо от двете редовни храмови служби вечер и сутрин.

I

1·

Фиг. 316. Молитвени жестове (Наво царство,

Египет). На изображението са nоказа"и
последователно жестовете с прострени ръце напред в

изправено положение, на колене и НUЧКО.'1f с допиране на

лицето до земята - символизиращи npUMupellue и

преклонение, с просба

Често молитвата се отправя като вярващият израилтянин е прав (срв.

1 Царств. 1:26; 3 Царств. 8:22; Иер. 18:20). Положението се сменя в течение

на молитвата. Соломон се изкачва на специален амвон (подиум) при осве

щаването на храма, застава на него, а след това коленичи и вдига ръце към

'небето (вж. 2 Парал. 6:13). Израилтяните заедно с Ездра най-напред четат

Закона прави, а след това в знак на покаяние се покланят и падат ничком,

докато левитите им казват да станат и прославят Бога (Неем. 6:3 и 5). Пре
кланяне на главите и коленичене (срв. Пе. 94:6;. 3 Царств. 8:54; Ис. 45:23),
издигане на ръце (3 Царств. 8:22, 54; Пе. 27:2; Ис 1:15), покланяне.жато се

опре челото до земята (срв. Пе. 5:8; 98:5, 9) съпровождат молитвата,' съоб-
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разно съдържанието и. Древният израилтянин се държи подобно и в свет- 487
ския си живот - пред царя или пред лице, на което се ОК;lзва почит (срв.

1 Царств. 24:9; 2 Царств. 9:8; 3 Царств. 2:19; 4 Царст. 1:13; 4:37; Ест. 3:2 и

др.).

Пост. Той има характер на воздьржание вьв врозка с различни случаи в

живота: като изява на благочестие, при бедствие, тревоги, покаяние, траур.

Постът може да бъде и част от обществено посвещение. Еврейските термини

за постене са различни - наред с ~иm (постя) и ~6m (пост) образно сегово

ри за смиряване на душата (Ис. '58:3), неядене на хляб (l Царств. 28:20),
смиряване (3 Царств. 21:29). 70-те употребяват глагqла уТ\ат€бro, който обик

новено означава неприемане на храна по религиозна причина, но и "гладу

вам" (срв. Мат. 15:32; Марк. 8:3; 2 Кор. 6:5). Фактичес~и старозаветният пост

е характерен с въздържание от всякаква храна и всякакво питие, включител

но вода.

В Закона се предвижда един постен ден, задължителен за всички из

раилтяни - на 10 тишри (седмия месец) (Лев. 23:27). През цялата израилска

история народът се призовава да пости и когато настъпят извънредни тежки

обстоятелства (срв. Съд. 20:26; 1 Царств. 7:6; 2 Парал. 20:3 и др.). По време

на плена започва да се пости няколко дни в спомен на разрушаването на

Йерусалим и на храма от вавилонските войски: в 9-ия ден шi. четвъртия

месец за падането на Йерусалим (срв. 4 Царств. 25:3 сл.), на 10-ия ден на

петия месец за разрушаването на храма (срв. Иер. 52:12 сл.), на втория ден

на седмия месец поради убийството на Годолия (4 Царств. 25:23-25), и на

десетия ден на десетия месец във връзка с първата атака срещу Йерусалим
(4 Царств. 25:1). Пророк Захария предрича, че ще дойде ден, когато тези дни

от постни и траурни ще се превърнат в радостни (8:19). ~ книга Товит се

говори да постене и като духовно упражнение (12:8).
Времетраенето на поста е различно. То варира от един ден (l Царств.

14:24), три дни (Ест. 4:16), седем (1 Царств. 31:13) до четиридесет дни (Изх.

34:28; Втор. 9:9; 3 Царств. 19:8).
Св. Йоан Кръстител изисква от своите последователи да постят. Иисус

Христос поставя ударение на вътрешното настроение при постенето в проти

вовес на показното държание и пос~чва значението на поста за християните

след Възнесението. Това е в съгласие с пророческото изискване за добри

дела по време на поста (срв. Ис. 58:6). Сам Иисус Христос пости 40 дни

преди изкушението в пустинята (срв. Мат. 4:2). Същевременно се споменава,

че фарисеите постят два пъти в седмицата (Лук. 18:12).
Благословия. Тя включва елементи на прослава на Бога и израз на б.л.а

госклонност към някого. Благословение може да се дава по време, на' бого'~

служение и в обикновеlJИЯ живот. Прослава на~Бога се среща H~~~O в
поезията и включ:ва подкана за богослужб~I(СРВ. Пе. 102:-1 Сл.; 103:1, 35; С1>Д.

5:2). Призив за подобна възхвала има и по време на богослужебните събра

ния (срв. Пе. 25: 12).
Честа е формулата "благословен е" или "благословен да бъде" (срв. Рут'

4:14; 1Царств. 25:32): Пожелава се успех, като се.влага разбирането, че всяка

благост и всички добрини са, от Бога (срв. Бит. 39:5; Лев. 25:21). Благослов~
нието е за духовно и физическо дорруваНе - най~~че дълъг· живот; изоб1\:

\[ще, спасение от врагове и сили (Бит. 39:5: Ле, 3;8 и др.), но то q: свърЗва
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488 и с личното нравствено поведение (срв. Пе. 28:4--5). Бог благославя човека,

който спазва Неговите закони (срв. Втор. 7:12 сл.; Изх. 23:25).
Израилтяните се благославят един друг: родители - децата (Бит. 27:27

сл.; 31:55; 48:9), семейството - негов член (Бит. 24:60), народните ръководи

тели и свещениците - народа (Лев. 9:23; 1 Царств. 2:20; Числ. 6:23 сл.).

Формулата за благославяне от страна на свещеника е тази: "Да те благосло

ви Господ и да те опази! Да погледне милостиво към тебе Господ със свет

лото Си лице и да те помилува! Да обърне Господ към тебе лицето Си и да

ти даде мир!" (Числ. 6:24--25). След Бсяка част на тази благословия народът

отговаря с "амин". Според едно юдейско предание свещенихът произнася

благословиятакато вдига ръце (срв. Лев. 9:22) над главата си, а първосвеще

никът само до челото, където е златната пластинка на кидара му с надпис

"Светиня Господня".

Спасителят благославя по обичая храната и хляба (Марк 8:7; 6:41), като
отдава благодарение. Св. ап. Павел свидетелствува за употребата на благо

словения в църковните ёъбрания (срв. 1 Кор. 14:16-19).

Молитвата, ПQ<;IЪТ и благославянетоса 6 УlJотрёба и от езическите народи на древния.
Близък Изток. ПО//Jlкога формите им са m6Ьрде близки до застъпваНllте в живота па израилтя

ните и наличните в Стария Завет. Те оба'lе са nРОlJити с политеистични идеи за разлика от

\{зраилските. ДревноеГlшетсккrе молитви например са често Bъn ВИД на ХИМJIИ. В 1'ЯХ проли

чава доверисто lIа молителя в бога, към когото се обръща, поставяйки го ва първо място

в пантеона. В еДllа молитва към Амон се казва: "Отговаря ли на (природата на) твоя слуга

да върши грехове, то на господа отговаря да -бъде милостив". М.отивът за греха, като едва

неизбежна реалност, се съпътствува със схващането, че човек може да бъде освободен от

отговорност за греха чрез заклинателна молитва. В еДИII подобен молитвен ,'екст lIа акадски

език вярващият месопотамски жкrел посочва всеобщата греховност (,.Има ли някой, който

не е еъгрешил против своя бог") и привежда свои грехове - лъжа, кражба, свеТО1'а1'СТВО,

култова нечистота и други срамни неща, а накрая иска вината му да бъде загладена. Подобна

е и една молкrва-заклинание към боговете Ану, Енлил и Еа. В нея са посочени и последс1'ВИЯ

та от греха: болест, главоболие, страх, провал, изоставеност и 1'. н., т. е. текстът може да

послужи при разли.щи случаи, за да се постигне избавление от постигналото молкrеля. Съ

всем ясно проличава обредово-магическата страна на езическите молитви обаче в един уга

РИ1'ски текст; "О, Ел! О, синове на Ел! ... Ел, побързай! Ел, дойди бързо! ... С бойuа секира,

О, ·Ел! ... Пор~и всесъжение1'О, о, Ел, поради устаиовената жертва, о, Ел, поради утринната

жертва, о, Ел ,
Пость1' В Месопотамия се устаIlОВЯВII, за да се избегне нещастие - например 13 15-ия

ден на месеца. В постиня ден не трябва да се работи и начева важно дело (срв. вълчите и
миши празШfIЩ у нас като езическа отживелица).

Благослови:телии формули са налице и във финикийски текстове, като се употребява

същият глагол, известен нн от еврейски език (brk). Това би трябвало да се очаква поради

голяма1'а близост на фИIШкийския с древния еврейски. Под "благославяне" се разбира пре

даванс на щастие, жизнена сила и успех. В иадпиеи често се срещат подобllИ изрази; "Мел

карт да благослови моите потомци с живот"; "Нека боговете благословят моя път": "Х (да

ден човек) препоръчва У (друг човек) на едно божество за благословение" и т. н. Прави
впечатлеЮlе все пак, че в множеството големи текстове от Yгapкr, Финикия (и Картаген),

Месопотамия и Египет не е налице онова б'лагословение, което е познато от Стария Завет,

Обикиовено в МОЛИ1'вите се изпросва от някое божество конкретно благополучие - лично

или на близки хора.
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§ 93. 489

КЛЕТВА И ЗАКЛЕВАНЕ

Клетвата е широко разпространена в древните близ'коизточни страни.
На акадски (който е семитски език) техническият термин е nisum и той се

свързва с ЬаliЧum ("да живее"). Така древните месопотамски жители се къл

нат в живота на даден бог или в живота на царя. Клетвата се употребява

и в правната област, например тя играе важна роля при очистването (срв.

зак. Хамур. § 125 сл., зак. на Ешнуна § 36 сл.) или изявата на невинност

(или при друго изпитание) (срв. зак. Хамур. § 2 за изпитание с хвърляне

в реката, при което спасяването важи като свидетелство за невинност). В

договорите обаче не е необходимо да има клетва. Тя не се изисква и от

съдебни инстанции.

В Египет терминът за клетва е 'п1}. ("да живее") и се свързва с определен

бог или цар ("нека бог живее за мене", "нека царят живее за мене"). От

някои древни египетски паметници се вижда, че е имало често лъжливо за

клеване (срв. Поучение на Аменемопе, около 1000 г. пр. Хр.), а по-късно се

появява и поговорка: "Онзи, които бърза да даде клетва, иска бързо да

срещне своята смърт". В противовес на обичая в Месопотамия при хетите

клетвата се употребява в някои случаи когато се сключва дого'Вор. В ханаан

ски (финикийски) текстове клетвата понякога се употребява в смисъл на обет

(например такъв дава Керет в светилището на Ашера и Елат да плати двой

но сребро и тройно злато, ако придобие жена).

Израилтяните дават клетва както по отношение на себе си, така и спря

мо други лица (срв. 1 Царств.3:1?; 2 Царств. 21:17; 3 Царств. 22:16). В някои

За "кълна се" и "клетва" древните израилтяни употребяват съответно

думите·.sаЬа' (nisba') и sCbu'a. Опитът коренът на тези Д!Jе ДУМИ да се постави

във връзка с seba - "седем" не е сполучлив, въпреки че не съвсем отдавна

М. Р. Леман отново поставя този въпрос. Възможната връзка би трябвало

да се отхвърли преди всичко поради следното. 1. В Стария Завет няма текст,

в който "кълна се" ("клетва") да е във връзка с числото седем. При изясне

нието на значението на името "Вирсавия" (Бит. 21:23-31; 26:31-33) неза

висимо едно от друто се дават две изяснения - а) назоваване Вирсавия,

понеже е имало договор, придружен с клетва, или б) тъй като е имало седем

кладенци.в местността. 2. Самият анализ на корена sb', както се употребява

в Стария Завет, не потвърждава някаква връзка между "кълна се"· и "седем".

3. Употребата на това число в религиозни обреди и при договори показва

само специалното му значение - както при израилтяните, така и при други

те древни народи от Близкия Изток. А 'те нямат за думите "кълна се" и

"клетва" специфичния за библейския еврейски език корен SЬ'.Следователно,

когато Авраам предава на Авимелех седем женски агнета, играе роля число

то седем изобщо като свещено, а не връзката му с клетва (срв. Бит. 21:29-
30).
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490 случаи клетвата се доближава до проклятието - нека Господ ми направи

това и това (срв. 1 Царств. 3: 17).
Клетвените (ftормули са различни: "кълна се в Господа" (Яхве), "кълна

се в името на Господа", "жив Господ". Интересна е И двойната формула:

"Кълна се в твоя живот и в живота на твоята душа, това няма да сторя".

Това е клетва на чужденеца Урий пред цар Давид (2 Царств. 11: 11). Повторе
нието напомня наличната :клетва в една :клинописна таБЛИЧ1<а от Амарнен

СКИЯ архив (М! 256). Несъмнено езиковото влияние на околните жители е

неизбежно, но в случая клетвата изрича неизраилтянин и в нея проличава

чуждият колорит. Самото заклеване в царя (срв. и в Месопотамия и Египет)

идва в Израил сигурно от Ханнан заедно с царския институт.

Трудио е да се говори за профанни клетви и за свещени, тъй като всяка

клетва в края на краищата се свързва с Божие действие - дори когато

клетвата е в името на даден владетел. Тя в повечето случаи съвсем ясно

предава една изповед на Господа (срв. Ис. 19:18; 45:23; 48:1). Но клетвени

обещания дава и Сам Гоcnод: "жив съм Аз" (Ис. 49:18), "кълна се в Мене"

(Бит. 22:16), "кле се Господ в Своята светост" (Ам. 4:2;·срв. Пе. 88:36) и

др. В подобни случаи богословски се изразява увереността за обещаното от

Господа, тъй като Той е истинският живот и пълнота на светостта. Често

се изразява увереност в изпълнението на обещанието за получаване в на

следство на св. Земя, за трайността на Давидовия род (срв. Пе. 88:4; Ис.

54:9 сл.) и др. Понякога по такъв силно образен начин се утвърждава наказа

нието за Израил и Йерусалим (срв. Числ. 32:10; Ис. 14:24 сл.).
С клетва може да се обвързват и следващите поколения (срв. тази на

Иисус Навин за гаваонците (Иис. Нав. 9 гл.), която се спазва от цар Давид).

Според А. Маламат подобни клетви има при хетите (в такъв смисъл Мурси

лис II изяснява нататъшната задължителностна договора между баща му

Шупилулиумаи египтяните).

Клетвата се придружава и с някой жестове. Авраам се заклева пред

содомския цар с думите: "Дигам ръката 'си към Господа Бога Всевишни"

(Бит. 14:22; срв. Втор. 32:40). В друг случай, когато този библейски пат

риарх заклева своя слуга Елиезер, той изисква слугата му да постави ръ:ката

си под бедрото му (Бит. 24:2). Вдигането на ръка символизира несъмнено

призоваването на Бога, а поставянето ръ:ка на бедрото - навярно, както

изяснява А. А. Олесницки, че клетвата засяга целия род (вж. проф. Ив.

Мар:ковски) ..
Клетва се полага и при свидетелски показания (срв. Притч. 29:24; Лев.

5:1) и се изисква тази клетва да бъде истинна, което е в духа на Божията

заповед "не лъжесвидетелствувай" (Изх. 20:16). И в други случаи изрично се

заповядва: "Не се кълни лъжливо в Мое име, и не осквернявай името на

твоя Бог" (Лев. 19: 12). Клетвопрестъпникът е предоставен на Божия. съд

(срв. 3 Царств. 8:31 сл.; Зах. 5:3). Ако някой не е казал истината, когато е бил

запитан под клетва, при осъзнаване на греха си трябва да изкупи сторе'ното с

жеР1'ва за. вина - една коза или овца. При ,жертвоприношението свещеникът

го очиства от греха (Лев. 5:6).
Тъй както в Египет в по-древно време, така и в Израил клетвите запо

чват често да се нарушават или да не бъдат истинни. Израилтя.ните изглежда

се кълнат за щяло и нещяло. Поради това Иисус син Сирахов съветва човек
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да не се приучва често да се кълне и да греши с неправедна клетва (Сир. 491
23:8-14).

Примерътна св. апостоли показва, че клетватане е отречеll0. Ап. Па

вел употребява клетвени изрази: "Бог... знае, че не лъжа" (2 Кор. 11:31),
"Свидетел ми е Бог" (Рим. 1:9), "Аз казвам истината в Христа" (Рим. 9:1).
Явно е, че когато Иисус Христос казва на Своите последователи да не се

кълнат ни в небето, ни в земята, ни в Йерусалим и т. Н., а думата им да

бъде "да, да; не, не" (Мат. 5:34-37), целта е да се прекъсне профанирането

спризоваването'на Божието име и с клетвенотоуверение, че се говори исти

ната. Както отбелязва проф. Марковски, не клетвата е "от лукавия", а оно

ва, което е обусловено в нея от нередните отношения между хората. Неис

тинното в нея е "от лукавия" и това християнитетрябва да избягват. Лъжа

може да бъде изречена и при думите "да, да; не, не".

Клетвата е в употреба и в Кумран (срв. lQS 5, 8; lQH 14, 17). По-късно
в талмудическото право се изисква клетвопрестъпникът да бъде и бичуван .

.~

.l>иблеЙска археология



492 § 94.
СТАРОЗАВЕТНИПОНЯТИЯ ЗА ЧИСТ

И НЕЧИСТ ОТ РЕЛИГИОЗНО ГЛЕДИЩЕ

Предписания за ч~стота и култово o~cт-вaHe съществуват при всички

народи на древния Близък Изток. Египтяните например имат сложни ритуа-,

ли за о'шстване както на човека, така и на. съсъди и .предМети,·с KP~TO той

е в допир. Специално внимание се отделя на очистването на мъртвите. Цел

та е чрез тези обреди човек да се предпази от оскърбление на боговете.

Поради това измиванията и къпането са от голямо значение. В двореца има

"ц~рски главен мияч" и "царски главен избелител". Особено са строги·пред

писанията за очистване на египетските жреци. Те са длъжни да бръснат пiа

вите си, да се обличат в чисти ленени дрехи и да бъдат обрязани. Самият

фараон, който е и върховен жрец, се очиства ритуално всяка сутрин при

обличане.

Обреди за очистване са засвидетелствувани също при вавилонците и

хетите. При тях има ритуали на заклеване и изгонване на болести, очистване

на роби и чужденци в техните 06.щини, а специално при хетските жреци обре

дът за о'шстване е твърде сложен. Налице'са и някои обреди подобни на

израилските, като тези преди участие в религиозни церемонии, за прокаже

ните, за жените след раждане и други.

Тясната врьзка .между святото и нечистото проличава и в израилските

закони. Святото и нечистото не трябва да се докосват. Така например е

забранено, който и да е човек, дори и свещеник, да се ДОIIИра до Ковчега на

завета. Забранява се и докосването до тяло на мъртвец и изобщо до труп.

Жената след раждане подлежи на очистване. Свещеникът след служба тряб

ва да си свали свещеническите дрехи, с ко.ито е пристъпил в скинията или

храма, защото са свети. По-късно и ДO~OCBaHeTO до каноническите книги на

Стария Завет правят ръцете "нечисти", т. е. те трябва да бъдат очистени, за

да може да се докосват вече до нещо профанно.

Несъмнено в обредите за очистване и в понятието за чисто и нечисто

при израилтяните има архаUЧllИ обичаи. Те не са просто отменени, но са

преосмислени и изпълнени с ново съдържание. Xиrиеничните потребности

са съчетани с идейни акценти. Древният обичай да се явява някой пред висо

копоставено лице приличио облечен и чист телесно се взима като предпо

ставка на изискването да се пристъпва така и към Бога, Който е Творец на

света и стои над всичко.

Централно място в законите за култова чистота заема вярата, че едни

чък Яхве е истински Бог и всичко Негово е чисто - както светилището Му,

така и Неговата земя - земята, която Той е обещал още на патриарсите и я

е дал на тяхното потомство. Езическите богове и езическата земя са нечисти.

Поради това всяко идолопоклонство и магьосничество (извикване на духо

ве) осквернява. В това разбиране има важпа разлика в сравнение със схваща

нията на съседните на израилския народи, независимо от това, че и при тях
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има ударение върху собствената земя като дар от един или друг бог или 493
богове.

Общо взето предписанията за култова чистота засягат три области: хра

ната, ПОловия живот и смъртта.

Произходът на някои предписания за. забранени хра//и като култово не

чисти е трудно да се установи днес. В редица случаи обаче това е възможно

и ОТ тях може да се заключи изобщо за принципите, от които се е водил

законодателят. Прави 'впечатление, че в старозаветни текстове е изразено

схващане, че първоначалната храна на хората е растителна. Тя е благослове

на от Бога (срв. Бит. 1:29). Затова няма забрани за растения да не служат

за xpa'lia. Редица животни обаче са обявени за култово нечисти. В текстовете

се отБGлязват в тази връзка някои външни белези' (например в копитата).

Изглежда съзнателно не се посочва религиозната причина, за да не би при

по-силно езическо влияние в едно или друго време по-лесно да се изпада в

идолопоклонство като приятното се свърже с отпадане от вярата в истин

ския Бог. Безспорно видимият външен белег играе роля на допълнително

препятствие. Така в класификацията на редица животни в групата на нечис

тите се има предвид тяхната употреба в езически култ·ове. Такива са напри

мер свинята (срв. и Ис. 65:3 сл.; 66:17), заекът, чиито крака се.употребяват

като амулети, притежаващи магическа сила, камилата като жертвено живот

но при арабите и други. Нmcои животни, въпреки че са жертвени при езиче

ските народи (например бикът), остават да се считат за <[Исти, понеже са

традиционни жертвени още в патриаршеското семейство.

За нечисти са обявени както млекопитаещи, така и птици, които с2. хищ~

ни или се хранят с мърша. Тази разпоредба е в хармония с борбата против

проливането на човешка кръв. Тя намира своето доизясняване и в заповедта

да не се яде кръв изобщо. Кръвта се употребява от съседи на Израи:ri'като

средство за влизане в живота на дадено божество и стимулиране на екстаз.

За израилтяните пък тя принадлежи само на Господа (Яхве). Тя е признак

за душата (живеца, живота), а жизнодавец е само Господ. Следователно не

е възможно да се влезе в контакт с Бога посредством кръв, пролята, освете

на' на жертвеника. Това предпазва израилтянина от езически култ, в хайто

кръвта играе роля на посредник между човека и божеството. Забраната да

се вари козле в маЙ'IИНО мляко преследва същата цел.

В чувствени култове в Ханаан и Месопотамия сексуалната активност

има значение на влизане в отношения с нmcои божества и по-специално с
он~зи на плодородието като Ваал и Астарта. Затова съществува култова

проституция (женска и мъжка) в неимоверни размери. В противовес на тези

идолопоклоннически разбирания и практики в старозаветната религия се

подчертава плодородието като БОЭlCие благословение в резултат на вяра в

единствения Бог и изпълняване на Неговите заповеди (срв. Изх. 23:22 сл.;

Втор. 7:4, 9, 11-15). Половият живот има светски характер, а не сакрален

за влизане в досег с Бога. Езическата практика се осъжда решително (срв.

Ос. 4:12 сл.). От друга страна, всяко извънредно явление в половата област

(семетечение, месечно очистване, раждане) се счита за белег на нечистота.
Езичеството поставя ударение на почитането на починалите. Култът

към дедите не е рядко явление и присъщо само за първобитни времена. Пи

рамидите са пример на извънредно голямо 'ударение върху смъртта и почит
та към покойния. И в по-късно време се налага пророци да се борят против
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494 такъв култ и по-частно срещу извиква'Ш на духове на мъртъвци (срв. Ис.

8:19; Втор. 18:11). По тази причина в Закона се счита за не'Шст израилтяни

нът, който се допре до мъртвец, а за онези, които служат в светилище, имат

основни култови функции, се определя строго: свещеникът може да се допре

само до покоен най-близък сродник като майка, баща, син, дъщеря, брат,

неженена сестра (Лев. 21:1-4), а първосвещеникътняма право да стори това

и спрямо РОдИТели (21:10 сл.). Отива се и по-далеч, като се счита, че допира

нето до всяко мъртво тяло, например и на чист добитък, прави човека не

чист (Лев. 11:39).
Тези предпазни мерки в религиозно отношение имат естствено и хигие

нен аспект. По този начин биха могли да се избягнат зарази и епидемии.

Този стремеж е nOД'illНeH на идеята за запазване чистотата на вярата в ис

тинския Бог и за предпазване от увлечения в езически култове.

СпециаЛН9 място заема въпросът за нечистотата на болния от проказа.

Това е една тежка болест, за която се счита че има нЯ1<ои данни за съществу

ването и в Индия и Китай още около 4000 г, пр. Хр. К. Уйлсън предполага,

че обикновено в древност се говори не толкова за проказа в наш смисъл, но

за тежко кожно заболяване със загуба на пигмента, с наличие на пришки и

други признаци. Сигурно е,' че проказата се появява епидемично в Египет

в периода на Древното царство (около 2800--2400 г.). Мумни на прокажени

не са намирани, тъй като навярно тези болни са умирали отделени от об

ществото и не са балсамирани.

В Лев. 13-14 гл. се отдава специално внимание на болните от тази

болест. Посочват се и нейни симптоми, за да може свещеникът да познае

болестта и нареди съответна изолация на болния. Внимание трябва да се

отдава, понеже би могло да има друго заболяване(напримерфурункул,кар

бункул). Предвижда се и време за наблюдаванева хода на болестта. Също

при изцеряванесвещеникъттрябва да установи, че заболелияте вече здрав.

Причинатаза третиранена заболелиякато нечист е заразатада бъде ограни

чавана, но самото заболяване се наблюдава и от религиознагледна точка.

Счита се, че Бог е отнел милосттаСи от заболелия. Подобно е и отношение
то към случаите на зараза на дреха или къща (Лев. 13:47-59; 14:33-47),
като се държи сметка за това, че те не са живо същество. Дpexa'I:a трябва да
бъде изгорена, а къщата, за чието оздравяване не помага нищо, трябва да

бъде разрушена и материалът от нея да бъде пренесен извън селището на

нечисто място. Обществените интереси изискват това.
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СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА

КУЛТОВО ОЧИСТВАНЕ

в Закона са определени раЗЛИЧIШ срокове,' когато съответното лице ос

тава нечисто съобразно причината за това. Продължителността е различна:

един ден, три дни, седем дни, четиринадесет, тридесет и три, четиридесет'

дни, шестдесет и дори осемдесет дни (Лев. 11:24, 32; 12:4 сл.; 15:24 и др.):

Между различните средства за очистване на първо място е водата. По

добно както тя измива физически замърсеното, символически служи и за

култово очистване - както след докосване до нещо свято, така и до нещо

нечисто.СЛед като е влязъл в Святая-::святих:fiа празника Очищение, първо

свещеникът трябва да смени дрехите си 'н да се измие. Същото трябва да
стори човекът, който е извел в пустинята козела, както и онзи, който е изго

рил жертвите за грях (Лев. 16:23-28). Измиваниясе предвиждати в други

случаи (допиранедо труп на животно, Лев. 11 :24 сл.; при течение от тялото,

Лев. 15:7, 17 и др.; допиране до нечисто животно от свещеник, Лев. 22:6). С
вода се измива и металният СЪД, в който е варено .жертвено месо, но rлине

ният СЪД, употребен със същата цел, трябва да бъде счупен (Лев. 6:21). Вой
ниците, които участвуват в свещена война, също трябва да се очистят, като

изперат дрехите си и се измият.

Има и очистване с огън. През него се прекарват обикновено метални

съдове, а след това се измиват с вода (Числ. 31:16--24). Оттук е взет.повод

за обрисуване на очистването на мръсотията "на дъщерите сионски" и

"кръвта на Йерусалим" с "дух, който съди, и с ДУХ, който пали", с "пламнал
orъH" (Ис. 4:4-5).

За очистване, когато човек се допре до мъртвец, кости, гроб и до дом

на покойlШК се предписвав Числ. 19 гл. специална очuстuтелuа вода. Извън

стана (или селището) на чисто място свещеlШКЪТ трябва да заколи рижа

телица. Тя трябва да бъде изгорена и в огъня да се хвърли още кедрово

дърво, исоп и нишка от тъмночервена вълна. Пепелта трябва да се пази и

прибавя към изворна вода, за да служи за очистване в споменатите случаи.

Очистването с вода се придружава и с nрuuасяuе на жертви. Тяхното'

предназначение е обаче малко по-друго. Например KoraTO назорей поради

случайност се допре до мъртвец и стане нечист, Той трябва да до;несе за

'принасянев жертва за грях и всесъжеlшедве гургулициили два млади гълъ

'ба (Числ. 6:9 C,J'l.). Оздравелият от проказа (или друга кожна болест с някои

подобни симптоми) също трябва да донесе две птици. Свещеникът трябва

да заколи едната, да събере кръвта и в глинен съд, пълен с изворна вода, и,
след като прибави кедрово дърво, исоп И 'нишка червена вълна, да поръси

оздравелия седем пъти. Другата птица се пуска на свобода. Нататък оздра

велият трябва да се изпере, да се остриже и да измие тялото си, като това

повтаря в течение на седем дни. На осмия ден има отново жертвоприноше

ние: MЪ~O llIИЛе за вина,-С чиято кръв свещеникът помазва дясното ухо,
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496 палеца на дясната ръка и на десния крак на оздравелия; женско шиле - за

грях и овен за всесъжение с хлебен принос (Лев. ]4 гл.).

Колкото и страннада е обредността,тя в онази епоха е една необходи

мрст - свързана е с народна традиция от древни времена и служи за пред

пазване от езическо увлечение, за дисциплина, поддържане на хигиена и за·

пазване от болести и епидемии. С течение на времето обаче след вавилон

ския плен започва допъ:Лнително развитие на ритуалистиката, която поняко

га отива до крайности. Почти цялата последна част на Мишната е посветена

именно на въпроси за култовата чистота, за нарушаването И, за съдовете,

които биха били ОСI<вернени, за средствата за КУЛТОВО очистване и т. н. PeaI<
цията на Иисуса Христа е именно против казуистиката в областта на култо

вата чистота, когато се забравя един твърде важен въпрос: етиката.

В Стария Завет на редица места е изявена връзката на култовата чисто

та и IIравствеността. Към разпоредбите за тази чистота изрично се казва:

"Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет" (Лев. 19:1). Нататък
се предписват конкретни етични постъпки, наред с вя:рата в истинския Бог 
почитане на родителите, подпомагане на бедните, забрана за кражба и лъжа,

за потискане и ограбване на сънародниците, своевременно заплащане на на

емния работник още вечерта, справедлив съд и т. н. При това тези заповеди

отново често се придружават с думите "Аз съм Господ, Бог ваш" ('19:]0, 14,
16, ]8 и т. н.). Очистването в такъв случай може да се схване и като средство

за доближаване до Бога без страх от наказание. Забележително е и одухо

твореното разбиране в Псалом 23, който е предназначен за .поклонници по

пътя им за храма и има месианска насоченост. На въпроса "Кой ще възлезе

на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място" се

дава отговорът: "Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто" (ст. 3--4).
Същите мисли се развиват и в Псалом 15. В Псалом 50 се поглежда отвъд

култовата чистота към духовната (срв. 50:4 сл., 11, 12, 19), а пророк Исаия

призовава от Божие име:. "Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми

злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро,

търсете правда, избавяйте угнетен, защищавайте сирак, застъпяйте се за вдо

вица" (1:]6-17).
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§ 96. 497

ВСЕКИДНЕВНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ

Истуканите на боговете се приготовляват в Египет и в Месопотамия в

храмовите работилници, както е известно от местните извори. Там те са и

поправяни. След това жреците пристъпват към "сложен и CЪBъp~eHO таен

ритуал на освещаване, който трябва да превърне безжизнената материя в

С'ъсъд на божествено присъствие" (ОпенхаЙм). Това се извършва в нощна

церемония, по време на която с помощ на ма~ически .актове J.f формули "се
отварят" очите и устата на истукана, тъй че той може "да вижда", "да чува"

и "да яде". Измиването на устата ёе счита за ритуал, чрез който вече му се
придава святост (А. М. Блакман, Е. Oro). Поради това ежедн~вното бого

служение в египетските и месопотамските храмове е фактически оказване на

почести на божеството, каквито се оказват на владетеля, и поднасяне на

храна, за да се нахрани. В Египетнапримерпри специалнацеремония ~реци

те ~,събуждат" бога в лицето на идола му в съпровод с пеене. Тогава се

поднасят жертви пред истукана, а жреците се оттеглят, за да не смущават

бога при трапезата. След като той се е нахранил, жреците измиват истукана,

обличат го с изящни дрехи и поставят жертви при второстепеннитебогове,

пред статуи на фараони и особено почитани мъже. Едва тогава жреците и

друтите служители в храма се събират в странични стаи, за да изядат "OCTa~
тъка" от тази трапеза. Обедната служба се състои само от церемонии с ка

дилна жертва, а вечерната повтаря в общи черти утринната (С. Сонерон).

Богослужението,предписано в старозаветнил.Закон, за всеки ден сутрин

и вечер показва сродни черти с езическото само в това, че то е ежедnевно.

В противовес на езическите митологични представи, според които само от

делни богове са свързани със създаването или появата на света, за древния

израилтянинЯхве е единственияти истински Бог, Творец на всичко. Поради

това подобава да Му се оказва преклонение всеки ден, а не само в съботен

и празничен. Въпреки някои образни изрази, например, че е приятно благо

ухание за Бога, жертвата не се счита за храна на Бога, а за храна на огъня

(за всесъжението - Лев. 3:11).
В Закона се предписва сутрин и вечер да се принася по едно шиле заедно

с една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт хин елей, а за въз

лияние - четвърт хин вино (Изх. 29:38-41; Числ. 28:3-8). Тази жертва е

от името на цялата община, а след централизиранетона култа в Йерусалим

ския храм - от цялото израилска общество. Ежедневната жертва не се пре

късва и в особено тежки моменти на обсада, когато се чувствувала сериозна

оскъдица на храна.

За порядъка на богослужението има повече сведения от по-късно време,

но в своята същност 1'0 остава едно и също. Нощновреме храмътиЛИ свети

лището се пази от стража на свещеници и левити. Призори се пристъпва

към ежедневнотобогослужение.Двама свещеници,облечени,както и в.сички
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498 останали, в богослужебнооблекло, когато влизат още във вътрешниядвор

около храма, подновяваткадивото в кадилнияжертвеник(принасяткадилна

жертва) и наливат маслинено масло в седмосвещника(в свещницитена Со

ломоновия храм). През това време други свещеници и левити от чредата' ,
приготовляват жертвеното животно и безкръвния принос. Тогава свещени

ците благославят народа с издигнати ръце (Числ. 6:2З)и се принася отредена

та жертва - кръвна и безкръвна. п.RИ възлиянието на виното левитският хор

започва да пее псалом, а свещениците в определен момент (може би при

псалмените строфи, означени с думата seIa(h), която не е налице в синодал

ния превод) изсвирват със сребърните тр·ьби. Тогава всички се покланят.

След приключване на установената утринна служба пристъпват израил

тяните, които желаят да принесат свои 'шстни жертви по НЯl<jt«ъв повод - ,
за прослава на Бога (всесъжение), от благодарност, по оброк, с просба, със'

съзнание за сторен грях ИЛИ за вина. Чувствата, които те изпитват, са раз

лични - радостни или тъжни, с надежда и покаяние, но във всички случаи

те идват убедени, че са на свято място и пристъпват към истинския Бог, с

Когото Израил е в завет. Пророците полагат особени усилия за одухотворе

ното разбиране на жертвата, за осъзнаване важността на нравственото по

веденИе и че именио човек има нужда да принесе жертва, а Бог не се нуждае

от нея. "Аз искам милост, а не жертва", казва Господ (Ос. 6:6). Тогава жерт

вите са благоприятни - когато има правосъдие и справедливост (Ис. 56: 1,7).
Привечер се принася вечерната кадилна жертва и отредената кръвна и

безкръвна. Свещениците благославят народа и портите на храма се затва

рят. Огънят в жертвеника продължава да гори·през цялата нощ като символ
на идеята, че Бог трябва да бъде прославян денонощно и трябва да Му се

служи непрекъснато. Този обичай е запазен на много места в православни

църкви, където гори на св. трапеза неугасимо кандuло.(акij.1Тj'tос; л.uхviа).
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§97. 501

СЪБОТА И НОВОМЕСЕЧИЯ

Названието "събота" идва от еврейската дума sabblit. В старозаветните

текстове тя се употребява най-често,като име на "седмия ден", в смисъл ка

цяла седмица (срв. Лев. 23:15 - единствен случай) и за да ,се обозначи една

особена година - всяка седма, съботна (Лев: 25:2, 8, 34 ~ др.). '
Още в древ,ността се изказват различни nредnоло:ж:еllUJl за етимология

та на тази дума и за произхода на съботния празник. ЦЪРI<ОВДИ ав'тори като

св. Теофил Антиохийски (11 в. сл., Хр.) И ЛактанциЙ (III-IV в.) виждат в
названиеточислото седем (seba'), но последният консонант не позвол;ява да

се приеме това. Някои аl;lТОРИ в наше време се ста~аят да изведат sabblit от
вавилонското sappatu (название на Д~ня на пълнолунието),като се казва, че

това е било двойствена форма,: т. е. два пъти по седем (срв. Р. Майер и:

В. Г. Ламберт). За приеманетона това гледищепрепятствува'Фактът,че пъл
нолунието е само веднъж в лунния месец, а съботата е четири пъти. Освен

това вавилонскиятsappatu не е почивен ден и дори е дата, свързана с уреж

дане на финансови въпроси. Седмият месечен ден (7, 14,21,28) никога не се

нарича sappatu и е нещастен ден, в който царят не трябва да цринася жеР1j'ва

и няма никаква забрана за работене 8 него. Най-простото и въ:щриемливо

обяснение е, че това название стои във връзка с корена sb,t - "преставам

(Да работя)", "почивам" (срв. "преставам", Бит. 8:22; Иис. Нав. ,5:1,2; Изх.

5:5). При това тази етимология се предлага в самата Би6лия (Бит. 2:2 сл.),
независимо от НЯJ<РИ филологически затруднения. Приемането на имеlJата

в древност ,8 едно или друго з~ачение не се ръководи от съвременниетимо

логически проучвания, но от това, как то звучи на народа (1'" нар. народна

етимология). Така с названието "съ60та" се отбелязв~ една граница, един

ден като граница на неделята. '
Някои автори (Й. Майнхолд, Малер) считат, че съботата отначало е ден

на ПЪЛНОJ.IYНието, тъй като се споменава наред ,с празника НОВ,олуние (срв.

Ам. 8:5; Ос. 2:13). Някои пр.ороци бяли'срещу съботата, защото имало опас

ност в увличане в астролатрия. Това не може дil се прием.t;, тъй като съ60та
та се,споменава кахо седмичен празничен ден от ПРОРОI< Исаия (66:23). Други
автори (Еердманс, Будде) виждат в забрана;rа да се пали ОГЪН в съ~оТа.(Из'f..
35:3) забрана за работа, която имали ковачите кенейци, 01' които Моисей

бил взел празника. Няма обаче никакв'и до~азателства кененците да 'сэ, има
ли тажъв празник и календар·, както и да ·са почитали Сатурн. ,Според 'трети

автори (Ф. Делич, Дорм, О. Айсфелдт) съботата отговаря на седмия ден във
вавилонско-асирийския имерологиЙ. Но седм'ият ден за вавилонците е не
щастен. (йти limnu, uhlgaJ1u), в който царят не трябва да пРинася жертва и

да пътува с колесницVа, жреците не трябва, да питат боговете, дрехата не
трябва да се сменя (1'. е. денят е траурен) и т. Н. Същевременно във Вавило
ния няма никаква забрана за р~бота в тези дни. Опитът на Н. Тrр-Синай
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502 да свърже съботата с неделята hamustum (една пета от месеца = 6 дни) е

несполучлив, понеже следващият след хамуштум служебен и съдебен ден не

е седми, но първият на шестдневната неделя.

Различните хипотези, които често си противоречат, не могат д<l разре

ша-т въпроса. Най-вероятно остава следното. Моисей въвежда съботата след

Изхода от Египет. Обособява се израилски народ и неговата вяра трябва да

намери съответен календар за своя култ. Обявяването на съботата като ден

на седмичен цикъл, посветена на Господ,;а, е самопонятно. Това не отрича

възможността при съседни народи да има ден или дни на един или друг бог.

Важното.е, че сьботата е uзключитеЛ1l0 ден на Яхве (Изх. 20:10), който тряб

ва да се държи свет (Изх. 20:8), в който трябва да има празнично събрание

(Ис. 1: 13) и почивка на всички - хора и добитък. Така съботата има свой

верноизповеден и социален характер, който не е засвидетелствуван при ни

кой друг древен народ в Близкия Изток. Съботата е ден, в който Яхве благо

воли към Своя народ.

В Закона се предвижда и съответно богослужебтю отпразнуване на събо

тата. Ежедневната жертва - кръвна и безкръвна - се удвоява (Числ. 28:9
10). В съботен ден.се сменят и хлябовете на предложението в светилището

с нови. Сменените хлябове се дават на свещениците. Преустановяването на

работа е задължително и нарушителят трябва да бъде наказан със смърт

(Изх. 31:14).
В Стария Завет няма ригористично изброяване на забранените работи

в съботен деи. В късното юдейство се забелязва тенденцията обаче за под

робно описание на забраните. В кумранската община например се забранява

да се оказва каквато и да е помощ на добитъка дори и при раждане, не се

позволява да се помогне 'на д'lвещ се (срв. Документа от Дамаск; срв. § 108).
Равините посвещават голямо внимание на съботата. В Мишната са отделени

24 глави на нея, в Тосефта - 18. Вседер Elijahu rabba се изисква в съботата

да се изучава Законът (Тора). В трактата Sabbat 7,2 се изброяват 39 забра
нени работи в съботен ден: 11 са в областта на приготвянето на хляба (като

се почне с оран и се свърши с месене и печене), 13 са в областта на приготвя

не на облекло (като се почне със стрижене на животно и се свърши с тъкане,

шиене, връзване на възел), 7 се отнасят за клане на животни извън култово,

2 относно писане (например да се изтрият две букви с цел да се напишат

две букви), а 6 са по различни случаи в ежедневието: забрана за градене,

разрушаване, угасяване, запалване, удар с чук, носене на предмет от едно

място на дрyrо. Позволено е лекуване на болен, ако е в смъртна опасност.
Разрешава се и лампата да бъде угасена, ако има страх от езичници, разбой

ници и зъл дух или пък за да може болен да спи'.' Ако обаче това се прави,

за да се спести масло за горене, то е наказуемо. За раждаща жена може да

се flOВИI<а акушерка, но се спори, дали може да се отреже пъпът, и т. н.

По-ригорозно изискване за спазване на съботата естествено има в някои
юдейски кръгове, както се вижда от Кумранеки ръкописи и от приведеното

за фарисеите (срв. Марк. 3:2). Иисус Христос възвестява, че любовта към

ближния трябва да има предимство (Марк. 3:4; Лук. 13:15), защото събота

та е за човека, а не човека за съботата (Марк. 2:27). Равините през 11 в. сл.

Хр. приемат също такова изяснение към' Изх. 31:14, но не признават никакво

отклонение от своите предписания, освен в случай на смъртна опасност.

Между съботата и неделята няма генетическа връзка. Син Човечески е
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Господар на съботата (Марк. 2:28) и с наСТЪПВ<iнето на Новия Завет недел- 503
flUJlт деfl става .,ден на Господа", ,,LЪбоmншnа nОЧU8ка" (Евр. 4:1-11), кога-

то възкръсва Спасителяти се изпълнят предсказаниятана пророците. В не

делния ден християните се събират в апостолско време на богослужебно

събрание (срв. Деян. 20:7) и откровението на св. Йоан Богослов започва

именно в неделен ден (Откр. 1:10), т. е. в ден, когато специално пребивава

в молитва като в Господен ден.

Новомесечuеmо (новолунието) е твърде древен израилски празничен ден.

Споменава се заедно със съботата (Ос. 2:13) и други празници (Ис. 1:13 сл.).

То също така е почивен ден (Ам. 8:5). Трапезата на новомесечие има релн

гиозен характер и на нея участвуват култово чистите (срв. 1 Царств. 20:5,
18, 26). Понякога родът избира един такъв ден за свой, за да принесе годиш

ната си жертва (срв. 1 Царств. 20:6,9). Празнуването на новомесечията про

дължава до новозаветно време.

В светилището (скинията, храма) в деня на новомесечието се принасят

два бика (синод. превод: телеца), един овен и седем агнета със съответна

безкръвна жертва (хлебен принос и възлияние) и още козел в жертва за грях

. (Числ. 28:11-15). Прор. Йезекиил определя в бъдните времена князът да
принася в т.ози ден бик (телец), агне и овен (Иез. 46:6 сл.).

Във връзка със съботния ден понякога се поставят и съботната и юби

лейната година (срв. Лев. 25 гл.). За тези празнични години съботата е взета

като образец за почивка на земята и за социално изравняв.ане - в съботата

почива наравно с господаря и робът, а в съботната година израилтянинът

роб трябва да бъде освободен и в юбилейната земята трябва да бъде върна

та на първоначалния собственик. Тъй като това са години, а не отделни дни,

то те ,не са съпътствувани със специално богослужение.
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504 § 98.
ГОЛЕМИТЕ ГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Думата ш6'еd (празник) първоначално се употребява за празнично съ

брание в определено време и на уречено място (срв. Числ. 10: 10; 1 Парал.

23:31). По-късно с нея се обозначават големите годишни празници (Лt:В.

23:37-38) като в този случай се използва заедно с Qag (празник) за трите

поклоннически празника: Безквасници, Петдесетница и Шатри.

От старозаветните текстове не е ясно, какви празници имат израилтяни

те преди Синайското законодателство. От факта, че Моисей казва на фарао

на да бъд'П пуснати С'ьнародниците му да принесат жертви на свой празник

(Изх. 5: I и 3), може само ЩI се .заключи, че в патриаршеските семейства са

празнувани определени дни. Култово и ка,лендарно оформяне на празниците

за Якововите потомци започва обаче едва след Изхода от Египет.

Отсъствието на сигурни данни в старозаветната история за свещения

култов календар в неговия процес на развитие е причина да се появят най

разли <111 И хипотези за произхода на един или друг празник, без една от тях

да е в състояние да приведе съответни сигурни доказателства в своя полза.

Резултатът от хипотезите е, че те са указали на възможности за местно кул

тово оформяне при дадено светилище по-специално по време на съдиите. Те

посочват и общоизраилското възприемане на действително традиционното

и отговарящо на Моисеевия закон и на желанието за прослава на Яхве и за

запазване чиста вярата в Него.

Всички израилски празници, големи и малки, са жизнерадостни. Само

постните дни и по-частно празникът Очищение имат покаен и тъжен харак

тер. Трикратното поклонничество на всеки израилтянин от мъжки пол от

12-годишиа възраст нагоре Ш:I Безквасници, Петдесетница и Шатри (Изх.

34:23; Втор. 16: 16) е по-скоро пожелание, което специално за първия се спаз

ва от мнозинството и до днес.

Пасха. Названието на този празник pesa!) (арам. pas1)a')ce извежда в

съвременната литература от различни корени: "отминавам" (срв. Изх.

12: 13), "куцам, подска чам" (като се сравнява сподска чащия танц на жреците

на Ваал, 3 Царств. 18:21), "защищавам", "покровителствувам" (срв. Ис.

31 :5). Има опити да се свърже и с акад. pasal:lU "успокоявам, облекчавам"

и с египет. ре!; "разпростирам криле над" (1'. е. закрилям) или p's!:l "удрям"
(като се мисли за десетте наказания на египтяните). Тези опити са несполуч

ливи, с изключение на първия, тъй като в тях има както езикови, така и

много исторически въпросителни.

Исторически погледнато, Пасха е вьзnомеllШlUе на съдбоносната нощ за

потомците на Яков, когато те са на последна семейна трапеза в Египет,

преди да поеМаТ пътя към Синай. Затова Пасхата е тясно свързана със значе

нието на Изхода: а) като избавление по Божие благоволение от тежката

y<lacT в Египет; б) като начало на самостоятелен живот, при който постепен-
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но се формира израилският народ. Ето защо Пасха е семеен и родов празник 505
и празник на благодарност към Яхве за спасението - една важна тема в

цялата израилска история.

ПаСХ<lта е най-старият израилски празник. По време той предшествува

празник Безквасници и почти се слива с него. В Стария Завет във всеки

случай се разграНИ'lават ясно тези два празника (срв. Изх. 34:18,24). Пасхата
започва във вечерния здрач на 14-ия ден на месеца нисан (авив), а Безквасни

ци Тр<1.е от 15 до 21-ия ден на същия месец .(Изх. 12:6, 15; Л«в. 23:5 сл.;

Чи.сл. 28: 16 сл.; 2 Парал. 35: 1, 17). В късната юдейска епоха обаче названи.ето

"П<1.схи" се пренася и върху Безквасници, въпреки. че името Безквасници про

р:ьлжава ди се употребява (срв. Й. Флавий, Юд. древн. XIy.2.1; ХУII.9.3). В

трактата на Мишна, озаглавен PCsal:lim, се вижда народното обединяване

на двата празника.

Предписанието за lIаЧUllа /Ш nразнуваllf! на Пасхата е дадено в ИЗХ.

12:1-13:16. В него се описва фактически протичането и в навечерието на

Изхода. 1. Празнуването трябва да бъде в пълнолунието (Изх. 12:6) на пър

вия месец (Изх. 12:2) ни пролетта (1'. е. авив; срв. Изх. 13:3 сл.), който по

късно е наречен нисан, когато започва ечемичната жътва. 2. Подготовката
за празника започва на IО авив-нисан, когато трябва да се избере едного
дишно мъжко агне съобразно големината иа семейството (и.зх. 12:3-5). 3.')/;
На 14 нисан вечерта (буквално между вечерите) аП1ето трябва да бъде закла-

но ·(Изх .. 12:6); 4. С китка исоп трябва да се вземе от кръвта, събрана в съд,

,и се помifжат горният праг и двата спqнеца ~a вратата на къщата, където

се яде пасхалното агне Ц2:7, 22). 5. Агнето трябва да бъде изпечено на огън

без да се счупи негова кост (12:9, 46). 6. То трябва да бъде ядено с горчиви.
треви (mtrбrТщ) и безквасен хляб (12:8). 7. Агнето трябва да бъде ядено бър-

зо като всеки е ,?блечен с Вр'Щ.ната си дреха, препасан като за път, обут със

сандали и с тояга в ры\a (12: 11). 8. Онова, което не е ИЗSjдено от агнетО,

, , трябва да бъде изгорено (12:10). 9. Всички поколеtjИЯ трябва да спазват тощ

празник (12:14, 24, 42, 47). 10. Роби и пришълци могат да уч.аствуват, ако са

обрязани (12:44, 48). '-.
в ЗаК(lна се предвиждаедна "втора Пасха" точно следедин месец (наре

чена в равинс~о време още "малка Пасха"),еВслучай когато израилтянинът

е нечист по време на празника или е на път (срв. Числ. 9:1-14; 2 Парал.

30:2) и затова не е могъл да го чествува на 14 нисан.

В историческите книги на Стария Завет са ~)Тбе.J:IЯЗ~НИ по-важн!! случаи

lIа отпразнуване на Пасхата: първата в Палестина В околностите. на Иерихон

(Иис. Нав. 5: 10-12), при царете Езекия (71~-.687.г.) и Йосия (6~9.-609 г.)
след ~зическо занемаряванена празницитеи богрслу~ението.както и Пасха

та при Ездра (2 Парал. 30:1 сл.; 35:1 сл.; 1 Ездр. 6:19 сл.).

Към времето на Иисус3' Христа за Цасха се стич'ат в 'Йерусалим юдеи
от целия тогавашен свят. Иосиф ФлавiЩ' гоnори дори за около 3 милиона

празнуващи в този град (Юд. война 11. 14.3;VI.9.3). Повечето историци прие

мат една. по-трезва цифра - под 200.000 души. Тогава не остава свободно

местеице. Местните жители трябва навреме да имат необходимо.то коли

чество животни и друга храна. Търговците.пристигат много по-рано.

Денят пред Пасхата е пъле){ с приготовления и в храма. Свещениците

от ВСИ'IКlпе 24 чреди, пристигат. Около 3 часа след обяд (Pes. У.1) приносите

лите идват в храма и когато той се изпълни, се .затварят портите на IДвора

Библейска археология



506 - на израилтяните. '1I ри изсвирване с рог започва заколването на агнетата,
като всеки приносител извършва това сам. Свещениците в две редици със

съдове съответно сребърни и златни събират кръвта. Когато съдът сс напъл

ни, кръвта се излива в подножието на жертвеника. През това време левитит('

пеят <lлилуйните псалми (112-117). Всяко ю'не се одира и тлъстината му с

бъбреците се взима за изгаряне на жертвеника (Pes. У.9). Тогава всеки се

запътва с агнето си към своето семейство. "'- -
Яденето на пасхалното агне става или в къщи за местните юдеи, или в

някоя наета стая. Агнето се изпича в двора в глинена пещ на шиш от нарова

дърво (Pes. УП, 1). На самата трапеза към определеното в старозаветните

текстове се прибавят нови неща, например 1).ar6se((пастет от орехи, плодове

и вино) и суров зеленчук в. кисела те'IlЮСТ. На интервали се пие от четири

'1<\111И вино - СИМВОл на радост. То навярно е смесено с ·вода. Има ритуални
измивания на ръцете, молитви и алилуйни псалми (112-117). Централно

място заема изпълнението на заповедта бащата' (старейшината)да изясни
ИСТОрИ'lеската традиция за Пасхата (Изх. 12:27; срв. Pes. Х.4). Вечерята

свършва бързо и народът тръгва по йерусалимските улици. Мнозина отиват

към храма и чакат разтварянето на храмовите порти в полунощ, за да вля

зат'и отправят молитва (срв. Й. Флавий, Юд. древн., XYIII.22).
Само малката сомаРЯllска община в Сихем продължава точно да спазва

обредите на Пасхата, като се събира цялата на избрано място на един склон

на пл. Гаризим (срв. Втор. 16:2, 6 сл.). За израилската религиозна общност

след РCl.ЗрушаВClнето на Йерусалимския храм жертви не може да се принасят
повече и Пасхата се превръща изключително в семеен религиозен празник.

БезкваС//ui/u. Този празник, непосредствено следващ след Пасхата, е ха

рактерен с това, че в течение на неговите седем дни (15-21 нисан; Изх. 23:15;
34: 18) се яде само безквасен хляб, а квасният е забранен. Оттук е и неговото

име: Безквасници(mа~~бt; на безквасните хлябове - a~{J..!(J)v). Някои автори

считат, 'Ie той е един с Пасха въз основа на Втор. 16:1 и народната юдейска

терминология. Вече се отбел'яза, че Пасхата 110 своето uдейтю и исторuческо

сьдЪР:ЖОlluе lIадвlluюва БеЗК(JаСНlщи. поради което нейното име се пренася

върху следващия празник Безквасници в много случаи. Това обаче не обез

личава Безквасници по значение и оби'IЗИ. Зат ога той запазва името си, за

което свидетелствува Йосиф ФлавиЙ.

Първият и последният ден на този празник се отбелязват тържествено.

В тях не се работи и има празнично събрание в светилището (скинията, хра

ма). Предвиждат се съответни жертви, между които характерно е принасяне

то на първи C/IOI1 от Ж'ътвата, който свещеникът полюшва пред Господа. С

това и с всесъжение на шиле с хлебен принос се открива жътвата (срв. Лев.

23:9 сл.). Тези обреди на празника безспорно са предвидени за времето след

настаняването на израилтяните в Палестина, когато стават и земеделци (срв.

Лев. 23:10). Старозаветните определения за него се спазват, както свиде

телствуват Пасхалният папирус и остраките от Елефантина (419 г. пр. Хр.).

Петдесетница. Нарича се често празник на Седмиците (sаЬu'бt), както

и "на първите плодове" (bikkuri'm). Това е вторият голям годишен празник,

който също е поклоннически. Той съвпада с края на жътвата на пшеницата

(Изх. 34:22), която заема важно място в целогодишната селскостопанска

дейност, отбелязана съответно в земеделския календар от Гезер. Названието

I1раЗll//К /Ш Седл-tllцшn(' идва от това, че се празнува седем седмици след Пас-
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ха, т. е. на петдесетия ден. Това дава основание 70-те да преведат името с 507
Пеv"СТ]Kocr"C,i, т. е. Петдесетница.

Характерна жертва за празника е принасянето на два хляба. замесени с

брашно от новата реколта. Това е единственият СЛУ'lай, когато се употребя
ва хлебна жертва с квас. Хлябовете не се изгарят, а се дават на свещеника,

който принася жертвата. Ясна е връзката на този празник с Безквасници.

Отначало, на Безквасници се принася 'И яде безквасен хляб. След жътвата

вече не се бърза И затова хлябът е квасен (дьо Во). В исторически аспект

това редуване показва началото на бързото излизане от Египет (безквасен

хляб) и започващия нормален ритъм на редовеи спокоен живот след наста

няването в Палестина (квасен хляб).' Равините наричат празНИl\а още

'aseret - приключващо "събрание" и даже "aseret на Пасха".

По-късно (11 в.- сл. Хр. при равините) Петдесетница се свързва идейно
със CZllluiiCKO/l/O заК()}lOдаmеJlсmво. тъй като то е на третия месец след Изхо

да. ПО някои данни по времето на цар Аса би трябвало в същия деи да е

бил поставен и друг празник - на възобновяване на завета (срв. 2 Парал.

15: (0).
Сред специалистите днес се дискутира понякога, кога точио се е празну

nал този празник. 'Във Втор. 16:9 се посочва ясно, че трябва да се отброят

седем седмици, но както излиза - от края на Безквасници. В книга Изход

това се поставя в зависимост от края на жътвата (23:16; 34:22). Календарно
това означава, 'Ie Петдесетница е на 15-ия ден на третия месец. Тъй като в

оригинала в Лев. 23: 11, 15-/6 се споменава "след съботата",садукеите, кои

то държат за буквалното разбиране, желаят Петдесетница да се празнува

само в неделен ден, въпреки че Пасха и Безквасници се падат в различни

седмични дни. В противовес фарисеите започват да броят седмиците от 16
нисан. Кумранският календар, който се отклонява от общия юдейски, IЧ:~ед

вижда друг.и дати.

. Християнската Петдесетница. (Деян., гл. 2) се различава от старозаветна-

та по произход и значение.

Шцmрu. Празникът е установен в края на календарната година, която

започва през. есента. Той е празник на беритбата ('asip) И'трябва да напомня

за времето, когато израилтяните странствуват под водачеството на Моисей

и живеят в шатри (sukk6t - Лев. 23:43). Тогава се прибират добивите от

хармана, плодовете и"Новото вино (Втор. 16:13).
Според израилския календар, чиято Нова година е през пролетта, Шат

ри следователно е в седмия месец, тишри, от 15-ия до 2rЗ-ия му ден. В течение

на тези дни израилтяните живеят в шаrrри (сенници), направени от вейки на

добро дърво, палма, широколистно дърво и речна върба (Лев. 23:40; срв.

Неем. 8: 15-17). Под "добро дърво" трябва да се разбира цитрусово от до

бър сорт. С плодове от такова дърво е замерван Александър Яней на праз

ник Шатри (Й. Флавий, Юд. древности ХШ, XIV. 5).
Радостта е голяма. Всички се запътват да принесат жертви от своите

плодове. Устройват се празнични'весели трапези (срв. Ам. 5:23). След разру

шаването на храма в 70 г. сл. Хр. от римляните, се разрешава в такива

шатри да се слагат само трапезите. Народни обичаи, например за избиране

на годеница. се преплитат с тържествата в светилището.

През всички празнични дни се принасят жертви - различен брой едър
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508 и дребен добитък. В скинията, светилището и храма се 'Ieme Зaz<ОIIЫ1J, за да,

се запознае народът С него. Осмият ден е един вид приключване, отданис на

празника.

В първия празничен ден всички израилтяни се събllрат в женския двор

на храма, силно осветлен с факли /1 лалtJlu. Образува се шествие начело с

левитския хор и музикален съпровод. На BCJtKO от петнадесетте стьпала от

женския двор към двора на израилтяните се изпJtва по един псалом от т. нар.

степенни (Пс. 119-133, още наречени "алилуЙни"). В свещеническия двор

започват.хора и танци, изпълнявани от най-знатните мъже, включително

книжници и законоучите~lИс факли в ръце, по подражаниена цар Давид при

пренасянето на Ковчега на завета (срв. 2 Царств. 6: I~), Веселието е голямо,

но в иего липсват елементи за сравнение с Дионисиевите тържества, още

повече че пиянството и смесването на мъже.и жени е осъдително и непозво

лено.

На втората вечер се извършва обрядът "LlЗЛЩ$Gне eoqa". При тази цере

мония един свещеник донася t;Jода от Силоамския водоем със златна чаша

(около 1/1 литър), точно по време на утринната жертва. При Водни порти

на храма :той се посреща от свещенството и народа с тръбни звуци и песни.

Първосвещеникът излива тогава водата в подножието 1Iа жертвеника, дока

то левитите пеят ПС. 117. След това се образува празнично шествие, като

участниците в него I/осят в ръце КЛО/l'll! Оl11l'1uлма. мирта, върба и др. (IUlab) и
цитрусови плодове Cetr6g), а жер:гвеникът е окичен със зеленина. Големият
псалом 118 се пее при седмократното обикаляне на жертвеника. То се при

дружава с мощно "Осанна" (h08i'anna - помогн.и, спаси) и с размахване на

клонките. Първосвещеникът HaKpaJt дава общ,? благословение (срв. Пс.

117:26 сл.). Тези особени обреди и церемонии в първиJ'l и седмия ден, които

навярно се развиват постепенно след плена (В Стария Завет няма описание

за тях), изразяват молитва и надежда, че Бог ще дарува повече светлина и

изобилна вода, която е символ на плодородие. Този празник е благоприятен

повод Спасителят да изясни на народа: "Аз съм светл.ината на света" (Иоан

8: 12) и "Който е жаден, нека дойде при Мене и да пие. Който. вярва в Мене, .
от ·иего ще потекат потоци от 'жива вода" (Иоан 7:37 сл.).

ДРУ<'1I празници. Един голям празник, не на равнището на трите най

големи, е новогодишният (ГО'8 11a8Sana). Празиува се на 1 тишри. Първона

чално навярно е съединен с празник Шатри. Пророк Йезекиил сочи ~a негова
дата 10 тишри. Различията в това отношение не са резултат от развитие на

самия празник, а на развитието на калеJ;lдара на древните израилтяни. В

Лев. 23:24 сл. се нарежда в първия ден на седмия месец (тишри) да има

почивка, богослужебно събрание, жертви и громко тръqене (terii'ah). В

ЧИСЛ. 29:1 този деJ:l е наречен "ден на :rр:ьбен звук".

Според някои изследователи известно време има и празник, на който се

прославя Яхве като цар. Изрично споменаване за такъв празник обаче няма.

Само някои елементи в псалми (46, 92, 95-98) подкрепятпредположението,

че навярно в Израил се е търсел начин да се противодействувана езически

празници с церемоиии в чест на едии или друг бог (например във Вавилон

за Мардук, в Египет и другаде), навяват възможност израилтяните да са

устроили някога подобен празник в честна истинския Бог. На този ден е
трябвало да се отпразнуватриумфа Му над хаоса и езическитебожества; да
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се предсПlВИ по-близо възвестяваното идване на деня Господен от пророци- 509
те и пр. Но формулата, която се среща в Стария Завет, няма нищо общо с

някаква интронизация, за каквато се говори в еЗИ'lеските празници.'Възпява

се вечнато царуване на Яхве. Още по-малко може да се предполага, че един

такъв 'празник е свързан с празник Шатри. Наистина пророк Захарий

спо~енава за ПО.клонение пред Царя -Господ Саваот на празник Шатри

(14: t6). Подобен израз обаче не 'свидетелствува за специален празник, а за

идея, че Бог е истинският Цар и Гос·под.

Пра31-lИК ОЧllщёнuе. Този ден; наречен jбm kippur (jбm hakkipurTm) 
"ден Очищение" или "ден на Помирение", с течение на времето става един

от големите израилски празници. За разлика от другите той е време на по

каяние и на пост. В него се почива, има 'празнично събрание и се предписва

да се принесе особена жертва. Празнува се на 10 тишри (седмия месец при

Нова 'Година през пролетта; т. е. ок:Гомври-ноември).

Съобразно предписаното в Лев. 16 гл. В'този ден първосвещеникът тряб

ва да принесе в жертва за себе си и за другите свещеници бик (синод. превод:

телец) за грях, за народа овен във всесъжение и два козела за гря'х, като

единият от,тях по жребие трябва да се пусне в пустинята.

Това е денят, когато първосвещеник'ЬТ влиза в Свята я СВЯТИХ - веднъж

в годината. Първо той трябва да' принесе обилна кадUЛllа жертва, тъй че да

влезе·в облака от нейния дим - подобно както Моисей се приближава към

Бога на пл. Синай (Изх. 24:15-18). Този облак символизира Божието при

съствие (Лев. 16:2) и същевременно един вид предпазва човека, в случая пър

восвещеника, от непосредствен допир с Господа (срв. Изх. 16:10; Лев. 16:2),
за да не умре, тъй както непредпазеното око не може да понесе слънчевата

светлина. Този начин на явяване пред Бога в старозаветни времена несъмне

но е особено подчертан, за да се предпазват израилтяните от езическите

култове, в които истуканите са в непосредствена близост с вярващите езич

ници.

Последователно първосвещеникът трябва да поръси седем пъти златната
дъска, к(!)ято е върху Ковчега на завета - очисmUЛllщето (kapor.et), _и пред

нея - отначало с кръвта на телеца, а после на козела за грях на народа.

Това той извършва облечен само в свещенически одежди, а не в изящните

първосвещенически, в знак на покаяние и на смирение в близост на Бога.

След това започва друг специфичеи обряд - на "козела за отпущане".

Останалият жив по жребий козел е определен за отпускане ('aza'zel). Пър

восвещеникът трябва да възложи върху него ръце и по този начин греховете

на народа преминаВ<lТ върху животното. Докато Септуагинта (и Вулгата)

превежда еврейската дума с "отпускане", някои автори са склонни да я пре

ведат с "бездната", а други мислят, че "азазел" означава "демон в пустиня

та", в ",!Пуснато място (срв. Ис. 13:21; 34:11-14). Така схващат тази дума

сирийскиятпревод, таргумът и апокрифнатакнига Енох. За правилно реша

ване на въпроса от значение е следното. Изпращаният в пусто място козел

не се принася в жертва на Господа. Той не се принася обаче и на някакво

друго същество, не е никакво жертвено животно, а се пуска жив. Затова и

разбиранетоШ\ 70-те, което е твърде древно, трябва да бъде прието за меро

давно. Друг е въПрос-ЬТ, че по нароДному би могло да съществува едно:

"върви по дяволите". То не отговаря на замисъла на законодателя и на

самата практика на празника Очищение.
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510 Козелът сс отвежда в пустинята и се оставя там от специален човек,

който трябва сдед това да сс очисти, поради съприкосновението с вече стана

лото нечисто животно uT възложените върху него гpeXOBe~ Под пустиня

трябва да се разбира не някаква пясъчна пустиня, ТЬЙ като евр. дума

(midblir) означава въобще пусто, ненаселено място, което естествено е бедно

откъм растителност. Известно време това изглежда е ставало при bёt
hadidun (днеш. hirbet hаГёdоп), откъдето се вижда надолу Кидронската до

лина - на окол"о 6км от Йерусалим.
След това първосвешеникът сваля дрехите си, С които е бил в Святая

святих. и облича първосвещеническите, за да принесе всесъжения за себе си

и за народа и да очисти всички.

Съзнание за греховност и желание за очистване от нея има и при други

древни народи. Разбиранията са обаче езически и ритуалът е съществено

раЗШi'lен. Във Вавилония например през пролетта, на 5 нисэн, на нового

ДИШНИЯ празник се извършва следната церемония. Един магьосник-заклина

тел очиства храмовете на Бел и Набу с вода, маслинено масло и благовония.

Един колач разбива главата на кастриран овен и търка с трупа храма на

Набу, за да го очисти от нечистотата. Заклинателят и колачът отиват и

хвърлят трупа на овена в Ефрат и не трябва да се връщат' в града до 12
нисан. Въпреки НЯКОИ отделни сходни черти разликата е съществена спрямо

празник Очищение. При това във Вавилония става въпрос за очистване само

на храмове.
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§ 99. 511

НОВИ ПРАЗНИЦИ СЛЕД ВАВИЛОНСКИЯ

ПЛЕН

Пурим. Основание за този празник са сь6итИll в Персия с щастлив и

радостен край - спасяване тамошните юдеи от жестоко преследване. За тях

разказва И'юшга Естир, но самата книга не е причина за поява на празника,

тъй като е дълго оспорвана в равински 'кръгове, поради липса в еврейския

текст на името на Господа (Яхве). За празнуването на 14 J:i 15 адар, в края

на годината, започваща през пролетта, съобщава Йосиф ФлавиЙ (Юд.
древн. XI.6.13). Името Пурим идва от акад. дума рuщ - "хвърлям жре

бий".

Накратко сьдьржаниеmо lIа празника е следното. Вугеецът Аман е хвър

лил жребий, за да определи деня, когато юдеите ще бъдат погубени. Само

благодарение на Мардохай и неговата племенница Естир, която става цари

ца, юдеите са спасени и Аман е наказан. Като радостен празничен ден това

събитие вече се споменава във 2 Мак. 15:36 (11 в. пр. Хр.) като празник на

МардохаЙ.

Празникът Пурим се отличава със своя Светски характер. Устройват се

веселби и гощавки, правят се взаимни подаръци (срв. Ест. 9:19). Дори рави

ни разрешават да се пие, докато вече не може да се различава "Проклет да

е Аман" от "Благословен да е Мардохай" (срв. Р. дЬО Во). Много по-късно

се появява обичай, който превръща Пурим в нещо като карнавал.

СПОРуд някои автори в историята има преплетени митически елементи.

Името Мардохай идвало от бог Мардук, а Естир - от Иштар. Подобно

тълкуване единствено поради близко звучене на имена не може да задоволи.

При това Херодот с~общава една подобна история от гледна точка на пер

сите (История 111. 68--69). След смъртта на Камбиз, вместо неговия брат

Смердис, начело застава' един лъжлив Смердис - магът Гаутама, който

убива истинския. Благодарение на някой си Отанес със съдействие на дъщеря

му, която влиза в царския харем, узурпаторът е разобличен. Възмутеният

народ се опълчва против всички маги. Клинописни текстове потвърждават

в общи черти тази историческа вест. Историческата случка става от юдейска

гледна точка основа на празника Пурим.

Обновлеllие или Освещение. Този празник води началото си от 11 В. пр.

Хр. Названието му iianukka (освещаване, посвещаване) не изяснява доста
тъчно причината за появата му. След като Антиох IV Епифан осквернява

Йерусалимския храм и жертвеника в 164 г. пр. Хр., избухва голямото Мака
вейско въстание, което след продължителни битки побеждава. Йерусалим е
освободен, храмът е очистен от езическото осквернение и осветен (l Мак.

4:52 сл.; 2 Мщ<. 2: 1О; 10:5). Тъй като това не е начално освещаване, а освеща

ване при обновяване, повече подхожда гръцкото название на празника

'E)'Ka{yНl - .,Обновление", Обновяването се празнува начиная от 25 кислев
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512 (датата се пада през нашия декември) в течение на осем дни. Според юдей

ско предание, когато юдеите влизат в оскверненияхрам, единственотонещо,

което било останало култово чисто, било едно шишенце маслинено масло,

чието съдържание би стигнало да светят светилниците един ден. По чудо

~или запалени всички и горели осем дни. Затова празникът се нарича от

Иосиф Флавий празник "на осветлението", "на светлината" (Юд. древн.
ХII.7.7.).

На този празник се принасят жертви в храма, носят се зелени клончета

и палмовиклонки и се пеят XJ1мни (2 Мак. 10:6 сл.; срв. 1 Мак. 4:54). Вероят
но се е пеел отначало и псалом 29, както може би сочи надписът му 
"песен при обновяване на дома", но ~р.ед.и всичко се пеят алилуйните псалми

(112-117). Пред всеки дом тогава през нОщта се запалва лампа. Тези праз

нични дни са работни.

Хасидеитеса против този празник, тъй като той се въвежда и в прослава
на Макавеите. По същата причина навярно не се ползва с популярност и

във фарисейски среди. В Мишната се сп'оменава случайно. По-къснешната

Халаха описва ритуал за време, когато храмът вече не съществува. Празни

кът става повече детски.

Никаноровден. Празнувалсе на 13 адар (февруари-март) във в'ЬЗпоми

нание на победата над сирийския военач~ник Ника нор в 161 г. (1 Мак. 7:49;
2 Мак. 15:36). Този празник съществувал кратко време, ·тъЙ като тежестта

на прослава на въстанието на Макавеите се свързва повече с празни'К 'Обнов

ление, а победата 'над Никанор е 'оамо ,еди~ епизод от борбИ1'е.

Тачат се и други празници, които имат значение само временно. ;r'а-къв
е празнИI\ЪТ "на събиране дърва" (срв. Неем. 10:34; Й. Флавий, Юд. война
II.7.6.; Мишна, Таанит IV.8a). Той е радостен ден и свързан със събиране на

дърва за храма.
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Глава V

РЕЛИГИОЗНИ ОБЩЕСТВА, ДВИЖЕНИЯ,

ПАРТИИ И СЕКТИ

"



§ 100. 515

ПРОРОЧЕСКО СЛУЖЕНИЕ

Служители в Божието дело са и пророците. Затова истинският ПРОР9l(

често се нарича ,~раб Божи" и "човек Божи" (срв. 3 Царств. i4:18; 4 Царств.
9:7; 2 Парал. 30:16; 1Царств. 2:27). Обозначението "р~б" подчертава скром

ността на пророка и послушанието му към Божията воля, съзнанието му,

че се посвещава на служение. не ЗЩJади себе C~, а на дело труднр и .нерядко

неблагодарно (срв. И<?р. 1:5 сл.; fIoHa 1:1, 10). f' , ,

в старозаветните книги се дават различни flазваuия или титли на проро

ците. които са специфични за тях. 'Първо:го е от корена (h (вижда~, разби
рам). С него се подчертава, че Бог дава ,възможност на избрани мъже да

виждат, да разбиратнещо важно, да вникват в цего'-било'то от минало;го,

настоящетоили особено бъдещето.В тяхНотослово - при получаването му

и възвестяв~нето му - има виждане, визуална съставна часТ (сън, видение,
символично действие), ()ез тяхната дейност да може да се отъждестви с нея.

Пророците, които виждат тайните Божии и ги разгласят, са ясновидци

(ro'e(h) - ясновидец). Така са наричани те в по-старо време (~pB. 1 Царств.

9:9). .
Друго название идВа от корена I).zh (виждам). Пророците имат открове

I/ие и чрез виждане - често в сън или нощно видение. Това .се отнася по

частно за пророк Даниил'(Дан. гл. 2, 4, 7). hoze(h) е по-специално титла за
пророци като Исаия, AB~, Наум и др. (вж. надписите на книгите им) и

специално обозн~чение (~az6n) за писанията на пророците (срв. 2 Парал.
9:29; 32:32)., ' .

Основното наименование на тези Божии пратеници е nabf(oT корена
nb'), което преве~даме с .:nророк",.а в ~ноже~тво езици е възпр,ието гръцко
то съответствиеот 70-J;e 1tроq)11'tТ\~, (рц)рhеt). Има рjеJI.!Ща опити за е~имоло

гическо проучване на този корен. lТредш;>Ложёнията за неговото значение са

различни: навлизам в' нещо чрез един дух '(У. Арнълд); "обявявам~" "в:ьзвес
тявам" (К, Корнил, Е. Кьониг); "говоря", "прокламирам" (А Джонсън);
"призован от'Бога" су. Олбр'аЙт, ·Х. РаулИ). Близостта на резултатите от раз
лични изследвания показва, че в този корен се съдържа зна';lенИе за говорене
на една вест.

За' пророци се споменава в различни времена от ИЗР8.ffлската история.
Така са наречени седемдесетте старейшини при Моисеи, без дэ, се предава
нещо по-конкретно за пророческата им дейност <Числ. 1i :25 сл.). Израилска
та съдийка и харизматична ръководителка' Девора също е наречена пророчи
ца (Съд. 4:4). За съществуването на групи от пророци се узнава от разк'аза

за Саул, КОЙТО среща една такава (1 царств. 10:5 сл.). И за пс~вдопророци
се казва, че "проро~ествуват". Пророк Михей, син Йемвлаев" каза OTHO~~O
лицеприятни-rе 'на Ахав прорицатели: "Господ сега допусна лъжливия дух в

I
устата на всички твои пророци" (3 Царств. 22:23).
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516 Около видни пророци се събират ученици. Те се наричат "пророчески

сцнове" (Ь<пё hann<bГ'im). ftай-напред те се споменават във връзка с пророк

Илиа (срв. 3 Царств. 20:35, 41) и един от тях е пророк Елисей (19:19). Учени
ците се присъединяват по-късно крм него и гледат на себе си като негови

раби (4 Царств. 2:16; 4:1; 6:1-3; 9:1-4). Някои от тях са женени и имат деца

(4:1). Те живеят заедно в група за известно време (4:38-44; 6:1). Техният

учител пророк Елисей ги учи (4 Царств. 4:38) и те разгласят вестта, която

Бог му дава (9:1-4). Някои от пророческитеученици сами получаватБожие

УJ<азание (3 ЦарСтв. 20:35). За съжаление няма пълно описание на разно

странната дейност на пророческите ученици, поради което за тях се говори

в съвременните изследвания повече хипотетично. Навярно тези ученически

кръгове,.които се вдъхновяват и учат от своя учител, са пазители на' негово
то слово. Те го преповтарят и разпространяват. С благоговеЮiе се отнасят

към писменото му наследство. На тях се дължи и оформянето и съхранява
нето на пророческите книги, за да влязат през III-П в. в 'библейския канон.

НЯКОИ ПРОРОЦИ пишат юшги (1 Парал. 29:29; 2 Парал. 9:29; 12:15; 13:22;
26:22; 32:32). Пророк Йеремия диктува на своя ученик пророк Варух речите
си от ранния период на своята пророческа дейност до четвъртата ГОДЮiа от

царуването на юдейския ;цар Йоаким (Иер. 36: 1), а сам Варух вероятно на
писва историческата рамКа на тези слова. Има пророци, които са царски

съветници (срв. 1 Царств. 22:5; 2 Царств. 24:11 и' др.).

В старозаветните текстове се каз'ва, че Бог е говорил чрез пророците,

давал им е Своето слово, но Той е откривал Своята воля на някои и чрез

Cbll u видение (срв. Числ. 12:6; Втор. 13:1 'сл.; Иер. 23:25; Иез. 1 ГЛ.; Дан. 7:1
сл.). Има мнение, че пророците от първия период на пророческата дейност

в Израил в 'своето "религиозно-патриотично вдъхновение често дохождали

до екстаз" (проф. Ив. Марковски). За това се привежда и случаят със СаУЛ,

върху когото слиза Дух Божи и той по~а да пророчествува с групата прор,о

ци, които срещнал (1 Царств. 10:6; 19:23-24). За предизвикванена екстазно

състояние по изкуствен път някои си служат с музика (1 Царств. 10:5; 4
Царств: 3:15) и шум, при което изпадат в несвяст (1 Царств. ,19:24). Към
подобно средство за настройване истинските прорqци прибягват рядко и

дошли веднъж във вдъхновение, си остават нормални хора (cpB~ 4 Царств.

3: 15), защото говорят в духа на Божията воля. Затова пророк Йеремия нари

ча лъжепр6роците, които търсят изкуствен екстаз, "човеци, които беснеят и
пророкуват" (Иер. 19:24).

Пророческата дейност е твърде разностраuuа. Тя не се заключава само

в това да се припомня миналото и да се предсказва Ръдещето. Пророците

разкриват важни вероучителни истини zi волята БОJlСИЯ вътре в историче
СКИJI процес и в тяхното ежедневие. Те са харизматично "Божие око". Те

~аблюдават доброто и го поддържат. Виждат порока и неправдата и ги
изобличават. Това вършат безпощадно и с риск за своя собствен живот, без

да се спират пред цщ~ското могъщество и заплаха от царедворци, нито от

гонения. Идва ли момент, когато настъпва унилост в тях, поради разпро

странение на злото, Бог ги утешава и вдъхновява за нататъшна борба, ка
къвто е случаят с пророк Илия (3 Царств. 19:4 сл.). Пророк Йеремия е бит и
поставен в К,lIада при Вениаминовите порти при дома Господен за неговите

изобличителни думи (Иер. 20:1-2). Свещениците и лъжепророците искат
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неговата смърт (Иер. 26:] 1). Затварян е в стражеви помещения (Иер. 33: 1), 517
в тъмница (Иер. 37:15) и е ХВЪр:JIЯН в тинята на кладенец, в която потъва

(Иер. 38:6). Цар Йоаким изгаря Р1;;кописа с пророческите слова, но пророкът

смело ги диктува втори път и неговият ученик пророк Варух ги записва, за

да дойдат и до бъдещите поколения (Иер. 36:23 ·СЛ., 32).
Gтарозаветните пророци са истински ·изобличители на социалните Hel)o

ЗU. Те не са политици в наш съвременен 'смисъл, но народни трибуни, които

бдят за изпълнение на нравствените повели на Закона и' за справедливост

особено спрямо беднит~ и потиснатите сънародници. Пророк Илия смело

изобличава Ахав и Йезавел за престъплението им спрямо Навутей и 'Предри
ча БожиетЬ наказание за царя и неговия дом (3 Царств. 21:17.сл.). Потресен

от жестокото отношение към бедните израилски слоеве, потъпкване на прав

дата в съда, тържеството на насилието, разкоша и излишествата, създавани

от· ограбване на народа пророк Амос смело изобличава и укорява дори при

ясно съзнание, че властниците - държавни и религиозни - "мразят оного

ва, който изобличава при пор-rите, и се гнусят от оногова, който говори

правда" (Ам. 5:10; срв. 5:11-12; 6:3-6]1 др.).

Със своЯУа обществена дейност пророците изявяват ясно, че те не са

мечтатели,~a реалисти, uзnълненис вяра и наде:жда. T~ разбират, че опазване

то на вярата в истинския Бог означава спазване на заповедите Му и OGlз
ществяванена исканите от Него мир и справедливост.НадживеЛИtсавекове·

те пророческите копнежи за благодатни мирни времена в правда, когато

човеците "ще прековат мечовете си на орала, и копията си - на сърпове:

народ срещу народ не ще дигне меч, и няма вече да се. учат на .воЙна" (Ис.

2:4; Мих. 4:3).
Обществената дейност на пророците, която е твърде конкретна и съще

временно високо принципна, заедно с трудовете им- за запаЗ,~~ане на .завета с

Господа и прозирането в бъдещето, отличава иcтиHc~итe израилски пророци

съществено от пророците и nрорицаmелumе сред езическите народи. Затова

беше необходимо тя да бъде посочена по-подробно.

Надали има народ в дреI!НИЯ Близък Изток, в който да няма гледачи и

ЯСНОВИДЦИ..В Египет не може' да се прокара строга граница между жреците

и чкива пророци. Има и клас жреци, които носят название "раби на бо

га" - на един или друг бог (~emmи neter) и се занимават с оракулство. Те

гадаят по различни признаци. Например поклащането главата на един идол

би могло да означава положителен отговор на зададен въпрос, както се

обяснява в един текст. Разясняването на сънища е също важна задача на

тези оракули, които древногръцки автори наричат "пророци", макар че това

название не е подходящо от наша съвременна гледна ТО'\1<а. Един сън на Тут

мозес IV например е изяснен, 'le той трябва да нареди да бъде отстранен

пясъкът от сфинкса. В началната библейска книга са описани както подобна

гадателна дейност, така и обичаят египетски жреци (влъхви) да тълкуват

сънища, например сън на фараона (Бит. 41 гл.; срв. 44:5, 15). В тази жреческа

дейност влизат и магически заклинания (Изх. 7: 11 сл., 22; 8:7, 18 сл.). Тези

занимания са изрично забранени за израилтяните както от Закона, така и

от страна на истинските пророци (срв. Лев. 19:26; Втор. 18:10 сл.; 4 Царств.

17:17; 21:6; Иер. 27:9).
Жа\-lРОВО погледнато, има съвсем малко текстове от древен Египет, в
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518 които е налице проникване в бъдещето. Така в разказа за "Цар Хеопс и

вълшебникът" един стар мъж с пророчески взор, Ded'e, предсказвакрая на

династията.Текстътзавършвас отбелязването,че това е изпълнено.Текстът

(папирус Уесткар) е обаче няколко династии по-късен, post eventum (след

събитията, за които се разказва като бъдеще) - от времето на ХII династия

и както изглежда е легенда' за утвърждаване на жреците на Ра. Легендарният

материал проличава и при описание на Ded'e. Това е млад мъж на 110 годи

ни. Той яде 500 питки (колаци) с голямо парче говеждо и пие 100 кани бира.

Месопотамските текстове също предлагат богати сведения за жреците

и специално за онези от ТЯХ, които се занимават с гадаене. Начините на

предсказване са различни: по капки маслинено ·Масло на повърхнос-п:~ на во

да; по пушека от кадилен жертвеник; по вътрешностите на животни (спе

циално по черен дроб); по движение на звездите и тяхното взаимоотношение

(констелация). При разкопките в Мари. са открити 28 "пророчески" писма

(XVIII в. пр. Хр.). Местните ·пророци са мъже и жени и претендират да

получават известия от боговете Адад или Дагон. Те и други лица заявяват,

че са получили нареждане, какво да прави царят. Между тези пророцатели

има някои, които носят названието "онзи, който отговаря" (apilu или

арПtu). Други са в служба на Иштар и навярно се включват в оргии в нейна

чест (аssiщlU).

От приведеното тук и по-напред (с. 281-282) се вижда, чезаезuчеекаmа

nредсказаmелнадейност са характернидва елемента по същество: гадаенето

и магията. Чрез магията се правят опити да се П6влияе на бъдещето. За

сmарозавеmншnепророци обаче същественотое друго: те предсказватбъдеще

то като част от тях//ата обществеllа дейност за етична отговорност и

вероизповедначистота. Библейскитепророци всеотдайно работят в настоя

щето за бъдещето - специално за осъществяване на месианските времена.

Тъкмо всичко това е абсолютно чуждо на различните видове езически про

рицатели.
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§ 101. 519

ОБЩЕСТВОТО ИЛИ СЕКТАТА НА

РЕХАВИТИТЕ(РЕХАВОВЦИ)

За рехавитите най-много данни дава пророк Йеремия. В една своя реч

в храма той привлича вниманието на слушателите си към начина на живот

и дисциплината на членовете на рода на Рехав. Пророкът отбеля~ва, че те

никога не пият вино, не садят лозя и'не притежават такива, семена не сеят и
нямат къщи, но живеят в шатри. Това е заветът на техния праотец Йонадав,
Рехавов син, който те TO~O спазват, и .~ивеят като чужденци (ger1m). Про
рок Йеремия изтъква като образец именно тази вярност на рехавитите к:ъм
онова, което е разпоредил Йонадав, докато израилтяните не се вслушват
дори в заповедите на Господ CaBa~)Т, поради к<;>ето ще бъдат наказани (Иер.
35 гл.). .

Рехавитите, съгласно това описаl;lие, живеят номадеи живот. Те отхвър

лят всичко онова, което привързва човека към едно определено място и

го прави. тамошен жител за ПРОДЬJ;lжително време. Отдалечаването им от

цивилизацията е съзнателно, тъй като те явно считат земеделието, лозарст

вото. и пр. K!lTO причина за морално и рели~~юзно падение.

Имената на рехавитите, ДOKO~OTO са сqоменати в старозаветни тексто

ве, носят като сЪставна част името на Господа - jlхве. Така е и с името на

Йонадав, когото те считат за свой праотец. 'Те са верни на Яхве и рев1lцmели
за Неговото почитане. Зю;ова Йонадав е известен на библейските странИци
с участието си в бунта на Ииуй .. Този бунт не е просто дворцов преврат. Той

води не само до премахване на станалата омразна ДИЩIСТИЯ на Ахав, което

е предскаЗаНО от пророците Илия и Йемвлаевия син Михей (3 Царств. 21:20
сл.; 22:25, 37 сл.). Съюзът между Ииуй и Йонадав се сключва от "ревност
към Господа" (4 Царств. 10:16). Затова след изтребване на царския двор

двамата съюзници се заемат с унищожение на всички капища и на Вааловите

жреци (ст. 18-28).
Този разказ за верността към Яхве фактически предава и началната

историяна рехавитите.Те са движение в Израил,но на основатана близкото

им кръвно родство и затова същевременноводят отделенживот: сектантски

.до голяма степен след 840 г. пр. Хр., когато Йонадав се намесва в политиче
ските дела на израилското царство. Изминават около 250 години от тази

дата до деня, когато те са принудени поради вавилонското нашествие да

търсят убежище в Йерусалим по времето на речта на пророк Йеремия. Вер
ността им на завета на Йонадав действително буди удивление, още повече
че те, въпреки сектантския начнн на живот, не се откъсват от правилно изпо

вядване на вярата в Господа и от Йерусалимския храм и култа в него.
Какъв е по-раншният произход на рехавитите, няма сигурни данни в·

Библията. Има опит те да бъдат свързани по произход с кенейците. В 1
Парал.2:55 се казва: "това са кенейците, произлезли от Хамата, Бетрехавов

баща", а в 4: 12 се Г9~ОРИ за кенезейци и жители на Реха (или: от Рехов). За
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520 Йонадав на тези места не се споменава нищо. Поради това опитът да се

поставят рехавитите в генетическа връзка с кенейците не е възприемлив.

Както пише и Р. дЬО Во, няма основание те да бъдат наблюдаваникато един

остатък от древно племе като кенейците, което продължавада води номаден

живот.

При това положениеединственотовъзможно заключениее, че рехавити

те се появяват в nРOlnест срещу сtщиалuитенедъзи и религиозните отстъпле

ния в израилското общество. Техният скромен живот и верността им към

чистата вяра в Яхве ги изявяват като един паралел към пророците. Сходство

наистина е налице. Разликата 09аче е чувствителна. Погледът нарехавuтите

е насочен единствено към миналото, а този иа пророците - към настоящето

с оглед и на бъдещето, Рехавитите. желаят да върнат колелото на развитието

на човешката култура назад, неправилно обвинявайки тази Itултура за разва

лата в обществото, и идеализирайки далечното минало. Пророците напро

тив желаят преобразяване на обществото в настояще време въз основа на

справедливите изисквания на Закона. Техните усилия са насочени към uовС?

бъдеще, което се 'Основава на непос,!;,игната до този MOMe~iТ чистота на вяра

та, висока нравственост и социална справедливост. Затова в практиката на

рехавитите преобладава утопията с копнеж към миналото, а при пророци

те - реализмът с въжделения за бъдещето.
Поне в първите години след вавилонския плен има израилтяни като

Малхия, син Рехавов, който поправя Гноищни .nqрти .(Неем. 3:14), водещи
навярно своя произход от рехавитите. За някаква дейНост на рехавити като

обособено общество няма обаче никакви сведения. Изглежда че те са избити

отчасти и пръснати от вавилонските войници. Дали някои от тях са отведени

в плен от Йерусалим и дали споменатият Малхия е един от върналите се от
Вавилония, не може нищо да се каже.
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§ 102. 521

САМАРЯНИ

Самарящпе са жители на гр. Самария.и на неговата област. Тяхното

обособяване започва едва след,като асирийските в.ойщш разрущават града,

отвеждат голяма част от населението в плен и слага:r край на съществуване

то на север'ното,израилското царство (722-721 г.). В 'следващите години

на мястото на изселените и в редица обезлюдени сеJЩща са доведени нови

заселници от Вавилон, Хута (Кута), Ава', Емат (Хамат) и Сепарваим, т. е.

от раЗЛИ'lНИ краища на асирийскатаимпериявключителноот Сирия. Те за

почват да живеят с малкото останали израилтяни от Ефремовото и Мана

сиевото коляно (срв. 2 Парал. 34:9; Иер. 41:5). Заселниците. запазват своите

езuчески вярвания, но същевременно .вьзnриемат и вярата в Бога на новата

си страна, в Яхве (срв. 4 Царств. 17:М). За това допринася и желанието на

асирийския цар да откъсне окончателно изпратените в областта на Самария

с оглед да бъдат потиснати евентуални вълнения както в Самария, така и

в предишните родни места на преселниците. По царско разпореждане един

от малкото останали свещеници учи във Ветил дошлите езичници (4 Царств.

17:27-28).
След завръщанетона юдеитеот вавилонскияплен (около 536 г. пр. Хр.)

самаряните изразяват :нселание да участвуват вьв вьзстаиовяването 'на Йеру

салuмскWl храм. Това показва, че в течение. на почти два века постепенно

образуваната народностна общност е възприела 'вярата в Яхве и се чувству

ва като част от израилския народ, въпреки че навярно има и някои,езически

обичаи. ЗО'ровавел и първосвещеник Иисус Qтказват сътрудничеството.

По-късно също така постъпват Ездра и Неемия като отиват по-далеч и от

хвърлят всякакви връзки и смесените бракове с жители на Самария (1 Ездр.

4;1-3; 9-10 гл.).

Положениетомежду самаряни и юдеи остава напрегнато през V-IV в.

Не е изключеноза това да допринасяи споменътза някогашнотоПОЛИТИ'lе

ско и култово съперничество между двете царства - израилското и 'юдей

ското. Самаряните спазват Закона в Петокнижието буквално, iю гледат с

пренебрежение на религиозните институции на юдеите в Йерусалим. Въпре
ки спора, те все още не се считат от юдейска страна като окончателно отце

пили се. Затова и юдеите в Елефантина пишат както на първосвещеника в

Йерусалим, така и в Самария (на синовете на управителя Санавалат, Далайа
и Шеломия, ЧЩfто имена са теофорни и свидетелствуват, че те вярват в Ях

ве). Има и смесени бракове между юдеи wсамаря.ни, колкото и да са малко

на брой.

Решителна стъпка към отцепване на самаряните е построяването на те

хеи храм, също посветен на истинския Бог, Яхве, на nланuната Гарuзuм при

гр. Сихем. Според Неем. 13:28 управителят на Самария Санавалат построя

ва храма, за да може да служи там неговият зет Манасия, който е брат на
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522 йерусалимския първосвещеник Ядуа. Дискутира се, дали това е през V в. или

около 332 Г., както сочи Йосиф Флавий (Юд. древн. 11.7.2 сл.). Въпреки че
свещенството в Самария е потомствено отпреди ШIена и че го в:ъзглавява I

Манасия от същия първосвещенически род, който е и в Йерусалим, схизма
та с издигането на храма на Гаризим се задьлбочава. Действително още

Ездра нарича самаряните "врагове Юдини и Вениаминови" (1 Ездр. 4:1).
Това обаче не е обобщително осъждане, но порицаване поради конкретната

свада около възстановяването на Йерусалимския храм, а може би и в спомен
на някогашни противоречия на Юдея и Израил, поради което се споменават

и вениаминците. През 111 в. вече Иисус син Сираха в нарича самаряните "без

божният народ, който живее в Сихем" (Сир. 50:26; синод. превод: "глупа

вият народ, който живее вСикими").

По време на преследванията при Антиох IV Епифан на юдеите самаря

ните се отказват от всякакъв съюз с тях и, според Йосиф Флавий, дори се
отдръпват от религията им, т. е. от вярата в Яхве (Юд. древН. XIl.5.5), като
дори посвещават храма си на Зевс. Така го спасяват от разрушение. Следо

вателно някакво действително вероотстъпничество няма, но самаряните са '
обвинявани от юдеите, че не се борят подобно на хасидеите и Макавеите.

Затова хасмонейският цар Йоан Хиркан разрушава храма на лло Гаризим
(128 г. лр. Хр.), а след това и Самария.

Самаряните се отказват да се присъединят към юдеите подобно на жи

телите на Галилея и на Идумея. Когато Иисус син Сирахов казва, че те не

са народ (50:27), в това има не само нотка на презрение, но все пак и призна

ние, че родството им с юдеите е тъй близко, че не може да се говори за

отделен народ. При Помпей областта се включва в римската провинция.

Ирод Велики изгражда Самария като красив елинистически център, като я

нарича Севастия (Себасте) в чест на покровителя си Август.

Враждата между самаряни и юдеи по това време е доста силна. Йосиф
Флавий говори за оскверняване на Йерусалимския храм от самаряни в 8 Т.
сл. Хр., когато те разхвърлят на Пасха човешки кости там, и за избиване на

поклонници юдеи на път за Йерусалим (Юд. древн. XVIII.2.29; Юд. война,

1I.з. 232-233). Юдеитесе отtIлащатпо същия начин. Те наричатсамаряните
kiitim - от Кута, един от месопотамските градове, от който също има

преселници в Самария. Юдеите избягват да минават през Самария. Така

постъпва обикновено и Иисус Христос с учениците Си. Въпреки че самарЯIШ

те не участвуват в юдейското въстание (66-73 г.), Веспасиан избива 11 600
жители на Сихем, навярно поради подозрение в симпатизантство или пора

ди опит за добиване свобода. Той съгражда там нов град, Neapolis, който

дава името на съвременното селище - NablUs. В него и в bi:bet 'iШп ~ри

Тел Авив живее един малък остатък от древните самаряни - около 400
души.

Характерно за веРОUЗnО8ядването на самаряните са съблюдаването на

Закона, особеният календар и празниците.

Самаряните признават за свещена книга само Петокнижието. Те са

верни на б 13 предписания на Закона. За разлика от юдейското равинство

те не са търсили една нова интерпретация на разпоредбите, която да бъде

съобразена и дори нагодена спрямо нови положения в живота. Затова нап

ример строгостта за спазването на събоr-ата при самаряните е съвсем бук

вална: разрешава се единствено да се отиде до синагогата, а приготвеното
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ядене предишния ден не трябва дори да бъде затопляно. В областта на брач- 5'23
ното право също така строгостта е по-голяма в сравнение с интерпретациите

на равините. Абсолютно са забранени всички смесени бракове, дори с юдеи,

въпреки че първоначално самаряните са склонни 'хъм този вид смесени бра-

кове, а инициативата за забраната идва от Ездра и Неемия. Също така е

забранено някой да се ожени за племенницата си. Втора жена се разрешава

само ако първата е бездетна. Женитба за трета е абсолютно забранена.

Самарянският кале"дар е малко по-различен от този, възприет в Израил
преди плена и в сравнение с ПО-хъсните следпленни и равински изменения в

него. Той Н-ё е установен и веднъж завинаги: Два пъти годишно самарянски
те свещеници определят календара за следващите шест месеца: на празника

tzimmut pesa~ (15 шебат=януари-фувруари) и на tzimmut sukk6t (15 ав=
юли-август).

Самаряните признават седемте празници, които са споменати в Пето

книжието: Пасха, Безквасници, Петдесетница (винаги в неделен ден), Нова

година или Ден на тръбене (teru'a), Очищение, Шатри (обредите на седмия

ден не са познати и няма осми ден на този празник). Тъй като самаряните

не признават Йерусалимския храм и други свещени книги 'извън Петокни
жието, те нямат по-късните юдейски празници като Пурим, Обновление и

др.

В празничния календар най-важно място заема Пасхата. Празникът

протича и досега на пл. Гаризим. Самаряните разбират Изх. 23:15 буквално

и празнуването е в деня след съботата за разлика от юдеите. В основата на

тържеството са обредите в северното царство преди плена като има и малко

влияние от Йерусалим след плена.

Празнуването на Пасхата представлява голям интерес, тъй като това

става без изменения в течение на хилядолетия. Вечерта на 14 нисан (срв.

Изх. 12:2-6) цялата самарянска община начело с първосвещеникапристига

в процесия (i)ag) на свещената планина. Седем агнета - по едно за всяко

голямо семейство, ·т. е. за около 30 души днес - се заколват на жертвеника.

Той представлява каменен ров. В него гори огън. На долния му край има

водоем, пълен с вода. Внимава се, когато се пререже гърлото на някое агне,

веднага членовете на общността да се поръсят с кръвта с помощта на исоп.

Помазват се не само спонците на вратите на къщите, но и клепачите на

децата, за да бъдат отминати от Ангела на смъртта. :еълната се остригва

внимателно и се преглежда, дали няма останала хръв, след коёто животното

се одира и му се изваждат вътрешностите. Тогава агнето се измива, посоля

ва и хвърля в горящия огън. Внимава се грижливо при цялата тази манипу

лация да няма счупване на кост (срв. разпоредбата в Изх. 12:46). Агнето се

пече на шиш отвесно, зациментирано с глина по стар обичай - в яма 3 м'

дълбока и в течение на З. часа. Глината се разчупва и животното се изважда'

и поставя в съд. Всяко семейството получава своя дял и го яде с горчиви

треви.

Съществува дълга дискусия по въпроса, какво течение от израилското

предание са възприели самаряните. Те изтъкват, че тяхното свещенство

произхожда от Садок. Поради това има изследовател!'f, които са ва мнение,

че в самарянското учение и практика би трябвало да има следи от садукей

ското учение. Сигурни данни за това обаче няма. Самаряните по-сжоро пре-
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524 тендират за легитимност на свещенството си, когато се позовават, че то

произлиза от Садок (чрез споменатия Манасия).

След откритията В Кумран се постави и въпрос за отношениетомежду

самарюште !I кумраllскаmа община. Установени са важни различия: а) Ка

лендарът на самаряните не съвпада с кумранския; б) самаряните не искат

да чуят за Юда и за дома Давидов, докато кумранскатаобщина счита себе

си за истинскидом на Давид; В) самарянитеочакват Месия, без да употре

бяват тази дума, в лицето на Моисей (наименуван Таеб) или един втори

Моисей. Той ще приведе отново истинскотобогослужениев скинията, която

ще бъде разположена на Гаризим. Тогава ще доведе и "своя цар" - един

месиански цар. В Кумран има също вяра в идване на двама Месии - от

свещеническо и от царско потекло, но не става дума за Моисей, а онзи от

царски произход ще е от Давидовото потомство.

Християнството прониква u сред самарлн.иmе (Деян. 8:5-25), но това се

свързва повече със Симон Маг (Влъхва) и някои древни християнскиавтори

желаят да видят в Самария възникване на гностицизъм. Св. Епифаний Ки

пърски пък от-ъждествява самаряните с есеите. По негово време няма вече

есейски общини и той не може да направи действителнасъпоставка на уче

нията въз основа на лично виждане.

l>uблейска археология



§ 103. 525

КНИЖIIИЦИ Ц ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ

Поучаването на народа и въвежданеТQ му във .вероизповедните истини

е задължение на свещениците и левитите (с.' 445~ 449). Специал~о левитите
се занимават с книжовно дело KaT~ обикновени писари, като секретари на

различни равнища, вкл~чително в двореца или ii хра\'1а, и хато учители на

народа. ПлеЙът донася нещо' ново. Ритъмът на живота е нарушен и много
нещо от обичаите преди това, са забравен",. " I

Lвещенството заема по това време ново пощ>жен»е в обществото. Пре

ди пл~на обикновено свещениците са .заети· сизriълнение на богослужебните
си зад:ьлжен'ия ..Те нямат някаква дл.ъЖн9;с~ в държавния апарат, въпреки, Ч,е
~я~?и от тях б~ могло да бъдат приближени на .Q,Вppeцa или, на,виднисанов

ници. След вавилонския плен Юдея е част от персийска администрат»вна

област (сатрапия) и най-видните юдейски предстаВ,ители са свещенцците ца
чело с първосвещеника. Вследстви~ на това те,се nре6ръщат в едИ/l затворен,

аристократичен кръг, като имат управленски права и в светската област на

юдейските общини.

Народът се чувствува отделен 0,1' пър~освещени:ка и неговите приближ~

ни, както и от свещениците, още повече че те, натоварен» с нови врпроси,

не са в състояние да изпълняват някои свои задрл~ения съгласно Моисеевия
закон. На първо място, както. изглежда, T~,. ~анемаряваТ\'фуilIщията си на
учители на народа. Левитите напускат Йерусал~м ~ор\а.I;I.И J;lло!рено иконо~и
ческо положение, което се дължи на това, че десятъкът за тяхната прехрана

не се дава 61' мнозина. 10Ba довежда и при .'~я)(. о'бективно дб 'изоставяне
на учителството" което не е закреп~но в Закона сЪс спецИално заплащане.
Усилията на Неемия за подобряване на положеiшето имат успех в това от
ношение, че храмовата съкровищIiица'в ЙерусЭлимз~почвада се пълни и

,1 1, ' \. ~.. _ ~

в ръцете на първосвещеника и неговия 9'Ъвет има предостатъчно средства,

Положението на левитите явно се стабили?~ра, З~,известно време, но вече с
учителство се занимават дрУги юдеи. TOJ;Ja са книжниците.

Юш:жнuкыn носи същото име - sopher, каквото имат писарите и сеКР,е

тарите в предпленно в'реме (9РВ' Пе. 44:2; 4 Цар9ТВ, 12:~O; 19:2). СЪДЪР'!\ЩiИё
то на названието "софер" след завръщ~нето 0,1' ваВИЛОН9КИЯ ~леlJ ,се проме

ня. Книжници са благочестиви юдуи, J('оито са се ~?светили на изучаване на
Закона, на неговото uзяснлван,е u провеждане, т. е. те поемат ПОСТ(fиенво пра

.ва и задължения на свещениците ~ та;зи о'бласт (срв. Лев. 13:2 рл.; Втор, 17:9
сл.; 33:10; Иер. 1'8:18; Иез, 44:23). Разбира се, на СJ:!ещениците не се ОТр'ича

npaBoTo1(Мал. 2:7), Законът не се изменя, но книжниците добиват авторитет

в това дело.

За издигането на авторитета на J(нижниците: и за считане с тяхното мне

ние особено доnрu//ася Ездра, който е свещеник и изтъкнат книжник с голям

престиж пред цялото юдейско общество. Неговото застъпване за Закона и
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526 трудоветему за всаждане на изискваниятаму в живота дават важни импул

c~ за развитие на делото на, книжниците. Именно във времето на Ездра и

Неемия би трябвало да се търси признаванетона книжниците от юдейския

Ifарод.

Законите в Петокнижиетоимат задължителенхарактер за израилтяни

те, без разлика на епохата и на мястото, където те живеят. Това разбиране

се запазва и след плена. Веднъж дадени законите, които са утвърдени и с

авторитета на Моисей, не може да бъдат променени. Поради това се разви

ват ука.зания за прилагането им (1 новата обстановка, при новия начин на

живот. Тези указания се основават на изяснение, на тълкувание, като книж

ниците твърдят, че това отговаряло на замисъла и намерението на законода

теля. Затова те се позовават на съдържащи се в Закона податки. Така книж

ниците, които са законоучители на народа, различават самите Божии запо

веди (mi~Wбt), които може да бъдат разпореждания или забрани в аподик

тична или казуистична форма, u своите 'изясне/шя (halaka, МН.ч. ha1ak6t),
които те преподават устно на народа. Тези тълкувания се превръщат в устно

право. То се извежда от самите закони и се оправдава по пътя на тълкуВане

то, което съдържа субективен елемент и опит за приспособяване и прилагане

на разпоредбите в новата епоха. Поради това има и различия между жниж

ниците в самото изяснение и често се появява нова интерпретация в следва

що време. Важното е тогава, че Законът и устното право стават опора за

съществуването ва юдейския народ и норма за неговия светски и религиозен

живот.

Авторитетът на устното право се гради не само на необходимостта За

конът да бъде гъвкаво приспособяван при новите условия, но и на легеnда'

та, която по-късно фарисеите (сред които има много книжници) подцържат,

че устното право е даде/ю на Моисей н,а Синай, т. е. Синайското законода

телство съществува в две форми - писмена и устна. Поради това, според

фарисеите, и двете форми имат еднакво задължителна сила. Все пак те пра

вят и някаква разлика. Например смъртно наказание може да бъде наложе

но според тях само при нарушаване на важните,заповеди от писмения Закон,

Тората. В правните разсъждения и изисквания на фарисеите има някои верни

твърдения. Наред с писания З,акон съществува и неписана правна практика,

както в областта на богослужебните разпоредби, така и в другите области.

Тъкмо това "обичайно прав'о" обаче е забравено след плена до голяма сте

пе~, ако не изцяло. При това трябва да се има предвид, че то е модифицира

но през царската епоха и поради това неупотребимо в новата. Ето защо

между фарисеите има не малко противоречия при тълкуванията, а садукеите

въобще отхвърлят тези фарисейски тълкувания.

Въпреки всич1<о това, особено вследствие преживяното гонение при Ан

тиох IV и победата на Макавеите, Законът и устното право заемат важно
място в живота на отделния юдеин. Със сплотяването около Закона се търси

запазване на религиозната, гражданска и политическа идентичност. И.зпъл

нението на всички заповеди се счита за благочестие.

Библията сама изисква постоянно изучаване на Закона (срв. Иис. Нав.

1:8; Пе. 1:2) и следващите поколения да бъдат запознавани със Закона (срв,

Втор. 6:7). Книжниците въвеждат многобройни заповеди (mi~w6t) особено в

облаС1ТЗ ца жерТВОПрЮlOшенията. за храната и приготвянето И, съботата и
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т. н. Те изискват не само изучаването на тези предписания, но и тяхното 527
изпълнение (срв. Jebamot l09b). Поради тяхната многоБРОЙlюст се създава

впечатление, че те поставят вярващия юдеин ограuиче.н. в твърде тесни рам-

ки.

Учителят носи през 1 в. сл. Хр. вече титлата "рави" ("гаЬЫ" = учителю

мой). Тя се дава преди всичко на законоучители, които са членове на сине

дриона. Използва се обаче и за онези юдеи, които са известни с познанията

си и благочестието си. В този смисъл и Иисус Христос е Hape'ieH "рави". По

това вруме са известни школите на Хилел и на Шамай, които често са в

спорове помежду си. Определенията на Хилел обикновено не са тъй строги,

което в някои случаи води до етични и социални проблеми. Докато Ша~ай

счита, '{е мъжът може да се разведе с жен~ си само когато има HpaB~TBeJla

причина (тя е сторила нещо неморално 1ЩИ е накърнила чесТта му), Хилел

разрешава развqд!,- и Kora:ro cыfyrъTT сч~:ге~ че жена му не ~отви AoRpe. Т:ьй
като в навечерието, н!!- CЪ~OTHa ГO~Ha заемодаВЦИ'J;е избягвали да дават на

заем, на нуждаещите се поради всеобщото опрощаване на дърговете през

съботната година, Хилел намира начин да се заобиколи опрощаването. Той

;казва, че ако заемодавецът би изяснил на ,съдиите предварително, че дава

ният от него заем не е в зависимост от' съботнатаi.одина, то дългът ня~а
да се опрости в нея. Лихварските операции се улесняват и пред търговията

няма затрудиения, когато трябва да, се 'взИмат заеми, но от друга страна се
потъпква социалното омекотяване предвидено от Закона. По други въпроси

Хилел проявява повече социален такт. Негова е сентенцията: "Каквото ти
е омразно, не го прави на ближния! Това е цялата Тора, всичко ~станало е

тълкувание" (Sabblit 31~). Иисус Христос дава положителнаф~рма на това
правило и чрез разчупване на рамките на· юдеИС1<ОТО разб.иране, зч. "бли
жен" - само сънародник, Той поставя за следване ново универсално нрав

ствено ·Начало.

От школата на Хилел е и Гамалиил, II;ОЙI:О спор~д Де!lНИЯ аПОСТQЛСКИ

е бил учител на ап. Павел. Според юдейската традиция той е e~ ОТ,най

благочестивите равини. Гамалиил дава и съветът да, се остави бъдещето да
покаже', дали учението, разпространявано .оТ апостолите, има право (срв.

Деян. 5:34, 39). След разрушаването на Йерусалим се основав.а нова paB1IH

ска (заКОНОУ'iИтелнаили книжническа)школа в ЯМЩlЯ. Д91)ато преди това

синедрионъте в ръководниI<нижническиръце, в ,Ямния той,е ,съставен И,зця

ло от книжници. През II в. сл. Хр. извес'FНИЯТ раби Акиба обявява въстани

ческия вожд Бар Кохба за обещания син на звездата (срв. Числ. 24:17), Т. е.
за месия.

Кн.uжниците играят голяма роля за запазване народностното и верско

съзнание на юдеите. Особено много предписания за това издава Шамай, за

.ца направи невъзможно побратимяването 'на юдеите с' еЗИ'IНИците.
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528 .§ 104.
'ХАСИДЕИ

в Стария Завет благочестивият израилтянин се нарича I:tiisid (мн. ч.
l).asidim). Това наименование се превежда по-късно често със "светии" (срв.

2 ПаРа.ri. 6:41,' синод. превод: "преподобни"; Пс. 39:5, синод. превод: "све
тии!'; Пс. 40:24, синод. превод "праведници", и др.), За пръв път в Макавей
ските книги се споменава за хасидеи като члеНQве на едно обществено движе

ние или секта. От данните в първите две Макавейски книги се узнава; че

това е време, когато хасидеите са масово явление, ко.ето оказва влияние

върху съдбата на Юдея.

Хасидеите образуват една общност от свещеници и обикновени юдеи,

които са' големи ревншi1елu на ЗаКОllа и са верни на nьрвосвещеflството по

n'о;nомствена линия от Садок. Затопа те съблюдават най-строго закона за

свещеническата култова чистота. Тъй като спазват много предписанията за

тази чистота и специално за храната, М. Блек е на мнение, че 'би трябвало

да се търси произходът на хасидеите сред назореите. Разликата между тях

обаче е съществена. Назореите не образуват затворено общество и изпълня

ват поотделно своя обет за определено време. Би МОJЛО само да се приеме
някакво идейно повлияване от предписанието за назореЙството. Към хаси

деите принадлежат о:' видни книжници И те считат, че' трябва да учат народа

да изпълнява точно Закона.

" Елинизиращаlа политика на Антиох IV Епифан среща особено упорита

съпротива от хасидейските кръгове. Множество хасидеи са избити от сирий

ски войски. За това се използва и съботен ден, когато ригорозно изпълнява

щите закона за почивка юдеи не се отбраняват и не хвърлят дори камък

срещу врага (1 Мак. 2:29-37). С аскетическияси наЧИI;I на живот тези благо

честиви юдеи привличатсъщо голям брой'КНИЖНИЦИ (l Мак. 7:12) и оказват

влияние освободителната борба' срещу Литиох IV и неговите приемници да

прерасне в свещена и религиозна война.

Има моменти. когато хасидеите I/e са в съюз с Макавеите (които носят

това име по прозвището на водача на въстанието Юда_~Макавей - от

maqqabii = чук). Те очакват например от новия пъруосвеЩеник Алким, ве
роятно от Садоковия род, една политика в защита:на бащината вяра и мно

зина от тях изглежда се задоволяват С'дадената религиозна свобода (срв. 1
Мак. 7:12-14). При започванена елинизиранетопри Алким хасидеите отно
во влизат в съюз с Макавеите, въпреки че са Садокови ПОТОМЦИ, а са от

друг свещенически род. След окончателната победа на Макавеите и осво

бождаването на Юдея се проявяват отново раiногласия, изглежда по-спе

циално С поемането на първосвещенството от Йонатан и после като на
следствено - от Симон. Тогава хасидеите се отдръпват от обществения

живот в знак на протест. Затова те не подкрепят хасмонеите (названието за
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цялата Макавейска фамилия - Хашман е прапрадядо на Юда Макавей - 529
Юд. древности, ХII.6.1). .

Своите идеали против елинистическия синкретизъм хасидеите не са в

състояние да осъществят по този път. За тях политическите обстоятелства

и икономическите изисквания в епохата са от второстепенно значение и те

желаят да се установи пълна теокрация, което не е възможно.
. Редица съвременни изследователи изразяват мнението, че от хасидеиmе

произлизат две нататъшни обществени групировки в юдейството - фарu

,сеите и есеumе.

J
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ФАРИСЕИ

Наименование.Употребяванотоу нас название "фарисеи"идва съответ

но от гръцкото<paptcraiot (в чиято основа е еврейското pcrusl"m). Има някол

ко предположения за това име. Според едно от тях то е било дадено на

фарисеите от противниците им, за да· ги опетнят и 'означава просто "пер
сийствуващи", т. е. чуждопоклонствуващи. Причина за това би трябвало да

е поставянето на голямо ударение в учението на фарисеите на антелология

та, демоничните духове, възкресението на тялото и др., които имат· подобен

паралел в персий.ската религия (срв. Т. у. Мензън). Според друго мнение,

името е във връзка с корена prs - "изяснявам" и името сочи ВЕъзката между

фарисеите и заниманията им с Библията (М. Джестроу). Сам Иосиф Флавий

отбелязва, че фарисеите са "най-точни екзегети на За"Кона" (Юд. война

П.8.14).

Най-често се приема. ч:е името "фарисей" идва от корена prs в неговото

З1lачение "отделям се", "отцепвам се", т. е. то посочва, че фарисеите са се

отделили. В историята на фарисейството има две причини, поради които би

могло да бъдат считани като отделени. Първата е политико-религиозна. По

времето на Йоан Хиркан (134-104 г.) фарисеитепреставатда го подкрепят·
и се отделят от династиятаму, стават така да се каже "сепаратисти".Друга

та причина е самата практика на фарисеите,тъй като те се отделят от нечис

тите в ритуално отношениеюдеи и езичници. Това би могло да се подкрепи

с едно изяснение към Лев. 11:44: "Бъдете свети (qCdoSIm), защото Аз съм

свят (qados), т. е. "Както Аз съм свят (qаdбs), тъй вие трябва да бъдете

свети (qCdosl"m); както Аз съм отделен (parus), тъй вие трябва да бъдете

отделени (pcruslm)" (Sophra 39а). Въпросът е обаче, дали това ИЗЯl)нени~ би

трябвало да се отнесе само към фарисеите. Разбира се, онези, които биха

поискали да се вслушат в тази разпоредба, биха могли да приемат името

pCrusl"m (фарисеи), в случай че не биха се осмелили направо да приемат наз

ванието qCd6SIm (свети) за себе си (Дж. Ф. Мур).

Произход. Реформата на Ездра и Пеемия полага начало за създаване на

юдаизма със стриктно изпълняване на Закона и изучаване на библейските

писания (срв. Мал. 3:16). Забелязва се CTpeMe)i( за изяснение ва библейските

места от специалисти книжници и за правилно тълкуване и прилагане на

разпоредбитев Закона (срв. 1 Ездр. 7:11; 8:16; Пеем. 8:7-9 и др.). Иисус син

Сирахов споменава вече за "дом на учението" (51:23, синод. превод: ст. 31),
който е навярно предходник ва мидрашката школ'а (bёt hammidras) по вре

ме на равините. Подобни са фарисейскитеравински школи на Хилел, Шамай

и други.

Появата на общността на хасидеите е предпоставка за ВЪЗНИI<ване и на

фарисейството в техни кръгове. Докато крайни хасидеи по времето'на Йоан
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Хиркан вече се отделят окончателно оформени като секта (в Кумран) , други 531
от тях се свы!ваmm с двореца и придобиватполитическозначение. В повество

ванието на йосиф Флавий тогава се появяват за първи път nЬимеюю фари

сеите. Това дава основание да се счита днес, че фарисеите произлизат от

хасидеите и в края на 11 в. пр. Хр. се оформят като самостоятелно религиоз-

но движение или партия.

История на фарисейската партия. Фарисеите не се' ползват дълго от

благоволението на Йоан Хиркан и се превръща:t в опозиция на династията.

При Александър 'Яней (iОЗ-76 г.) се стига до въстанkя, които .лнеЙ подавя
с голяма жестокост, като убива няколко хиляди от противницит~ си, между
'I'ях множество фарисеи, и не щади жени, старци и деца. Той за първи път

в Юдея приковава за кръстове осемстотин души (срв. Юд. дреВн. ХIlI.iЗ.5;
13.12). Александра, вдовицата на Яней, прави опит за сближаване с фарисеи
те и им дава възможност за власт и влияние. Нейното царуване (76-67 г.)

е злат~н период за фарисеИзма.Фарисеитепредаватна смъi:п много садукеи.

Завладяванетона Йерусалим от Помпей (63 !г; пр. Хр.) слага край на поли
тическите домогвания на фарисеите. По-късно някои видни фарисеи отказ
ват да'дадат клетва 'на Ирод и на 'Рим. Когато в 6 г. сл. Хр. Юдея минава

изцяло под римско управление, повечето важни дела се решават "вече от

прокурат'ора иlдругите римски учреждения. Все пак на Синедриона се дава

възможност да контролира вътрешн:ите-~Jiа на юдеите. В него важно място

заемат садукеите, но, както 'Отбелязва Йосиф 'флавий, те търсят да намерят

приемливи за фарисеите решения, тъй като масите, които са под фарисейско

влияние, не биха търпели друго '(Юд. древн.' XVIII.l.4).
Голямото влияние на' фарисеите се вижда iI от думите на Иисуса Хрис

та, че те са седнали на мястото на Моисей (срв. Мат. 23::1). От Новия Завет'

личи, че фарисеите имат различно отu()шенuе към Иисуса Христа u'Неговото

учение. Едни от тях са против, но друти жейаят да влязат във връзка с Него

и да Го чуят (срв. Лук. 7:36; 14:1). Трети влизат в съюз с властите; за да се

стигне до осъждането на Иисуса Христа (СР1;1. И<?ан 18,:3). Четвърти призова

ват за толерантност към християните (Цеян. 5:34), а пети дори- от върли

гонители се превръщат в ревнос:гни последователи на ХРИСТ0ВОТО учение

(като ап. Павел, срв. Гал. 1:14; Деян. 22:3). '
Участието на фарисеите в Първото юдейско въстание против римЛяни

те (66-73 г.) е различно. Те не ~a за въстание, но мнозина от тях се присъе

диняват към/въстаналитеси сънародницИ. Някои остават живи след разру
шаването на Йерусалим_(70 г. сл. Хр.) и в знак на скръб постят за разруше
ния храм (ШiЫi' ·batra' 60Ь). ~ъпреки че Йоханан бен.ЗакаЙ, едни от ръковод
ните членове на равинската .школа в Ямния,.,се.дистанцИра от фарисеите,
той защищава' техни гледни точки против садукеите..Приема.се, че'фарисеиз
мът в една променена форма се влива в равинското юдейства (ерв. Дж. Нюз

нър). Името на фарисеите не се употребява нататък по всяка вероятност

поради участието им във въстанието и тъй като при критиката срещу тях в

различни юдейски кръгове то няма вече добро значение. - ,.
Организация и начин на живот. Спор~д· Йосиф Флавий фарисеите на·

брояват по негово време 6000 братя или членове <\tll:berim), които принадле

жат към една общност (~abur6t). Това показва, че те са отделени от остана

лата част на юдеите, от "народа на страната" ('ат ha'.iire$). МеЖдУ тях
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532 има много КНИЖНИЦИ и някои свещеници. За да спазват многобройните

предписания педантично, те живеят в отделни селища, а в градовете - в

отделни общности. Въпреки това фарисеите са в ковтакт с народа и полагат

усилия да оказват влияние върху него.

Различават се новоприети фарисеи и фарисейски водачи (Й. Флавий,
Живот, 5(21)). За да стане един юдеин член на фарисейската партия, трябва

да даде обет за култова чистота и святост и да премине двустепенен изпита

телен срок. Накрая той трябва да се очисти с ритуална бавя (t<ЬШi). Едва

тогава взима участие в ритуално чистите фарисейски трапези. С. Либерман

и Х. Рабин обръщат внимание на това, че правилата за приемането и спе
циално ритуалите са близки до онези в Кумран. Причини за това биха могли

да са общият на фарисеи и кумранци произход от хасидеите, както и някои

общоюдейски обичаи.

Уче!ше на фарисеите. Йосиф Флавий характеризира фарисеите като

..Ф!iЛОСОфСКИ школи" на юдеите (Юд. древн. XVIII.ll; Юд. война 11.119).
TOB~ е в съзвучие с общата тенденция на този юдейски класик и ва Филон

Александийски да цредставят юдейските видни личности и общности в

идеални о.чертания съгласно разбиранията на елинистическата и римската

интелигенция. /
Характерно за фарисейското учение е следното. а) Фарисеите прIiемат,

~e Яхве надзирава и определя събитията, въпреки че хората могат с~ми да

избират направлението на своята дейност (Юд. война П.8.14; срв. Юд.,

древн. ХIП.5.9.). С други думи в човешкия ·живот има Божие предопределе

ние, но човек е отговореН'за своите постъпки. б) Човешката душа H~YMиpa
заед,1I0 с тялото. Тя продължава да живее след смъртта. Душите'на Д брите

ще живеят в друго тяло, а на лошите ще бъдат предадени за вечно на азание

(Юд. война 11.8.14). Ето защо фарисеите приемат вьзкресението на .ртви

те и споделят народните вярвания за идването на Месия и за настъпването

иа ден за съд на всички. Поради това те (живеят просто и не се стремят към

лукс (Юд. древн. ХVIП.l.З). За тези свои схв.ащания те се опират на някои

старозаветни откъси (Ис. 24--27 гл.; Дан. 12:1-3), както и на тълкуването

на цe~ Стар Завет. в) Друга характерна черта на техните вярвания е

приеманетона съществуванена ангели и духове, на демони. То е свързано с

апокалиптичнитевеяния на еПОХ1lта (11 В. пр. Хр, - 11 в. сл. Хр.).

Етичните u обществените възгле.ди на фарисеите са тясно преплетени

със строгото спазване на ритуала. а) От'голямо значение за тях е да се дава

стриктно предriисаният от Закона десятък (Числ. 18:26) и дори да се принася

десетата част 01' всяка купена или изяждана храна. Затова те отказват да

ядат онзи продукт, за който не знаят, дали е даден десятък. Също по тази

причинате се въздържатот съвместнатрапеза с народа на страната. б) Фа

рисеите спазват най-точно култовата чистота при хранене. Естествено те

считат за грях всяко. докосване с нечисто лице в култово отношение:За тях

са валидни предписаниятаза чистота'на свещеницитев храма, когато'слу

жат и принасятжертва. Спазват и съответна.култова чистота по отношение
на облеклото, с което биха били на трапеза. Това води до допълнителни

пречки за съвместно хранене на фарисеите с другия народ. в) Фарисеите

считат, че Моисеевият закон е задължителен за всички времена. Моисей е

дал на Синай едновременно писания Закон и устното предание (hala-
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k6t=лреJ;l.ани~ на старците). Поради това предписанията (преданията на 533
старците), които устно се предават след плена, са интерпретация на Закона

и имат същото значение както и Законът. Трябва да се отбележи, че има

случаи, когато фарисеите одухотворяват старозаветни закони (например

"око за око, зъб за зъб"), като считат, че жертвата в размера на дадена щета

може да заглади стореното зло. ИзискванеТ0 да .се спазват обаче всички

устни предания, в които не 'рядко 'ригорозното и рит.уалното взимат връх,

довежда и до етическа скованост. Затова Иисус Христос обвинява фарисеи,

че гледат на чистотата на съдовете, а не на .съдържанието им (Мат. 23:25,
срв. за клетвата ст. 16 сл.). г) Фарисеите изискват от членовете на своята

партия повече обич към сънародниците, отколко:го -се изисква от обикнове-

ните юдеи. ТЯС/:iОТО ограничаване на ,тази норма в рамките само ~a юдей-

ския народ и свързването му о най-дребни предписания за култова ЧИС1'ота

наМClлява действителната възможност за изпълнението и. Освен това презре

нието към онези юдеи, които не спазват строго заповедите за левитска чис-

тота, трудно може да се съчетае с обичта към тях. д) Фарисеите поставят

ударение както на вниманието към юдеите на разсеянието, т. е. на живеещи-

те изврн границите на Палестина, така и на прозелитизма - придобиването

на нови членове на юдейската религиозна общност от други народности (Й.

Флавий, Vita. 2; Мишна, Demaj П.l2):

Да се поучава народът е важна задача за фарисеите. Тя почива на осно

вата на изискванията в Стария Завет спрямо снещениците и левитите, но се

разширява като тези задължения спадат специално и в кръга на самите фа
рисеи. Във всяко селище след плена има училище (bёt-midras). Обучението
не е само за момчета над 8-годишна възраст, но и за пълнолетни. Развиват

се и; школите на известни равини (Хилел, Шамай), в които се изследват Пи

санията и изясняват. Според Й, Клаузнер причина за дейността на фарисеи
те в областта на образованието и изобщо интелектуалните трудове е, че при

Ирод те са в политическа изолация.

Критиката на фарисеизма. Тя се упражнява най-вече от садукеите, кои

то са в съперничество с фарисейската партия. Налице е в една или друга

форма и степен обаче и на друти места. Кумранската община отхвърля за

стъпваното от фарисеите, понеже те представят лъжливо тъ.цкувание (CD
1:18-2: 1) и ги обвинява в смяна на Божието учение с прелъстителни слова

(! QH 4.10). Както изглежда, един от фарисейските ръководители (като Ши

меон бен Шатах или Хилел) е наричан в Кумран "пустословец" и "лъжлив

пророк" (CD 4:19; 8:12 сл.; 29:15 сл.; вж. Р. Майер). В Новия Завет има

подобна критика. Иисус Христос обвинява фарисеи, че са "слепи вощ\чи"

(Мат. 23:16). Заклеймен е и допусканият от фарисеи (Шамай) развод във

всеки случай (Марк. 10:2-9).
В равинскаталитератураняма подобнасилна критика. Тъй като някои

равини след разрушаванетона Йерусалим в 70 г. сл. Хр. се разграничават
от фарисеите, би могло да се мисли все пак, че причина за това са някои

осъждания на фарисейски становища и практики. В So~ah 22Ь са предадени
следните думи на Александър Яней към жена му: "Не се страхувай от фари

сеите и от нефарисеите, но от лицемерите, които подражават на фарисеи

Te·~. В Талмуда на няколко пъти се говори за "раните на фарисеите" (mak
k6t pCrusim). В So~ah IIl,4 с този израз се характеризират практики на онези,
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които по казуистичен път използват други хора. В един случай става въпрос

за използване фарисейски правен съвет от страна на група деца, за да се

вземе под КОНТрОЛ имуществото на тяхната овдовяла майка (срв. обвинение

то в Марк. 12:40 за изпояждане на вдовици). В Berak6t IX.5 се отбелязват

седем вида фарисеи. Два вида са, които проявяват обич подобно на Иов и

на Авраам. Другите се интересуват да изпълнят своите задължения към За

кона само ако имат време или ако по този начин може да се постигне някак

во равновесие между изпълнение на Закона и сторените от тях грехове или

вина (срв. Р. ДЖ. УаЙет). Изглежда, че поради обвиненията в лицемерие и

казуистика по-късните равини не посочват пряката си връзка с фарисеите.

Фарисеите оказват положително вЛUЯflие- върху запазване на юдеите от
асимилация и за отхвърляне на опасния за вярата синкретизъм. Техните тру

дове в равинските школи способствуват за оформяне на юдаизма през след

ващите векове.
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§ 106. 535

САДУКЕИ

Наименование, произход и кратка история. Названието "садукеи" стои

несъмнено във връзка с и~~то на п~рвосвещеник Садок, ~ой;rо застава наче
ло на.свещенствотов Йерусалимския храм по времето на Соломон (срв. 3
Царств. 2:35). В главите на книгата на np'qpoK Йезекиил, посветещ! на бъде
щото устройство на Израил, свещеническото служеНие е поверено на потом-

• •• J
ците на Садок (срв. 40:46; 43:19; 44:15; 48:11). Свещениците от садокитски

произход наистина оглавяват Йерусалимския храl~['~лед вавилонския плен.
. Произходът на партията на садукеите и 'оформянеЧЪ и'не'са твърде ясни.
По всяка' вероятност още при зараждането и ·в )нея 'влизат хора, които са

... ' • I '1. . . ,
C~Op3a1lu.. със старата uерусалuмска ар!,,с'!JО1!рflЦИ;l и Iqo~ служе~uет? в храма.

Затова иерусалимското свещенство принадлежи към нея. По време на Ан

тиох JV 'садукеите не участвуват в· елинизацията на ·Юдея. Предполага се
дори, че те са чаС"1 от хасиде'йскоmо движение. .

KoriTO хасмонеите,без да са потомцина Садок, по'емат първосвещенст
вото, една част от садукеите остава св'ързана с Йерусалимския храм и с
хасмонеите.Друга обаче се присъединявакъм недоволнитеи се вЛива в есей

ското общесТво. Поради това в I(YMpaH .например сад'окитският елемент е
на преден план и свещенИци 'заемат р'Ьководни постове в общината. Така

. " . ., . " 11;:' .- ~ ( '. \ f •

Кумранската община влиза в конфликт с първосвещеника и се' отдръпва от

Йерусалимския храм', докато там е "нечестивият с
1
веЩени)t". ". .

..-- Като партия на йерусалимскотосвещенство и на' храмовата стража'са·

дукеите имат в ръцеl;е си власт в областта на религиозния'и п'оли'!ическия
живот и упражняватголямо влияние. Те са с висока KyJIТypa lf образо'вание.
Разполагат и с храмовата съкровищница. И след като фарисеите имат свои

те представители в Синедриона, мнозинството в него е садукейско, въпреки

че то трябва да прави отстъпки на своите съперници фарисеите.

По време на римската власт до разрушаването на Йерусалимскияхрам
в 70 Г. сл. Хр., т. е. в продължение на около един век първосвещеникът е

винаги от садукейски среди. Те се стремят да сдържат враждебното отноше

ние към римляните и затова са против юдейското въстание от 66-73 Г., в

което обаче се увличат. При разрушаването на Йерусалим и на храма от

римските войски загиват почти всички садукеи, тъй че останалите нямат

вече никакво влияние върху нататъшния живот на' юдеите, още повече че

храмът не съществува.

Учение. йосиф Флавий обявява и садукейската партия за философска
школа (Юд. война 11.19), а някои равини считат садукеите за епикурейци, но

това е пресилено. За съжаление няма исторически сведения от самите саду

кеи, тъй като с разрушението на храма загива както неговата архива, така

и тази на Синедриона. Сам Йосиф Флавий като фарисей не е благоразполо
жен към садукеите.
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536 Садукеите се придържатстрого ком буквал1tuя смисыl на Закона и пора-

ди това отхвьрлятустното предание ("преданиетона старците"), което фа

рисеите ценят високо. И между садукеите има книжници, които изучават

успешно въпросите за изяснение на Закона и отсъждат по един или друг

правен въпрос. Те държа,т строго за разпоредбата "око за око" и поради

това са за прилагане на смъртното наказание при всички случаи, за които

то се предвижда. Това се забелязва и при съденето на Иисуса Христа. Спо

ред Йосиф Флавий поня.кога садукеите се присъединяваткъм една омекоте
на интерпретацияна Закона, възприета от фарисеите,за да не дразнят,наро

да.

За разлика от фарисеите, садукеите са склонни да приемат за необходи
ма и правилна единствено интензивната образователна подготовка сред

пълнолетните само за свещениците.

Садукеитеотричатвяратавьв вьзкресеllиетона мъртвитеи настъпване

то на един нов свят. В противовесна фарисеитете считат, че хората трябва

да се сТремят да вършат добро в тери свят не заради някаква награда в

бъдещ живот. Затова те приемат, че човек MO~'e~lа'1ЬЛ1Ю свободно да избира
между доброто и злото. Бог стои отвъд земните дела на ежедневието. Той

не се вмесва в тях. Това тяхно учение е Съчетано.сотричане 110 сьществуване
то на аllгелuте и на демоните, на месианските чаяния и че душата продьл

жава да живее след смьртта на тялото. 'СаДукеите се обосновават по тези
въпроси с това, че Моисей нищо не е казал цо. тях. С други думи, пророче
ските изказвания и други старозаветни утвърждения не са меродавни в слу

ч~я и трябва да се разб~рат в съвсем друг смисъл.

По отношение на съботата садукеите са още по-строги от фарисеите. Те

не полагат грижи по пътя на к~уистиката да намерят изход да смекчат по

конкретен Ц9ВОД забраната за p~?OTa, каквато и да е тя, в съботен ден. Пора

ди това те· изискват изпълнение на присъдата убиване с камъни във всеки

случай, когато ня.кой юдеин престЪпи заповедта за съботата. В това отноше

H~e фарисеите оправдават някои нарушения по хуманитарна причина. и не

ги считат за действителни.
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§ 107. 537

ЕСЕМ

Сведения за тр. се черпят от съ~ения на ФI;I~ОН Ллександрий~ки, Йо
сиф Фл~вий, св. Иполит РИМ9КИ, Плииий Стари и св. ЕпифаниЙ,Киnърски.

Някои автори счи~ат, че сведенията ,на св., J:lполит отразяват писаното от

Й. Флавий, но М, Смит пока~а в изс~едва~е, че и д~aMaTa древни nиса:гели
черпят по свой начин от един общ се,МИТСКИ из~ор. Интересни са дан~ите на

Й. Флавий, който на младини става есей за около три години (Vita 11). Въп
реки не малкото сведения, които се дават за есеите 01; посочените древни

автори, по .редица въпроси няма яснота, а понякога има, и противоречия в

изворите. Причина за To~a .навярно е и обстоятелството, че сред с~мите есеи
съществуват различни течения, а не са запазени техни писмени творения.

Название и произход. Значението на името "есеи" не е ясно. Според ня

кои изследователи то идва от арамейската дума q,asajja', която има значение

на "благочестив". В такъв случай би трябвало и в самото название "есеи"

да се съзре указание за техния произход - именно от хасидеите (благочести

вите), които са мощно движение при гоненията от страна на Лнтиох IV
Епифан. С други думи, те би трябвало да имат генетическо родство с ДВете

големи партии, на фарисеите и садукеите, за които също се мисли, че се
коренят в хасидейската оБЩност'.

Според Фило~ и Йос~Ф Флавий ~сеите наброяват по тяхно Bp~~e около
4000 души, които ~веят предимно в палестински села, а някои от тях.в

градове и винаги в обособени и затворени в себе си общини.

Начu1l. 1I.a живот u диСЦUnЛU1I.а. МaJЩина от есеите са женени. Повечето

от тях живеят в безбрачие. Поради това техният брой остава малък'lи те

взимат деца за отглеждане - сираци и други. Попълването на редовете им

става и с приемане на нови членове - на прозелити, но от юдеите.' Бракът

се приема само за продължаване на рода, доколкото има ожеnени есеи.

Есеите нямат своя собственост, защото своето имущество те' преД~в.ат
на общината, в която мат~риал~ите блага се,сподеЛят. УпртребilТ~ им опре
деля един специален и избран управител. Тъй юiто и !3,друт,И случаи в древ

ност има отказване от имущеС1;вО, Х. Бауер изказва мнението, че причина

за, това е СЧИ,тането на материаЛ1I.ите блага за KOPf!N. .1I.Q ЗЛО"JО В -света (Раиli

Wissowa, Suppl. IV, 4-10-414). Кандидатът да стане ~лен на дадена общ~на

трябва .1;{а премине изnита~еле~ срок от една J;"од~~!;t:' Протече .JЩ, успешно
изпитанието, след други две годиии, ако е счетен за годен, може да стане

член на есейската общност, като даде тържествена и страшна клетва да

живее в съответствие.С есейските принципи и да се отдели "от общиН<~та на

мъжете на злото".
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538 Начело на общината стои рьководиmел, чиито разпореждания всеки

трябва да изпълнява. Различават се четири степени на членство. Денят за

почва при изгрев слънце с молитва, след което се работи на полето. На обяд

всички се измиват със студена вода, обличат бели дрехи и сядат на обща
трапеза. Един свещеник прочита молитвата. Работата продължава до вечер

та, когато отново има обща трапеза. Храна се поема, колкото е необходимо

за насищане. В трапезарията се пази пълна тишина и не трябва да се говори

едновременно.

Учение. На първо място стои строгото изпълняване на разпоредбите за

култова (левитска) чистота. Всеки член на есейската общност има мотш<а,

престилка и бяла дреха. Мотиката служи за закопаване на изпражненията,

преСТИJП<ата - да покрива срамните части, а бялата дреха трябва да напом

ня винаги за поддържане на левитската чистота и е свидетелство за нея.

Всички есеи са чисти в' сравнение с останалите юдеи, но ако някой младши

член се допре до старши, също се смята, че иМа осквернение, и трябва да

се пристъпи към очистване с измиване с вода.

Есеите спазват съботата особено строго. Според тях не само че не е

разрешена никаква работа, а храната трябва да бъде приготвена от предиш

ния ден, но е забранена и естествената нужда, за да не се оскверни денят.

Св. Мполит' съобщава, че някои есеи ДО.ри не ставали от легло в съботата.

Когато някой наруши заповедта за съботния ден, го чаха строг съд. При

тежка прос;тъпка против каквито и да е предписания виновният се изключва

от общината.

Въпреки че не е разрешено на членовете на есейската общност да гово

рят навън за живота, правилата и ДИСЦИПJПIната в нея, има данни по редица

въпроси от есейското учение. Подобно на фарисеите есеите приемат, че ду

шата е безс),.tъртна. Те считат, че тя идва от небето и съдбата й е предопреде

лена. В тялото'тя е в тьмница. След смъртта на тялото душите се освобож

дават и отиват на небето. Душите на лошите обаче отиват за наказание

(срв. Юд. война, П.l54-158). В J:oBa разбиране ПРО'личава приемането на

цялостно предопределение, тъй че по този въпрос есеите се различават и от·

фарисеите, и от садукеите. Според тях зависи от Бога, за какво е избран

човекът.

Бракът се отрича навярно в повечето есейски общини и то не по' биб

лейски основания. Както пише Йосиф Флавий, есеите учат, че бракът води
до неправедност И че никоя жена не е вярна. Филон подробно изяснява есей

ското мнение, че хитростите на жените и пътищата в живота на. съпругите

и' на децата биха могли да откЛонят вниманието на един есей от ПЪРВОt<Те

пенните му задачи. tледователно самата жена иначе не се' разглежда като
по-малко достойна да стане есейка.

Специално е отношението на. есеите и към робите. Тези не се допускат

да станат членове на есейската общност, независимо от това, дали са'юдеи

или не. Причина е строгото спазване на ритуална чистота. Ако при докосва

не между младши и старши член на общността става осквернение, много по

голяма е осквернението при съприкосновение с роб. Затова по религиозни

подбуди есеите нямат право да имат роби, без при това да се обявяват про

тив робската институция. От друга страна, в това тяхно схващане пролича

ва, че те гледат на роба като на друга категория човек.
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Есеите не проявяват воиuсmвеuосm. По време на юдейското въстание от 539
~6-73 Г. те взимат обаче активно участие и се проявяват като безстрашни

защитницина Закона. Те не се боят и когато са измъчвани, горени и пробож-

дани от римските войници. С усмивка понасят болките (Юд. война, П.l52

сл.). Тогава загива есейската общност.
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540 § 108.
КУМРАпе:КАТА ОБЩИНА

Основни извори за историята, дисциплината и учеНИt:ТО на тази община

са нейният Правилник (Устав) (1 QS), т. нар. Правилник (Устав) на общ

ността(l QSa) за последните дни, Сборник с благословии (1 QSb), т. нар.

Документ от Дамаск (СО), Химните (hodaj6t, 1 Qн), т. нар. Свитък на вой

ната на синовете на светлината (1 QM), коментарите '(pesarlm) - преди
всичко на книга пророк Исаия (4 Q 161), книга пророк Осия (4 Q 166), книга
пророк Наум (1 Q 169), книга пророк Авакум (1 QpHab), както и някои

антологии (флорилегии)- фрагмент Мидраш за Мелхиседек (11 QMelch),
БлаГОСЛQвението на патриарсите (4 QPB), Флорилегиум (4 Q 174) и др. Въп

реки голямото количество писмени творения редица въпроси остават неизяс

нени по две главни причини: тайнственост и зашифрованост на езика и фраг

ментно състояние на голяма част от ръкописите.

Произход на общината и нейната структура. На историята на община

та няма специално да се спрем, а повече във връзка с произхода и структура-

та и. '
Не,съмнено произходът на·Кумранеката оБЩИl;lа се корени в свещепиче

ски крыове. Мнозинството изследователи· са склонни да виждат в нея есейска

разновидност, но това мнение все още не е възприето от всички. Х. Рабин

счита, че тя е фарисейска, а А. М. Хаберман - садукеЙска. Вероятният общ

произход на фарисеите, садукеите и есеите от хасидейското движение дава

своя отпечатък върху ученията им и сходните черти са неизбежни, още пове·,

че, че те всички се основават на старозаветни писания и почиват върху об

щоюдейско предание. При това Документът от Дамаск, който е известен от

находка в 1896 г. в синагогата Езра в стария Кайро, показва и някои разли

чия спрямо Правилника - женени членове на общината и притежаване на

частна собственост от тези членове.

Подобно на друти юдейски партии и общности в Кумран се изучава

Законът постоянно и ревностно с месианска насоченост. Във връзка с това

се споменава за учителя на справедливост, който ръководи изучаването. Той

е свещеник и на него е дадено от Бога правилното познание и тълкувание

на Писанията (1 QpHab П, 8-19; vп, 4 сл.). Около него се събират свеще

ници, левити и други юдеи, които желаят да пазят култова чистота и разпо

редбите на Закона. Приема се, че този учител живее около 110 г. пр. Хр.,

когато Кумран се заселва за първи път. Наред' с него се споменава за нечес

тивия свещеник, който не е верен на Божиите заповеди, и след като взима

властта в ръцете си, трупа богатства и върши насилия (l QpHab VIII, 9
13). Той се опълчва срещу учителя на справедливост и в деня Очищение се

мъчи "да погълне" този учител и неговите хора (I QpHab XI, 6--8). Бог го

наказва обаче за това негово престъплениеи го предавав ръката на неговите

врагове (1 QpHab IX, 10 сл.). Отъждествяването на учителя на справедли-

Библейска археология



ност 'и'нечестивия свещени~ с някое известно историческо лице е трудно, тъЙ 541
като не достигат конкретни данни. Разнообразието на ПJ.J.едположения:га е

твърде голямо - за УЧllfJ1еля /Ш сnраведлuвост:'Оний ПI, йосе син на ЙЬзе"
ра, Юда Макавей, фарисеят Елеазар, t'<сеят.Юда (края на 11 в. пр. Хр.), Оний

С:праведливи (убит в 65 г. пр. Хр.) и т. н.; за нечестцвия свещеник: Ясон,

Менелай, Алким (l75-1рР г.), Ионатан 'и ~имон Макавей, Йоан Х:и,ркан
(134-104 г.), Александър Яней (103-76 г.), Аристовул, Йоан, Хиркан 11
(63-40 г.), Антиган (40-37 г.) и др. Редица видни кумрановеди се. застъп-

ват особено за отъждествяване с Йонатан, Симон, Александър Яней или
Хиркан Н. .

.в .кумранските документи няма ясни сведения как е умрял учителят на

справ~дливост - дали ,от насилствена смърт или от естествена (срв. CD
XIX. 35; ХХ. 13-14). Има и неяснота, дали ~шеноветена общината го очак

ват отново, тъй като изразът "докато у~телят на справедливостне с':(ане
в края на дните" (CD VI. 10-11) не е достатъчен- би могло да се говори

за последни дни по време, на неговия живот. И освен това тъй като. кумран

дите вярват във всеобщото възкресение на.мъртвите\ би мргло,да се приеме

като възможно да очакват и възкресението тдгава· на учителя на справедли

вост'. Въпросът остава открит. Ясно е обаче, че с учителя на справедливост
не са св;ьрзани никакви месиаllски очаква1iUЯ в който и да е кумрански извор.

Има и голямо разнообразие в това как самите..кумранци llарuчат себе

си:, 1) jз,Ьаd (повече от 100 пъти) - ..заедно ......общност", "община"; 2) ..об
щина на бедните" ('dt h'bjwnjm - Ком. към ас. 37), както'се наричат евио

нитите и кар~имите; 3) "Нов съюз" (bCrit ha1)'dasa' и бiiЫi - на обръще

ниетq); 4) 'ёdii(h) - "общество", ..община~';. 5) "синове на светлината"

(bCne 'or); 6) ..синове на Садок': (или "с~ещеници, синове на Садок"; без да

може да се каже до каква степен това название се простира върху всички

членове на кумранската община)'и др.

В Документа от Дамаск се различават четири вида члеuове на кумран

ската община: свещеници, левити. синове на Израил и пришълци (gerim,
XIV, 3-6). Като се съди по много изказвания;свещеllицuтезаемат.ръковод

но положение в общината. И в най-малката ядка, структурна единИци на

тази община, "десетката",трябва да преБИl~аваедин свещеник'начеJIО(1 QS
VI, 3-4; CD XIII, 1-3) и всяка обща трапеза заш:>.Чва о благословение от

свещеник (l QS VI, 4-6). В състава на' Съвета Щ\ общината Три места са

за свещеници (l QS VПI, 1). 'Свещениците и левитите играят важна роля в

празненствата и при приемане на· нови' членове на общината (1 ~S 'I-П).

Наистина, общите въпроси се решават от' всички членове. но имеюtо на CBe~

щениците принадлежи правото по отсъждане 'във връзка с учеНието (ЗаК6на),

имуществото и правните въпроси в общината (1 QS IV, 1-3). r

Висш оргаll е общото събранuе'Jна пълноnpавните 'членове inбsаЬ

blirabbТm, 1 QS VI,.8, 11 и др.). Ежедневните дела се разглеждат в Съвета на

оБщИ/юта ('a~at hajjii.l:lad,j QS VIII: 1 сл,), който се.състои от оз свещеника и

12 други членове. Съветът от 15 души ияма аналогия в юдейската и хрис
тиянската Тl?ад~ция, докато числото 12 се среща 'често - 12-израилски кqле

на. Според Милик 12.!те обикновени членове олицетворяват израИ,1;lсхnте ко

лена, а 3-та свещеника - трите левит'ски рода - на Гирсоii, КаатГй Мерари
(срв. Бит. 46:11). . "
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542 Съдебнитефункции се упражняватот общото събрание, но в Документа

от Дамаск се споменаваи за "съдии на общин;\та",които образуватколегия

от 10 души, четири от които са свещеници (CD Х, 4-6). .
Без да се навлиза в подробности и в спорни· проблеми, трябва да се

изтъкне, че в Правилника на общината се споменават три ва:жни длъжност

ни лица, стоящи над цялата община: а) "мъж, надзираващ пълноправните

членове" (bli'is ЬаmmСЬаqqег 'а! hЗI'аЬЫm - който има административни и

религиозни функции и председателствува общите събрания), б) "мъж, над

зираващ работата на пълноправните членове":(ha'Й hammCbaqqer'a! mCie'ket
harabbim, който се занимава със стопанските дела и работата, както по вся

ка вероятност и с финансите) и в) "мъж, стоящ начело на пълноправните

членове" (hals hаррзqId bero's:Ыirabblm, който проверява кандидатите за
членове, новициите). Споменават се и други надзорни.ци, но тяхната функ

ция не е добре известна. Изисква се съответна възраст (ценз) за заемане на

тези длъжности:за надзирателина пълноправнитечленове- 30-60:годиш

на възраст, над всички лагери - 30-50 Г., и за членове на съдийскатаколе

гия - 25-60 г. Интересно е да се' отбележи, че съгласно антропологическо

изследване на костите от кумранското гробище максималната възраст на

мъжете е 50-55 т.

Нови членове се приемат с изпитателен срок. След една година;ако се

установи, че кандидатът е годен и още желае да стане член, неговото иму

щество се дава в ръцете на надзирателя на работата иа пълноправиитечле

нове. След още една година изпитание и след гласуване той може да стане

!,,~AOBcH член. Приемането се съпровожда с тържество, като се използва

предписанието от Моисей (срв. Втор. 11:26-32; 27:11-26). Свещениците

разказват за Божиите чудни дела и благославят всички. Тогава новият член

дава клетва, която го свързва.

За простъпки има различни наказания: лишаване от една четв'ЬрТ от

дневната дажба, отделяне от общата трапеза и забрана за използване кух

ненските съсъди, изключване от общината.

Кумранците използватособенкалендар- слънчев с 364 дни, разпределе

ни в 12 месеца (8 х 30 и 4 х 31 дни). Новата година и първият ден на всеки

четири месеца се падат в сряда, тъй както и Пасхата и празник Шатри, а

Очищение - в петък. Чествуват се и два неизвестни от други извори празни

ци: на новото вино и на новото маслинено масло.

Членовете на кумранската община считат Йерусалимския храм за
осквернеli от нечестивото свещенство там (срв. 1 QpHab ХII, 7-9; CD IV,
15-18). Тъй като Втор. 12:13-14 забранява да се принасят жертви извън

Йерусалимскияхрам, както изглеждакумранцитесе въздържатда принасят
такива в своето селище. Положителнотоотношение към храмовите жерт

воприношения остава само в есхатологическиаспект (срв. 1 QM 11, 1---6).
•,Песните за съботното всесъжение" не са свързани с жертва на земята, а
имат символичеСКI1 характер и отправят поглед тух към небесния храм

(Й. Ядии). Кумранеката община възприема пророческата традиция за жерт
вения култ - справеДЛljIвостта и светостта на членовете и имат по-голямо

значение от всесъжението и жертвената тлъстина (срв. 1 QS IX, 3--6).
Особено място заематритуалнитеизмивания. Те са свързани безспорно

с изискванията за строго спазване на левитската чистота. Тъй като в Доку-
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мента от Дамаск се забранява измиване в недълбок и мръсен водоем (CD Х, 543
11-12), понеже водата не покрива човешката голота, вероятно умиванията

стават повече в реките и в~доемитена различнитеизвори наблизо, в оазиса

Айн Фешка (Дж. Алегро, У. ОлбраЙт). Дискусионное доколко тези умива-

ния или по-скоро потапяния във водата излизат ИЗВ~Н'обичайнитеюдейски
ритуални умивания и дали само в Кумран се·изисква да ги съпътствува

покаяние (както мисли И. Д. Амусин). Потапянията са задължителниспе

циално на празничнитържестваи на празникаОбновлениена съюза._Според

Правилникапри ритуалнотоумиване за първи път на ставащия член на об

щина'га Бог "ще го очисти със светия Дух от всички нечестиви дела. Той ще

го поръси с Духа на истината, както вода за очистване, от всички мерзости

на лъжата..." (1 QS IV, 21). Пресилено ще бъде да·се мисли, че тук се говори

за нещо повече освен за символично значение на водата като очистващо

средство според Закона. Ударението пада не върху самата вода, а върху

сравнението с нея, за да ~e подчертае зна"ението на съзнателното постъпва-

не в редовете на членовете на общината.

Важно значение имат и общите трапези. Те трябва да се устройват на

всяко място, където има десет члена на общността. На трапезата трябва

непременно да Пр'исъствува свещеIЩК, който благославя хляба и ширата
(1 QS VI, 3-5). йосиф Флавий добавя от своя личен опит, че при пълно

мълчание хлебарят подава х.пяба, а готвачът - купата (супника) с ядене.

Преди и след трапезата свещеникът благославя (Юд. война П.8.5). Самите

свещеници имат грижа за яденето (Юд. древн. XVIII.l.5), т. е. те се грижат

за ритуалната чистqта на храната.

Въпросът е дискусионен,дали тези трапези имат сакрале'н харажтер. Са

мото благословеНl'lе не ги прави още такива. На юдейската тр~пеза е оби

чайно да има благословениеи специално на съботната ако не от равин, поне

от лице, което сс занимава с духовни въпроси. Мортън Смит категорично

отрича сакралния характер. Това обаtlе не означава същевременно,че трапе

зите въобще нямат никакъв религиозен елемент. Трапезата е чиста и на нея
има благословен·ие. В кумранскит.едокУ.менти няма сведения, каква е !Срана
та, коя.то се предлага, но Йосиф Флавий пише, че обикновено се състои от
хляб и варено ястие (срв. Юд. война 11.8.5). Р. дьо 'Во сч.ита, че зак'опаването

на кости от различни животни, които са намерени при археологич.еските

раЗКОПКИ"свидетелствува, че опредеJ1ени трапези имат религиозен характер.

Несъмнено, на ежедневиите обеди и вечери не се предлага месо. Това ще да

става, на тържествените празнични в голямата зала на общината в Хирбет

Кумран. Би могло да се приеме, че те имат характера на трапезите след

прин~ся,не на мирни жертви в храма, КО1'ато част от жертвенотd животно се

,яде ()т'лриносителите с техните близки и всички тря:бва да бъдат култово

~исти,..като естествено и жертвеното животно се счита за чисто. Общи трапе

:ЗИ .имат и пророци с техните ученици ("пророческите синове").

Учение. Дуализмът пропива идейно представите и схващанията на кум

ранск'ата община - в косми"ески и в социално;етичесl}И план. Светът е раз
делен на два враждебни лагера: на царство на светлината, доброто, пРавда

та и на царство на тъмнината, злото, неправдата. Начело на първото е ар
хангел Михаил, а на второто - Велиал. Към царството на CBeTJI1{HaTa са
членовете на общината. Те са "синове на светлината". Навсяк'ъде се вижда
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544 двойственост· На учителя на справудливост противостои нечестиви;я:г· све

щеник, на Мелхиседек (Малкицедск - цар на правдата) - Малкиреша (цар

на нечестието).

Борбата между доброто и злото е обрисувана в различни етапи по-спе

циално в книгата "Войната на синовете на светлината". Бог е обаче един

единствен. В Кумран няма ирански дуализъм с два бога - на доброто и

на злото. Разликата спрямо Стария Завет е тази, че в кумранското учение

nроmuвОnОЛОЖ1l0сmта е засuлеuа u борбата отива към конкр<;mен фUIIQЛ, ка

то са разработеuи Мlюго подробности в нея. Влиянието на зороастризма е

възможно (срв. К. Кун, У. ОлбраЙт). Опитите за сравняване обаче страдат

от това, че се използват ирански писмени източници от по-късно време, дори

'след завладяването на Иран от арабите (640 г. сл. Хр.).

Учението за предопределение не позволява да се стигне до крайност в

дуализма. То е често в химните, като освен приемане на Божие предузнаване

(срв. СО 11, 7-8; 1 QH 1, 7-8) се стига до твърдението: "Защото ТИ си

създал праведния и нечестивия" (l QH IV, 39), т. е. предопределил кой да

бъде в лагера на доброто и кой - на злото. За това учение пише иЙ. Фла

вий (Юд. древн. ХПI. 5.9). Въпреки това се говори и за свобода на чооешката

воля - че всеки може да избере път, съответно на своя дух (1 QS, IX, 17-'
18).

В тази връзка стои и учението за 60гоuз6раничеството на членовете на'

КУ!'1ранската община. Те са "избрани~от Бога": (Ьеhirё 'е1, I QpHab Х, 13),
_"синове на благодатта"(ЬСпё l)esed QHVII, 20). Разликата спрямообщою

дейската концепция е, че само членовете на общината са избраници Божии,

а не целият народ. .

Богоизбраничеството, предопределението и дуалистичното разделение

в света имат СВОЙ есхатологическu аспект. Те стоят във l!ръзка с очакването

на "края на времената", на "последните дни" извън историческия процес.

Тогава ще има и съд (1 QpHab ХП, ]4, ХIII, 2-3) и наказанието ще бъде

с огън (Х, 3-5), като адът е наречен "мрак на вечния огън" (1 QS П, 8).
Ст.арият свят загива и се ражда нов.

. Учението за последните времена е свързано с месиански идеи u предста
ви. В Кумран предпоставка за тях е схващането, че физическите, моралните

и интелектуални сили на човека са крайно ограничени. Човекът'е прах и

безгласна глина в ръцете на Бога (1 QH Х, 3-6; 1 QS XI, 22). В Стария

Завет се говори за помазаници - първосвещеници, царе, пророци, но нихога

за двама месии. Дори когато се изтъкват особено много Зоровавел и първо

свещеник Иисус, те не се наричат помазаници. За двама месии се говори само

в апокрифната литература (Завещание на 12-те патриарси): "Защото Бог ще

ви постави от Левий първосвещеник, а от Юда - цар" (test. Sim. 7, 2). В _
кумранеките текстове се говори определено за двама месии. Така например

в Цравилника се отбелязва пророк, КОЙТО е месия от Аарон и месия от Из

раил (1 QS IX, 9-11). В 1 QSa, който е с поглед в бъдещето, помазаникът

от свещенически произход има предимство пред помазаника от Израил (П,

17-21). Идеята за двама месии може би е реакция на кумраиците против

съчетаването от хасмонеите на първосвещенствотос царската власт, още

повече че те не са потомци на Садок.
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Окончателно вникване в кумранските писания и решаване на дискусион- 545
ните проблеми може да се -очаква в голя~а стецен след приключване изда-

нията на множествот~ фрагменти от Р1>КОПИСИ, което продължава. Близост-

та на кумранеката община в структурата и учението и с есеите обаче и сега

би могла да се счита за сиrурна.
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546 § 109.
други СЕКТИ И групи

Тераnевl11и. Филон Александрийски съобщава за една секта, която се
посветила на съзерцателен ж·ивот. Това са терапевтите, чието име означава
"раб:и (служители)" на Бога. Те 'живеят на много места в тогавашния свят,

но сектата им процъфтява край езерото Мареотис, недалеч от Александрия.

Терапевтите имат много нещо общо с есеите. Те отричат богатството

и семейството, молят се призори, изучават Писанията, нямат роби, водят

прост живот като всеки член на сектата живее в отделна колиба. След залез
слънце те взимат скромна храна, а в съботен ден се събират на богослуже

ние. За разлика от есеите 1'е не се занимават с физически труд, нямат умива

ния и празнуват особено седмата събота. Тогава в навечерието те се обличат

в светли облекла за богослужение и обща трапеза.

Някои автори считат, че терапевтите са есейски жлон. Дори Ж. Верме

се опитва да произведе името "есеи" от арамейската дума 'аSlП - "лекувам"

и изяснява името ,;терапевти" от 8Epa1tEuro - "лекувам". Обаче, както отбе

лязва иХ. Г. Шьонфелд, Филон употребява този глагол само в смисъл на

"служа" ("богослужа"). Ако би се приело това, че терапевтите са есеи в раз'

сеянието, за евентуалното отъждествяване са преЧlCа чувствителните разли

чия между тях и есеите. При това и някои описания на Филон не са ситурни,

тъй като той е склонен да предава и свои идеали.

Осейни. За тази секта споменава св. Епифаний Кипърски. Членовете и

произхождат, според него, от Итурея, Наватея, Моав, Ариелис (Йеруса
лим?) и района край Мъртво море. Те спазват съботния 'ден, обрязването и

изобщо Закона. Тази секта е съществувала преди Христа до разрушението

на йерусалим в 70 г. сл. Хр. По-късно тя продължава своя живот под името
секта на самсеоните. Заедно с евионити и назаряни членовете 11 приемат

водачеството на някой си ЕлксаЙ. Въпреки близостта на имената "есеи" и

"осеани" някои автори са на мнение, че осеанската общиНа е съществувала

като една от множеството юдейски секти наред с есеите.

Зелоmи. Когато след отстраняването на Архелай римляните взимат ця

лата власт в Юдея в свои ръце, те разпореждат населението на новата про

винция да се' регистрира. Във фарисейски среди избухва вълнение и една

група отказва да изпълни заповедта. Разбунтувалите се ревнители ("зелоти"

или "зилоти") на свободата застъпват разбирането, че Бог е единственият

Господар и Цар (срв. Юд. древности XVIII. 23). За тях следователно при

знаването на императора и плащането данък на римляните е нарушение на

Първата Божия заповед.

Отначало техен водач е Юда Галилеец, под чието ръководство избухва

скоро въстание. Тъй като те не могат да се борят с добре обучената и силна

римска армия, намират убежище в Юдейските планини. Оттам те нападат

римляните. В учението си не се различават от фарисеите, но със своята рев-
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ност намират много привърженици. Те предизвикват много смутове и проя- 547
вяват вражда към всичко езическо. Зелотите са едНИ от подбудителитена

юдейскотовъстаниеот 66--73 г., бият се хр~бро, но и допринщ:ят за отслаб-

BaH~ силитеH~ въстаниците, тъй като са в кървава разправа с дрyrи въстани-

чески сили. Техният водач Йоан от Гискала на всяка цена желае унищожение
на авторитета на Синедриона и на садукейските първенци, вследствие Qa
което избухват размирици в Йеру<;алим. Едва когато римската войска под
предводителството на Тит се разполага на лагер пред града, братоубийства-

та престават. След падането на Йерусалим и на крепостите Махерус и Иро
дион, те се отбраняват през 72 и 73· г. в Масада. Накра;( защитниците зело-

ти; за да не паднат'в римски ръце, убиват 'жените и децата си и се самоубиват

по примера 'на водача си Елеазар. '
Между учениците на Иисуса Христа се споменава един предишен зе

лот - СВ. Симон (Лук. 6:15; Деян. 1:13): Със Своята дейност и учение Спа

сителят се противопоставя ясно на стремежите за политически месиа:низъм.

Божието царство -е само Божие дело·(срв. Марк. 4:26-29). По отношение

на искания данък ТоЙ ОТl"оваря в противовесна зелотскотостан'овище,като

казва да се отдаде Божието на Бога и кесаревото- на кесаря (Марк. 12:17)., ,
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548 §' 110.
БИБЛЕЙСКИ ИЗРАЗИ, ДРЕВНА СИМВОЛИКА,
ИКОНОГРАФИЯ И СЪВРЕМЕННА ИЗРАЗНОСТ

НашеТО,съвремие се отличава със стремеж към "новото", "днешното',,,

."модерното" и се дистанцира в много направ,ления от предишното. Като че

ли "напредъкът" понякога се схваща просто като оrrдалечаване от мина1.l0ТО,

на което .~e гледа като J;I:a.и;юстанало,:.на овехтяло, не само!в областта на

наукат.а и техниката, но и на културата. Забравя се чеСТО,"че постиженията

н<! СЪ~р'е~.~нния ЧО!J~К се изграждат както BЪPX~ основата, положена в древ

наспа, така и много,н.ещо, наследено,от преди хилядолеТИЯ,"остава в упо~

тре,ба. .цо днес,. И това не се, отнася само за зодиака .или за козметичните

грижи н~пример. ..,
Човекът в древния свят на Близкия Изток е с пълно съзнание за значе

нието на писменотослово. Статуитена писари, Книгата'на мъртвите, поуче

ния и други творения прославят писменосттаи онези, които я владеят. Но

чо~ек се схваща на първо място като говорещо същество. Затова например

в противовесна човека животи.нскиятсвят носи В древния еврейски библей

ски език названието' bChema(h) - "нямото, безсловестното".

Несъмнено езикът на древните жители на Близкия Изток е образен, кар

-тинен, пълен със символи. Отмар Кеел обръща внимание на факта, че еги

петските рисунки, както и писмените картинни йероглифни паметници, не

бива да се разглеждат като картини на европейското изкуство от XIX в., но

като образна мисъл. В тази картинност се крие и желанието с един или два

жеста да се предаде дори една цяла концепция.

()бразността в езика и в рисунката е важен фактор за изразяване на

идеите, които древните хора имат и от които се вълнуват. "Иконографията" _
е резултат от творчески усилия и отразява в себе си както обществените

структури и обичаи, така и религиозните вярвания. Тя трябва да бъде раз.

брана, без да бъде разрушена, тъй като неминуемо ще загуби силното си

въздействие, още повече, че и днес употребяваме не малко от тази изразност,

-взета от самия живот.

В тази картинност има едновременно конкретност и алегоризъм. Рисун

ката на нанасяне удари от страна на фараона върху паднал неприятел би

могла да предава определено историческо събитие, когато неприятелски

вожд се нажззва или екзекутира. Тази l<артина може обаче да означава прос-

-то завоюване на дадена страна или град или пък ПОl<оряване на някой народ.

Това символическо представяне може да има и своя алегорическа концеп

ция - по своя божествен произход фараонът е в състояние да защищава

страната и винаги да побеждава неприятелски войски или народи.

Израилтяните също така употребяват образната реч,.съдържаща както

техни специфични изрази, така и картинни описания и думи, които са свойст

вени за всички тогавашни народи, или които шествуват от страна в страна
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по пътя на културния обмен, осъществяващ се при различните контакти. В 549
широко известния псалом 136 ("На ·реките вавило'НСКИ") в заключителния

стих стои: ·"Блажен, който вземе и разбие о камък твои:rе .млаДe'J.щи!" '(9. ст"

синод. превод). Кои са тези: малки, тези младенци? Ако столицата на потис

ниците се 'разбира като "майка Вавилон" - това 'са жителите Ти, но 'може да

се мисли и за управляваЩа1:а династия и следователно става дума за младо-

/fO поколение на династията. Значението'на израза би' могло тогава да се

преведе буквално: "Блажен е този, който постави край'на: вашето самообно

вяващо. се FОСПОДСТВО". В :цруг псалом пък ,се говори нЗ няк()лКо ·пъти за

"рогове"..или."роr.на ,нечестивци'~ (Пс: 74:4, 5, '10). Думата "рог" е картинен

символ. на ·."ёила'j, "власт".

Това е типично както за изобразителната иконографИЯ;'така и зЗ словес

ната изразност. То е едно комплексно 'приближаване до о'бекта на описание,

за разлика от елинистически:я и нашия съвременен подход i да се ·търСи

перспективата. Затова например всяка характерна 'част на тялото се предава

така, че 'да изпъкне за зрителя: лицето бива' в профил, очите1>са обърнати

дирек:гно (анфас), раменете също, а :гялото И1"кракат-а -'отново в 'профил

("= еtипетски начин). I .,' '! f

,1 Прилагане на' този подход се раз:крива и:в библейските'псалми: П'6'д

обитаваната.земяса водите (срв. Пе. 23)2)~ които израилтянинътможе' да

види,да изтичатоттам. Под об;rrяната ОТ ,слънцето обята'ваназемя е·и цap'cт~

'вото ,на ,смъртта (срв. Пс. 62:9), основание за 'КО'ето разбирЗне е фак:rът. на
погребване на покойниците под земята. Тези два аспекта съществуват Ii Из
раил и в древния Близък 'Изток, без да се' направи опит даiбъдат поставени
във връзка,и съотвеТСТ,вие, както би трябва'ло да се 0'Ч~1I(:ва, .. , .' I ! '

Въпреки тези особености, отдалечени от нашите разбирания, трябва;ца

се отбележи, че "магическо-извикващата, поетическа дума и символическа

та, монументална картина са по-пригодни за тази задача, отколкото една

изясняваща фактите книга или едно натуралистическо рисуване" (Отмар

Кеел). Наистина, много нещо от цялата картинна и словесна изразност остава

в· миналото и днес тя трябва да бъде "разчетена". Тя оказва обаче,своето

въздействие през вековете, надживява 'ги НурЯДКо и достига дори'до нас в

ежедневието ни. Привеждането поне на НЯКОИ примери в края 'на един курс

по Библейска археология е необходи!",-q,ПрИ Cl>&ремеН!ili~.~тадиЙ на 'развитие
на проникване както в литературната страна на библейския текст и lia други

те -древни писмени извори, така и в огр,омното количество изображения -
f1в'етнй, релефни и т. н. .

1. Добре известен е фигуративният израз "сядам или съм от дясната

~тpaHa". - ~об~НQве~о Jo!.a IЩДНО лице. ~ Египет, то~и изра.з се УQотр~бява

~eCTO ~ литератур~та и в и?образитеЛНQJ;О ИЗ~УfТВ9.~,':Wка tlапри~ер' в,древЩI

изрбражения 'фараон Харем?,еб (1345-131,8 г.) ~ 9-редqа.в~н,от.g;S,l.Cfl!1. а ст:ра

на .на CTaTY~Ta ~a бог Хорус, Амен<;>фис Ilf>~ с;гои qr~яРн~ Ha,cJ;lOS,l.Ta ~~йка .
Хатшепсут-Мериетра. '.
, 2, В. древната литеРfl:гура :и по-специ~р:но в старозаве~нитепр~л~и ~
застъпена КllртиннаТil изра.~ност, кочр, ~ взета от ж,и~qта на ЛО8,еца., ,Един

ил~ ~p'yг M~Т!;)p': на ловене, се ушi>тре.бява, за да се fIРjщаде ПО"fрляма изобра
зителност на словото и то да може да оказва пр-голямо въздействие.

'а) Широко известна ~ пословицата ,,~ойто КОII~е, яма, :тqй !Де падне, в

Библей~ка археQлогия



550 нея" (Прит. 26:27). Ловната яма, като капан за по-големи животни, е оби

чайно средство за ловуване от дълбока древност. С тази цел се използват

и водое~и (цистерни) в Близкия Изток. Затова те често се привеждат като

място за пропадане и смърт. В яма ще падне не само нечестивият, който е

замислил капан З<l, праведния (срв. Пе. 7:15-17). Това ще сполети и цели

народи, които се отдават на война и грабителство (срв. Пс: 9:16). Лъвът,

като цар на животните, който плячкосва, служи на пророк Йеремия, за да
обрисува нравственото падение на юдейски царе, които ОСl<:верняват вдовици

и опустошават градове, но накрая за наказание. сами ще паднат в яма

(Иез. 19:3-9). Ямата се използва вследствие на това често и като символ

за смърт и гроб.изобщо (срв. Пе. 29:10), а цистерната, която в бездъждовния

период .няма вода, но тиня на дъното - като място на погибел. Затова се

отправя молитва Бог да избави праведника от тинята и от дълбоките води

(срв. Пс. 68:1~).

б) Мрежата. с която се ловят по-често птици, по древноизточните

изображеlЩЯ Иj в различни текстове служи и за фигуративно изобразяване

за,j3алавяне HaJxopa. Мрежата е оръжие на боговете. Това е разбиране еднак
во и в Месопотамия, и в Египет. СвиДетели за него са например. изображе- ,
ние в .J1агаш (tеДо) от шумерско време (около 2500 г. пр. Хр.) и в Едфу,

Египет, от времето на Птолемеите ('от около '237~57 г.). Пророк Йезекиил
издолзва също мрежата; за да изобрази картинно отвеждането.в плен на

цар Ceдe~ във Вавилон като Божие наказание: "И ще простра върху него

Моята мрежа ... и ще го заведа във Вавилон", казва Господ (Иез. 12:13).
ФигураТJ!:ВНИЯТ .израз се употребява и в метафоричен смисъл като "ловене

на душите", ,съблазън, водеща към поквара и идощшоклонство

(срв. Иез. 13:18 сл.).

Ф/{z.317.

ПРlUIка за птичи
(Средно чарсmtrо, Егиnет)

3. От процеса на работа на златарите са взети други картинни изрази:

за nречuстване и uзnитване. Вярващият казва: "Ти изпита сърцето ми, спо
ходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери ..." (пс·. '16:3). Проси се Божията
справедлива отсъда като се използват думИте: "Изкуси ме, Господи, изпитай
ме; разтопи моите вътрешности и моето сърце" (Пс. 25:2), ~й както златар
разтопява метала (злато или сребро, вж. Пе. 65:10), за да го изпита и го

очисти. Изпитанието е същевременно процес на цялостно опознаване 
"Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми; изпитай ме и узнай моите помисли"

(Пе. 138:23). И до днес изпитанието, особено през напрегнати дни в труда

или за целия народ, дава възможност на човека да се кали и да се установй

lIuблейска археология



истинскаl'а му стойност. Сред езичниците се гадае (изпитва) по черния дроб, 551
както показват и редица глинени модели, намерени също в Палестина,(във

втория храм в Хацор и в пласт VП Ц Мегидо). Изnитание;rо според библей-

ските автори пък е дадено за пречистване, хато се поставя ударение ..върху
делата на човека (срв. П~. 25:3 ол.), защото Божията истина и правда е по

добна наl1сребро, изцяло пречистено .(седмократно -т Пс. 11:7).
4, Въз основа H~ злцарсхата ПР~l<тика на точно измерване·идеята за

оmсьждаuе намира фигуративен израз и в отмерване сърцето на ПОl<ОЙНИЯ

след смъртта му. Това се среща 'върху много египетски изображения в ръко,

писи на Книга на мъртвите (вж. например MN!! 9000 и 9001 от Британския

музей, специално на Ху Нофер от времето на Сет(ос) 1 - 1305-1290 г.).

Съзнаниетоза простъпкии прегрешенияспрямо човеци1'еи боговетенамира

свой израз също в словесноизповядване.Магическитеразбиранияна египтя

ните играят обаче съответнароля и в това отношение. Специаленмагически

·текст за заклинаниена ,амулети,поставянивърху покойника,трябвада пред~

,пази собственотому сърце да не свидетелствува.против себе си. Магическо

то използване на заклинателни текстове и на амулети практически ,не

позволява пазеният от ЦIХ египтянин да из!<аже нещо !1РОТИВ ~бе 9И'И да
бъде осъден. Картинният израз за отмерване с в~зни при с,ъд е .cBq~c;rBe~

и за израилтяни:ге, но то.Й се Сi3ързва непременно с дейетвите-чнатаправда

(вж. Ис. 28:17). В хрисrиянскат.а иконография се ~Ъ,зчриема ~~рти.нат~ на

везните при изобразяване на Страшния съд (срв. например в храма "С13'

Александър Невеки"), но, за съществена разлика от древноегипетеките изоб

ражения, от двете страни на везните са съответно оправданите, праведници

те, и осъдените, грешниците.

5. В псалмите Господ се представя нерядко като любвеобилен домакин,

който приема вярващите в Своя храм на трапеза и nQмазва главите им

Фиг. 3/8. Срязване на ЛЪК от ела...,ски офичер

(Асурба/lиnалов двореч. Ниневия, VП в. пр. Хр.).

Победеният',ела...,ски офичер сам унищожава

оръжието си. Старозаветнотопророческо

видение (Ис. гл. 2) е с универсален хоризонт.

Всички народи в ...,ecuaIlCKO вре•.,е не само ще

npe...,axllam оръжието, 110 ще го превърнат в

средства за градивсн труд ("ще прековат .нечовете

си I/a орала, а копията си - на cъpnoвc~).,

Асурбu//unалов ()вореч. Ниневuя (УП в. пр. Хр.)

(срв. Пе. 22:5). Обичаят да се отдава внимание на поканените, като се помаз

ват с благовонен елей главите им в знак на радост (срв. Ис. 61:3 и християн

ската формула "елеем радованием помазуется ...") се използва, за да се под

чертае духовната радост. На релеф в гробница N!! 24 В Гизе от времето на

Библейска археология



552 lV династия (около 2730~2610) са представени сцени на празненство, при

което се поднасят напитки и изобилно се помазват главите на поканените с

блаГОВОН1{Я. Помазването в име Господне вече става синоним на "изливане"
Божия милост и благодат (например помазването на първосвещеника, на

Помазаника Божи, Месия, Който ще сп'аси чо-ВечеСТВОТО).1
6. Победителят в една война накрая oт1le~a оръжието на ..победения

или го у"uщожава. Това е една действиtелност, която е засвидетелствувана

и 'в целия 'древен Близък Изток. На релеф в Ниневия от времето на Аеурба

нипал (668-626 г.) е изобразеноунищо~аванедори на собственотооръжие

от еламски офицер. На библейскитестраници многожеланитемирни,време

на се' свързват именно и с·унищожаванена оръжието - Господ "прекратя~
вайки войните докрай земя, строши лък и пречупи Iкопие, 'колеСНИЦИ.е огън

изгори" (Пе. 45: 10). Много ПО-IIШроко ·известна е 'картината, застъпена 'във

втора глава от кииrата на пророк Исаия (вж. паралела Мих. 4:3 сл.) за пре

KOBanaHeTt) на мечовете в орала и на копията в сърпове (2·:4). Това се свързва

обаче.не само с прекратяване .на военните действия, но и с 8зпълнение на

закона" и на прав:цата (2:3; срв. 3: 14 нат. и др.).

;110добни iпримеjщ могат да ·бъдат 'открити на много места. Доброто

поЗНа"в'Э.'i'lе на археологическите изследвания 'И 'на иСторията на древния Бли

зък Изток може да помогнат за ,тяхното правилно изясняваXiе }[ разбиране
и за осмислЯ!iе на картинното словесно наследство, достигнало до наши
Дни. .

Библейска археология



Съкращения на имената на библейските книги 553

A~.
Авд.

ИОllа

Мих.

Наум

Авак.

Соф.

Аг.

Зах.

Мал.

1 Мак.

2 Мак.

3 Мак.

3 Езд.

Мат.

Марк.

Лук.

Иоан.

Деян.

Амос

Авдий

Иона

Михей

Hi\YM
А/lакум

Сооиия

Агей

Захария

Малахия

1 Макавейска

2 Макавейска

3 Макавейска

3 Sздра

Матся, св. св.

Марко

Лука

Иоан

ДеЯILИЯ апостолски

Съборно поеланис

ап. Иаков Иак.

ап. Петър Петр.

ап. Иоан Иоан.

ап. Иуда Иуда

Послание до Римляни Рим.

Коринтяни Кор.

Галатяни Гал.

Ефеся.ии Еф.

Филипяни Филип.

Колося.ни Колос.

Солуняни' Сол.

Тимотея Тим.

Тит Тит

Филимон Филим.

Евреите Евр.

Откровсние на св. ап. Иоан Богослов Откр.

Бит.

Изх.

Лев.

Числ.

Втор.

Иис. Нав.

Съд.

Рут

1 ЦарстВ.
2 Царств.

3 'Царств.

4 Царств.

I Парал.

2 Парал.

1 Ездр.

Неем.

2 Ездр.

Тов.

Иудит

Ест.

Иов

Пс.

Прит.

Екл.

Песн. на пес.

Прем.

Снр.

Ис.

Иср.

Плач Иер.

ПОСЛ. ИеР.

Вар.

Иез.

Дан.

Ос.

Иоил

Битие

Изход

Лсвит

Числа

Второзаконите

Иисус Навии

СЪд.llи Израилеви

Рут

Първа Царства

Втора Царства

Трета Царства

Четвърта Царства

Първ-а Паралипоменон

Втора Паралипомеиои

Първа Ездра

Неемия

Втора Ездра

ТО8ИТ

Иудит

Естир

Иов

Псалтир

Притчи Соломоиови

Еклисиаст

Пеееи на песните

Премъдрост Соломонова

Премъдрост иа Иисус, сии СирахО8

Исаия

Иеремия

Плач Иеремисо

Послание на Иеремия

Варух

Иезекиил

Даииил

Осия

Иоил
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554 Транскрипция lIа еврейските букви

алеф - ламед -
бет- Ь МСМ- m
гимел - g нун - n
далет - d самех - s
хс- h айн -
вав - w пе- р

зайн - z цаде - ~
хет - 1: коф- q
тст - ! реш- r
йод- j син - s
каф- k шин - 5

тав - t

/

Библейска археологиЯ"



ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ

Таблица 1'(2 ]

Праисторически период в Палестииа

период култура геол. епоха ' прибли.. дата

ранен палеолит ранен и среден среден плейстоцен 700 ООО

ашел късен ашел квартениер до

120 ООО

среден микроквиан, предо- късен плейстоцен 80 ООО

палеолит риняк, ябудриан,

мустер

късен палеолит Емире, Емиран и др. '35 ООО

мезо:лит геометричен Кебаран 10 ООО

А

иатуфийска холоцен 8 ООО

предкерамичен фа~а А
,

неолит фаза Б

керамичен неолит 5 500

халколит ранна фаза 4 ООО

до

хасулск.а епоха 3 150

Библейска археология
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Археоnоrическн период" в Палест"на

Таблица 1'(22

палеолит (старокаменен век)

мезолит (среднокаменен век)

неолит (новокаменен век)

(керамолит /халколит)

бронзов век - ранен

среден

късен

железен век IA
1В

ПА

пв

пе

вавилонски и персийски периоди

елинистичееки 1
елинистичееки П (хасмонейски)

римски 1 (иродеки)

П

ЕПIDСТ

предддинастически период

Древно царство, ок.

Средно царство. ХII династия

Аменемхет 1
Второ междуцарствие. Хиксоски

период. ХIII-ХУII династия

Ново царство. ХУIII династия

Хатшепсут

Тутмозес 111
Аменхотеп 11
Аменхотеп III
Аменхотеп IV
Тутанкамон

E~e

Харемхеб

XIX династия

Сет(ос) 1
Рамзее IJ
Мернепта(х)

ХХ династия

Рамзее III
Рамзее IV-XI

ХХII династия

Сусаким

ХХУI династия

Псаметих 1
Нехо II
Амасис

l>uблейска археология

700.000 до 10 ооо пр. Хр.

10 ооо до 8 ооо

8 ооо до 5 ооо

5 ООО до 3 100
315~2200

2200-1550
1550-1200
1200-Н50

1150-1000
100-0-900
900-800
800-586
586-332
332-152
152-37
37 пр. Хр. до 70 г. сл. Хр. ,
70- 180 I

Таблица 1'(23

IV-IlI хил. пр. Хрх

2800-2300 г. пр. Хр.

1991-1786
1991-1962

1786-1567
1567-1306
1490-1468
1490-1436
1438-1412
1402-:-1364
1364-1347
1347-1338
1338-1334
1334-1306

1305-1290
1290-1224
1224-1204

1184-1153
1153-1070

950-924

664-610
610-595
568-526



Месопотамия Таблица N!? 4 557

Vl 2800
2750 \
2615-2500

Раннодинастичеекипериод

Династия на Акад (Агаде)

Саргон (Шарумкен)

Нарам Син (Суен)

Втора династия на Лагаш

Гудеа

Ш дин. на Ур (на Шумер и Акад)
Ур Наму

Шулги(р)

1 династия на Иеин'

Липит-Иштар

'1 династия на Вавилон
Хамурапи

Самсуилуна

Мари

Зимри- Лим

Кас~IТИ

Бурна-Буриаш 1
Бурна-Буриаш 11 '

I

Късен протолит. пер. (Джемджет
Наср)

Ранен династичен период 1
1 дин. на Киш/архаичен Ур

Раннодинастичен период 11
Урук - Гилгамеш

Урлугал

2500-2315
2371-2230
2371-2316
2291-2200
2236 (?)
около 2160
2113-2006
2113-2096
2095':"'-2048
2017-1790
1934-1924
189<f--1712
1792-1750
1749-1712

около 1894-1761

1779-1761
1742-1155
около 1510

около 1375--1347

Северна

Джармо (култура)

Хасуна

Самарра

ХаЛGф

Северен Обед

Тепе Гавра VП

5000
4500

4000

3500 '

3000

Южна

Ериду

Хаджи Мохамед
Обед (Обейд)
Урук .
Ранен протолитературен

(Урук IV)
период

Хети (Мала 'Азия) Таблица н! 5

• 111 ''"
около 16'50
1420-1400
1375-1335
1334-1306
1275--1250

Б~бле'йска 'археология

Хатусилие 1
Хатусилие 11
Шупилулиума

Мурсилис II
Хатусилие III
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Асирия Таблица NJ 6

Шамши-Адад 1
Ишме-Даган

Ашур-УбaJПlТ (Асурубалит) 1
Адад-Нирари (Ададнирари) 1
Салманасар 1
Теглатфаласар (Тиглатпилезер) 1
Адад-Нирари II
Асурназирпал 11
Салманасар 111
Адад-Нирари III
Салманасар IV .
Теглатфаласар III
(същият под името Пулу,

библ. "Фул'W , във Вавилон')

Салманасар V
Саргон 11
Сенахирим

Асархадон

Асурбанипал

Падане на Ниневия

1814-1782
1781-1742
1365-1330
1307-1275
1272-1245
1115-1077
911-891
883-859
858-824
810-783
782-772
745-727

729-727
726--722
721-705
705-681
680-669
668----{)26

612

ВаВМЛОННII Таблица .Ni17

Набополасар

Навуходоносор 11
Амел-Мардук

Нергал Саруцур (Нергал-шар-уцур)

Навунид (Набонид, Набу-на'ид)

11 династия на Исин около 1150-1027
Навуходоносор1 1126--1105

Меродах-Баладан (Валадаи) 721-711
Нововавилонска(халдёйска) династия

626--605
605-562
562-560
559-556
556--539

Иэранn Таблица .Ni18

Авраам и потомците му

Йосиф и израцлтяните в Еrипет - от
Изход от Египет

Навдизане 'в Палестина - последна

Период на съдиите Израилеви

Саул

Давид

Соломон

около 2000-1800
около XVIII в.

около ХПI в.

трета на ХШ в.

около 1200-1120
1012-1004
1004-965
965-928

l>uблейска археология



Йосафат 867-846

Йорам 846-843
Охозия 843-842
Готолия (Аталия) 842-836
Йоас 836-798

Амасия 798-769
Озия 769-733

Йоатам 743-733

Ахаз 733-727
Езекия 727-698

~дейско царство

928-911
91 ]-908
908-867

698-642
641-640
639-..Q09
609
608-597

597
596-587/6

liзраилско царство

Йеровоам 928-907
Надав 907-906
Васа 906-883
Ила 883-882
Замврий 882
Амврий (Омри) 882-871
Ахав 871-852
Охозия 852-851
Йорам 851-841

559

841-814
814-800
800-784
784-748

ЗахариSj 748
(;елу-м . 747
Менаим (Менахем) 747-737
Факия 737-735
Факей 735-733
Осия 733-723
обсада на Самария,
раЗРУUJаването и и

начало на асирийски

плен 722-721

liиуй (Йеху)

Йоахаз
Йоас

Йеровоам 11

538

Манасия

Амон

Йосия
Йоахаз
Йоаким
Йехония
Седекия

Разрушаване на

Йерусалим и начало

на вавилонския плен 587/6
Едикт на Кир за

завръщане на юдеи-

те в Палестина

Ровоам

Авия

Аса

около 520-515
около 458

от около 455 г. насам

около 428 г.

Изграждане на Зоровавеливия храм

Мисия на Ездра

Управление на Неемия

Мисия на Ездра

l>иблейска археология



560 ЛеРСIIЯ

Кир

(превзима Вавилон

Камбиз

Дарий 1
Ксеркс

Артаксеркс 1
Дарий 11
Артаксеркс 11
Артаксеркс III
Арсес (Ксеркс II)
Дарий III

559-530
539)

530-522
522--486
4860---464
464--423
423--404
404-359
359-338
338-336
336-331

Таблица 1'&9

Таблица NlIO
АJ1ексаllДЪр Ма"едоискк к еJ1иннстнческа епоха

336--323 336-323
323-30 Селевкиди (Месопотамия,

Сирия) 312--64

Александър Македонски

Птолемей (Египет)

Птолемей 11 Филаделф

Птолемей УI Филометор

Оскверняване Йерус. храм

Макавек-Хасмонен

285-246
Антиох III

181-146 Антиох IV Епифан

Димитрий 1
167 Александър Валас

Димитрий Il
Аитиох УI

Трифон

Антиох VП

Димитрий II

223-187
175-164
162-150
150-145
145-140

139-129
129-125

Таблица Nl\\

Макавейсковъстаниеи Юда Макавей

~OHaTaH Макавей
Симон Макавей

~oaH Хиркан
Аристовул

Александър Яней

Саломе Александра

Аристовул 11
Хиркан П

Матиас Антигонос

l>иблейска археология

166-160
160-143
143-134
134-104
104-103
103-76
76--67
67--63
63-40
40-37



Иродова ДНIJастия

Ирод (Старши, Големи или Велики)

Архелай (Юдея)

Ирод Антипа (Галилея, Перея)

Ирод Филип (Ватанея и др.)

Ирод Агрипа 1
Агрипа Il (цар на Халкис с право на

надзор над Йерусалимскияхрам)

Таблица ~ 12 561

37-4
4 г. пр. Хр. до 6 Г. сл. Хр.

4 Г. пр. Хр. до 39 Г. сл. Хр.

.4 Г: пр. Хр. до 34 г. сл. Хр.

37-44

53-100 (?)

Римски прокуратори и~шсра1'ОРИ Таблица Nl 13

Римска провинция от 30 r. пр. Хр.

AB~YCТ 27 r. пр. Хр. до 14 сл.

Хр.

Копониус 6-9
М. Амбибулус 9-12
Аниус Руфус J2-15 Тиберий 14-37
Далериус Гратус 15-26
Пилат Понтийски 262-36
Марцелус 36-37 Калигула 37-41
Куспиус Фадус 41-46 Клавдий 41-54

7 Тибериус Александър 46-48·
4 Вентидиус Куманус 48-52
О Антониус ФеЛИI<С 52~0 Нерон 54-68
5 ПОРЦИУС'Фестус 60-62
О Албинус 62-64

Гесиус Флорус 64-66
Галба,Виталий 68---69

9
5 ~азрушаване на Веспасиан 70-79

Иерусалим от рим- 70 г. сл. Хр.

ляните

36. l>uблейска археология
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ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНАТА НА АВТОРИ

АвГУСТИН, бл. - 453
Авигад, Н. - 187
Ави-Йона, М. - 89,434
Айсфелдт, О. - 501
Айхродт, В. - 481
Алегро, Дж. М. - 543
Амиран, pyr - Il3
Амусин, И.Д. - 543
Арнълд У. - 515
Афанасьева, В. К. - 262
Ахароин, И. - 51, 202, 287

Бауер, Х. - 249, 537
Бегрих, Й. - 335
Бен-Арие, С. - 82
Беп-Дов, М. - 82
Блакман, А. М. - 497
Блек, м. - 528
Блис, Ф. ДЖ. - 81
Боденхаймер, Ф. С. - 105
Ботервек, Г. - 476
Будде, К. - 501
Буркхард, К. - 134
Бъроуз, М. - 423

Вардиман, Е. - 258
Венсан, Л. Х. - 53, 83
Верме, Ж. - 546
Вехтърс Дж. - 113

ГалИRГ, К. - 8з

Гарсташ, Дж. - 18, 53-54, 195
Готие, Анри - 17
Грей, Г. - 481

Далман, Г. - 83
Делич, Ф. - 501
Джестроу, М. - 530·
Джонсън, А. - 515
Диодор СндилИЙСКИ - 345, 407
Домерсхаузен, В. - 447
Дорм, Е. - 501
Дотан, М. - 122,403
дьо Во, Р. - 82,83,86,295,307,3.09,317,319,

324,335
ДЬЯКОНОВ, И. М. - 165,262,311,346,368
Дънжан - 82

l>uблейска археология

Еврипид - 17
Евсевии Кесарийски - 81, 481
Еердманс, Б. Д. - 501
Еnифаний Кипърски, св. - 524, 537, 546
Ерман, А. - 460
Есхил - 17,47

Иполит Римски, св. - 537, 538
Ирибаджаков, Н. - 298, 304

Йейвин, С. - 138, 335
Йоан 'Златоуст, СВ. - 453
ЙОСИф Флавий - 48,71, 81, 89, 98, 136, 210,

237, 277, 289, 340, 341, 356, 397, 428, 429,
432, 434, 436, 445, 453, 482, 505, 506, 511,
522, 530, 531, 532, 535, 536, 537, 538, 543

Ксел, О. - 13, 548, 549
Ксниън, К. - 16, 54, 82, 84, 86, 105, 112, 117,

309,461
Клаузнер, Й. - 533
Коен - 435
Коп - 53
Корнил, IC. - 515
Корнфелд, Г. - 476
Краус, К. - 434
Кремър, ·СаМlOел - 18
Кроуфут, Дж. - 82
Кун, К. - 544
Кьониг, Е. - 515

ЛапаlЩИЙ - 501
Ламберт, В. Г. - 501
Ландсбергер, Б. - 257
Лап, Пол - 17
Леман, М. Р. - 489
Леман, Р. - 423
Ленорман, - 249
Либерман, С. - 532
Лукиан - 441
Лудато, С. Д. - 249

Мазар, Б. - 79, 82, 335
Майер, Р. - 82, 501
Маймонид - 453
Майнхолд, Й. - 501
Макалнстър, Р. Г. - 82, 83, 196, 202, 259
Маламат, А. - 490



Малер - 501
Марковски, Ив. С. - 5, 231, 233, 402, 428,

439, 467, 476, 490, 491, 516
Матие, П. - 45
Мелуьн, М. - 18
Мендещал, Дж. - 40
Мензъп, Т. У. - 530
Мияик, Ж. Т. - 541
Мичел - 122

Нетцер, - 82
Нот, М. - 257, 499
Нюзиър, Дж. - 531

Олбрайт, У. Ф. - 1J, 24, -112, 114, 216,401,
416, 515, 543, 544

Омир -47
Onенхайм, А. Л. - 264, 269, 289, 460, 497
Ото, Е. - 497

Паркър, М. - 81
Паро, А. ---: 41, 133
Петинато, Джиов. - 18,79
Петри, Фл. - 24,213
Пиндар - 17
Питагор - 281
nЛатои - 47
Плиний Стари - 78, 537
Позенер, Г. - 117, 319
Притчърд, Дж. - 209
Пссвдонилус - 466

Рабии, Х. - 532, 540
Райт, ДЖ. Е. - 12, 280, 423
Р~ули, Х. - 515

Сагс, Х. У. - 281, 394
Смит, М. - 537,543
Созомев - 48, 397

Сонерон, С. - 497
Софокъл - 17, 47
Спигел, Й. - 207
СТийл, Фр. - 18
Страбон - 441
Струве, В. В. - 289
СукенИIC, Е. Л. - 82, 188

Тейлър, У. - 249
Теогнис - 17
Теопорнт Кирски, бл. - 453
Теофил AJ[тиохийеки, св. - 501
Тур Синай, Н. - 501-502

Уайет, Р. ДЖ. - 534
Уейл, Р. - 82
Уйлкииеьи, Дж. - 89
Уйлсън, С. - 79,494
Уорън, Ч. - 81, 85
Уули, С. Л. - 16, 22, 120, 222

Филон Александрийски - 46-47, 450, 532,
537, 538; 546

Филон Библоеки - 266
ФШllср, Т. - 210
Фpj:нкфорт, Х. - 16, 304
Фрндман, д. - 335

Хаберман, А. М. - 540
Хекатей Абдерскн - 428
Херодот - 59, 107, 441

Шалит, А. - 340
Шамполион - 17, 249
Шанда, А. - 83
Шефер, Кл. - 42
ШlПIТЪн, Дж. - 423
Шьонфелд, Х. Г. - 546

l>uблейска археология
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564 ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА, ПРЕДМЕТИ

И'понятия

Аарон - 286,409,425,435, 43б, 439, 441, 442,
450, 451,473, 544

Ааронов род - 319
аб (ав-месец) - 287
Абдел Ма.лек, халиф - 430
Абидос - 310, 460
Абишай (Авишай) - 34
Абса - 34
абсоmотна хронологня - 289
Абу Сала бих - 262
Ава (област) - 521
Аварим - 76
Авел - 469
Авеиир - 190, 324
Авесалом - 188, ЗОб, 333, 369
Авиатар - 442, 444, 450, 451
авив - 287, 505
Авитея - 318
Авимелех - 52, 55, 308, 323, 368, 489
Авинадав - 444 .
Авиуд - 441
Авраам - 28, 34, 40, 41, 52, 56, 59, 94, 111,

115, 117,118, 121, 123, 129, 167, 115, 195,
202, 259,273, 277, 298, 299, 301, 313, 314,
349, 358, 360, 387, 389, 391, 396, 397, 472,
489, 490, 534

автономия - 339
авторство - 269
Агар - 167, 321
Агей, прор. - 287, 427
агне - 103, 481
агне пасхално - 319, 439, 505-506, 523
аrnостнци - 14
ад (вж. шеол)

Адад вж. Хадад

Л,цадиирари - 36-37, 125
Адана (в Киликия) - 247
адар (месец) - 285, 287
Адиабена - 189
администрация ~ 307, 324, 334-341, 352-

353, 359, 525
АдОШfседек - 451
АдоИЮl- 368
адопция вж. осиновяване

Адорам - 338
Адриан - 430
азбука - 34-35, 43, 119, 248-251, 387
азбука КJШНОIlИсна - 35, 43

Библейска археология

Азека - 39
Азия - 104, 207, 369, 372
Азот - 122, 226, 339
Ай - 53, 117, 203, 393
Айалон - 324
Ай" сини Мариам вж. Гион

Айн. Фешка - 67, 543
Акаба - 51, 59, 60, 91
Акад - 11,12,116
акадски - 40-41,44, 119, 133,232,246,259,

269, 322, 387, 393, 420, 439, 440, 459, 488
Акарон (Екрон) - 401--402
акация - 94, 408
Акиба - 527
Акила - 232
Ако, Акко (град) - 17, 34,45,69,153
Акра вж. Ако

акропол - 377
акростих - 269
Ахсаф - 34
акушсрки вж. баби

Алалах - 120, 231
Алашня (на Кипър) - 60
Алсксандра (царица) - 531
Александрия - 279, 546·
алеi:сандрийски - 232, 546
Алсксандър Македонски (Велики) - 53, 56,

356, 432, 455
Александър Невеки, св. (храм) - 551
Александър Яней - 78, 238, 340, 507, 531,

533, 541
Алепо - 60
алилуия - 506. 508. 512
алкалия - 144
Алким - 528, 541
алое - 98
Алтамира - 24З

амалНJ<ИТЦИ - 125
Амам- 52
Аман (Хамаи) - 501
Аман (рива, Рива АмОllитска) - 62, 320
Амария (първосвещеник) - 352
Амарна вж. Тел Амарна

Амасис - 210
Амасия - 328
Аматус (кипър) - 419
амвон - 436, 486



Амврий (Омри) - 30, 36, 37, 55, 78, 83, 153,
218. 309, 326, 361

Аменемопе. Поучения на - 268, 489
Аменемхет 1 - 265
Аменофис (Аменхотеп) 11 - 59, 549
Аменофис (Аменхотеп) IlJ - 322, 330 .
Аменофис (Аменх.отеп, Ехиатон) IV - 40,

225, 266
аметист - 142
амнистия - 349
Амон (брг) - 34, 181, 196,266,268,270,353,

368, 398, 440, 460, 488
Амон (княз) - 168
Амон (страна) - 61, 323
аМОIlИТЩJ (бене амон). амонитски - 59, 77,

124, 176, 325, 331, 336, 337, 369, 401
аморейци (Амурру, емори) - 80, 116, 117,

119-120, 123 ,
Амос прор. - 30, 53, 309. 326, 328, 397, 441,

481
Аму (Амиу) - 34
амулети - 142, 397,403,493
Амурру - 59, 60
амфиктиония - 299-300
амфнтеатър - 219
Ана - 479
анали - 34-37, 295
Анамалик (Маляк, Анамелех) - 406
Анамеил - 258, 361
Аиамелех вж. АнамалИIC

Анастази 1, па.nирус - 256
Анат - 43, 189, 266-268, 387, 390, 400, 404,

453, 467
анатоляйски - 120, 122
анатомия - 282
Анатот. - 258, 450
аигария - 320, 337-338, 369
аигели - 532, 536, 543
аигелология - 530
.}\вглия - 114
анонимност - 269
Антигона - 238, 541
Аитиливан - 59, 61, 63, 67, 105
антилопа - 106, 199, 200
антимон - 145
Антиох III - 341
АIПИОХ IV (Еnифан) - 169, 176, 315,316,382,

427, 432, 434, 511, 522, 528, 535, 537
Антиохия - 434
антипасат - 90
аитифон - 469
Антония (крепост) - 86, 430
антропология - 111
антропоморфизъм - 462
антропоморфни саркофази - 53, 122
Ану - 263, 279, 488
Анубис - 398
ануни - 263
Аод - 371·

апелация - 352-353 565
апнс - 197, 398
апокаЛИПТИlCа - 532
апокрифи - 46, 509, 544
Аполон - 238
anостоли - 527
аПОТРОПИЧIIО - 29
Апуйа - 209
Арабия, араби - 11,60, 98, 123, 125, 176, 189,

280, 336, 500, 464, 465, 466, 469, 493, 544
Аравийско море ВЖ. Мъртво море I

Арад - 31. 51, 54, 118, 130,205,207,219,227,
287,442

Арам Дамесск - 123
арамейци (арамейClCИ) - 36, 39, 46, 48, 12О,

251, 254, 259, 260, 431
Арам Зоба - 123
Арам Мааха - 123
Арам Нахараим.- 41, 123
Арам Рехоб - 123
Арауна (Орна)' - 1201,361
аренда ВЖ. земя

арест вж. задържане

Ариел - 80
Арие.лис (Йерусалим?) - 546
Аристей - 340
Аристовул - 541
аI?истокрация - 119, 305, 525, 535
арка на Тит, триумфалиа - 28, 429-430
Армения, арм~нци (вж. Урарту) - 101, 121
армия вж. войска

Ароер -77
аромати - 135, 145
Арпад - 460
Арслан-таш - 397
арфа - 272-273
Архелай - 546
археология, библейска (наз,вапае, обект, ета-

пи) - 9-13
археология израелска - 12
археология сиропалестинска - 12
архив. храмов - 535
архиви - 18, 40--45 ..
архиерей (ВЖ. и ПЪРllосвещенн!С) - 450
архитект - 219, 415
архитектура - 217-219, 421 сл.

ас, асарий - 237
Асархадон - 124 :1 "

асил - 303, 355, 358, 446
асимилация - 116, 300-302, 534
Асир (!Соляно) - 78, 299, 334, 367
Асир (бог) - 403
асирийски закони - 173, 347, 349, 357
асирийци - 36, 37, 43, 54, 125, 140, 141, 145,

219, 295-296, 314, 325, 356, 374, 375, 376,
383, 403, 405

Асирия - 11,40,44, 78, 89, 122, 124, 140, 141,
166. 167, 169, 173, 179, 180, 233, 258, 285,

l>uблейска археология
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289, 306, 307, 318, 335, 349, 360, 3бl, 373,
377, 379, 393, 404, 480, 501, 521

асирология - 12
Аскалон - 34, 69, 101, 122, 195, 376
асмонеи ВЖ. хасмонеи

Астарта (Ашторет) - 29, 43, 45, 52, 53, 54,
120, 122, 136, 140, 143, 195, 262, 387, 389,
402, 404, 423, 441, 463, 493, 518

астролабия - 279
астролатрия (ВЖ. сабеизъм)

астрологня - 278-279
астрономия -·276, 279
Асуан (ВЖ. и Елефантина) - 44, 431
Асур - 332
Асурбанипал - 43 сл., 125, 282, 463, 552
Асурназирпал - 129, 356
асфалт - 54, 114
Асфалтово море ВЖ'. Мъртво море

Атина - 14
атмосфера - 25
атомен чаСОВJIIIJ( - 24-25, 46
Атон (бог) - 266, 398
Атрахасис - 262, 263
Атум - 265
Афс .. - 34, 69, 153
афразИЙСD! езиця· - 115
Афуле - 122
Ахав - 30,36, 37, 124, 306, 309, 310, 326, 328,

333, 354, 374, 376, 398, 454, 472, 515, 517,
519

Ахаз - 285, 327, 400, 405, 425, 471
Ахат (Уг) - 267-268 .
Ахиил - 472
Ахимелек - 450
Ахирам - 189
Ахис-l22

Ахитофел - 331, 356
Ахия - 256
Лwера - 29, 43, 45, 195, 267, 402--404, 489
аwерим - 392, 393, 403
Лwнан - 263
Лwтар-Кемош - 382, 480

Баалат - 375
баба - 330
баби (a.s:ywерп) - 174
Багдат - 16, 273
Багоас - 431
бaIJ!ила - 145
бадеми - 97, 134
базалт - 150
базИJПП(а - 435
балсам - 98, 235, 283
балсамиране - 98, 185, 182
бама (бамот, вж.-височини) - 51, 55
бани - 144
бaиичJ:И - 163
баижерство - 228, 311, 362
Баиvс - (есей) - 482

l>иблейска археология

баня, ритуална - 532, 542-543
Бар Кохба - 527
басейн (водоеМ) - ]44, 421, 422, 423,'543
Басра (Васан) - 225
бастион - 32, 377
бат - 232-233,418
баща - 136, 165-166, 168-169, 176-1~.7,

179, 290, 300, 310, 357, 447, 506
беглец роб - 313, 319-320, 350
бедни - 308,309,311,362,363,383,446,496,

541
бедро - 490
бедствие - 487
бедствия социални - 262
бедуини -; ]34, 148
Беер лахзй рой - 74
беер шеба - вж. Вирсавия
безбрачие - 537, 540
Безер - 358 О' •

безимотни - 308
безквасен - 131, 445, 505
Безквасници - 506
Бейт Джемал - 7з

бека - 233
Бека (долина) - 63
Бел - 396, 510
б'не исраел - вж. израилтяни

Бене-Хецир - 188
Бени-хасан - 34, 134, 137-138,207, 273
бениямини - 41-42, 202
Беседа на разочарования с неговата душа -

265
бет анат - 78
Бетрсхавов - 519
бет-хадидун - 510
бет-хaкr.:ерем - 28, 339
бет-(хам)мидраш - 530, 533
бет-хоров - 375
Бет цур - 339
Бет Шеан - 18,23,29,53,60,61,73,77, 117,

122, 205, 334, 370, 402, 404, 421
Бет Шемеш -111,143,147,155,205,210,249,

334, 376, 398
бехема - 548
библиотека - 43 сл., 282, 394
Библос- 17,41,195,220,226,249,253,323,

371,422
бигамия - 167, 523
бижутер - 29, 310
бm: - 200, 237,400, 493, 503, 509
бик (съзвсздие) - 277
Билалама - 345
бира - 135, 459
бир наоб - 220
Битие - 46,47, 116,272
Бит хумри (Израил) - 78
бичуване - 356, 357
благовоние - 182, 463, 465
благодарствена молитва - 485, 486



благодат - 552
благословение - 349, 435, 439, 460, 466, 485,

487-488, 498 '
благословия на свещеници - 327, 442, 541,

543
благословия на царя - 327
благоухавия - 281, 463, 464, 510
благочестие - 487, 663
ближен - 663 -
близнаци - 179
блок (къщи) - 149, 156
бnyдниди - 447
блудници ПОСВl:1'ени (кодешот) - 394, 404,

440, 441,А79
боб - 110, 111, 117, 134,135
Богазхьой - 120, 347, 374
богатство - 143, 330
Бог на небесата - 39
богиня маЙJCа - 85, 112, 404
богове, богини, божества - 55, 85, 112-113,

122, 185, 267, 276, 278-279, 282, 303, 322,
327, 394, 397, 398-405,440,459,460-461,
467, 492, 493, 497, 508-509, 550

богоизбраничество - 538, 544
богословие - 9
богуслужение - 134, 387 сл., 448-449, 451-

452, 459 СЛ., 485, 497-498, 525
богохулство - 355
боздутан - 370
бон - 145, 216-217
болести - 612
Борсиnа - 125
босилек - 99
ботаника - 9
боядисване - 151,216-217
брада - 145-146, 306
браlC (вж. и женитба) - 44, 168-171, 267,

298, 347, 447, 523, 537, 538
брак левиратен - 170-171, 180,303
брак откупен - 169
брах, препятствия за - 170, 51~

брак, смесен - 78, 519, 521, 523 .
брат - 166, 168, 188-189, 308, 340
брашно - 130, 131,463, 469, 497
бреш - 377
бронзов ве" - 54-55, 82, 104, 105, 117-119,

149, 214, 370
броия - 373
бубикопф - 146
будисти - 14 .
бухвanност - 536
булгур - 130-131
бут, социалеи - 309
бунтовници - 356
бурята, бог на - 400, 421
бухъл - 106
бъбреци - 282, 467
бълха - 107
бързоходец - 333, 369, 380

Ваал (Баал) - 42 сл., 84, 184, 189, 249, 266- 567
267, 323, 387, 390, 393, 400-402, 493, 504,
519

Вааловци - 62, 66, 390, 401
Ваал верит (берит) '- 55, 401
Ваал Гад - 401
Ваал Меон - 77
Ваал Фегор - 401
Ваал Хамон - 401
Ваал-Херман - 63, 66, 390
Ваал Шемем - 390
Ваал Зевув - 401-402,454
Ваана - 354
Вавмон, вавилонци - 40, 49, 53, 125, 172,

226, 231, 256, 277, 287, 396, 425, 492, 508,
521, 549, 550

Вавилония, вавилонски --11,12,38,120,131,
145, 167, 172, 175; 180, 219, 228, 234, 258,
297, 307, 312, 318, 335, 345, ~93, 404, 434,
441, 459, 470, 487, 501, 510, 20, 549

Вади ед-далии йе - 55
Вади ел-Арнm - 60, 69
Вади Магара - 147
Вади Мурабаат - 68
ВаДИ ен-натуф - 111, 147
Вади ед-тохуне - 147
вал - 155
Вала - 179, 180, 298, 299
Валаам - 238
валежи :- 63, 90
Ван - 116
вана - 144
Вавея - 90, 199, 363
Варак - 367, 486
Варух':"- 177, 258, 332, 516, 517
васал - 325, 351
Васан - 59, 60, 61, 62, 103, 225
Ватанея - 78
вдовици -170-171,172-173, 179:-180,360,

446, 447, 496, 534
Веелзевул (баал-зебуб) ,- 401---402, 456
всJtcди - 145 I

везир - 322, 331, 332
везни - 183, 235, 551
век железен - 18, 149, 160, 421
велможи - 307, -359, 470
Венадад - 124, 228, 310, 381
Вен Амуи - 323
Венера - 277, 279,404
венец - 143, 454
Венеция - 17
Вениамин - 42,52,77,299,334,367,368,372,

379,522
Вениаминови порти - 516
вено (мохар) вж. дар

верен (извор, поток) - 73
Веспасиан 2- 552
Ветил (дом Божи, Бетел) - 15, 52-53, 77,
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568 78,326,327,381,389,396,400,410,412,443,
477, 521

ветрове - 90-91
Ветсамис вж. Бет Шемеш

вечер - 285
вечери - 136
вечният - 397
вещ (роб) - 318
Вивлос вж. Библос

видение - 515,516
вwuща - 136
Виктория (богиня) - 238
BWIB (сечиво) - 205
вино .<- 52, 101, 135, 207-210, 227, 308, 331,

335, 341, 421,447, 459, 463, 469, ·4&1, 497,
506, 507 ,

Вирсавня (Беер Шеба) - 52, 59, 66, 77, 78,
116, 120, 148, 158, 205, 207, 219, 389, 397

Висока порта - 322
високосен .(ден, година) - 284, 288
висон - 216, 217,446, 448, 452
височини (бамот) - 390, 404, 416, 418, 421,

422,434
Витезда - 188
Витлеем - 37, 209, 382
ВИТРИВИУС - 423
Витсавия - 416
Витсаида - 71
владение - 360-361
власеница вж. вретище

власт - 329
власт свещеническа - 448-449
власт първосвещеническа - 339-341, 453,

525
власт римска - 341
власт царска - 322-325, 328-329
влъхви - 517-518
вместимост (мерки) - 232-233
внос - 227""7228
Воаз - 415-416,427
воал - 140, 169
вода - 69-76, 91,135,239,381,421,459,463,

495, 506, 508, 510, 518
вода жива - 135
вода за култово оч.истване - 442, 4~5
водач израилски - 301, 308, 313, 340, 488
водоем - Витезда - 88
водоем Горнк - 88
водоем - Долни - 88
водоем Селах - 66
водоем царски - 88
водоем Сидоамски - 87-88
водоеми - 52, '75-76, 86-88, 149, 159-'-160,

418--419, 542-543, 550
водоеми Соломонови - 88
водоносачи - 304, 446
водопровод - 86-88, 436
водопровод Силоамски - 86-88
водоснабдяване- 159--160

l>uблейска археология

военачалник - 305, 306,307, 313, 322, 332-
333

военопленник - вж. плеllllИЦlJ

вожд - 307, 308, 372, 450
война - 54, 228, 266-267, 315, 323, 377,

380-382, 404
война религиозна - 382
война свещена - 381-382
Война 113 СЮlовсте на светлината - 371,540,

544
войни Господни - 11
войнственост - 539
войнство небесно - 278, 398
войска, войници - 35 сл., 211, 222, 324, 347,

267-369, 431, 495
войска, професИОRалиа (редовна) - 324,

368-369,377-379,380 сл.

вол - (вж. н жеРСТВI!) - 103, 114, 203, 358,
418

воля, -свободна - 53б

Вооз - 361 '
впрягане - 203
врабцн - 106
враг - 181, 522
врана - 106
вратари - 304, 445
време - 284 сл.

вретище - 139, 189
връв меРI!JlНа - 235
връзки кръвни ВЖ. родство кръвно

всесъжения - 267, 422, 461,462,467,469,495,
498

Второзаконие - 46, 253, 303, 480
Бушата - 232, 509
вулкаllИ - 22
вулканичио стъкло - 24
въглен -- 465-
въглища дървени - 91, 152
въдица - 200
възвишение вж. височюm

въздържане от храни - 487
въздържане от вино - 481
възкресение - 183, 483, 530, 536, 541
възлияние - 239, 398, 421, 459, 497--498
възмездие - 318, 349, 350, 355
възпитание - 176---177, 355
възраст (ценз) - 367, 479, 542
вълк - 105-106
вълна - 104, 137, 215,228, 495
вълна, тъмночервена (пурпурна) - 141, 495
вълшебник - 125
въоръжение - 370-376, 377-379
върба - 508
вершитба - 204, 205
въстание - 341, 429--430, 511,522, 531, 535,

539, 546---547
вътрешности - 327, 467
вярност - брачна - 349-350, 355-356
вятър (вж. пасати, антипасати, иlОРОКО) -

400



Га'ваон - 52, 77, 153, 159, 209,226, 323, 324,
. 356, 412, 446, 451, 472, 490
Гад - 77, 299, 334, 368-369
гадание - 281, 282, 440, 453-454, 518, 551
Гадара - 75
Газа - 17, 35, 45, БО, 77, 122
газела - 106, 199, 460, 461, 466
гайда - 272
Галаад (Гилеад) - 59,61,62,67,77,78,334,

413
Галгал - 396, 410, 412
галерии (храм, синагога) - 429, 436
Галил -78
Галилея - 61, 64, 70, 78, 80, 137, 217, 249,

295, 340, 522
Галилейско езеро вж. Генисаретско езеро

Гамалинл - 527
Гаризим - 66, 432, 506, 521, 522, 523, 524
гарнизоп - 158, 375
Гаутама - 511
гвардиЯ (габорим) - 33, 368
гсбел ел румсда (джебел сл румеда)' ,- 56
ге бсн-хинном - 81
Гевал - 66
гега - 197, 199
Гедеон -125,143,258,299:300, 308, 318,323,

367, 381, 389, 413
геена - 81
Гезер - 32, 34, 35, 37, 76, 101, 129, 130, 144,

155, 159, 196, 202-203, 210, 224, 234, 249,
250, 257, 285" 287, 288, 324, 330, 331, 361,
370, 371, 375, 376, 405

Гелвуй: - 64, 73
Гемара - 49, 123
генеалогия - 38, 290, 3J3
геперация - 290
гениза - 260, 434-435
Геннсаретскоезеро - 23, 70-71, 77, 78, 119,

120, 201
Генубат - 180
география (сакра) - 9, 59 сл., 279-280
геометрия - 281-282
гер (вж. пришълец)

гера - 233, 234
Герар - 116
гергсссii:ци - 116, 119
герусия - 339, 340
Гесур - 330
Гет - 122, 320
Гетсимания - 212
гиборим - 307
Гива - 52, 77, 203, 301, 338
Гизе - 14
Гилгамеш - 44, 55, 113, 262-263, 268, 269,

390, 4БО

Гион - 38, 74, 81-82, 83, 86-88, 326, ~s.J

Гирсон - 445, 541 '
главнокомандваш - 340
гладиоли - 100

глазура - 215 569
глацие - 376
гледачи - 517 ,
глина - 24, 113, 151
глоба парична - 358, 470, 474
глоса - 41, 259, 332
говедо - 196-197, 198
Гог - 280
годеж - 168-169
годенИlС (годеница) - 168-169, 172,412
година - 288-289
ГOJU\Нa лнтургическа - 288-289
година Нова - 288, 507, 50.8
година съботна - 317,328,363,501,503,527
ГОЩtна юбилейна - 319, 360,363, 503
Годолия - 312, 487
гол - 14]
Голан (Гауланитнс) - 59, 61-62, 78, 358
Голгота - 86
Голиат - 122, 367, 371-372, 373
Голяма къща - 353
Голяма мечка - 277,279
Голямо събрание - 340
гомед (мярка) - 232
Гомер - 280
гомор (мярка) - вж. мерки

горн - 61, В--65, 92-96
горнило - вж. пещ.

горница (горен етаж) - 117, 149, 150, 158,486
горчица - 134
господар - 317
гост - 13.6, 148, 181
гостилница (хан) -:- 144, 181
гостоприемст~о - 181
Готолия - 308, 326, 451
гощавlШ - 181-182
грабежи - 341, 353
гравьорство - 224
градиНи - 95-102
градове - 51 сл., 82, 153-162,186:-187, 2fЛ,

303: 328, 340, 358, 375-.-,381, 393, 415
градове асилни - вж. градове за Прllбежище

градове за прибежище (убежище) - 358, 435,
446

градове царства - 117, 153-1.54, 304
градовачЭJШИJ: - 306, 323, 335
rpaMaдa - 480
грамотност - 37, 177,,202, 257
гранит - 150
граНИЦII - 59-60 .
грamщи на библ. археология - 14-19
графити - 38, 250
графитна плоча - 24
грах - 101, 117, 134, 202
гребен - 146
Гренада --" 404
гривни - вж. yr:pашения:

грижа социална - вж. справедливост, етнч

вост
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570 гроб, гробници - 38, 39, 82, ]13, 1]4,124,
186-189, 190, 279, зд 353, 391, 396, 406,
440, 471-472, 483

Гроб Господен - 86
гробове детски - вж. жертвоприношения чо·-
вешки

грозде - 117, 203, 209
гроздобер - 209
грънчар - 228
грънчарство - 54, 213-215, 3]0
грънчарски произведения - 23-24, 28, 84--

85, 114, 213-215
гръцки - 46, 233, 237-238, 429
грях, греховност - 328, 350, 355, 466-467,

47D-471, 488, 498, 503, 509-510, 532, 534
губернатор - 332, 335
Гудса - 213, 389
Гула (богиня) - 282
rypгуnица - 198, 470
гусла - 270, 272, 273
гуша - 469
гълъб - 195, 198, 404, 470, 481
гърда - 357
гърнета - 54
Гърция, гърци - 176,250,272,299,311,356,

372, 435
гъски - 106, 198
гъозум - 134

Давид - 30, 38, 53, 80, 82, 83, 122, 123, 129,
156, 179, 180, 187, 190, 197, 225, 261, 288,
290, 296, 306, 308, 313, 315, 320, 324, 325,
326, 328, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 356,
359, 361, 368, 369, з10, 372, 374, 389, 399,
407, 410, 414, 415, 416, 436, 444, 451, 490,
508, 524

Дагон (бог) - 41, 42, 45, 53, 122, 402, 518
Дадуша - 328, 345
Дамаск: - ]7, 36, 59, 60, 124, 228, 298, 314,

327,374
Дан (град, копяно) - 59, 78, 202, 299, 300,

334, 367, 413, 415, 441
Данел - 267, 268, 269
Даиинn - 46, 267, 285, 485
данък свещен (храмов) - 304, 341,449,476-

478
данъци - 205, 227, 228, 304, 323, 331, 334-

341, 352, 446, 469, 476-477, 512, 546
данъци събирачи на - 338, 340
дар - 227, 337,462,469
Дарий 1 - 236, 339, 427
Дарий II - 228
даРИЙJCа персийска (адаркон) - 236--237,477
датиране, термолуминисцентно - 24
.. обсидийно - 24
.. радиовъглеродио - 24-25, 46
дванадесет - 300
Дванадесет колена - 299, 300
~op - 149, 156, 353, 415, 422, 428
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двор, външен храмов - 415,429
двор, женски храмов - 429
двор на израилтяните (външен) - 341, 415,

429
двор, вътрешеи (на свещениците) - 340

341,415,417, 427, 429,498
дворец, дворци - 30-31, 41, 83, 94,119,129,

131, 151, 153, 160, 161, 181, 199,218,219,
259, 288, 308, 310, 322, 330, 331, 332, 333,
335, 336, 369, 393, 410, 424, 432, 477

дебир (вж. Святая СВЯJ1iJt)

девер - 170-171
Девир - 76, 160, 210,216
девица - 447,480
Девора - 43, 172,259,261,299,353,367,389,

486, 5] 5
детство - 169, 172
деди, култ - 112-113, 166,268,283,493-

494
дезертьори - 356
декорация - 28, 214
дела, съдебни - 352-354
делви - 52, 56, 101, 122, 135, 149, 208, 209,

361,406
Делос - 434
делта на Нил - 34, 200, 398
демография - 89, 161-162, 295-297
деМОlЩ - 142,282,402,465, 509,530,532,536
демотически шрифт - 245, 249
ден - 285-286
ден Господен - 328, 509
ден на по!Саянне и пост - 487, 509
ден на очистя:не (очищение) - IIЖ. Очищение,

празник

ден на първите плодове - 506
ден нещастен - 501-502
ден НИJeаноров - 512
денонощие - 285-286
депониране - вж. съхранение.

Дер еп-бахари - 322
Дер ел-медине - 423
десен - 549
десетична система - 233-234
Десетте Божии заповеди- 301,350,388,409,

436,546
Десетоградие'- 78
десятыс' първи и втори - 191, 369, 446, 449,

468, 476-477, 532
десятък царски - 337, 341, 476
детерминативи - 244--245, 247
деца - 167, 174-177, 316--317, 405-406,

472, 473, 483, 488, 512, 523, 534, 537, 638
Деяния апостолски - 527
джамия Омарона - 427, 430
диадема - 454
диалект - 34, 41, 259
диаспора (разсеяние) - 341, 429
ДИllеч - 199, 466
Дивон (Дибон) - 124



дидрахма вж. драхма
диес нефасти (злокобни дНИ) - 44, 501
диканя - 204
Дики - 81
Димитрий - 341
Дина - 176
динарий - 237, 477
динаетия - 268, 289
дини - 101, 202
Диогеп - 15
Дионисий - 53, 207, 461, 508
Дипломация - 226
длан (мярка) - 231, 232
длето - 219, 255
добиви - 209-211
добитък - 103-104, 331, 347, 358, 494
добитък дребен - 67, 103-104, 195,198,202,

310, 460-461, 466
добитък едър - 103, 196, ]98,310,460-461,

466
довереник вж. приятел

договор - 256, 310, 323, 350, 361, 410, 460,
470,489

договор брачен - 168-169
договор търговски - 257-258
дойка - 320
доказателства - 353
документи - 55, 331, 360-361
Документ от Дамаск (С) - 502, 540, 541, 543
долина Еном - 74, 81, 391
долина Изреелска (Ездрелонска) - 23, 61,

64, 73, 77, 103, 195, 202, 334
долина Йосафатова - 81
долина централна - 81
долмеllИ - II 3
Долни Беторон - 32
дом - 166
домашни животни - 103
Дом Божи - 424
Дом на живо'та - 395
Дом па събутия - 171
Дом на учението - 530
домове молитвени - 434-435
домочадец - 298
Дор - 69,334

. Дотан - 67
драма - 261-262
драхма - 237-238, 477
древноеврейска азбуха - 250
древносинзйсJCИ надписи - 249, 250
дреха - 38, 137, 446, 538
дреха връхна - 138-140, 362, 367
дроб бял - 467
дроб черен - 281, 518, 551
другородци - 303
дръжки ва делви'- 39
дуализъм - 543-544
Дура Еуропос - 436
духове, извикване на - 492, 494

духови инструменти - 272, 274 .
душа - 183-185, 200, 467, 493,532, 536, 538
дъб - 93-94, 152, 396, 397
дъбрави свещени - 389, 390
дъждове - 90, 100, 202, 225, 267, 380, 400
Дъжд късен - 90
дъжд ранен - 90
дългове - 316--317, 357, 361, 362, 363, 527
дължина, мерки за - 231-232 .
дърва, празImк на събиране - 512
дървесна растителноСт - 92-97
дърветасвещени- 389-390, 396--397, 403

404
дървосекачи - 304, 446
държава - 118, 119,303,304,305,310,322-

323, 352 \
дъщеря - 179, 316, 451
дъщерн Салпаадови - 179, 451
дядо - 290
дял (от жертва) - 470

Еа - 44, 279, '282, 488
Ебер - 45
Ебер Нахара (сатрапия) - 339
Еберс (папирус) - 282
Ебла - 18, 45, 78, 118, 246, 402
Ева - 113
Евал вж. Гевал

евед - 313, 314, 331
евейци - 116, 121
еВИОImТИ - 541, 546
евнух - 404, 441, 479
евреи - 12, 4Q-41
еврейски - 41, 93, 488
Еврипид - 17
Егея - 28, 122, 223, 237, 420 .
Египет, египТяни':'- 11, 17,28,31,.56.. 60,70,
. 77,80,89,95,98, 101,,104, 106, 107, 112, 114;

115, 120, 137, 140, 144, 145, 161, 174,1 175,
176, 177, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 206,

"?-07, 211, 213, 217, 222, 223, 225, 227, 231,
233, 243, 252; 253, 255, 265, 266, 269, 273,
274, 279, 280, 283, 284, 297, 303, 305, 307,
310, 311, 315, 322, 325, 326,"330, '332,337,
345, 348, 353, 359, 360, 361, 368, 369, 370;
372, 373, 383, 387, 398, 403, 410, 417, 420,
423, 431, 432, 434, 439, 440, 460, 463,. 471,
488, 489, 490, 494, 497,' 504, 507, 508, 517,
549, 550

египетски - 53, 107, 116,' 124,' 1~5, 182, 183,
201, 209, 232, 236, 250, 252, 270, 277, 281,
356, 371, 374, 377, 381, 394, 432,' 439, 471,
483 '

Египетски поток (Вади ел Ариш) - 70
едноборство - 367
едноженство вж. моногамия

Едом - 51, 124, 225, 323, 339, 340, 362, 522
едомци - 78, 176, 325, 330, 331 .
Едфу - 460, 464, 550 . ,
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572 Ездра - [24, 434, 443. 469, 486, 521, 523. 525.
526, 530

Ездрелон - вж. Изреелска долина

ЕзеICИЯ, първосвещеник - 237
Езекия, цар - 38.87, 125.212.295,30],375.

424, 451, 505
езеро Гсшисаретско - вж. Генисарет

езеро Мером - 70
езеро СаМОХОНИТСКО - 70
езеро свещено - 395
езеро Тивериадеко - вж. Генисарет

ез-зи.б - 144
сзик, отрязваие - 357
език, древноеврейски (библейсICИ) - 259--

260, 267
език, литературен - 259
език, ханаански - 259. 267
Ейе - 266
екзегстика - 9
експлоатация - 361
екстаз - 440, 516
Ел - 43. 189, 267, 323, 400, 402, 488
Елада - 122.300.311
Елам - 11, 552
Елат (Ейлат - пристанищен град) - 51, 60,

220, 226. 228. 277
Елат (божество) - 488
Ел-джиб - 52
Елеазар - 141, 179,441,1442, 450, 451
.. (зслот) 547
.. (фарисей) - 541
слей - вж. маслинено масло

елен - 106
елсктромагнетизъм - 21
елсктрум - 236
Елеон, пп. - 39, 66, 81
елеф (ВЖ. и XИJUlда) - 335-336
Елефантива (град, остров) - 398, 432, 506,

521
enефантинсПl - 44-45, 123, 168. 169, 171,

175, 180, 253,287, 362
Елиаким - 258, 331
Елиезер (Авраамов слуга) - 41,298, 314,490
Елиезер бен Хнрканос - 402
Елия Капитолииа - 80
елин - 313
елииизация - 528, 535
елинисти - 78, 237
елинистически - 39, 55, 144, 188, 232. 287,

297, 340, 357, 361, 528, 549
Enйои - 400' '
Елисам - 332
Елисей - 141, 211, 283, 325,382.397,486.516
елитен - 367
Елихотеф - 256
Елксай - 546
Ел-кудс - 80
елул - 334
ел-Хуле - вж. Мером

l>иблейска археология

Ен-ганим - 73
Енгеди - 67, 68, 72, 129, 145, 224, 235. 283
Ен-дор -77
Енки - 18, 263
Енкиду - 11 3, 262
Енлил - 263, 279,441, 488
Ен-миwпат - 389
Еном(ова) долина - вж. ДОJUlна Еиом

Енох - 509
.Ен-рогел - 73. 86
Ен-хаккоре - 74
Ен-шемсш - 74. 389
Енума спиw - 263, 268
епидемия - 283
епикурсйци - 535
епилепсия - 282
епос - 44. 261
Епос на Пснтауерт - вж. Пентауерт

епоха еЛI!НИстическа - 39
епоха римска - 39
епоха царска - 18
еретици - 435
Еритрея - 222
Ермон, пл. (Хермон) - 63
ерозия - 16. 54
еротика - 404
Ериду - 18, 290, 540, 546
Есевон - 77
есеи - 430. 535, 537-539
еснафи - 310
естествознание - 281
Естир - 436, 51!
есхатология - 542, 544
Есхил - 17, 47
Есхол - 208
етаним - 287
Етеменаики - 396
етика, етически - 91, 183,205,283,328, 351.

454. 483. 496, 527, 533, 536
етимология народна - 501
ет-тел (Ай) - 53
етнарх - 340, 341
етнически - 116, 280
етнография - 280-281
струски - 300
ефа - 231-233, 308, 497
ефод - 413, 452---453
Ефрат - 60, 62, 115, 279, 289, 402, 436. 510
Ефрем - 41,77, 179,299,309,334,367,368,

413
Ефремова планина - 66, 334
Ефрон - 121
Ехнатон - вж. Аменофис IV
Ецион Гевер - вж. Елат

ечемик - 101, 130, 202. 203
Ешнуна (Тев Асмар) - 16,273,328, 345,346

жалба - 38. 353
жанрове - 262



жезъл - 409
железен век (вж. и век) - 54,56, 147, 149, 160.

203, 421 -
желязо - 52, 204, 22~221, 371
жена-131, 140, 142, 144, 145, 168,171,172-

173, 286, 33~ 353, 523, 538
женитба - 166, 167, 168-169, 316, 319
жерав - 106
жертва - 15, 55, 103, 190,267, 326, 327, 337,

418,459--465,473,474,481,503, 512
жертва безкръвна - 431, 445, 459, .461, 465,

469, 470, 503, 506
жертва каЩlлиа - 398, 431, 460, 463--465,

509
жертва кръвна - 431, 445, 462, 466--472, 495,

503
жертвеник - 15, 31, 39, 51, 54, 55, 300, 327,

355, 389, 392, 395, 396, 397, 407, 408, '416,
418,420,421, 422, 471, 498,.527

жертвеник; кадилен - 53, 54, 393, 404, 409,
421,~22, 427, 461

жертвено животно - 51, 327, 1W6, 459, 460,
461, 466, 470 "

жертви:за грях и вина - 442,460,461,470
471,490'

жертви мирни - 461, 462, 469--470, 543
жертви човешки - 124, 387, 405, 406, 471,...

472,483
жертвоприношение - 84, 124, 337, 397, 412,

442, 445, 460, 484, 485,. 495, 497, 498, 502,
506, 508, 509, 526, 533, 542

жертвоприносител - 466, 470
жетва - 111, 131,205,287,505,506
живот - 110, 271
живот дворцов - 264
живот след смърпа - 183-185
животинско царство - 103-107
животно - 410
животни диви - 225
животни домашни - 1ОЗ
животни забранени за жертви (нечисти) -

479, 492--493
животни нечисти - 492--493
животни първородни .~ 474
ЖИГОСl'iаие -.144, 320
ЖИЛИща - 30, 111-112,-147-152
жито - 196, 202, 20З, 227, 237, 310, 402,463
жито печено - 129
жлеб - 209
жребий - 360, 453
жреци - 144, 145, 176,256,265,274,305,353,

395, 399, 400, 404, 432, 439, 440, 441, 445,
460,492,497, 517, 51S, 519

жрици - 172, 262, 326, 347,440, 441

за (месец) - 287
забрани (за събота) - 502
заведения учебни - вж, училища

завеса - '428, 460

завет, договор - 301,350--351,387,401,464,
470, 483, 490

Завещания на Дванадесепе патриаРси - 544
завсщания - 179
Завулон - 299, 334, 367
заговор - 307, 312
задържане - 341
засм - 362
заемодавсц - 228, 363, 447, 527
зазижданс на човсшки тсла - вж. Гезер

заклеване - 489--491
заклето, заклятис - вж. херем

заклинания - 124, 183, 264, 460, 492
заклинатели - 327, 510
заКлинателни надписи - 33
заколване жертвено 'животно - 467
Закон Господен - 329
Закон Моисеев - 49, 167, 180, 186,202,204,

226, 235, 301, 314, 317, 3281 349, 352, 355,
362; 363, 434, 435, 442, 445, 449, 463, 486,
517, 525, 526, 527, 528, 532, 533, 534, 536,
540, 543, 546

закон цареки - 328-329, 359
законодателства древни - 121, 173, 179-

180, 328-329, 345-348, 350
законодателство - 401, 504, 507
законоучители - 526, 527
Закро (Крит) - 18
зала на дяланите камъни - 340
залог - 362-'363
заместничество в жертвите - 483-484
замък (вж. и uитадела) - 32, 377
занаяl''I.ИИ, занаятчийство - 119, 158, 160,

167, 177, 195-228,296, 304, 305, 3~31O,
312, 320, 336,

запад - 280
Западнойорданска 'област - 61
запис кynилен - вж. договор и покупки

заплата - 312
заповеди Десет Божии - 28, 183
заробване -'-- 315-317, '355
зарове - 453
засада - 367
заспиване - 185
затваряне":'" 357
затвор и ареСт '-'332, 357, 516-517
затьмнение -·278 .
Захария - 188, 287, 427, 487
заяк - 106, 199,493
звезда - 238, 277-278,-279, 327, 404, 518'
Зебу - 196
Зевадия - 352
Зевс - 432, 522
зсленчук - 101, 207
ЗСЛОТII - 546-547
Зелфа - 179, 298, 299
земеделец ...... 305, 310, 324
земеделие - 54, 115,202-207, 347, 519
земстресение - 22, 54, 290
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574 земя - 55,59, 115,303,312,330,331, 3<Ю,474,
476-477,493

земя Обетована - 59
земя свещена - 59
земя царска - 334-335, 336, 347, 359-360,

476-477
Зенджирли - 196
Зсраим (Талмуд) - 49
зестра - 170
зив - 287
зидари - 219, 310
зикурат - 389, 392, 393-394, 396
Зимри Лим - 211, 274
златарство - 222-223, 235, 310, 550
зл.ато - 36, 38, 142, 222, 309, 326, 408, 409,

416, 427, 428, 454, 589, 550
зло - 537, 543-544
зМИJI - 107,403, 404, 422
зна); (на роби) - 319-320
зваnm - 296-297, 307, 309, 312, 323, 339,

341
зодиак - 278
зони градски - 156-158
зони климатични - 91
зоолатрвя - 387
зоология - 9
зороастризъм - 544
Зоровавел - 339, 521, 544
зрялост (пубертет) - 176
зъбери на градски стени - 376
зъболечение - 282
зърно - 232

ибис - 398
Иблеам - 159
Ибрахим - 56
иврим (ибрим) вж. хабири

иврит - 260
итла - 141
иrо (ярем) - 232
игри (дCТCICИ, обществени в Jl:УЛТОВИ) - 176,

326, 508
идеограма - 244, 246, 247
идеолоmя - 276
идоJПI - 29, 84, 143, 388, 393-394, 403-404,

407,413, 436, 452~53, 480, 497
идолослужеиие - 55, 353, 400, 421, 480, 481,

492,493
Идумея - вж. Едом

идут (Сахара) - 200
избя - 52, 209
избор - 323, 324
иrвор - (вж. Еи-) - 52, 72-73
извор змийски - 389
извор ва молещяя се - 74
извор свещен - 195, 389
извори на бябл. археолоmя - 26 сл.

извори веществени - 14, 28 сл.

извори писмени - 14, 40 СЛ,.

lIuблейска археология

изгаряне жертвено месо - 467
изгаряне ва мъртъвци - 117, 186, 283
изгаряне на пpecrъпнm: жив - 356
издръжка (на свещеници и левити) - 449,

474, 476, 477
изливане вода - 508
измаилтяни - 176, 225, 300
измама - 309 .
измиване - 136,423, 447, 492, 497, 506, 538,

542-543, 546
изнасилване - 321
износ - 227, 3[1
изобличение - 328
изображеню{ - 28, 199, 207, 209, 222, 235,

237, 239, 273, 274, 279, 322, 373, 374, 377,
400, 402, <Ю3, 404, 410, 436, 463

изотопи - 25
изпитание (ВЖ. и новlЩИИ) - 537
изравняване социално - 363
Израил - 34, 36, 78, 89, 269, 280, 299, 304,

305, 313, 325, 353, 360, 369, 375, 377, 379,
522, 535, 541, 544

израилски - 122
израилско, северно царство - 36, 228
израилтяни - 37, 55, 77, 153, 290, 383, 446,

548
израилтянско изповедение - 14
Изрес:л (трад) - 335
Изреелска долина (Ездрелонска) - 64, 66
изследване антропологическо - 111
изследване лабораторио - 24
изследване МижросICопично - 24
изследванс.топологкчecrо - 23-24
ИЗТОJl: - 80
Източнойорданска област - 61---62
Източно море - вж. Мъртво море

изумруд - вж. скъпоценни камъни

Изход - 11,290, 367,407, 479, 504, 507
Изход (Jl:ВИГа) - 477
ииуй - 36, 139, 325, 397, 519
Иисус Навин- 51,62, 175,274,299,301,313,

396, 412, 432, 435, 479, 490
Иисус първосвещеииж - 521, 544
Иисус Христос - 101, 123, 357,402,425,435,

478, 482 488, 496, 502, 50S, 522, 527, 531,
533, 536

иконография - 548-551
икономика - 398
илий - 451
Илиодор - 428
Илиопол, вж. Хелиопол

Илия - 30, 43, 53, 66, 141, 328,390,400, 413,
436, 486, 516, 517, 519

иманентен - <Ю3

имена - 37 сл., 42,45, 174-115, 313
имена теофорни - 114-175
имерологий - 501-502
имот, имущество - 308, 309, 313
имот недвижим - 312,480, 537,541



'иМператор - 546
Индия - 98, 280, 494
иидоарийски - 119
ипдоевропейски - 120, 248, 302, ~74

ииструменти - (за разкопки и строител-

ни) - 23,219
инструменти (за писане] - 252
инструменти (музшсални) - 270, 272-275,

394
Иити - 117
ипотека - 363
Ирак - 17, 41, 123
Иран - 60, 123, 544
ирис - 100
Ирод Агрипа - 81, 89, 238
Ирод АНТИIIа - 71
Ирод (Велики) - 55,56,85,89, 144,219,238,

340, 428, 429, 430, 522,431, 433
иродиаИСII:И - 46
ИроДион - 547
Исаак - 59, 168, 197, 314, 390, 472, 483
Исав - 120, 125, 179, 466
исагогика - 9, 261, 349
Исаия (пророк и киша) - 46, 98, 148, 177,

187, 212, 283,331, 361, 382, 383, 432, 484,
501, 515, 552

Исахар - 299, 334, 367
Исин - 120, 328, 345
иск - 353
Исмаил (Ишма-ел) -' 45, 179
исоп - 99, 281, 495, 505
Испания - 280, 404
исполини - 114
исторически наухн - 10
история библеiiска - 9--10, 387-388
истукани - вж. идоJШ

Итамар - 441
Итурия - 546
Иштар - вж. Астарта

Йаил - 172
Йевостей - 324
Йевус, йевусеliци - 52, 80,82---83,87, 89, 116,

120, 187
Йезавел - 66, 145, 177, 306, 328, 333, 335, 404,

517
Йезекиил, прор. - 81, 145, 198,228,231,234,

237, 287, 308, 320, 337, 405, 409, 410, 432,
434, 436, 443, 448, 508

Йеноам - 34
нерах - 286
Йеремия, прор. - 39, 46, 81, 190, 215, 254,

258, 270, 297, 308, 317, 332, 357, 361, 382,
405, 411, 432, 451, 516-517, 519, 550

Йерихои - 17, 53-54, 71, 77, 95, 98, 112, 113,
114, 134, 136, 142, 149, 165, 166, 195, 202,
207, 215, 225, 274, 339, 341, 370, 393, 412,
505 '

ЙеРО80ам 1- 325,327,397,413,442,443,477

Йеровоам II - 37, 124, 329
йt<роглифи - 243-246, 249
Йерусалим- 17,30,35,45,52,66,74,78,79-

89',91,'93, 101,.120, 125, 131, 133, 144, 153,
159, 187, 190, 209, 212, 219, 227, 238, 289,
290, 291, 296, 297, 304, 308, 317, 324, 327,
328, 332, 334--335, 337, 352, 356, 375, 382,
391, 397, 400, 404, 410, 428, 432, 434;,435,
443, 444, 445, 450, 451, 454, 455, 486, 487,
491, 505, 506, 510, 511, 519, 520, 521, 523,
525, 527, 531, 533, 535, 546, 547

Йерухам - 51
Йефтай - 301
Йехоаш - 39
Йсхония - 307, 339
Йешуа бсн Леви - 435
йаир - 287
Йоав (военачалник) - 83, 335
Йоав (цар) - 236
Йоакнм - 254, '288, 516, 517
Йоан (Йоханан), пьрвосвещ. - 431
Йоан Богослов, св. ап. - 503
Йоан Кръстител, св. - 481
Йоан от Гискала - 547
Йоан Хиркан 1 - 56, 176, 238, 340, 425, 432,

522, 530, 531, 541
Йоан Хиркзн II - 541
Йоас, цар - 326, 425
Йов - 179, 222, 261, 272, 277, 281, 320, 534
Йовов кладенец - 73
Йодзй - 451
Йояад - 432
Йонадав, син Рсхавов - 519
Йонатан, Давидов сив - 190, 290, 367, 374
Йонатав, писаи - 334
Йонатан, пьрвосвещ. - 450, 541
Йопе, Йопия - вж. Яфа - 69
Йорам цар - 124
Йордан - 55, 59, 60, 61, 62, 70--71, 77, 91,

105, 124, 137, 195, 296, 324, 358, 415
ЙордаНИА - 104, 114
Йосафат - 81, 124, 310, 329, 337, 352, 445
Йосафатова долина - 81
Йосе бен Йозср - 541
Йосия - 78, 81, 168, 190, 297, 329, 332, 404,

424, 434, 443, 445, 451
Йосиф - 40, 104, 165, 166, 185, 198, 265, 299,

331, 358, 396, 439
Йотор (Йетро, Рaryил) - 125, 168, 352, 439
Йоханан бен 3акай - 531

Ка - 440
Каат - 445, 541
каб (кав) - 233
Кавказ - 116, 120
Кагемн'с - 264
кадене, кадиво - 182, 327, 398, 428,464,465,

498
Кадеш - 381
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576 Кадеш Варнеа (Варни) - 66, 75
Кадешха поема. - 265
кадиво - ВЖ. кадене

каземат - 52, 155, 376, 377
казУJlсТиха - 533, 534, 536
каймак, сметана - ВЖ. мляко

Кейн - 124
Кайро - 40, 271
Кайрска синагога - (Езра) - 260, 435, 540
Калах (днеш. Нимруд) - 18, 35, 255
календар - 284--291, 341, 504, 523, 524
календар гезерски - 37, 101, 129, 202-203,

250, 287, 288, 289, 506
календар кумранеки - 431, 542
календар палестински - 37
Камбиз - 431,511
каменоделци - 219, 310, 415
каменоломни - 264,316
камила - 104, 407, 466, 493
Камос (Камош) - 124, 405, 473
камък, камъни - 24,83,84,150,233,250,309,

389, 422, 428
камък благороден - 142, 453
камъни свещени - З'92
канализации - 41, 159-160,217
кандило неугасимо - 498, 512
кантора търговска - 31 1
канцеларии - 255, 332
канцеларски - 123
капа - 140
капан - 200
Капернаум - 71,341,436
кanители - 55, 83, 218, 4]6
"anище - 84, 405, 519
караими - 541
Каратепе - 397
карбункули - 453
Каркар - 35, 124, 290, 336, 374
Каркемиш - 207, 23]
Кармил - 61,64,66,69,93,10],111,147,204',

390,413
карнавал - 511
Карнак - 34, 51, 150
карнеол - 34, 142
Карнет ес сауда - 63
Картаген - 387, 405, 407, 461,488
l(ару.яум - 311
каруца - 114
каса - ВЖ. съкровищница

Каспийско море -..: 101
кастанети - 275
Катна - 120
Кафтор (о-в Крит) - 280
кахал - 340
качество - 209
каша - 131
хвадратеи шрифт - 251
квартал (вж. н блок) - 309, 310
пасно - 463

Библейска археология

Кегила - 339
Кедес - 78, 358
кедмонеЙЦII - 116, 125
кедър ливански - 94, 99, 15],281, 390, 415,

416,495
кекс (ВЖ. и сладкиши, банич.кя) - 135-136,

212
КелесИРИII - 163
кенезейuи - 116, 125
кенейци- 116, 124--125,301 324,501,519,

520 .
к<Несет - ВЖ. Голямо събрание

керамика - 23 сл., 28, 53, 82, 117, 122, 220,
228, 269

керем - 207
Керет - 267, 268, 489
Кесария Палестинска - 17, 69, 341
кеСlпа - 233
кесия - 197
кидар - 454--455
I<идPон (AomfHa и поток) - 74, 81, 86, 188,

212,510
Киликия - 227, 247, 374
кимвал' - 275
кимион - ]34
кина ритмус - ВЖ. ритъм

Кинаоху (КинаllХИ) - 59, ВЖ. Ханаан

Кинерст :....- 78, ] 17
кинор - 272
кипарис - 94, 415, 416
кипер (кофер) - 98
Кипър - 28,60, 122, 174, 187,226,339,419
Кир цар - 125, 291, 427
Кирйатиарим - 441, 444, 451
Кирйат сефер (Девир) - 168
Киркук - 41
Кир Моав..". 124
кислев - 287
Кисон - 69
Китай - вж. Сиким

китим - 522
клада (за стягане нозете) - 357
кладенец Яковов - вж. Яковов кладенец

кладенци - 52, 74, 195, 196, 389, 517
кладенци свещеви - 195, 395, 397
кларинет - 274
класа бедна - 308
класи - 303, 308, 319, 350
кла.90ве зърнени - 463
к.rIeветничество - 357, 435
клеймо - 319, 320
Клеопатра - 430
клерихализъм - 302
клетва - 52,353,397,489-491,531,537,542
клетвопрестъпничество- 490,491
климат - 17, 18, 24, 90-91, 190, 288, 467
клиноПис - 35, 40, 41, 42, 43,44,45,55, 101,

119, 122, 147, 246-247, 249, 258, 361, 511
кmoчалки - 151



кмет - 335
Книга на завета - 454
КЮlГа на закона - 332
Книга на мъртвите - 183, 200, 4{)9, 551
Книга па праведnця - 261
Кlшга на юбилеите -'286, 287, 487
книги свещени (канонически) - 449, 492
книжник - 340--341, 525-527, 530, 532
книжовник - 276
книжовни школи ...:.... 125
княз - 37, 117, 129, 138, 306, 307, 323, 330--

333, 417, 450, 470
кобра - 53, 107
ковачн - 124, 221, 222, 228, 367
Ковчег на завета (свидетелството) - 301,

326, 381, 397, 407-411, 416, 421, 427, 441,
451, 492, ,508, 509

кодекс - 346
Кодекс на Хамурапи - вж. законодателство

на Хамураnи

кодификация - 345
qds - 52
кодаwим - 49
кодрант - 237
коен· 439
Коен· 435
кожа - 137, 254, 469
кожар, кожени изделия - 217
коза, козел - 104, 113, 470, 471, 503
козел, див - 106, 200
козел Ha.omycKaHe - 483, 509-510
козел скалиCl: - 281
козина - 104, 148
козле - 43, 135, 350
козметика - 145-146, 211
кола - 114, 225, 370, 374
колело - 237
колело грънчарско - 28, 114, 213
колена Израилеви - 77-78, 299-300
коленичене- 486-487
колесница - 32, 55, 104, 158, 323, 333, 370,

373-375,552
колиба - 147
колона, колонади - 55, 112, 326,420,429,436
колония - 311
колчан - 372
коляно (племе) - 296,299-301,303,360,453
командир - вж. военачалник

комар - 107
коментар - 46, 54{)
комунизъм теократичен - 304
кон - 32, 104, 212, 373, 374, 466
Конияху - 39
континентален - 90
конница - 104, 158, зд 375
Контра АПИО1:lем - 48
контролни дати - 289
концерт - 274
кошошна - 55, 333

37.

копие - 37,200,367,370,371-372,377,383, 577
552

копита - 493
копрниа - 101
коптски -271
копър - 134
кор - 232-233
Коран - 93
кораби тарсиски (презморски, за далечно

плаване) - 38, 226-227, 320
корабопритежател - 305
корбан -. 469
корона - 14{), 143
корупция - 430
коса (сечиво) - 203
коси - 145-146
коситба - 337
космогония - 263, 265-266
космос, космология - 276-277
кости - 111"":"112, 224, 505, 523, 543
костници - вж. осуарпи

котва,_ 238
кошница - 133, 135, 149
крава - 103, 195, -398
крадец - 187, 447
краеобрязък - вж. обрязване

кражба-264, 317, 346, 347, 355, 358,488,496
крайбрежие - 60, 61
крайъrьлеи камък - 150
Красноречив селянин - 264, 269
крастаllИЦИ - 101, 134,202
крачка - 232
Крсз - 236
кремък - 54, 111, 203
крепост при храма - 429
крепости - 53,54; 55, 81, 82, 85, 86, 375, 377,

429,430
кресло - 436
крин - 100, 416
Крит (вж. Кaфrор) - 280
крнтика извори (вышmа, вътрешна, 'син

. .тез) - 2fJ:;,-27
крокО,iЫл.-· 398
Крокодилополис - 398
кромлех - 113-114
кросно тыашко - 372
крукс комиса'с.- 356
крУКС дев:усата - 356
хрукс i;lМИс:а -'-356; '357
крукс симпл~кс - 356
кръв - 135, 350,414, 427, 439, 442, 451, 459,

460, 467, 469, '470, '471, 483, 493, 505, 506,
509, 523 '

кръвосмешение - 355, 356, 441
жръст - 356-357, 531
кръст малтийски '- 122
lCубба - 407 '.
Кува - вж. Киликия

кудурру - 51, 360

Библейска археология



578 кукувица - 106
кукумявка - 106
кули - 32, 52, 55, 86, 154, 155, 156, 376, 377,

413, 429
култ езически - 134, 135, 268, 286, 314

. култ жертвен - 339, 350
КУЛТОВИ места - 389-397
КУЛТОВИ ПРИRадлежвости- 31
култови съоръжения - 31
култура - 111, 387, 520
Кумран - 12, 45--47, 68, 76, 144, 147, 233,

260, 286, 371, 382, 430, 435, 491, 502, 524,
531, 532, 533, 535, 540--545

купа - 421
Кута - 522
куче - 38, 104-105, 112, 197, 471
'КЪна - 98
'КЪпане - 144, 492, 543
къпони - вж. везни

кърмене - 174, 357
кърпа за глава - 140
къща - 56,84,85,101,111-112, 116-117,

149-152,217, 309, 363,406
къща търговска - 311

Лабат - 37
Лаван (Лабав) - 42, 165, 169, 180, 197
Лагаш - 231, 262, 272, 389, 550
лагер - 112, 380, 381, 396
ладия свещена - 394
Лаис - 78, 413
Лахар - 263
Лакейта - 112
лакът - 55, 231-232
Ламех - 261
лампа - 151, 502, 508, 512
лапис лазурит :..- 142, 217
Ларса - 346
латински - 429
Лахзй-рой - 389
Лахиш - 22,31,32,34,37,38-39,45,54,77,

117, 159, 160, 162,205,208,218,233,234,
235, 249, 254, 354, 370, 372, 376, 377, 393,
421, 465

лашон хаккамин - 49
лашон хазал - 49
Леви - 290, 299, 435, 443, 468, 473
левиатав - 43
левит - 257, 300, 301, 304, 352, 358, 360, 434,

441-443, 444--446, 468, 473, 476, 477, 479,
481, 486, 497, 498, 506, 525, 541

Левит, книга - 450, 466, 469
Легенда за Саргон - 263
легум аллегориарум - 47
леканомантия ..:- 282
лекари - 282-283, 347, 502
лекарства - 211, 212, 282
лекуване - 282-283
леля - 170

l>иблейска археология

лен - 101, 137, 150, 202, 216, 228, 287, 446
Леонтополис - 432--433
леопард - 466
лепра - вж. проказа

лепта - 237
летек - 232-233
летопис - 332
летОПИСИ - 17,257, 261,295, 327
леточисление - вж. календар

лешник - 97
леща - 101, 117, 134, 202
лсярна - 221,222,415
Либия, лиБИIЩИ - 176
Ливан (планина) - 61, 63, 64, 94, 105, 390,

401
Ливан (страна) - 59, 113
ливан (тимян) - 463, 464, 465, 474
Ливна - 376
Лидия, Лlщийски - 122, 261
лилия - 100, 418
лимони - 97, 239
лин - 101, 209, 210
ЛИllсарна азбука - 248, 249, 250
линия родствена - 300
Лиnит Иurrар - 18, 322, 328, 345
лира - 273
лирика - 261
лисица - 105
JlВTepaтypa С!"Иf!стска - 262, 264-266
JlВTCpaтypa израилска - 261-262
JlВTepaTypa меСОIlотамска- 262-264
литература пророческа - 290, 516
литература равинска - 49-50
литър - 233
лихва, лихварство - 226, 311, 341, 362, 527
лице, гледат на - 331
Лия - 99, 169, 179, 197, 298,299
ловджийство - 54, 165, 199-200, 549, 550
ловсц (съзвездие) - 277
лог - 233
лоза, лозя - 66, 101,203, 207-209
лозари, лозарство - 311,519
лой - 103
локулус ~ вж. гроб, гробница
лопата - 204
Лот - 298, 314
Лотово езеро - вж. Мъртво морс

лувийски - 40, 122
лугал - 304
Лугалбанда - 262
Луз - 52
лук - 101, 134
лукс - 141, 143, 228, 309
Луксор - 322
лулаб - 508
луна - 284
любовта, богиня на (вж. и Астарта) - 403,

404
шотна - 273



лъв - 90, 105, ]99,200,398,4]0,418,421,434,
550

лъжа - 488, 489, 496
лъжепророци - вж. и прорицатели - 553
лъжеСВИдетелство - 347, 354, 489, 490, 496
ЛЪК - 200, 372, 379, 552

Маат - 183, 345, 353
магаре - (вж. и осел) - 104
мarn - 511
магичсетво - 141, 264, 410, 460, 483, 549.
магия - 143,200,282,283,347,492,493,5]8
магнезий - 72
магиетизъм - 2]
MarнeтoMep - 2]
Магог - 280
магъосници - 125, 200, 355,454, 510
мадиамци - 125, 225
мазила благовонни - 28, ]45
мазилха - 76, 112
мазнина - 103--104
майка - ]68, 176, 178, 330,404, 534
маймуна - 200, 398 .
Макавеи, макавейски - 82, 85, 89, 287, 291,

302, 340, 375, 382, 412, 427, 430, 450, 477,
511, 512, 526, 528, 529

Макац- 334
Мала Азия - 60, 95, 97, 114, 116, 120, 122,

215, 236, 262, 315, 376
малахит - 145, 217
Малахия, св. прор. - 171
Маляк - вж. Молох

Мanкяреша - 544
Малха - З91

Малхия - 520
Мамре - 56, 389
Мамшит - 334-335
мана - 98,409 .
Манасия (сЮl на Йосиф, коляно) - 41, 77,

299, З34, 335
Манасия, свещеник - 432, 521, 524
Манасия, цар - 398, 400, 405, 425,47]
мангал - 254 .-
манган - 145
мандар!ПШ - 97
маИдрагора - 98-99
Мането - 289
Мардохай - 511
Мардух - 44, 263, 394, 511
Мари - 18, 41-42, 59, 60, 120, ]33, 179,202,

207, 211, 274, 281, 327, 402, 441, 442, 445,
480, 518

Мариам - 43, 172, 261
Марс - 279
Марсилия - 461
Марту - 120, 122
мархешван - 287
маса - lЗ6

маса lIа предложението - 408, 416, 428, 4ЗО,

463
Масада - 17, 260, 547
Масал - 34
Масеба (мiщеба, мацебот) - 31, 54, 84, 1]2,

392, 393, 397, 412, 422
Масифа (Мицпа)-30-31, 155, 160, 161,233,

338, 339, 376, 412-413
маска - 402
маслина - 64, 66, 95, 134, 202, 210, 416
масло ленено - 101
масло маслинено - 38, 117, 134, 198, 227,

331, 335, 389, 421, 4б3, 469, 498, 510, 512,
518

масло млечно - вж. мляко

масорстски текст ...,- 318
мастило - 2§5
мастаба - 176
математика - 281-282
Маrnлу ~460

матриархат - 165
Маханаим - 77, 344
Махерус - 547 
Махир - 367
Мaxnела - вж. пещера Махпела

мацеба (вж. и масеба) - 31
мащеха - 170
мебел - 151
мегалитни паметници - 113, 114
Мегидо - 18, 23, 29, 32, 45, 54-55, 66, П,

101, IОб, 117, 122, 135, 140, 149, 153, 155,
158, 159, 162, 187, 205, 208, 219, 220, 224,
235,301, З34, 370, 375--377, 391, 393,421-
422,461,.464, 551 _

мед - 117, 129, 134, 135, 198,459,463, 4б4

мед (метал) - 114, 220, 222, 23б, 418, 425
меден сулфат - 255
Меди:нет хабу - 28, 122
медиата - 339
медицина - 282-283, 395, 492
медни изделия - 220
межда - 3бl

мезолит - 54, 111-112, 147, lб5, 204
Мейдун - 106
меил - 138, 452
Мекал - 53
мелек - 45
Мелкарт - 390, 488
мелничар - 310
мелинца ръчна - 130-131
мелодии - 271
Мелхиседек - 451,544
Мемфивостей - 38, 290
Мемфис - 134, 196, 265, 310, 311
Менаим (Менахем) - 37, 295--296, 307,.336
Менелай - 541
Ментухотеп - 345
менхири (менхир., масеби) - 113-114
менячи - 429, 478

Библейска археология
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580 мера - 140, 233, 237, 308
Мерари - 445, 541
Меремот - 423
Мереотис езеро - 546
Мереруха - 270
мерки - 59, 85, 231-235
Меркурий - 277
Мсрнсптах - 34, 290
Меродах Баладаи - 125, 336
Мером (Хуле) - 61, 70, 78, 112, 253
Меса (Меша) - 37, 124, 382, 405, 441, 473,

480
месеци - 286-287
Месия, месиаиски - 97-98, 309, 484, 524,

532, 536, 541, 544, 547, 551
месо - 135
МесопотаМJIЯ - 28, 31, 41, 44, 51, 60, 101,

114, 116, 1\7, 121, 122, 124, 133, 136, 150,
161, 168, 169, 181, 189, 197, 199, 203, 206,
217, 223, 226, 228, 231, 232, 243, 246, 247,
258, 272, 279, 280, 284, 303, 305, 310, 311,
314, 318, 321, 328, 345, 349, 350, 352, 359,
361,368,369,374,376,395,404,410,417,
419, 459, 463, 488, 489, 493, 497, 518, 550

места, високи - вж. височини

местожителство - 165
метал, металургия - 124, 220, 224, 236
метеорит - 220
метод - 20-25
метрика - 268-269
метрология - 231 сл.

мех - 134, 149, 209, 232
МехилтЗ: - 49
Мецад Хашавйаху - 38, 139, 250, 257
меч - 370, 371, 377, 552
Me'IJI:a - 105
Мешех - 280
мигдал - 32, 56, 377, 423
Миrдал Сихем - 56
мигла - 145
м:иди - 1Il
мидианци - вж. мадиамци

мидраши - 49, 123
миене - 144
мизерия - 309
Мижена - 28, 122, 214
Михеринос - 409
мmcpоскоnично изследване - 24
мцлитарlIЗЪМ - 323
МИЛ:ИК - 45
Милка - 300
Мило - 30,83
Мило ажра (замък) - 30
Милком - 124, 405
миля - 232
мина - 34, 222
мина (мярка) - 233--234, 236
мииерал~ извори - 75, 283
миним (сектанти) - 435

l>uблейска археология

миньорство - 220-222, 381
мир - 80, 104, 211, 228, 268, 382-382, 389,

413, 517, 552
.мирис - 460
мирта - 97-98, 239, 508
Митани - 40, 330, 374
мит, мнтолоrия. - 43,44, 238, 26~267, 322,

387, 4OQ--40I, 402, 404, 511
митари, митничари - 341
мито царско - 341
митра - 454
Миха - 300. 447
Михаил (Мика-ел) - 45
Михей - 361,515, 519
Михмас - 367
Мицраим - вж. Египет

Мишна - 49, 136, 260, 355,430, 463,475, 502
Мишвайот - 49
Мишnат - вж. извор МИIШlат

млико - 43, 133-134, 135, 198, 350,459,463
многобожие - вж. политекзъм

Моав - 37,59,61,62,123--124, 125,228,323,
336, 360, 382, 401, 480, 546

моавци - 77, 124, 325, 330
модел - 131, 392
модиус (мярка) - 233
мозайка - 151, 370, 436
Моисеево седa.nище - 436
Моисей - 43, 106, 125, 143, 168, 176, 180, 208,

259, 261, 290, 301, 306, 313, 352, 407, 409,
436, 438, 501, 502, 507, 509, 515, 524, 526,
531, 532, 536, 542 .

молитва - 264, 424--425,435,447,465, 467,
485--487, 538

Молох - 4i, 404
момиче - 176, 178,316,317
момци - 369, 439
момче - 316
монетн - 236:--239, 251, 429
моногамия - 167, 330
моиопол - 226, 311
монотеизъм - 174-175, 266, 387-388, 410
Монт- 398
монументален шрифт (йероглифен) - 244-

245
морал - 172
Море - 396
море - 70-71, 403
море Мъртво (Солено) - вж. Мъртво море

Море Средиземно - ВЖ. Средиземно море

море медио - 412-413, 425, 427
мореплаване - 227
море Червено - вж. Червено море

Мории - 80, 472
морска страна - 125
морски народи - 28,222, 371
Мот (Мут) - 43, 184, 267,400
мотнка - 202, 203, 538
мравжа - 107



мрамор - 151, 2J7
мрежа - 100, 550
Мугарет ел-вад - 111
музей Британски - 18
музика, мУзRКэ'!lТИ - 118,270-275. 394,440,

445, 469•.485
муле - 104
мумни - 176, 440
Мурабаат - вж. Вади Мурабаат

Мурушу - 228
Мурсилис II - 490
муха - 107, 401
мушкенум - 305, 350
мъдрец, мъдрост - 227, 260, 276
мъж - 171, 112-173
мъртвец - 283, 398, 440, 447, 481, 492, 493,

495
Мъртво море - 6]. 62, 71-72,94, 123, 144
мъртво тяло - 494
мърша - 200, 493
мюсюлмани - 14
място храмово - 427, 428

наби (иави - пророк) - 45, 515
набиване на кол - 356
Наблус - 522
Набополасар - 125, 389
набор - 368
Набу - 394, 510
Навал - 104, 197, 320
Наватея - 546
наводнения - 22
Навунид - 389
Навутей - 331, 354, 361, 517
Навуходоносор (Небукаднецар) II - 125,

187, 190.228,256,274,289,296, 311,312.
332, 333, 425, 427, 430, 432;'444

нагръдник съдийски - 453--454
Надав - 441
надбягване--
надзираващи - 542
надзор - 445, 452
lIадничари - 167, 311-312
Нaд1Iица - 312
надпис Силоамски - 87-88
надписи - 17, 33-39, 10\, 124, 187,209,223,

234,237-239,249-252,257,287, 295, 310,
356, 312, 391, 429, 454, 464 .

наемници - 37, 316, 311, 360, 361, 368-369,
496

Назарет - 64
назаряни - 546 .
назореи - 145, 480--482, 528
наказание смъртно - 190, 346-347, 353,

355-357,471, 536
наказания - 107; 347,352,354,355-358,526,

533, 538, 542, 544
наложница - 41,167, 170, 179,317,320,330
напояване - 206, 304

напълване на ръцете - 442 581
нар - 97, 134, 203, 238, 239, 416
Нарам Син - 328, 402
наранявания - 400
нарези по тялото - 189
Нар ел-Ариш - вж. Египетски поток

Нармер - 245
народ - 454, 470, 509
народ на страната - 307-308, 531-532
народност - 116,303
нарощlO творчество. - 261, 262
нару - 269
нарцис - 100
насекоми - 107
население - 89, 161-162, 295-197
наси - 49
наследство, lIаследяване - 41, 141, 179-180,

298, 308, 314, 324, 330, 359, 399, fWQ, 473
наставници - 445 .
Натан, прор. - 180, 325, 328
натуфийци - 111
наука - 125, 276-283
наука екзегетическа - 2
Наум, прор. - 515
Нахал мусур (Вади ел Ариш) - 70
Нахал шорек (сорек) - 29
Нахария - 224. 391, 422
Нахт - 181
находки - 23
Нахур - 42
началник - 306, 339, 435
началник на двореца - 38, 331-332
началнИlC на синагогата - 435
начатъци - 449, 468, 474--415
Нашим - 49
I1еаiюлис - вж. Сихем, Наблус

небе - 279
неверен (noTOIt, извор) .,....73
Невинният страдалец - 2бf

Нево (Небо) (планина и град) - 67,382,411,
480

HereB :- 76'i 91, ·124, 280
неделя - 502-503
недялан - 422
Неемия - 78,85, 124,341,432,434,446,469,

477, 521, 523, 525, 526, 530
Незикин - 49
Нейт - 266
неолит - 112, 149, 154, 166,215
непочитане - 264
неправда социална - 150, 323, 352, 382, 383,

476--477,481, 517, 52o.! '
неравенство социално - 3У8-309

Нергал - 405
Нерон - 237 .
несправедlIйВОСТ (социална, съдебна) - 182,

228, 263, 308-309
иетинеи - 304, 446
Нефертум - 270

Библейска археология



582 Нефталим - 77, 299, 334, 367
Нефтзлнмовз мзнина - 64
'нечестив свещеник - 535, 540-541, 544
нечист (култово) - 105, 200, 283, 488, 492-

494, 495, 530, 532
иива - 204--207, 363
Нивхаз :....- 405
нигенз - 304, 359
Низир м. - 44
Никзнор - 316,429, 512
Нил - 62, 115, 195, 270, 285, 288, 3IJ, 398
Нимруд - вж. Калах

Ниназу - 282
Нипгирсу - 3~9
Ниневия - 37, 160, 219, 552
Нингал - 140
Нипур - 18, 45, 254, 281, 285, 346
ниnурски канон - 262
Нисаба - 256
нисан - 285,287, 505
ниша - вж. гроб, гробници

Но Амон - 104
Нова година - 288, 507, 508
Нов Завет - 47
новиций - 532, 537, 542
JJововавилонсlCИ пластове - 16
.новолуние - 341, 503
новомесечис - 434, 503
Нов съюз - 541
Ньемин - 361
нож - 136, 371
ножчс писарско - 255
Ной -.116,469 .
номзШ\ - 91, 117, 119, 124, 125,202,225,519
Номва - 450
номи - 304
нос - 357
нощ - 266, 285, 381
нощ rrьpBa брачиа - 353
нощви - 131-132
Нубия, нубийци - 200, 266
Нузи - 41, 121, 167, 179-180, 197,285,298,

314, 316, 321, 349, 360, 362, 373, 399
[щф - 235

обвинител - 353
обезглавяване - 355-356
обезоръжаване - 367
обезщетяване - 470-471
обелиск - 36, 140, 421
обесване - 356
обст - (вж. и клетва) - 481,489
обет кръвен - вж. хсрем

обеци -' вж. украшения

обжалване - вж. апелация

обичаи, обичайно право - 345,346,492,507,
526

облак - 400, 509
област - 303, 306, 334--335, 339

l>uблейска археология

облекло - 137-141, 185, 446, 448, 452--455,
492, 532, 538, 546

облекло на жени ге - 138-140
облекло на първосвещеника- 452--455
облекло на свещеНИЦите - 448
обновление - 329, 428, 511-512
обожествяване- 262, 277
обой - 274
образец - 423--424
образование - 177, 527, 533, 536
обред - 442, 489
обред жертвен - 466, 467
оброк - 469,470,479--481,498
оброчище - вж. височини - 15, 390-393,

404, 442, 445
обръсване - 442, 446,447,481,492
обрязване - 175-176, 181, 360, 492, 546
обсада, обсаждане - 376, 377, 381, 497
обсидиан - 24
обувки - 141, 217, 362, 455
обущар - 310
обучаване - 177, 367, 368
оБЩИl!а - 115, 303, 304, 355, 358, 359
общество - З03, 305, 308, 313
общност - 340, 462, 531
обяд - 136
овеll- 103-104, 398,431--432,442,470,503,

509, 510
овнешка глава - 377
овощарство - 210-212
овца - 103--104, 195, 198, 460,470
огледало - 146
огнище - 152, 393
ограбване - 496
ограда - 150
огън - 380, 495
огън вечен - 498, 512, 544
огън, прскарване през - 327
одежди - 394, 395, 442, 448, 452--455, 492,

509
одър, легло - 151, 186
Озирис - 134, 183, 197, 207, 2~5, 398, 460, 461
Озия - 22, 39, 290, 373, 376, 379, 398
око - 357
око за око - 349, 355
окопси метод - 21
окръг - 288, 334, 339
Олдама - 172
олеандър - 100
олово - 36, 224
Омар - 427, 430
омивалиик - вж. умивалник

Омир - 122, 376
Омри - вж. Амврий:

омъжване - 41, 169, 170
оникс, опих (кадиво) - 464
оникс - 142, 453
Ония - 430, 541
Ономастикон - 81



опал - вж. скъпоценни камъни

опекунство - 168, 169, 177, 179
ОllJlакване - 190
оплаквачи (жени и мъже) - 190, 220
опълчение народно - 367-368, 380
оракул - 399, 517
ордалия - 353
орел - 106
орех - 97, 129, 475
ориентиране - 421, 422, 434
Орион - 277
Орна - 120, 361
Оронта - 296, 381
бртостат - 420
ортопедия - 282
оръженосец - 333
оръжия - 367, 370--375
оръжия нападателни - 371-372, 375, 37
оръжия отбранителни - 372-374
оръжия родове - 379
оса - 107
осакатяване - 357
осанна - 508
осветление - 211, 508, 512
освещаване - 326, 442, 541
освобождаване - 317, 319
осеани - 546
осел (магаре) - ]04,114, 225, 358, 370, 374,

466
осиновяване - 41, 44, 180, 300, 314, 319
Осия пророк - 53, 325,413
осквернения, осквернители - 187, 355, 427,

432, 522, 538
османи, османска - 93
основи (на ПОСТРОЙJCа) - 150, 406, 471
осуарий - 188, 356
острака - 37, 38, 39, 51, 52, 55, 175,209,211,

223,228,.254,255,257,331,335
отбиване кърмаче - 181
отбрана - 31, срв. 376----'377
отбрани отреди бойци - 367
отвес - 235
отвяване ...:.....- 205
отговориост - 467
откос - 376
откупване, откуп - 316, 361, 474, 479
отряд - 296, 335, 367
отрязване (осакатяване) - 357
Офел - 38, 81, 82, 436
Офир - 38, 223, 226. 227
Офни - 450
Офра - 389, 413
Охозия - 401.454
охра - 145
оцет - 463
очистване - 442, 461, 462, 483, 490, 510
очистване култово - 495-496
очистване месечно - 493

очистване на прокажен - 494
очистилище - 409, 451, 509

Павел ап. - 315,481,488, 527
павиан - 398
Падан Арам - 123
пазар - 161. 228
пазачи-445

палеографс~и - :38
палеолит - 61, 147, 272
палеоханаански - 45. 118, 246
Палермски камък - 289
Палестниа - 11, 17, 18.28,34,35,37,40,49,

51, 55, 59, 60, 61-76, 91, 92, 104, 106, 10J,
121, 124, 161, 166, 206. 207, 226, 231, 236,
253, 260, 261, 262. 266, 280, 290, 297, 301,
303, 315, 341, 348. 359, 361. 370, 372,. 388,
389, 393, 396, 400, 407, 420, 423, 431, 435,
506, 551

палешник - 203
палимпсест - 17, 38
патеа за пИсане - 255
палма финнкова - 95, 239, 353, 389, 508
Палмира - 60, 396, 407
памук - 101, 137
пантеон - 184, 403, 404, 424
папирус - 17,38,44. 55,245,251-254,361
паралслнзмусмемброрум - ~68

Паралипоменон - 46, 339, 352
napacaнra - 232
пари - 236--239
партенон - 14
парфюми - 28, 145, 182
пасат - 90
пастири - 91, 195, 196--198, 272, 274, 311,

353, 372, 441
паem.рва - 107
Пасха - 44,396,412,439,445,504-506,523
паТИ1Uf - 198 I

патриарси библейски - 131, 202, 261, 290,
300, 307, 313, 349, 387-388, 389-397, 403,
425, 439, 4.61, 472, 493

патриархат -;- 165
певици - 270, 440
певци - 270, 273, 440, 441, 445
педя - 231, 232
пеЙ1tи - 1~1, 18~

пелазги - 122
пеЛИII:ани - 107
Пентауерт - 265, 269
Пентефрий - 265
Пеор - вж. Ваал Фегор

пепел - 189, 495
пера· --;- 469 .
пергамент ~ 254, 361
Перикъл - 237 '
персийски -16,39,55,123,251,329,431,446,

530
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584 Персия, переи - 11, НЮ, 287,341,356,511,
525

песен - 182, 270, 271, 326, 485
песни плачевни, погребалии - 262
ПетОКlIижие - 47, 78, 34О, 523, 526
ПетОICнижие самарянско - 290, 307, 318,

522-523
пехота - 370, 373, 375, 379
печат - 39, 55, 124, 143-144, 257, 258, 331,

334
печат на Шема - 55
пе'iене - 132-133
пешер"- 46
печка - вж. пещ

пещ (табун, таннур) - 133, 152
пещ огнсна - 485
пещера АдолаМитска (Одоламитска) - 67
пещера Маккеда - 68
пещера Маxnсла - 56, 67-68, 360
пещери - 55,66,84, 111, 117, 147, 186,187,

411, 435
7t - 281
Пидрайа - 267
nККTorpaMa - 243
nи:лои - 395
пим (мярка) - 233, 235
Пи-Рамзес - 150
пирамиди - 279, 356, 368, 493
писари - 38, 255--256, 305, 332, 352-353,

368, 380, 445
писари жени - 256
писар царсхи - 331, 332
писменост ПОJIВЗ - 14, 243-258
писмени материали - 252-255
пистапии - 97
i:штиета"- 133-134, 135, 136
пипси - 398, 463, 470
IIИЩЯЛJ;а - 272
пиянство - 208, 209-210, 511
плзжети - 29, 53, 403, <ю4

планина - 63-67, 394
планина Божия (жертвеник) - 418, 486
планина Елеонска (Маслинсна) - 39, 66, 81
планина Юдова (Юдивз) - 66
lpIанпране - 158
пластюrз - 29
пластове - 16,22-23, 53, 54,420,423
платнище - 148
платформа - вж. височина

nлейстоцен - 71
племе (коляно) - 298-303
племе - 115, 459
плен асирийски - 37, 78, 290, 295, 521
плен вавилонсm - 78, 136, 187, 213, 228, 259,

291,308,339 СЛ., 409, 432,434,443,445,450,
451, 453, 465, 477,486, 521, 535

пленник - 291, 315, 320, 356, 359, 381
плетачи, плетачество - 216
плик - 258

.Библейска археология

плодове - 310, 474, 507
nлодовс първи - 468,474, 506
плодородие - 267, <Ю4, 493, 508
плоча - 252, 392, 409
nЛО'iКа златиа - 454
плочки клиноnиCRП - вж. таблички и клино-

пис

nЛО'iICИ глинени - 252
плуг - 52
плячка - 141, 296, 374, 381, 442, 480
побой - 347
повссване - 356
Повест на Ун-Амун - 265
повреда телесна - 347
повърхност, мярка за - 232
погребение - 98, 111, 112, 113, 117, 147,

184-191
под - 151
поданик - 167, 313
подарък - 295, 336
подарък (мохар) - 169
подземни богове - 467
подиум - 326
подкуп - 347
подиица - 463
подпалвачество - 347
поезия - 263-264, 267-269, 276, 278
пожари - 22
покаяние - 264, 455, 486, 487, 504, 509, 543
поклонепие - 434, 449, 485, 504
покорство - 266
nOKpJl]l - 101, 117, 150
покупки - 55
полиандрия - вж. матриархат

полиrамия - 167, 330
политсюъм - 267, 398 СЛ., 488
политика - 330, 398
полиция - 368
поЛIC - 368
полови белези - 29
положение (на робитс) - 318-319
полюшване - 470,474,506
полумесец - 143
полумесец, llлодороден - 60
полунома,ди - 129, 202, 208, 225, 307, 367
помазване (с слей, с благовония) - 324, 325,

326, 442, 544, 551
помилване - 353
помиреиие - 509
Помпей - 22, 78, 428, 522, 531
портали - 395
порти - 52,55,150-151, 155,161, 168,218,

352, 353, 361, 369, 376, 391, 429, 472, 516
порти Водии - 508
порти ГноиI.\UiИ - 81, 520
порти градски - зо, 32
порти КОНСКИ - 375
порти Никанорови - 429
порти Овчи - вж. Витезда



порти Рибни - 201
порти ка - 393, 435
портокали - 97, 134
порфирогенет - 263
поръсване - 460, 467
посвещаване на левитите - 442, 446 .
посвещаване на първосвсщеника - 441--442
посвещаваие па' свещениците- 441--442, 447
посредничество - 449
пост - 455, 487-488
постройки странични - 417,427
потасий - 72
потоп - 22, 44. 211, 262-263, 288, 469
поучение - 209, 255, 264, '268. 440
Поучение на Ани - 440 .
Поученис на хераклеОllолекия цар - 264
поход - 369
ПОЧIIвка - 503, 512
почивка съботна - 502
пояс - 138, 141, 217, 448
права - 449, 451, 541
ПравlШНИК (Устав) на общността - 540,543,

544
право аподиктическо - 350
право казуистично - 349, 350
право обичайно - 345, 346, 349
празненства - 145, 181-182, 412
празник Безквасници -' 131, 474, 504, 506
празник Шатри - 97, 412, 507-508, 523
празник Обновление на храма - 511-512,

523
празник Очищение - 409, 421, 427, 451, 465,

470, 483, 495, 504, 509-510, 523
!1Разник Петдесетница - 203, 474, 506-507,

523
празник на седмиците - вж. празник Петде

сетница

празник Пурим - аж. Пурим - 511
празници (празничен ден) - 469, 501-512,

523
празници поклоннически - 434
праотец - 300
прасе - 53
прасенце - 471
пратеник - 332
прашка - 32, 197, 200, 367, 372
преброяване - 335, 336
превръщане (в друго същество) - 265
предание устно - 532-533, 536
предводителство - 301, 304
предене - 215, 230
предкерамична епоха - 112-I13
предопределение- 532, 536. 544
прсдсказвачи - 454 (вж. прорицатели)

преизподня - ·вж. щеол

прсименуване - 175
прелюбодеяние - 167, 172, 264, 265, 303,

349-350, 355, 356
Премъдрост Соломонова - 260

преПОЯСIШК (къса прсстилка) - вж. престил-

ха

преса (ЛИН) - НВ, 209, 210
престилка - 138, 448, 538
престолонаследник - 323
престъпник - 190
претопяване (асимилиранс) - 300
Претория (вж. Антония - крепост)

'прй - вж. хабири

придворни - 331-333
прием - 332
приемственост - 467
Приказка за двамата братя - 265
прилепи - 106
прнмка - 199
приноси - 341, 474
приносител - 470, 498
пршщеса - 483
припаси - 158. 207, 380
прислужници в храма - 446
пристъпване (до жертвеник) - 327
присъда (ВЖ. и наказание) - 354
присъда смъртна - 341. 354
притвор (на храм) - 415, 420, 421, 422. 429
притежание - 319
прlШlълец - 166, 175,360,446
приятел - 238, 333
провинция - 324
продажба - 315, 316, 361
прозелитизъм - 537
прозорец - 150, 151
производство - 330
произход божествсн - 349
прокажен - 471; '492
проказа - 152, 327, 447, 494
проклятие - 435, 485, 390
прокуратор - З41, 531
пролет - 380
проМушване ухото (на роби) - 319
прорицатели - 45, 308, 327-328, 382. 439.

440, 441. 518
пророк - 102, 139. '167" 178, 182, ~02. 259,

261, 270, 283, 306, 309, 315, '324, 325, 326,
328, 350, 382, 390, 396, 481. 483. 509, 515
518, 520, 536, 542, 543, 544

Пророчество на Неферти - 265
пророци' писатели - 435,486,503, 516
пророчески текстове - 517-518
просба - 498
просителна молитва - 485
проСлава - 469
просо - 101, 202
проституция - 320, 356, 493
проституция свещена - 172
протоеолИйски - 55, 218
протойоиийски - 83
протосинайски (древносииайски) - 34. 249
протоурбанен - 82, 117
протоханаанци - 80, 118
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586 процеси - 274, 395, 523
прощаване на дългове - вж. съботна година

и юбилейна

пръст (мярка) - 231, 232
пръстен - 143-144
псалми степенни (на ВЪЗJWзане) - 485, 506,

508, 512
псалом - 264
псалом 103 - 266
псалтир (МУЗИК. инструмент) - 272, 273
Псалтир (княта) - 46, 261, 272, 273, 485
псевдойерогJWфи - 249
Псевдо-Нилус - 466
псевдонимност - 269
Птах - 197, 266, 269, 368, 398
Птахотеп - 264
птицевъдство - 198
птици - 106, 327, 356, 461
Птолемей - 245, 279, 341, 550
Птолемей УI - 430
ПУRи-118

Пунт - 222, 398, 464.
Пурим, празник - 511, 523
пурпур - 59, 217
пустиня - 91, 19$, 202, 510
пустиня Юдейска - 67
пушек - 518
пчела - 107
пчеларство - 198
пшеница - 101, 111, 113, 117, 129, 130, 203
пълнолуние - 501, 505
пъпеш - 101
пъп на земя.та - 60, 280

. първобитно общество - 111-112
първороден, първородство - 179, 441, 473,

474
първосвещених - 138, 167, 190,211,239,302,

326, 339, 340, 358, 409, 421, 429, 430, 431,
432, 441, 442, 450--455, 470, 488, 494, 495,
509, 501, 525, 528, 535, 544

път (мярка) - 232
пътища - 28, 31, 54, 60, 80,225, 320, 381
пътпъды: - 106
пътуване -.181

Ра - 196, 265, 266, 270, 345, 398, 518
Рабат Амон - вж. Аман

Раб Господен - 313, 484, 515
рабн - 517
работилница'::: 394
работнmc - 167, 304,311-312
работодател - 167
Рава - вж. Аман

равдомаятия - 453
равин, рави - 260, 433, 435, 475, 502, 507,

523, 527, 530, 531, 534, 535
раВИ1Iска литература - 49-50, 464, 533
равноденствие - 288 .
равуни - вж. равин

l>uблейска археология

Рагуил - ВЖ. Йотор
радости - 181, 504
раждане - 174, 179, 181, 493
разбойнаци - 225
развод - 55, 171, 172,447,527, 533
разводно писмо - 171, 257
развратници - 355
Разговор на господаря в роба - 263
разкопки - 17-18,21-23
разкош - (ВЖ. И лухс) - 142, 143, 18], 182,

309
разпъване на кръст - 356-357
разрушение - 381
разсеялие (дИаспора) - 340, 341, 553
разточителство - вж. разкош

разузнаване - 381
рай, райска rpаДИllа - 91, 261
райони - 158, 309
район свещен - 395--396
рало (мярка) (ВЖ. я.рем - 232)
рало - 202. 203, 383, 522
Рама - 77, 186, 328, 389
Рамат Рахел (Бет керем) - 28, 155. 209,436
Рамзес Il - 265. 330. 369, 410
Рамзес 11I - 28, 133, 196
Рамзес lХ - 353
Рамот - 334, 358
раса - 111,115,266
растения, растителност - 92-102, 281
Рас Шамра - ВЖ. Угарит

рахаб - 43
Рахил - 41, 99, 168, 169, 17~, 197, 298, 299,

399
Рахотце - 106
ребро - 113
Еевека - 165, 168
ревнители (ВЖ. зслоти) - 528
резба, резбарство - 29,219,224
Рекми-Ре - 150
реколта - 115
релативна хронология - 289-290
релеф - 273
религия езическа - 398-406, 432
религия старозаветва срв. 387-388
религия ханаанска - 29, 118, 398--406
рслитиозеu, религиозност - 270, 276, 347,

360
религиозност I! етничност - 328, 350, 355
Ремфан - 277
ремък - 217
рссин - 141
Ретену - 129, 265
рефаимци - 116
Рефидим - 125
реформа - 303, 311, 329, 346, 376, 379, 424,

451
Рехав - 519
Рехавовци - 135, 208, 519-520
Рехов - 519



рецитатор - 273
решетъчна разкопка - 21-22
риба - 107, 135,459
Риб-Ади - 60
риболов - 165, 200-201
Рива - вж. Аман

риза - 13&, 452
ризница (броня) - 372-373
Рим, римляни - 19, 39, 176,289, 291, 313,

341, 355, 356, 423, 433, 507, 531, 539, 546,
547

рима - 269
рnмски - 55, 86, 135, 232, 233
рисунки - 243
ритон - 53
ритуал(и) - 124, 404, 533
ритъм - 269, 275
Рихав - 304
роб - 34,55, 115, J19, 131, 167,180,298,305,

312,313-317,318-321,347,350,358,361,
363, 503, 538

роби чуждеНЩI - 315
робиня - 316-317, 320-321
робовладелчество, робовладетели - 166,
, 180, 317, 318, 319
роботърговец - 315-316
робство класическо - 313, 314
Ровоам - 78
рог - 31, ·103, 238, 363, 418, 423, 549
рог (инструмент музикален) - 274, 380
род - 298, 299, 300, 301,308, 360
родово-племенно общество (уС1'ройство) -

111, 179, 280, 298-301, 324, 367
родилка - 47'1, 493
родители - 316, 355, 488
родоначалник - 300
родословие - 451
родство кръвио - 165-167, 170, 281, 299,

303
родство по сватовство - 170
роец - 35, 202, 251
Рождество Христово - 290
роза - 100
рожкови - 97
рубин - вж. скъпоценнн..хамъни

Рувим - 77, 123, 179,299
руди - 24, 124, 220, 221, 222
рудокопачи - вж. минъорство

Рут - 123, 171, 354, 360, 416, 435
ръковъзлагане (поставяне на ръце) - 340,

442, 467, 509
ръкойка - 232
ръкоп:иси (вж, и свитъци) - 46, 47, 434

еабеизъм - 398
сабя - 372
Сава - 464
Саваот - 398
Савска царица - 227, 336

Садок, свещеник - 444,450-451,523-524, 587
528, 535, 541, 544

садукеи - 238, 340, 507, 531, 533, 535, 537,
538, 540, 547

Саис - 17
Саламбо - 405
Салим (Йерусалим) - 45, 79
Салманасар 1II - 35, 36, 125, 140
Салманасар V - 37, 56, 234
Са'лпаад(ови дъщери) - 179, 300, 451
Сам 'ал (вж. ЗснДЖирли)

Самария.!- 18,,24, 7?, 3Q, 37,.55, .61, 78, 80,
83,141,153, 159, 162~175, 176,209, 211, 21~,
219, 224, 228, 254, 290, 295, 296, 309, 331,
335, 339, 3бl, 375, 377, '391, 405, 425, 432,
521, 522

самаряни - 78, 251, 4з9, 506, 521-524
самвика - 273-274
самоубийство - 356
Самохонитско езеро (вж. Имерон) - 70
Самсон - 199, 261, 481'
самсеоии - 546
Самсуилуна - 311
Са~ил прор. - 119,..186, 257, 302, 306, 328,

337, 359, 397, 412, 452, 479, 481
Санавалат (Самбалат) - 55, 78, 431, 432, 521
сандали - 141, 217, 455
сановник - 199, 305, 306, 308, 323, 331, 353,

368, 417, 454, 525
сапун - 144 .
сапфир - вж. скъпоценни камъни

сапьори - 155 .
Сара -.4!, 167, 321 "
Саргон Акадски - 116, 119, 133, 263, 402
Сартон II - 37, 162,. 296 "
сардина - 107
Сарон - 61, 69, 77, 103, 195, 202, 370
сат, мера - 233
саркофаг - 39, 53, 122, 189
сатан - 353
сатрапия, сатрап -=- 237, 339, 341, 431, 525
Сатурн - 277, 501
Саул - 52, 64, 190; 272: 308.. 318, 324, 330,

331, 356, 359, 367, 368, 369, 371, 374, 399,
412, 472, 515 "

Сахара - 176, 207, 222
Сборник благословии - 540
сватба - 168, 169, 181, 267
свекър - 171
свет - 530
Света земя - 432
светии - 528
светилище '(част от скинията и, храма) - 31,

53, 408-409, 416, 420, 422, 425,. 429, 470,
502 .

светилище -.15;'31,51,53, i05; 161, 172, 195,
219, 257,. 299, 300, 809, 320; '326, 353, 355,
359, 389-396, 397, 407, 412--413, 422, 423,
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588 424, 442, 443, 449, 464, 473, 474, 477, 489,
503, 504, 506

светилник - 223, 416, 427, 512
Светиня Господня - 454, 480, 488
светлина - 382, 508, 512
свето - 52
свещен - 382
свещеник -'141, 172, 177, 190,257,282,308,

327, 339, 340, 350, 352, 356, 380, 417, 423,
434, 435, 439, 441, 442,443--449,463,467,
468, 470, 471, 474, 475, 477, 479,481, 488,
494, 495, 497, 498, 505, 506, 516, 521: 525,
528, 532, .535, 538, 540, 541, 542

свещеник помазан - 450
свещенство - 339, 439--444
свещенство Аароново - 301, 425, 441--444
свещенодействие- 301, 326
свещник - 416, 427
свидетел - 353, 354, 355, 361, 467, 490
свиня - 1~105, 358, 461, 467, 493
свитък (ВЖ. и ръкописи) - 434
свободен (човек) - 306-312, 336, 350, 358
свят отвъден - вж. шеол

Святая святих - 31, 327, 408-411,416,420,
421, 422, 427, '429,451, 455, 465, 495, 509

святост - 462, 496
Севастия - 522
север - 280
Севна - ВЖ. Шебнайаху

Седекия - 256, 290, 328, 550
седем - 397, 489
Седемдесетте (ВЖ. и Септуагинта) - 340
седери - 49
седма година - ВЖ. съботна година

седмица - 286
седмосвещних - 408, 430, 436
осдмочашник (съдина) - 422
сезони - 90, 288
Сезострие 1lI - 289
сеитба - 202, 287
секира - 370
секретар - 331-332, 352, 445, 525
ceKCyaJ1НOCТ - 404, 493
сектанти - 435, 519, 546
села (в богослужението) - 498
Сслеnкиди - 291, 341, 450
Сел'ена - 461
село - 303
селянин - 305
семе - 205
семейство - 115, 148; 162, 165-167, 180,298,

300, 307, 319, 347, 355, 363
семетечение - 493
семитн - 34, 82, 115, 118, 122, 267, 273, 281
семитски - 34, 117, 122, 123, 247, 439
Сенахирим - 22, 37, 52, 101, 160, 208, 219,

290, 295, 331, 333,. 375, 376
сенници (ВЖ. колиба, празник Шатри) - 507
Сенир - 63
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Сен Нуфер - 207
Сепарваим - 207, 521
Септуагинта - 47, 79, 233, 253, 273, 290, 453,

469, 480, 509
Сепфора - 176
Серайя - 256, 444
сераним - 122
Cepyr - 42
cecтpa'~ 41, 167
Сет 1 (Сети, Сетос) - 53, 225, 551
Сет, Сетос (бог) - 20(>, 207, 322, 368
'Сефела (Шефсла) - 61, 69, 73, 103,202
сечива - 147, 203, 219
сечива (за мерене) - 235
Сива (ВЖ. Серайя) - 318
сиван - 287
снгнализация - зва

Сидон - 17, 60, 296, 326, 330, 403
Сиеиа - 44
сикср - 135, 447, 481
сикла (шекел), мярка - 85, 23], 233, 234,

236-239,316,318,36],362
сикла сребърна - 237-238
сикли свещени - 477-478
сикомора - 95, 97, 212
СRЛВан - 189
Силоам - 38, 82, 86-88, 231, 250, 257, 508
Силом - 397, 407, 410, 411, 412
Сим (Сем) - 116
символ - 334, 515
символика - 424, 455, 462, 548-552
Симеон (коляно) - 78, 299, 301, 324, 334
симла - 138
Симон маг - 524
Симон бен Гамалиел - 435
Симон Зилот - 547
Симон Макавей - 144, 238, 340, 375, 541
сии - 175, 177,310,316
син (пустиня) - 59, 60
сии иа звездата - 527
синагога - 17, 144, 271, 340, 434-436, 486,

522
синап - 99, 134
Синай (планина, ПУСТИИI! и полуостров) 

91, 106, 124,125,200,220,232,249,250,390,
.)98, 407, 509, 526, 532

Сииджирлий - ВЖ. ЗенджерЛl!

снидон - 138
синедрион - 302, 340-341, 429,527,531,535
Сииим (Кнтай) - 280, 494
синкретизъм - 237, 431, 534
синове на светлината - 541, 543, 544
синове пророчески - 516
синхронизми - 290-291
Синухет - 117, 129, 144,226, 264, 269, 367
Сион - 63, 66, 187, 239, 390
Сипар - 125, 207, 256, 311
сираци - 360, 496 .
Сирахов, Иисус сив - 46, 260, 340, 490, 522



сирене - 134
Сирион - 63, 390
Сириус (Сотис) - 279, 284, 289
Сирия, сирийци - 11,34,35,40,80,105,107,

lll, 114, 116, ] 17, 120, 121, 123, 140, 166,
223, 225, 253, 266, 285, 323, 324, 325, 339,
348, ~93, 396, 397, 402, 407, 420, 423, 435,
521, 528, 530

Сисак. (Сусаким, ШешоНI<) - 35, ~ 1, 138, ]55,
223, 228, 290

Сисара - 315
система данъчна - 335
систра - 275
ситим - 94, 408
Ситим - 401
Сиф - 334
Сихсм - 18, 35, 56, 77, 94, 143, 219, 237, 299,

304, 358, 371, 372, 376, 377, 389, 396,423,
506, 521, 522

Сихор -70
скакалци - 107
скала - 427
скамейки - 53, 354, 377
скат - вж. глацис

скарабеи - 34, 144, 234
С/(СЛети - 54, 113, 356,471
скиния на събранието - 232, 301, 326, 397,

407-412, 43б, 439, 441, 466, 474, 506
скиния - план н устройство - 407-409
скиптър - 322
скити - 53, 375
Скитополис (Бет Шеаи) - 53, 78
складове - 117, 158, 207, 304, 394
скопец - ВЖ. евнух

скоршlOНН - J 07
скотовъдство - 195-198, 202
скрижали - 252, 409
скулптури - 310
славей - 106
слаДlCИШИ - 135-136, 212
следствие съдебно - 353
слово писмено - 548
слой - ВЖ. пластове

слонова кост - 29, 55, 142, 146, 151,224,309
слуга (евед)-166,306, 316, 318, 331, 369, 490
СЛ)'I1lня/- 316, 318
слънце - 284
СЛ1>нчев бог - вж. Шамаш, Шемеw, Ра,

Амон, Атон, Озирис

смени (свещенически, леВИТСJ(И) - вж. чреди

Смердис - 511
смес - 135, 204-205
смесване - 508
смет - 81
смирново дърво - 98
смиряване, смирение (вж. И пост) - 487
смокиня - 95, 117, 150, 203, 208, 211-212
смола - вж. асфалт

смрика - 152

смърт - 183, 184, 264, 271, 526
снимка самолетна - 20-21
сноп - 232, 506
сияг - 90
Собек - 398
собственост - 347, 359-363, 537
Сова - 374
Содом - 45, 490
содомия - 355
Созомен - 397
Сокарис - 398
сокол - 106, 398
Сокотра - 98
Сокхот - 177, 258, 334, 415
сол - 54, 114, 225, 341, 463, 464
Солено море - вж. Мъртво море

солидарност племенна - 324
Соломон - 30, 51, 59, 78, 83, 88, 89, 94, 104,

124, 129, 153, 156, 179, 207, 211, 217, 220,
223, 227, 228, 277, 281, 282, 288, 290, 303,
30б, 310, 324, 325, 326, 330, 331, 334, 337,
338, 374, 376, 401, 404, 405, 436, 442, 444,
485, 486

сом - 107
Сомалия - 222
сондажи - 18
социализъм, държавен - 359
Софокъл - 17
софра - 149
Сохмет - 270
спалия - 149
спекулация - 309
списък '(списъци) - 18, 290, 300, 318; 461
спорт - 199
справедливост - 102, 345, 363, 364, 382, 496,

498, 503, 517, 520
сребро - 142, 223, 236, 309, 425, 489, ·550
сребърници - 234 .
Средиземно море - 59, 60, 61, 69, 77, 116,

120
средища богослужебни - 395-397
стадИЙ - 232
стадо - 196, 266
стаи - 149-150
стапа - 464
стан тiкачеи - 215-216
станции - 225
стареи, старейшини - 118, 129, 136,300,301,

306, 322, 323; 335, 339, 340, 349, 352, '353,
354, 435, 442, 515

старейшина на града - 37, 160, 161, 178,258,
306,358

Стар Завет - 47
статир (статер) - 236
статуи, статуетки - 395, 404, 407, 410, 424,

471, 497
стеатит - 34
стела"- 53,.252, 392,
Стеиа на плача - 86, 428
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590 стени на сгради - 160---161
стенн градски - 30,54,82, 112, 114, 117, 154,

155, 376
стени поmщсйски - 156---157, 309
степ - 91, 195
степени - 532, 537, 541
стомна - 49
стопанство царско - 323
стопанство храмово - 304
СТОТЮfi( - 301
сгража - 52, 333, 497
сграната - 324
странноприсмница - вж. гостилница

.сгранноприсмство - вж. гостоприсмство

сгратиrpафия - 22-23
Страшсн съд - 551
стрели - 32, 232, 372
сгриженс (на главата) - 145-146, 481
строеж - 427 '
сгросжи - 337-338
строители - 347
сгроителство - 217-219
сгрофа - 264, 269
Струма - 122
струнни музик. инструменти - 272-274
стьгда - 228
стъкло - 24, 224
стъкло вулканично - 24, 34, 224
стълби обсадни - 377
стълб, вж. масеба.

стълб дървен - 377
стъпаловиден метод - 22
стършел - 107
субтропически - 90
Суза - 347, 392
Сукот Бенот - 405
Сукхот, вж. Сокхот
сумерийци - вж. шумери

Суса - вж. Ссрайя

Сусаким - вж. Сисак

сусам - 202
Сусана - 354
сфИНI<сове - 395
схизматици самаряни - 522
събирателство - 54, 165
.събота - 319, 355, 364, 434, 469, 501-503,

522, 526---527, 528, 536, 538, 546
съботен ден път - 232
съботна година - 317, 321, 328, 363, 527
събрание Голямо - 340
събрание кумранско - 541
събрание народно - 323, 434
събрание празнично - 502, 506, 508
събуване - 141, 189, 362
съвет - 322
съветник - 331, 516
съд - 161, 195,301,307, 323, 329, 341, 352

354, 389, 412, 445, 490, 538, 544
съд Божи - 353
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съд след смъртта - 183, 551
съд храмов - 353
съд царски - 353
съд (съдина) - 36, 471, 495, 506, 533
Съдии, книга - 304, 413
СЪДНИ - 37,125,155, 167,258,299,300,30],

306, 315, 324, 341, 345, 347, 349, 352-354,
367,445,451,515

СЪДИИ кумрански - 542
съдопроизводство - 347, 348, 352-354
съзвездия - 277-278
създаване - 263, 265, 266, 322
съкровище - 143, 224
съкровищница (ВЖ. хазна) - 336, 445, 448,

535
сън - 515,516,517
сънародник - 533
съпрут - 349, 356
съпрута - 41, 316, 330, 349, 356,440
сърпове - 54, 111, IJ4, 203, 204, 383, 552
сърце - 176, 282, 283, 551
сътворение - 44, 265-266
съхранение (депониране) - 363
Сюлейман Всликолепни - 80
сяра - 54, 114

Таанах - 66, 77, 149, 152,217,334,461
. таблици - 213
таблички ГЛИНСНИ - 252, 255, 361
таблички дървени - 254-255
Тавор - 64, 69, 390
Таеб - 524
тактика - 380
талант (мярка) - 233, 234, 236, 316, 341
Талмуд- 11-12,101,123,136,141,428,482,

491, 533
Тамар (град) - 375
тамариск - 52, 93, 393
тамбурина - 275
тамкар - 311
Тамуз - 287, 394
тамуз (месец) - 287
Танис - 226
таннур - вж. пещи

Танит - 405
танц, танцьорки - 181, 182,271,440
Тара - 42
таргуми - 123, 509
тарифи за жертви - 461
Тарсис - 280
Тартак - 405
Театри - 55
тебет - 287
Теглатфаласар 1 - 122, 285
Теглатфаласар III - 37, 124, 141, 295, 336
тежест, мерки за - 233-234
Текоя (Текоа) - 339
тел - 17, 20---21, 81
Тел Авив - 38, 522



Тел (сл) Амарна- - 40---41, 60, 61, 62, 118,
121, 138, 215, 226, 259, 266, 315, 323, 330,
332, 337

Тел арад (-Арад) - 51
Тел Асмар (Ешнуна) - 16
Тел балата (Сихем) - 32, 55-56
Тел бсершеба' (Вирсавия) - 52
Тел бейт мирсим (Девир?) - 117, 144, 149,

150, 155, 160, 162, 208, 216, 226, 376, 377,
465

Тел джеме (Герар?) - 203
Телелат Хасул - 113
Тел ед-дувер (Лахиш) - 117, 285
Тел ел-джеризе - 376
Тел ел-фар'а (ТИРll.а) - 105, 117, 131, 156,

309, 377, 393, 423
Тел ел-фул (-Гива) - 52
Тел ел-хеси (-Еглон?) - 35
Тел ес султан (Иерихон) - 54
теле(ц) - 103, 503
телец златен - 143, 223, 327, 398, 413
Тел ен-нацбе (Масифа) - 76, 161, 370, 377
Телепину - 323
телица рижа (червена) - 495
Тел касиле - 38, 150
Тел малхата (вж. Арад) - 51
Тел мардИК (Ебла) - 45
телохранители - вж. гвардеЙlD'l

Тел сихмона (шикмона) - 210
Тел т.аЙНат - 31, 393
Тел шева (при Вирсавия) - 52
температура - 91
тен - 145
Теогнис - 13
теогоиия - 263, 265-266, 400, 402
теодИцея - 263-264
Теодотос бен Ветенос - 436
теокрация - 263

.теорема - 281
теофорен - 117,174-175,521
тепавици - 73 (вж. Ен рогел) - 216
тепавичар - 206, 310
тепсия - 132
теракотен - 273
терапевти - 47, 546
тераси (вж. и Мило) - 82, 206, 207
терафями - 41, 94, 388, 399-400, 402, 413
теревинт - 94, 143
теряториЯ" - 166
термин технически - 12, 374
терминология - 103, 506
терпентин - 464
теруа - 381
терциер - 92
ТеCЭJWЯ - 122
тесто - 131, 463
тетрадрахма - 237
тстрарх.- 341
теф~-455

Тефнет - 265 591
Тиамат - 44
Тива (Египет) - 40,133, 134, 145, 182; 196,

207,209,271,.310,376,440
Тивериада (Тибериада) - 71, 75, 144, 436
Тивериадско езеро - вж. Генисаретско езеро

Тиверия - вж. Тибериада

титан - 132, 463
Тиn.р (река) - 62, 115, 121, 179, 180
тимпан - 272, 275
типология - 23-24
Тир - 17, 60, 66, 101, 122, 211, 226, 227, 296,

356, 390, 403, 432
тирани - 122'
Тиропойон (Синерария, долина) - 81, 83, 88,

524

Тирца - 30, 77, 309, 376, 423
Тит (император) - 28, 430
титли - 333, 439, 441
тишри - 287, 289, 436, 507, 508, 509
тлъстина - 467, 469, 470, 471
тоалет - 144-145
товар - 232
Товит - 46, 190, 477
Тобия - 124, 340, 427
тока - 144
Толад - 52
топаз - вж. камък благороден

тор - 91
Тора - 49, 340, 434, 526, 527
торий - 24 ' .
Тосефта - 49--50
Тот - 265~ 345, 398,410
тотемизъм - 175
Тофет - 81, 404
Тохарот - 49
траДиЩIЯ -1243, ~t53, 527
Трансйорд~я -;- 61, 71
транспорт - 368
трапанация - 54
трапеза (ВЖ. и Софра) - 1'35;11,81, 467, 532,

538, 541, 543, 551 ,.
трапеза жертвена --,- 223, 319, 459, "460, 462,

469, 481, 497, 503, 507
трапеза храмова - вж. Mac~ на ПIXiдложе-

инето

траур - 190-191, 267, 286, 447, 487, 501
Трахоиитида - 62, 78
трева, треви - 100-101, 505, 506
трети - 333
трис'ЪСтавен - 420
триумф - 28, 370, 374, 429
трон - 409, 410, 462
тропически - 90
Троя - 122 ,
ТRyд - 91, ,102, 309, 316. .
труд принудителен - 320, 337-338'
труп - 356, 495.,
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592 тръба (музик. ИНС11'умевт) - 224, 274, 430,
498, 508

тръст (мярка) - 231, 232, 235
тръстика - 101, 253
Тувал - 280
Тукидит - 356
тумим - вж. урам и тумим

тунел - 52, 87-88
тунелно изследваие - 22
Тутанкамон - 40, 222
Тугмозес ПI - 34, 61, 124, 135, 150, 153, 196,

207, 208, 271, 279, 301, 390
Тутмозес rv - 140,517
Турински папирус - 289
Тутуги - 404
тухли - 112, 150,2]7,320,393
тъкане, тъкачество - 215-217, 310, 320
тълкуваис - 341, 434,526,527,530,533,534,

536, 540
тъмнина - 382
тъмница - вж. затвор

тъпан - 275
търговия, търговци - 28, 44, 54, 59, 60, 80,

103, 180, 207, 208, 225-228, 236, 280, 305,
3Ю-311, 315-;-317, 331, 340, 347,360,429,
464

тъст - 169
порбан - 140
noркоаз - 142, 161

убиване с камъни - 172, 355
убиване с нож, меч - 355-356
убиец - 313, 355, 358
убийство - 264, 303, 347, 350, 355
увличане в езичество - 84, 388
Угарит (Рас Шамра) - 35, 42-43, 77, 117,

121, 122, 142, 187, 189, 207, 212, 226, 234,
235, 248, 249, 266, 267, 283, 330, 332, 335,
337, 348, 370, 373, 393, 400, 402, 421, 441,
453, 461, 488

угощение (трапеза) при смърт - 190--191
Уестхар папирус - 518
указ - 427
украшенне - 29, 142-~44, 147, 223, 224, 309,

399
укрепления предни - 376, 377
улица - 133, 156, 161, 310
улулу - 285
Ума Лугалзагсеи - 262
умивaJЩП1С - 418, 419,427
Уна - 264
универсалност - 424-425
уния персонална - 325
унищожение - ВЖ. херем

Упе - 60
упойващо питие - вж. сикер

управител иа град, област, провинция - 160,
217-218, 325, 335, 352

управител на двореца - 331, 332

l>иблейска археология

управление - 322-325, 352
уран - 24
Урарту, урартейци - 11, 121
Урий - 120, 369
урим и тумим - 352, 382, 397,399,451,453-

455
Урмия - 116
Ур Наму - 328, 345
Урук - 125, 203, 262, 346
Ур ХалдсйсkИ - 16, 22, 122, 125, 140, 166,

195, 203, 222, 256, 273, 277, 279, 298, 370,
374, 387, 396,471, 483

уседналост - 208, 210
усойница - 107
устна - 357
устройство държавно - вж. администрация

усърдие - 469, 470
Утнапиштим - 44, 262
утро - 285
участък зсмя - 368
ученик - 177, 516
училища - 177, 256, 533
учител - 177, 301,445,449,521,525,527,533,

541
учител иа справедливост - 430, 540,541,544

фабрика - 210
фависа - 84
Факей - 315
факли - 508
фалус - 29, 112
фараон - 150, 180, 200, 220, 222, 264, 277,

301, 305, 315, 322, 323, 330, 331, 332, 333,
337, 345, 353, 359, 381,431, 439, 440, 471,
492, 497, 504, 517, 548

фарисеи - 50, 260, 477, 526, 53(),,-534, 535,
536, 537, 538, 540, 546

Фасга - 67
фаянс - 215
фелетейци - 369
ферезейци - 116
фибел - 141
филактериА - 455
Филе, остров - 246
филистимци - 28,101, 116, 122, 176,202,203,

214, 280, 325, 331, 335, 356, 359, 367,368,
374, 410, 412, 413

Филистия - 77
философия - 227, 535
Фииеес - 450
финикийски - 28, 35. 101, 187, 224, 231,237,

247,248,250,315,324,331,397,489
Финикия, Финив:иЙЦJI-11, 28, 40, 59, 79, 118,

176, 201, 211,218,223, 281, 282, 311, 326,
339, 370, 383, 396, 423, 488

Флак - 47
флейта - 272, 274
флора - вж. раC11IТелност

флорилегиум - 540
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Хатор - 145, 196, 207, 398
хатп! - 120
Хатушаш - 120, 347
Хатушилиш - 120
Хатшепсут - 322, 549
Хафаджс - 395
Хацор - 18,24,31,45,60,70,117,155,.:418,

224, 375, 376, 391, 393, 402, 420, 421, 55,1
Хашмап - 529 ' .
хвалебна молнтва - 485
хвърлсй стрела - 232
хебср (вж. и синедрион) - 340
Хсврон-51, 56,61,66,77,120,185,307,330,

334, 358, 360, 369
хелетсйци - 369
Хелнополис (Илиопол) - 196, 265, 398
Хслуаu - 112
хснотеизъм - 266
Хеопс - 471
Хераклсопол - 264
херем - 124, 381-382,480
Херет - 93
Херкулес ~ 471
хсрмсневтика - 261, 268
Хермес - 238 '
Хер~ои - 63, 67, 70, 77.. 202, 390, 401,
Хермополис :- 265
Херодот - 59, 107, 144, 176, 236, 295, 356,

440, 441, 461, 511
херолд - 332 I

херувим - 223; 409, 410;-411, 416, 434, 436,
;462- I \

хетейци - 11,60, 116, 12(}..-l121, 165,281,330,
349, 381, -390~ 490 ' ,

хетски - 40, 120, 196,219,247, 322, 323;130,
347-348, 350, 370, 374, 387, 410, 471

хетСICи йероглифен ,шрифт - 24.7,,248
хетско царство - 40
хивити - вж. eBeil:lDI •
хигиена - 144-=-145, 161, 283, 492, 494;495
хидратаlDlЯ - 24
хиева - 106
хисратичCClCИ - 34, 245
хИJCСОСИ - .34, 273, 372, 374
Хилел ,?равин - 171, 527, 530, 533
хи.ляда (елеф) - 296, 301, 335
хи.лядоначалннк - 296, 301
химн - 266 '" ., '
Химни (Ходайот) - 540
хин - 231, 233
хипербола - 330, 480
хипостал - 395
Хирам Авия - 4'15, 423 1

Хирам (Ахирам, цар) - 226, 227, 4)05
Хирбст ел-херак - 120
Хирбет Кумран - 45, 543
Хирбст илии - 522
Хирбет хайан - 53
Хнрбет худриАа - 53

фолклор - вж. народно творчество

форми - 210, 485
формула - 485, 490
фортове - 376
фосил - 81, 391
фотография въздушна - Щ-21

фратриархат - 165
фрнволнн - 136, 463
фризури - 145-146
фурми - 134, 135, 150

хабири - 40, 118
Хавран - 61, 67
Хадад - 120, 197, 518
хазаи - 435
хазану - 306
хазна - 222, 227
Хайфа:""'" 61, 391
халаха - 49, 512, ·526, 532-533
халван - 464
халдейци - 125, 311, 389
Халдея - 380
Халев - 324
хелетейци 32
халица - 171
халколит- 54,113,117,196,220
Хам - 116
Хамат - 521
хамбар - вж. хранилища

хамяти - 1I 5, 281
хаморити - 401
Хамурапи (Хамураби) - 41, 104, 120, 145,

166, 167, 168, 171, 172, 173, 179, 180,267,
282, 285, 289, 311, 313, 316, 317, 318, 320,
322, 328, 330, 343-345, ·349, 352, 353, 356,
357, 358, 36~, 368, 402, 489 .

хан - вж, гостилница

Ханаан, ханаанци - 34, 37, 40, 43, 60;,77,,82,
116, 117-119, 122, 129, 1~9, 166, 172, 173,
195, 197, 198, 202, 217, 223, 234, 249, 266,
267, 273, 285, 307, 315, 323, 325, 349, .352,
367, 369, 371, 37з.. 387, 390, 396, 400, :461,
463, 490, 493

ханаански - <Ю-41, 55, 80, 120, 124, 145; 184,
214, 249, 259, 267, 268, 277, 287, 302, 315,
323, 324, 326, 330, 360, 374, 393, 4Q0--405,
412, 421, 441, 472, 489

Хаватон --'- 77
Харам еш-шериф - 31, 414, 436
Харан - 59, 195, 349, 387
Харемхеб - 345, 549 .
харизма - 141, 301, 324, 325, 326, 515, 516
харман - 205, 507
Харод -73

I харпун - 200 ,I хасидеи - 287, 382, 512, 528-529, 530-531,
I 535, 537, 540

I хасмон~и - 46, 78, 176, 302,339,529,535,544

38,



594 хкрурrия - 282, 283
хитон - ]4], 448
хитрост военна - 367, 381
хищнк животни - 493
хладилник - 134
хляб - 101, 129-131,136,308,341,421,462,

463, 470, 474, 502, 507
хляб безквасен - 50S, 506
Хнемхотеп - 137
Хнум - 266, 398, 431, 432
ходеш - 286
хомер - 232, 233
хор - 269
хора - вж. танц

Хоразкн - 436
хорити - 121
хор левитски - 269-270, 485, 498
Хорма - 125
хоросан - 84
Хорус - 20, 398, 460, 549
Хошияху - 38
храбрец - 361
храм - 15, 31, 34, 51, 53, 54, 55, 84, 257, 267,

279, 304, 322, 323, 324, 332, 335, 358-360,
388, ~89, 393--397, 403, 412, 414--419,
420-430,431-432,445,464,474, 496, 497

храм в Елефантниа - 398, 431-432
храм Зоровавелев- 427-428, 432,511-512
храм Йерусалимски - 31, 85-86, 94, 153,

219, 224, 238, 320, 326, 327, 332, 339, 340,
341, 360, 382, 388, 390, 397, 422, 425, 432,
434, 435, 436, 443, 445, 451, 454, 477, 487,
505, 506, 511-512, 519, 521, 522, 523, 535,
543

хра.м ИроДов - 428, 430
храм в ЛеоитопоJШе - 432-433
храм в Самария - 425, 432, 521-522
храм СОЛОМОНОJl(JlЖ. И Йерусалимcm)- 31,

94, 223, 224, 227, 274, 337, 407, 414-422,
424, 427, 485

храна - 129-]36, 190, 211-212, 381, 493,
532, 538, 543, 546

храна жертвена - 459-460, 462, 463
храиклища на зърнени храни - 205
хранилища небесни - 278
храсти - 97-99
хризолит - вж. камък блarороден

хриCТИJIIШ - 14, 531
ХРОНИltа ваJlнлонска - 37
ХроНИItИ - 120
хронология - 289-291
хтоиическо божество.- 105, 46]
худоJКНИЦИ - 395
хула - 353
Хуле - вж. Мером

Хунофер - 551
хурити - 41, 119, 121, 122, 165, 285, 349, 387
ХусиА - 333

lIиблейска археология

цар - 138, 140, 141, 167, 199, 211, 262, 290,
301, 307, 308, 325, 327, 329, 330, 339, 345,
348, 349, 359, 372, 400, 436, 454, 471, 477,
483,489,490,501,516,517,524,544

цар - личност и права - 326--329
царица - 323, 326, 330, 440. 471
царица небесна - 404
царски гробници - 188,471
Царства хннrи - 269, 435
царство израилско - 78, 198, 306, 309, 315,

325, 375, 391
царство юдейско - 78, 198, 234, 306, 315, 325,

375
цартан - 415
Цафон - 267, 390, 400
цветя - 100
Цезарея - вж. КесаРИII

цена - 198, 348, 361-362
цена на роб - 316,318
централизация- 422, 424, 431, 434, 443, 445,

468, 497
церемония - 332
Цефания, свещеник - 444
Циклar - 324, 359
циклама - 1ОО
цимент - 76, 150
цистерни - 76, 549-550
цитадела - 32, 377, 430
цитрусови дървета - 64, 97
Цоап - 56
цокъл - вж. ортостат

ЦЪрКJlа руска - 39

чакал - 105, 398
чае - 285
часовник - 285-286
частна земя - 359
Чатал Кююк - 165, 166,202,220
Червено море - 436, 464
череи дроб - 281, 551
череп - 113, ]66
черница - 95
чесън - 101, 134
четчица за писане - 255
чиновник - 305, 306,313, 341
Числа книга - 481
чистота етическа - 441, 442
чистота култова, левитска - 182, 199, 381,

442,447,449,470,479,492-494,495-496,
528, 532, 533, 538, 542-543

чистота телесна - JlЖ. измивания, бани

чифт - 232, 362
човек - 113, 124,2]5,263,266,350,471,515,

544
чреди - 445, 448, 476, 505
чужденци - 170, 226,310-311, 3] 5, 320, 324,

330, 333, 360, 362, 373, 432, 492

Шаалбим - З34
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Юда есей - 541
Юдейска пустиня - 67
юдеи - 78, 171. 308, 311; 320, 340, 368, 377.

404, 412, 427. 429, 430, 432, 436, 443, 465.
511, 521, 522, 525, 526, .527; 528,· 531, 534,
537, 538

Юр.ея '1. 78, 80, J2~, 137, ,1~1. 217, 228, Д5, ,
237, 2~1, 296, 297, 307, З08, 12, 325, :3'29,
334, 339, 340. 352, 355, 376, 522 S25, 528,
531, 535, 546 -,

Юдиии (Юдейски) плаиини - Н, 66, 80, 93,
546 "

Юди~о комно - 77, 105, 125, 299, 301, 324,
.Щ,522 1 • J

Южен кръст.- 277
Южии' ~а~ери - 277
,ЮлиЙ 'Цезар - 284
юнаци - 307, 368, 369

?
ябъщси - 64, 97, 135
Явин,'~ 315
Явис(~FалаЗд~ки - 77. 186, 190
ЯВНИЯЛ -7,8
Явок - 62, 67, 71 •
ядене (и~~ии и време)-1337"134. 136. 181

182
Ядуа - 522
Яков, 9иБЛ'r,!атриарх - 15, 34, 52, 59.67,94,

14~, 165. ,166, 168. 174, 176, 179, 180, 185,
197, ,259, ,2~8. 299, 358, 389, 396, 397, 436,
479, 504', ~

Яков ,СВ, - -188, 481
Яковов кладенец - 74
Якуб-ел - 34
ЯВ:УQ-хар - .34
'Ям =-1267 ,
яма - 186, 200, 549-550
ЯМПИlI - 527, 531
Яихаму - 40
Яош -_38"
Яре'-308 ['
яребица - 106
ярем\-'- 203, 232
Яри'l".,- 270 l'
Ярiои'.- 69,' 227
ЯрмylC - 61, 71
\ЯСновидци - 441, 515, 517
Яеон -= 541
яспис .,-- 34; 453
ястреб - 106
ЯфЗ: - 17, 29, 61, 69, 78
Яфет.- 116
'яфе'r:il:чесJ:Ц езlЩИ - 116

",!'Яхве - 15, 37, 38, 39. 45, 54, 59, 62. 124, 143;
,Ю5, 183, '299, 301, 303, 317, 326. 327, 328,

329, 339, 351, 359, 360, 381, 382. 389, 391;'
396, 397, 398, 400, 410, 412, 413, 424, 425,
431, 43:2, ~64, 470,472,474, 480, 492, 497;

, 502. 504, 509, 511, 519, 521, 522, 532
Яхии - 415, 427

юбилей - 319, 360, 363, 480
юг (негев, ямин) - 280
Юна (син иа Яков. комно) - 166,299, 334,

356, 524 I

юдаиз'Ъм - 530, 532, 534
Юда Галилеец - 546
Юда Макавей - 482, 541

шабат - 44
шабату - 44
Шадaii - 400
Шамай - 527, 530, 533
Шамаш - 347, 397
шапату - 286, 501
шапка - 454
шаран - 107
шарф - 140
шатра - 91, 147-149, 239, 380, 407, 463,

507-508
Шафаи - 332
Шеб(а)н(и)а(ху) - 38, 187, 257, 332
шебет - 287
шейх - 148
Шема - 55
Шема Исраел - 435
шеол - 183, 184-185, 267, 280
шестдесетична - 233-234 •
шестдневна неделя - 286
Шешбацар - 339, 427
ШешоНIC - вж. Сисак

Шимеон бен Шатах - 233
шиле - 198
широко (вятър) - 90, 100
школи - 125, 259
Ш1Iак - 220
шлем - 372-373
ШОШСНIC - вж. Сисак

шрифт азбучен -.:: 35, 248-251
шрифт арамейски - 251
шрифт демотически - 245-246
шрифт древноеврейски- 250
шрифт древносииaiiски - 34, )49
шрифт идеоrpамен,,,- 244-246, 247
шрифт йероглифен - 243-245
шрифт хетейски - 247-248
шрифт хиератячески- 245, 249
Шу - 265
Шулrи - 374
шулхаи - 136
Шумер, шумери - 11, 12, '44, 45, 115, 243.

24б. 247, 269, 282, 290, 298. 303, 304. 320,
322, 345. 370, 372, 387, 393. 420

Шупилулиума - 490
Шурупак - 262

щит - 223, 379
щурм - 381
щъркел - 106, 198

'ЪГЛИ - 376

• 'J
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ПОКАЗАЛЕЦ

на',ои6леЙСЮlте места, взети под
внимание в курса

Битие

1 гл. - 103
:6 - 277
8 - 280

14 - 276
28 - 174
29 - 493

2 гл. - 167
2 - 501
7 - 215

17 - 183
3 гл. - 183
:3 - 183
21 - 137
24 - 410

4:3 -сл. - 459
4 'сЛ. - 469

19 ..:.:... 167
23 - 269

5:23 - 288
7:11 - 288
8:11-211

14 - 288
20 - 496
22 - 501

9:4 - 135
20 - 207

10 гл. - 118
:21 - 45
22 - 122

11:27 - 123
12:6--8 - 389

6 - 396
8 .....:.. 52, 53

16 - 104
13:6 сл. - 298

18 - 389·
. 48 - 217
14 гл. - 298

:3 - 71
7 - 389

18 - 451
22 - 400, 490
23 -217

15:2 - 298
3 - 180, 319
9 - 466

18 - 70
19--21 - 116

1.6 гл. - 167
:2 - 174
:6 - 320
7 - 14 - 74

13 сл. - 389
15 - 174
16 - 321

17 гл. - 299 ' '
:1 ...!.. 400
5 - 462
7 сл. - 175
9-14 - 175

15 - 175
19 :...- 174
23 - 27-175
23 - 176
25 - 176

18 гл. - 397
:1 - 56
2 - 172
'4 - 389
6 - 133
8 - 134, 389

13 - 26--352
16 - 181

20:12 - 166
2~24 -.167

21 гл. ~ 299
..., - 174

8 - 174
15 - 179
16 - 232
21 - 168

, 23-31 - 489
25-32 - 52
33 - 397
129--30 - 489
31 - 389
33 - 389

21 ГЛ.,- 300, 472
:2 сл. - 80,"390, 466
12"":'13 - 483
16 - 489

23 гл..
:3 -'-:- 120
4-11 - 283

9 сл. - 360
12 - 307
14 сл. - 236
14-17 - 288
16 - 236
17 сл. - 202
19 - 68

24:2 - 490
10 - 42, 123
11 - 285
33 - 181
58 - 168
59 - 174
60 - 174,488
62 - 3809'
65 - 140, 169

25:1-2 - 125
5 сл. - 179
8 - 185

11 - 389
27 - 466
29--34 - 179

26:1 - 116
18 - 196 
19 - 73
23 - 389
31-33 - 489
33 сл. - 397
34 сл. - 120

27 гл.

:3 - 200
19 - 460
27 - 488
31 - 466

28:2 - 123
6 - 123

10 сл. 397
11-12 - 52
14 сл. - 467
18 - 392
20 сл. - 479

29 гл. - 180
:10 - 168, 180
22-27 .....:.. 169
24 - 170
25-30 - 169
27 - 286
29 - 170

l>иблейска археология



3] - 165
29:31-30:24 - 174
30:1 - 174

2 - 174
3 - 174, 180

13 сл. - 389
14 - 99
32 - 104
43 - 104

H:13 - 392
15 - 198
27 - 181
30 - 399
34 - 388
45 сл. - 392
55 - 488

33: 18 сл - 396
з4 гл. - 165, 176

:2 - 116,121
12 -"- 169
18-23 -'-- 288

35:] сл. - 396
4 - 94
8 - 143

14 - 392
16 - 232 т

18 - 174
22 - 179

36 гл. - 300
:20-30 - 121
31-39 - 323

37:4 - 189
17 - 67
25 - 104,225
28 - 125 .
34 - 189
36 - 333

з8 гл. - 171
:11 - 173, 180

18 - 143
24 - 356

39:1 - 333
5 -' 487

40:2 - ззз

15 - 59
16 - 133
19 -"356

41 гл. - 517
:40 - ззi
45 - 439

42:6 - 307
25 - 236

43:11 - 97, 198
33 - ]79, 182
34 - 182

44:5 - 517
15 - 517
29 - 183

46:1 - 397

47:17 - 104
48:5 - 165, 299

9 - 488
49 гл. - 259

:1-21 - 179
3 сл. - 179

50:1 - 185
2 - 185

10 - 286
23 - 174
26 - 185

Изход

1:11-14 - 337
16 - 174
19 - 174 I

2:10 - 277
16 сл. - 168

3:1 - 390
5 - 141
8 - 134, 198

4:24 - 176
25 - 176

5:1 - 504
3 - 504
4---19 - 337
5 - 307, 501

6:12 - 176
16--20 - 290
30 - 176

7:11 сл. - 517
22 - 517

8:7 - 517
18 сл. - 517

9:8 - 232
10:2 - 177

25 - 469
11 гл. - 439

:2 - 505
3 - 286
2-6 - 523
6 - 50S
3-5 ~ 50S
7 - 50S
8 - 50S
9 - 50S

10 - 50S
11 - 217, 50S
13 - 504
14 - 505
15 - 505
18 - 285,367
24 - 505
26 - 11~
27 - 506
34 - lЗ1
37 сл. -' 296, 367

42 - 505 597
44 - 319, 505
46 - 523
47 - 505
48 - 505

12:1-13:16 - 505 .
13:1-10 - 455, 473

3 - 505
4 - 287
5 - 464
8 - 177

11 сл. - 473
1]-16 - 455
13 - 474 .
15 - 179
18 - 367

]4:24 - 285
43 - 125

IS гл. - 259
. :14 - 59

18 - 339
20 - 172, 271, 275

16:10 - 509
30 - 106
36 - 232

17:8 - 125
18 гл. - 301

:12 - 469
13 сл. - 301

19:5 - 303
20 - 477
22 - 439

20:8 - 502
10 - 502
16 - 490
22 - 360
24 - 389
25 - 55, 422

21:2-12 - 316; '363 "
4 сл. - 317
6 - 353
1-11 - 316
7 - 320
8 - 321

12 - 355
14 - 355
15 - 171, 355 •
16 - 171, 317, 355, 358
17 - 355
18 сл. - 358
21 - 318
22 - 349
23 - 349, 355
26 - 318
28 сл. - 354, 358
32 - 312

22:1 сл. 358
9-12 - 197

13 - 353
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598 16 - 169
17 - 355
18 - 454
19 - 355
21-23 - 172
24 сл. - 309, 362
25 - 362
26 - 139
28 - 354
29 - 179
29-30 - 473
31 - 261

23:1-3 - 345
10--11 - 363
15 - 506, 523
16 - 288, 507
19 - 135, 350, 464, 474
22 сл. - 493
25 - 488

24:1 - 306
4 - 392
5 - 470

15-18 - 509
25:18 - 223

29 - 219
33 - 100

26:14 - 254
27:1 - 422

20 сл. - 210. 448
28:1 - 439

4 - 138
5 - 217

15 сл. - 453
16 - 231
21 сл. - 453
30 - 453
31 - 452
36 - 454
39 - 448
42 - 448

29:22 - 442
38 - 469
38-41 - 497
40 - 135

ЗО:3 - 448
7 сл. - 465

11-16 - 477
13 - 478
20 - 144
21 - 447
34-38 - 464

31:]4 - 502
32:6 - 470

11 сл. - 485
16 - 252

34:13 - 393
16 - 170
18 - 506
22 - 288, 507 •

23 - 504
24 - 505
26 - 474
28 - 487

35:3 - 501
38 гл. - 220

:1 сл. - 450
25 сл. - 234

39:30 - 454

Левит

1:2 сл. - 469
5 сл. - 448
9 - 469

10 - 469
13 - 469
14 - 469
15' сл. - 467
16 - 469
17 - 469

2:] сл. - 1зi

4 - 132
9 сл. - 463

13 - 463 \
14 сл. - 474

3:2 - 466
3 сл. - 467
8 - 466

11 - 462, 497
16 сл. - 470

4 гл. - 308
:3 - 450
13 - 308
15 - 467

5:1 - 409
6 - 409

11 - 232
12 - 232

6:2] - 495
7:12 сл. - 469, 470

16 сл. - 495
21 - 495
22 сл. - 470
28 сл. - 470

8:5 - 183
6-23 - 450
9 - 454

24 - 442
30 - 442
33 - 442

9 гл. - 442
:22 - 448, 488
23 - 488

10:6 - 190
9 - 447

10 сл. - 449
10--11 - 352
]4 сл. - 470

16 - 174
17-18 - 462
1]-24 сл. - 495
32 сл. - 495
39 - 494

12 гл. - 471
:2 сл. - 473
3 - 175
4 сл. - 495
6 - 198
6-8 - 172

13--15 гл. - 282 сл.

13:2 - 450
47-59 - 494
48 - 217

14 гл. - 282, 471, 496
:4 - 94
21-22 - ]98
33-47 - 494
34 - 52

15 гл. - 47]
:7 - 495
24 - 495

16 гл. - 509
:2 - 509
4 - 448, 455
10 - 483
11 - 467
12 сл. - 465
14 - 409
23--28 - 495
29 - 286

17:1-12 - 466
9 - 360
]1 - 483

18:7 - 170
8 - 170
9 - 166, 170
10 сл. - 170, 467
12 - 170
16 - 170
18 - 167

19:1 - 496
:2 - 462
3 - 462
5 - 462
5-8 - 462, 466
9-18 - 462

10 - 360,496
14 - 496
16 - 496
]7 сл. - 350, 462
18 - 496
20 - 320, 321, 466
23 сл. - 475
26 - 517
27 - 190
34 - 360
36 - 235
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20:9 - 177
10 - 355

. 11 сл. - 355
13 - 355
14 - 170, 186
21 - 170
24 - 464

21:1-5 - 447, 494
6 - 462, 447
7 - 447
9 - 356

10 сл. - 190, 494
11 - 183 -
13 - 167
17-23 - 447

22:4 - 447
6 - 495

11 - 319
1&-25 - 466, 469
22-28 - 466
27 - 487
29 сл. - 466, 469

23:5 сл. - 505
9-11 - 474

1] - 507
13 - 463
15-16 - 507
17 - 474
18 - 469
20 - 474
22 - 360
24 - 508
32 - 285
37-38 - 504
40 - 507
43 - 507

24:8 - 448
:12 - 357
14 сл. - 354. 467
15 сл. - 355

25 гл. - 363
:2 - 501
8 - 501
8-13 - 360

21 - 487
23 сл. - 303, 360
25 - 166, 361
29 - 154
34 - 50]
35 - 362
37 - 362
39 сл. - 316, 363
43 - 316
47 сл. - 166
47-53 - 316

27:12-13 - 479
16 - 232, 361, 363
16-21 - 480
21 - 480

26 - 479
27 - 474,475
28 - 480
3G-33 - 476

Числа

1:1 - 290
4 сл. - 299

16 - 296
49 - 446

3:12 - 300.473
14 сл. - 445
41 сл. - 441
46-47 - 473

5:21 - 485
6:1-12 - 481

6 - 183
7 - 190
9 сл. - 495

14 - 481
15-21 - 481
22 сл. - 485
23 сл. -' 488
24-25 - 488

7:9 - 409
8:1-12 - 442

7 - 448
16 сл. - 300, 441

9:]-14 - 505
14 - 360

10 гл. - 274
:9 - 382
10 - 504
29 - 125

11:11 - 301
5 - 200

25 сл. - 515
31 - 106
32 - 106

12:6 - 516
13:25 - 208

28 - 464
30 - 119

14:8-9 - 198
9 - 307

15:1 - 469
15 сл. - 360
20 - 474
36 - 355
37-41 - 435
38 - 141

16:12 - 175
17 - 448

18:12 сл. - 449, 474
16 сл. - 441, 473
17-18 - 474
2] - 446
26 - 532

26-32 - 476
19 гл. - 495
20:24 - 185

28 сл. - 190
21:1-3 - 51

2 - 480
]7 -·270
20 - 67
2] - ]]9

26 сл. - 3]5
27 - 309
29 - 286
32 - 154

23:22 - 418
24:8 - 418

]7 - 238, 527
25:1 - 401

7 - 371
26:5-51 - 296

3G-33 - 335
33 - 45]

27: ]-11 - 179, 300
1 сл. - 308
7 сл. - 361
9 - 179
]5-23 - 340
19 - 67
23 - 467

28:2 - 462
3-8 - 497

7 - 135,463
9-10 - 502
11-15 - 503
14 -- 135
16 сл. - 505

29:1 - 508
31:14 сл. - 480

16-24 - 495
32:10 - 490
34:3 - 59

7 - 69
35:9 - 355

9-34 - 358
30 сл. - 354
33 сл. - 350

36:1-9 - 179
4 - 363

ВmОРОЗQконuе

1:7 - 60,118
9-17 - 352

16 - 462
2-5 гл. - 353

2:19 - 124
26сл.-119

34 сл. - 480
3 гл. - 353
:10 - 67
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.600 17 - 71
4 гл. - 353
:3 - 401
9 - 177

41--43 - 358
48 - 63

5 гл. - 353
6:4-9 - 435, 455

7 - 177
8 - 177

20 сл. - 177
2~25 - 177

7:2 - 480
3 - 170
~ - 493
5 - 382, 480
9 - 493
11-15 - 493
12 сл. - 488
13 - 129
21 - 382
25 - 382, 480

8:7 - 72
8 - 129
9 - 102

9:9 - 487
28 - 59

10:1 сл. - 409
6 - 450
8 - 439

14 - 278
18 - 172, 173, 309

11:12 - 91
13-21 - 435, 455
14 - 90
20 - 177

12:2 - 390
3 - 393
8 - 446

12 - 172, 360
23 сл. - 135

13:1 сл. - 516
6 сл. - 355

12 сл. - 355, 480
13 - 381
15 - 353

14:1 - 190
1-15 - 476

21 - 350
22-26 - 476
27 - 361,446
28-29 - 476, 477
29 - 360
29---30 - 476

15:2 сл. - 462
3 - 360
7 сл. - 309, 363

12 сл. - 321, 363
12-18-- 316

13-14 - 317
18 - 312
21 - 447,474

16:2 - 506
6 сл. - 506
9 - 507

11 - 319
13 - 507
14 - 319
16 - 504
18 сл. - 352

17;3 - 355, 398
4 - 353
5 - 398
7 - 354, 355
9 сл. - 525

14--20 - 329, 349
17 - 330
18 - 257

18:1 - 469
3 - 449

10 сл. - 517
II - 494
17 - 449

19 гл. - 303
:1-13 - 358
4 сл. - 358

10 - 350 .
18 сл. - 354

20:2-5 - 382
7 - 169

12 - 381
17 - 382, 480

21:1-9 - 303, 350
1 сл. - 355, 483
5 - 352

10 сл. - 321
1~14 - 98, 315
11-13 - 190
13 - 286
15-17 - 167
17 - 179
18 сл. - 177, 209, 357
19 - 352, 353
22 сл. - 190, 356
23 - 356

22:5 - 140
13-17 - 353
13-19 - 171, 172
13-31 - 169, 171
13-28 - 303
14 сл. - 358
15 - 352
18 - 357
20 - 172
22 --.:... 163
23-27 - 169
28 - 171, 172
30 - 170

23:3 сл. - 124
15-16 - 320
18-19 - 479
20 - 226, 360
21 - 479

24:1 - 171, 257
3 - 171
6 - 362
7 - 317

10 сл. - 362
12 - 362
16 - 355
17 - 173

25: 1 сл. - 357
3 - 357
4 - 103
5 - 179
5-10 - 303
7 - 141, 353
7-10 - 171
7 сл. - 353

11 - 357
26:2 сл. - 474

12 - 360
14 - 191

27:2-3 - 252
5 - 422

14 - 435
17 - 361
20 - 170
23 - 170

28:66 - 285
29:6 - 135
31:9 - 449

10 - 449
16 - 185
26 - 449

32:7 - 177
14 - 129
40 -.490
46 - 177

33:10 - 449, 525
34:3 - 395

Исус Навuн

1:4 - 60
8 - 526

3:5 - 381
4:19 - 286, 396
5:2-9 - 175

9 - 396
10 - 396
10-12 - 505
12 - 501
13 сл. - 412

6:4 - 103, 274
19 - 336

7:2 - 53
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6 - 410
11 - 381

8:2 - 480
18 - 372
29 - 356
32 - 252

9 гл. - 490
:2 - 303
4 - 209
6 - 412
7 - 1~1

11 - 323
12 сл. - 472
23 - 446

10:1 - 451
18- 68

11:7 - 70
12 - 70
17 - 401

12:7 - 401
14 - 51

13:3 - 70
5 - 401
6 - 360 >

15:1 - 59, 360
7 - 74, 389
8 - 81

26 - 52
30 - 52
34 - 73

17:2 сл. - 335 .
3 сл. - 300, 308, 451

16 - 373
18:1 - 412

17 - 389
20:7 - 64
21:2 - 412
22:9 сл. - 412

19 - 359
24.1-28 - 299

26 - 393
32 - 324

Съдии

1:12 - 169
23 сл - 381

2 гл. сл. - 410, 413
:1 сл. - 410

3 гл. - 299
:3 - 63
7 - 402
9 - 300

12 - 123
12 - 124
15 - 300
16 - 232, 371
20 - 150
25 - 151

27 - 381
4:4 - 172, 515

5 - 353, 367
6 - 64
7 - 300

11 - 124
17 - 181

5 гл. - 259, 270, 299, 486
:2 - 487
8 - 367

13 - 381
14 - 367
20 - 278
30 - 315

6-8 гл. - 125
6:11-24 - 413

11 - 205,300
11-24 - 413
14 - 300
15 - 205, '~99, 308
21 - IЗI
22-24 - 389
24 сл. - 300
25-32 - 413, 466
26 - 393 .
27 - 308, 318
34 - 300
35 - 367

7:1 - 73
3 - 67

16 - 380
18 - 381
19 - 285
24 - 66, 367

8:1 - 323
14 - 177, 250, 258
22 сл. - 323, 413 '
23 - 359
26 - 143 ..
33 - 40]

9 гл. - 300
:1 - 308, 323
4 - 401
8 - 210

30 - 306
31 - 380
50 - 377

11 гл. - 124
:1-2 - 301
2 - 179

34 - 275
12:15 - 125
13:3-5 - 481

5 - 145, 300
14:5 - 199

10 - 169
11 - 169
12 - 138, 169
18 - 269

15 гл. - 299
:4 - 199

19 - 74
16:13 - 215

27 - 150
17 гл. - 413,441

:5 - 413,453
6 - 413
7 - 324, 447
8 - 360

10 - 177, 447, 449
11 - 447

18 гл. - 300, 413
:11 - 299, 367
14 - 453
30 - 174
31 - 413

18 и 19 гл. - .300
19-20 гл. - 52
19: 1 сл. - 324

16 - 360
26 - 172

20 гл. - 299
:1 сл. - 59, 506
16 - 367
18 - 397
26 - 397
26 сл. - 487
38 - 390
48 - 480

21:1 сл. - 59, 412
11 - 480
19 сл. - 412

Рут

1:1 - 360
4 - 170
8 сл. - 173

2:2 - 173
3 сл. - 311

14 - 129
17 - 205

4:9 сл. - 361
13 - 170
14 - 174, 487
17 - 362

J Царства

1:3 - 412, 450
4 - 178
5 - 174
7 - 407
9 - 407

11 - 479, 481
20 - 288
21 - 174

.22 - 479
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602 24 - 174
26 - 486

2:4 - 179
8 - 307

18 - 452
20 - 488
27 - 515
27-36 - 451
28 - 449, 453
З:3 - 412

11 - 451
15 - 407
16 - 174
20 - 59

4 гл. - 382
:1 - 367
4 - 412
5 сл. - 381
9 - 315

12 - 190
14 - 167
20 - 174
21 - 167
23 - 167

6:1 - 59
7:1 - 441, 444

5 сл. - 412
6 - 463; 487

16 - 412
19 - 444
25 - 444

8 гл. - 119
:1 - 397
5 сл. - 323

11-18 - 323
12 - 306
14 - 359, 369
15 - 332
20 - 323

9:7 - 133
9 - 515

22 - 181
10:5 сл. - 122,273, 515, 516

6 - 516
8 - 396, 412

25 - 257
26 - 52
27 - 336 .

11:1 - 124
5 - 52, 308

15 - 396, 417
25 - 396

12:3 - 362
12 - 359

13:2 - 367
3 - 122
7 сл. - 396, 412

13 - 380
18 - 106

19 - 59, 221
20 - 122, 203, 204, 367
21 - 235

14:1 - 367
24 - 487
37 - 454
41 - 453
52 - 368

15:3 - 480
6 - 125

12 сл. - 412
21 сл. - 396
27 - 138

16 гл. - 271
:1 - 103
4 - 333

11 сл. - 270
13 - 324
18 - 368
20 - З08, 336
2! - 331, 333

17:5 - 373
6 - 372
7 - 372
8 сл. - 367

17 - 129, 308
18 - 134
25 - 369
26 - 381
34 - 197
40 - 372
41 - 374

18:4 - 138
5 - 369
6 - 270, 271

25 - 169, 176
19:9 - 371

13 - 104
23-24 - 516

20:3 - 232
5 - 504
6 - 504
9 - 504

18 - 504
20 - 372
25 - 182
26 - 504
29 - 166

21:3 - 369
6 - 381
8 - 324, 368
9 - 371

22:2 - 368
5 - 516
6 - 371
7 - 359, 368

28 - 324
23:23 - 296

25 сл. - 369

24:9 - 487
25:1 - 104, 186

2 - 308
10 - 320
13 - 369
18 - 129
19 - 318
29 - 197
32 - 487
42 - 32, 318

26:7 сл. - 37
27:2 - 368

6 - 324
28 - 211

28:4 сл. - 64
9 - 454

14 - 185
20 - 487

29:2-7 - 224
30:2 - 315

12 - 285
15 - 320
17 - 381
24 сл. - 328
26--31 - 306

31:1 сл. - 367
10 - 53, 122, 356
12 - 186
13 - 190, 487

2 Цapcrмa

1:2 - 267
11 - 189
12 - 190
17-27 - 190

2:4 - 306, 324
7-14 - 218
8 сл. - 334
8-9 - 324

14 - 369
18 - 174

3:2 сл. - 330
3 - 330
7 - 330

17 сл. - 306
20 - 181
31 - 139, 189
33-34 - 190

4:2 - 324
4 - 174, 320
6 - 151

12 - 369
5:6 сл. - 324

9 - 80, 83
6:1 - 407

3 - 415 I
14 - 326, 452, 508
17 - 326, 411 I
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,-

7:14 - 180
8-16 - 325

8:1 сл. - 325
2 - 315, 325
6 - 325

11 - 336
14 - 325
17 - 177, 256, 439, 451
18 - 369, 444

9:7 - 3ЗJ, 340
8 - 487
9 - 258
10 - 318
12 - 319

10:4 - 145
19 - 325

11:1 - 380, 381
2 - '150 ~

3-24 - 120
9 - 369

11 - 381
19 - 380

12 гл. - 328
:4 - 135
31 - 315, 320, 337

13:6 сл. - 136"
13 - 166
19 - 189
23 - 181

14:2 - 190
24 - 331
26 - 234

15: 1 - 333, 369
2--6 - 352

12 -"331
18 - 333, 369
24 - 450
30 - 189
37 - 333

16:1 сл. - 380
2 - 455
6 - 369
9 - 105

16 - 333
22 - 150 .:.(

17:4 - 306
5 - 336

23 - 356
27 сл. - 380
29 - 134

18:2 - 380
19:5 - 189

18 - 258
35 - 182, 270

20:7 - 369
23 - 369
23-26 - 331
24 - 337
25 - 177, 450.

21:5-9 - 356
6 сл. - 480
9 - 472

16 - 372
23:8 сл. - 369

13-17 - 67
20 - 90, 199
24 - 369

24 гл. - 335
:1 сл. - 324
1-9 - 324, 335
2 сл. - '306

11 - 516
16-24 - 120
17-25 - 389
24 - 331
35 - 326

26:14 - 373

з Царства

1:7 - 444
9 - 73, 103

19 - 444
25 - 444 .
33 сл. - 104, 369, 389
38 - 333
39 - 326
40 -·,274

2:19 - 487
20 - 320
22 - 444
26 - 444
27 - Ц2
34 - 186 ~

35 - 535
3 гл. - 330
4:2 - 306

3 - 177, 256,
7,- 288, 334
7-19а - 324 . I ..
8 - 19 - 334

25 - 208
27 - 334
33 - 99.

5 гл. сл. - 326,".414
:2 сл. -,129
3 - 106 "
5 - 212
6 - 227

11 - 210,
15 сл. -.415
18 - 282

6 гл. 326 ··r
:1 сл. - 424
7 - 219
9 - 94

18 - 94, 100
19 сл. - 411

36 - 94
37 сл. - 415
38 - 286

7 гл. - 326
:2 - 83, 94
7 - 353
9 - 219

13 сл, - 282, 326
15-45 - 220
18 - 238
26 - 418
46 - 415
48-49 - 223

8 гл. - 326
:1 сл. - 411
2 - 286
5 - 326
9 - 409

22 - 486
23 - 424
23--61 - 485
27 - 424
31 сл. - 490
41-43 - 425
54 - 486
64--65 - 326 '

9:3 - 424
16 - 331
20 сл. - 337
26 - 223
26 сл. - 310'(
26--28 - 227
27 - 320 _

10:2 сл. - 104, 356
10 сл. - 227
11 - 227,310
13 - 336 11.

15 - 226
16 сл. - 333
17 - 234
22 - 310
23 - 336 ,..1.

25 - 227
26 - 374 1;

28-29 - 227, 374,
11:1 - 124, 167, ·330 "

5 - 404, 4Q5
7 - 405 -

20 - 180
27 - 83
28 - 338
31 - 325
33 - 404,405
37 - 325

12:4 сл. - 338
6 ....:... 331

26-33 - 326
28-29 - 327
28-33 - 326
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604 29 - 431
31 - 327
33 - 327

13:1 - '327
4 - 327

33 - 442
14:7 - 325

10 - 161
15 - 393
18 - 515
19 - 261
23 - 390, 392
25 сл. - 425
26 - 336
27 сл. - 368
29 - 261

15:7 - 261
8 - 336

13 - 330,402
18 - 356
23 - 261
31 - 261
33 - 309

16:1 сл. - 325
4 - 170
8 - 309

23-24 - 55
24 - 331
26 - 326
3~33 - 326
30 - 309
31 - 326
33 - 392
34 - 472

17:9 - 173
17 - 283
19 - 150
20 - 486

18:19 сл. - 400, 404
20 сл. - 390
21 - 504
26 - 400
27 - 43
28 - 400
32 - 232
36-237 - 486
46 - 141

19:2 сл. - 328
4 сл. - 516
8 - 487

10 - 486
16 - 175
19 - 516

20 гл. - 123
:1 - 381
7 - 306

12 - 380
14 - 306
27-28 - 328

32 - 139
34 - 228, 310
35 - 516
41 - 516

21 гл. - 208, 328, 354, 361
:1 сл. - 308
1-15 - 309
2 - 331
8 - 177, 257, 335

10 сл. - 353
17 сл. - 517
20 сл. - 519
29 - 487

22:9 - 332
23 - 515
25 - 519
27 - 357
27-28 - 328
34 - 373
37 сл. - 519
49 сл. - 310

24:13 сл. - 425
14 - 361

4 Царства

1:1-17 - 401
2 сл. - 454
3 сл. - 217, 283
8 - 138

13 - 487
2:3 - 177

12 - 177
16 - 516

3 гл. - 123
2 - 84, 392, 393
4 - 228, 336, 441

13 сл. - 382
15 - 516
26-27 - 363, 473

4:1 сл. - 516
1-7 - 316
2 - 211

18 - 311
23 - 286
37 - 487
38-44 - 516
42 - 101

5:5 - 336
19 - 232, 326

6:1-3 - 516
25 - 233, 381
30 - 189

7:2 - 333
17 - 333

8:8-9 - 283
26 - 326

9:1 - 325
1--4 - 516

1-10 - 309
7 - 515

17 - 380
24 - 372
30 - 145

10:11 - 307, 333
16 - 84, 519
18-28 - 519
29 - 413

11:2 - 320'
4 - 369

11 - 326
14 - 326
16 - 375
18 - 451
20 - 308
36 - 152

12:5 сл. - 425, 449
6 сл. - 451

10 сл. - 336, 525
1~13 - 236
17 сл. - 328
19 - 336

13:6 - 392
12 - 219

. 15 - 375
14:1 сл. - 283

6 - 355
8 - 380
9 - 94

14 - 425
21 - 308

15:19 сл. - 336
25 - 333

16:3 - 327, 405, 471
4 - 390
8 сл. - 336, 425

10 сл. - 451, 471
12 - 327
15 - 308

17:10 - 393, 404
16 - 393
17 - 517
27-28 - 521
29-31 - 406
41 - 521

18:4 - 392
17 - 310, 333, 381
18 сл. - 331
23 - 375
26 - 123

19:2 - 525
5 - 306

35 - 295
20:3 сл. - 485

7 - 283
9 - 285

12 - 336
13 - 335
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20 - 283
21:3 - 392. 400

4 сл. - 425
6 - 405, 517

10 - 471
23 - 307

22:3 - 332
4 - 450

12 - 331
14 - 172

23:6 - 186
8 - 335, 391
9 - 445

10 - 81, 405
13 сл. - 392
14 - 393
14 - 393
20 - 445
24 - 454
30 - 308
33 сл. - 336
34 - 174

24:14 - 307, 308, 310
15 - 330

17 - 175
25:1 - 487

3 сл. 487
4 - 212
8 - 331

12 - 312
13 сл. - 425
18 - 450
18-20 - 444
19 - 331, 332
20 - 307
Н-25 - 487

1 17араЛUnОJИенон

2:12 СЛ. - 415
34-35 - 319

3:18 - 339
4:14 - 160, 310

21 - 310
23'- 310
42 сл. - 301

5:23 - 310, 390
29 сл. - 451
34 сл. - 451

6:1-3 - 290
35 сл. - 451

7:14--19 - 335
8:29 - 52
9:11 - 450

26 - 445
31 сл. - 445

10:10 - 53
11-29 гл. - 340
16:39 - 451

17:14 - 339
18:14 - 331
20:1 - 380
22 гл. - 415
23:3 СЛ. - 445, 451

4 - 352, 445
22 - 179
28 - 445
31 - 504

24:3 - 451
6 - 257

2S гл. - 485
26:20 сл. - 445
27:25 - 331

32 - 331
33 ---.: 333

28:3 - 414
29:29 - 51'6

2 17аралunоме//о//

1:3 - 451
2 гл. сл. - 414
:55 - 519

4:9 - 415
12 - 519

5:12 - 274
l3 - 271

6:13 - 486
41 - 528

8:17 -·439
18 - 320

9:8 - 339
29 - 515, 516

11:14 - 439
12:15 - 516
13:22 - 516
14:2 - 392

7 - 379
15:10 - 507
16:12 - 283
17:5 - 337

9 - 329, 445
11 - 331, 336
12 - 380

18:5 сл. - 261
7 - 261

12 сл. - 261
19:4-11 --:- 352

5 сл. - 329·
11 - 450

20:3 - 487
12:3 -170
23:3 - 283

5 - 83 (,
17 - 83

24:6 - 477
9 - 477

25:12 - 381

",

,.,

16 - 331
26:8 - 336

9 - 376
10 - 331
14 - 373, 379
15 - 379
16 - 465
18 - 327
22 - 516
23 - 39

28:2 - 400 \
3 - 81
8-15 - 315
24--25 - 327
29 - 327

29 гл. - 475
3 сл. - 425
5 - 83

15 - 329
24 - 467·
34 - 445

30: 1 СЛ . ......:. 505
2 - 505

16 - 515
21 - 475
24 - 196

31:4 - 475
6 - 476

13 - 450
32:1-3 - 87

30 - 87
32 - 515, 516

33:4 - 84
. 14 - 201

34:8 сл. - 335, 425
9 - 450, 521

13 - 445
15 - 329
31 - 326

35: 1 сл. - 505
3 - 44S

11 - 44S
17 - 505
25 - 190, 270

36:22-23 - 339

1 Ездра

1:2 сл. - 427
2:1-{i0 - 318
61-{i2 - 318
63 сл. - 341
64 - 318
69 - 233,236

3:3 - 308
2--4 - 469

12 сл. - 427
4:1 - 529

1-3 - 521
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606 5--24 - 427 15--]7 - 97, 507 35 сл. - 353
9-10 - 521 15 - 97 38:4 - 219

17-21 - 341 18-19 - 443 6 - 150
20 - 226 9:30 - 308 17 - 183

4:8-6;18 - 260 10:29 - 308 31 - 277
4:5--24 - 427 33 сл. - 477 32 - 277, 278
5:1 - 237 33-39 - 341 40:26 - 200

8 - 339 34 - 446, 512 30 - 311
9 - 339 11:37-38 - 446 41:6 - 225

6:1-18 - 260 12:28 - 445 42:11 - 234
3 - 427 40 - 271 12 - 196
4 - 427 44-47 - 340 13 - 179
7 - 339 13:4 - 427

19 - 505 10 - 477 Псалтир

7:11 - 530 23 - 124, 521
11-26 - 260 28 - 521 1:2 - 526
24 - 341, 446 3:8 - 487
26 - 329, 357 Товum 4 пе. - 486
28 - 306 5 пе - 486

8:15 сл. - 434,.443 1:6 - 477 :8 - 486.487
16 - 530 2 :12 - 287 7:14 - 372
18-19 - 443 4:17-18 - 465 14:5 - 362
22 - 375 6:17-18 - 465 15 пе - 496
24 сл. - 448 7:11 - 168 :4 - 135
29 - 427 12:8 - 487 18:5--6 - 278
33 - 423 7 - 278, 288

9:1 - 308 Юдит 19:4 - 485
12 - 170 21:16-21 - 105

9-10 гл. - 521 7:12 - 381 26 - 479
10:22 - 423 14:10 - 176 22:5 - 145

23:3--4 - 496
Неемия Естир 7 сл. - 455

25:5 - 485
2:1 - 287 1:5 - 286 12 - 487

9 - 375 6 - 101 26:6 - 485
10 - 124 2:16 - 287 27:2 - 486
13 - 81, 389 3:2 - 487 28 пе. - 43
14 - 88 7 - 287 :4-5 - 488

3:3 - 201 9 - 434 5--6 - 390
8 - 310 4:16 - 285. 487 31:4-5 - 467
9-16 - 339 8:9 - 287 32:2 - 273

14 - 520 9:19 - 511 7 - 278
15 - 88 38:13 - 390
28 - 449 Иов 39:5 - 528
31 - 310 40:24 - 528

4 гл. - 85 1:20 - 190 \.
44:2 - 525

:15 - 88 2:13 - 286 14 - 169
5:1---4 - 341 3:8-9 - 287 46 пе. - 508

5 - 316 7:6-215~ :8 - 455'
18 - 135 9:9 - 277 47 пе. - 485

6:3 - 486 10:21 - 183 :3 сл. - 390
5 - 486 19:24 - 224 49:14 - 479

15 - 85, 287 22:6 - 362 50:4 сл. - 496
7 гл. - 318 29:23 - 90 11 - 496
:4 - 167 30:1 - 197 12 - 496
39---42 -.443 9 - 182 18-19 - 462
69 сл. - 236-237 18 - 140 19 - 496
70 сл. - 233, 237, 341 23 - 183 51:10 - 211

8:7-9 - 445, 530 31:15 - 320, 439 54:18 - 285, 486
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55:13 - 479
56:7 - 199
58:6 - 105
59:10 - 362
64:15 - 270
65:13 сл. - 485
66 пе. - 485
67 пе. - 43
68:13 - 182
71 пе. - 268

:8 - 280
15 - 280
16 сл. - 268

75:10 - 354
80:4 - 286, 485
81:3-4 -"309
83 пе. - 485

:3 - 106
84:11 - 383
92 пе. - 508

:1 - 141
93:17 - 183
94 пе. - 485

:6 - 486
95 пе. - 485, 508
96 пе. - 508
97 пе. - 508
98 пе. - 508

:5 - 486
9 - 486

102: 1 сл. - 487
103: 1 сл. - 487

5 - 100
12 - 100
35 - 487

108:6 - 353
22 - 485
31 - 535

111:1-3 - 309
112-117 пе - 512
.17 пе. - 508

:9 - 307
26 - 508

118 пе. - 269
119-133 пе. - 485, 508
119:4 - 152
126:1 сл. - 161
127:2 - 91
134:7 - 278
136:2 - 270
140:2 - 465
145:3 - 307
148:4 - 278
150:5 - 275

Притчи

1:8 - 176
20 - 178

2:17 - 170
5:15-19 - 171
6:20 - 176
8:2 - 178
9:3 - 181

10:16 - 91, 136
11:22 - 105
12:4 - 172
13:11 - 91
14:1 - 172

23 - 102
25 - 353

16:11 - 233
17:2 - 319

22 - 283
'22:22 - 309
26:2 - 106
29:19 - 319

21 - 319
24 - 490

30:33 - 134
31:1 - 177

19 - 215
22 - 217
23 - 306
24 - 225, 311

Еклисиаст

9:8 - 182
12:7 - 185

Песен на nес//ите

1:5 - 104, 148
12 - 100
13 - 100

2:1-2 - 61, 100
3:11 - 169
4:1 - 169

3 - 169
4 - 376
8 - 63

5:13 - 100
6:11 - 97
7:5 - 66
8:2 - 135

6 - 144
11 - 401

Премъдрост СОЛОМОllова

16:13 - 183

Премъдрост Иисус ('14//

Сирахов

3--16, 3В---51 гл. - 260
6:35 - 178

9:9 - 171
23:8-14 - 491
29:3 - 362
30:18 - 190
33:30---33 - 319
38:1 - 283

12 - 283
42:5 - 228
43:7 - 285
50:1 сл. - 339

26 - 522
27 - 522

51:31 - 530

Кllига nрор. Исаuя

1:2 - 277
6 - 283
8 ~ 207
11-17-483'
13 сл. - 286, 502, 503
14 - 484
15 - 484, 486'
16 - 496 "
17 - 172, 496'
22 - 135

2:4 - 383, 517
7 - 309

16 - 280
3:13 - 354

14 - 209
17-24 - 209, 141
20 - 140, 143
22 - 140
23 - 140

4:4-5 - 495
5 гл. - 208
:6 - 106, 339
8 - 309, 361

10 - 232
12 - 274
27 - 141
28 - 372

6:13 - 93·
7:3 - 88,310

4 сл. - 382
8:19 - 494
9:2 - 268, 270

10:19 - 258
11:4 - 309
13:12 - 22~

21 - 509
14:2 - 59

4 - 182
9 сл. - 183

12 - 277
13 - 390
24 сл. - 490

15:2 - 267

Библейска археОJlО<'Ш/

607



608 16:2 - 181
3 - 320

10 - 209
14 - 311

18:4 - 287
21:11 сл. - 161

15 - 372
16 - 311

22:6 - 372
9 - 88

11 - 88
12 - 190
15 - 332
1>--16 - 187
22 - 151 .

23:15 - 280
24 гл. - 532

:4 - 268
25 гл. - 532
26 гл. - 532

:1 - 376
19 - 183

27 гл. - 532
28:1 - 182

2 .:- 91
16 - 150

31:5 - 504
33:7 сл. - 383

9 - 61
34:11-14 - 509

12 - 307
17 - 360

36:3 - 332
37:33·сл. - 382
38:1 - 283

3 - 285
10 - 183
21 - 212

39:2 - 335
40:12 - 235

13-16 - 63
22 - 148, 280

41:17 - 383
43:9 - 353
44:5 - 319

12 - 222, 394
15 - 152

45:23 - 486
46:6 - 235
49:2 - 372

12 - 280
50:1 - 316

8 - 353
51:19 - 352

20 - 200
38 - 105

52 г,л. - 313
53 ГЛ. - 313

:11 - 484

54:16 - 222
55:13 - 98
56:1 - 498

7 - 425, 498
57:5 - 390
58:3 - 483

6 - 487
60:6 - 464
61:10 - 169
БS:3 сл. - 493

6 - 353
66:17 - 493

23 - 501

КlIига nрор. Йеремuл

1:5 сл. - 515
6 - 486

10 - 328
18 - 308

2:20 - 390, 441
4:4 - 176
10 - 486
19 - 381

6:4 - 381
6 - 200

10 - 176
11 - 176
20 - 483
23 - 372
26 - 190
29 - 224

7 гл. - 451
:1- 415
9 - 400

13 сл. - 81
14 - 451
16 - 486
17 - 398
18 - 135, 463
21 сл. - 483
21 - 483
31 - 391

8:22 - 283
9:17 - 190, 270

20 - 176
11:5 - 486

16 - 211
13:1 - 138

12 -'209
14:15 - 371
16:6 - 190,267

7 - 190
17:2 - 404
18:18 - 525

20 - 486
19:1 - 310

5 - 400
6 - 81

13 - 398,465
14 - 415
24 - 516

20:1 - 448
1-2 - 516
2 - 448

23 гл. - 383
:25 - 516

24:7 - 462
8 - 306

25:2 - 308
10 - 131, 152
19 - 306

26 гл. - 451
:6 - 451
10 сл. - 306
11 - 517
20-24 - 39
23 - 186

27:9 - 517
20 - 307

29:2 - 330
26 - 357, 448

31:4 - 271
19 - 189
38 - 377

32:6 сп, - 166, 361
9 - 236

10 - 257, 258
12 - 258
24 - 80
29 - 465
35 - 405

33:1 - 517
25 - 280

34 гл. - 317
:7 - 39
8 - 328

19 - 308
ЗS гл. - 208
36 гл. - 117

:1 - 516
4 - 254

10 - 415
12 - 332
22 - 288
23 сл. - 254, 517
26 - 328
32 - 517

37:15 - 328, 357, 517
21 - 133, 160, 310

38:6 - 357, 517
17-27 - 306
24 сл. - 306

39:3 - 333
41:5 - 521
41-43 гл. - 312
44:17 сл. - 398, 404

19 - 404, 463
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25 - 404 26:8 - 574 4 гл. - 515 609
4~51 гл. - 383 27:9 - 226, 323 4:16 - 285
46 гл. - 383 11 - 376 5 гл. 260

:4 - 373 12 - 226 6 гл. 260
11 - 283 13 - 223 :10.- 486
18 - 66 14 - 223 11 - 150, 486

47 гл. 383 17-211,227 7 гл. - 515
48 гл. - 383 28:10 - ]76 :1 - 5]6

:36 - 270 30:5 - 280 1-28 - 260
49 гл. - 383 6 - 44 8:14 - 285

:19 - 197 21 - 283 9:4-27 - 485
sO гл. - 383 31:18 - ]76 25 - 450

: 14 - 372 32:27 - 185 11:22 - 450
16 - 204 33:]5 - 362 12:1-3 - 532
19 - 66 34:32 - 270 13:28 сл. - 354

52 гл. - 383 38 гл. - 280 14:33 - 136
:17 - 380 :4 - 375
27 - 380 12 - 60, 280 Кllига nрор. Осия

52:12 сл. - 487 39:9 - 370
17 сл. - 425 11 - 81 2:2 - 168, 171
21 - 23] 40 гл. - 414 13 - 501, 503
25 - 256 :3 - 235 19 - 170, 171

56:19 - 66 46 - 535 3:2 - 236
41 гл. - 414 4: 12 сл. - 453, 493

Кllllга nрор. Варух 42 гл. - 414 13 - 93

6:26 - 190 43 гл. - 414 14 - 441
:7 - 462 18 -209

Кllига I1рОр. ЙезеКUU/l ]4 - 418 5:1 ---:- 413
19 - 535 6:6 - 483, 498

1 гл. - 516 44:7 - 320 8:4 - 376'-
2:9 - 254 15 - 535 14 - 156', 309 ·376
10 • 254 19 - 448 9:1 - '432·1 '

4:3 - 132 20 - 145 3 - 59
5:5 - 280 22 - 447 7 - 280
6:3 - 391 23 - 525 12:1 - 211, 227

11 - 271 24 - 352 8 -:. 309
7:27 - 308 45:11 - 233 12 ..:- 396
8 гл. - 84 12 - 233, 234
:7-18 - 451 13 - 232 Книга nрор. ЙОIIА

9 СЛ. - 320, 388, 425 14 - 232
9:3 - 255 24 - 233 1:15 - 400

10:16 - 237 46:6 сл. ---' 503 3:2 - 81
11:16 - 434 14 - 2З3 12 ....:.. 81
13:13 - 91 17 - 363 4:6 - 315
16:3 - 120 47:12 - 283

10 - 141 16 - 67 Книга I1рОр. Амос

12 - 143 18 - 71
45 - 120 48:11 - 535 ]:1 - 290, 441

]8:12 сл. - 362 6 - 315
19:8 - 200 Книга nрор. ДаllииА 9 - 315
21:17 - 189 14 - 381

26 - 399 2 гл. - 515 2:6 - 217
27 - 381 1 - 290 7 - 441

22:24-29 - 308 25 - 237 11 - 481
26 - 449 3:5 - 274 3:12 - 197, 311

23:6 - 375 10 - 272 15 - 309
24 - 373 21 - ]40 4:1 - 172
37 - 405 52-90 - 485 2 - 200

24:17 - 141, 189 4:4-7:28 - 260 4 - 396
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610 5 rл. - 102, 261 Книга nPQP. Софонuй 9:3 - 287
:] - 397 39 - 169
5 - 397 2:3 - 309 54 - 287
8 - 277 3: 12 сл. - 309 10:20 - 450

10 - 353, 517 21 - 287
11 - 156, 309, 517 Кllига npOPQK Агей 29 сл. - 341
12 - 309, 517 11:34 - 341
15 - 462 1:1 - 59, 290, 451 13:41 - 291
16 - 190 2 - 427
21 сп. - 462, 483 2:3 - 427 2 Макавейска

23 - 485, 507 4 - 308
24 - 484 2:4 - 411
26 - 277 Книга nрОр. Захария 10 - 511

6:2 - 151, 182 3 гл. - 428
3-6 - 270, 517 1:7 - 287 4:33 сл. - 432
6 - 145, 182 2:1 - 235, 287 5:15 сл. - 428

10 - 283 16 - 59 17 - 382
7:1 - 337 3:1 - 353 6:2 - 432

1-2 - 107 5:3 - 490 10 сл . ...:.... 176
1--6 - 486 7:1 - 287 8:10 - 315
7 - 224 3 - 449 11 - 316

12 - 328 5 - 308 10:5 - 511
13 - 326, 328 8:5 - 176 6 сл. - 512
14 - 441 19 - 487 11:5 - 232
17 - 235 9:9 - 104 6 сл. - 382

8:3 - 182, 270 10:2 - 399 21 - 287,288
5 - 309, 501, 503 13:4 - 139 30 - 287

10 - 145 14:5 - 290 зз - 287
12 - 280 16 - 509 38 - 287
14 - 52 21 - 225, 311 12:9 - 232

9:8 сп. - 383 15:36 - 512
11 - 383 /Uluza nрор. Малахия

Ев. от Матей

1:14 - 466
Книга nрор. ЙQ/Ю. 2:7 - 449, 525 1 гл. - 300

14 - 168, 170 3:30 - 402
1:1 - 515 14-17 - 171 4:2 - 487
10 - 515 15 - 167 18 - 71

1:2-10 - 486 3:8-9 - 477 5:25 сл. - 357
16 - 530 34-37 - 491

/(}Iuza nрор. Михей 9:34 - 402
J Макавейска 10:25 - 402

1:10 - 190 11:8 - 481
1:1 сл. - 309 1:10 - 291 14:10 - 355

2 - 361 21 сл. - 428 15:32 - 487
3 гл. - 383 60 сл. 176 18:28 - 237
4:3 - 517 2:27 - 382 20:2 - 237.
5:13 - 393 29-37 - 528 21:12 - 478
6:6 - 466, 483 3:41 - 315 23:2 - 436

11 - 233 43 - 382 16 - 533
7:14 - 197 46 сл. - 413 16 сл. - 533

4:36 сл. - 428 23 - 477
Кпига nрор. Авакум 52 сл. - 511 25 - 533

54 - 512 17:5 - 356
1:3 - 486 6:34 - 95

8 - 106 7:12 - 528 Ев. Qn! Марко
2:2 - 177 12-14 - 528

15 - 209 49 - 512 2:27 - 502
8:22 - 252 28 - 503

l>иблейска археология



3:2 - 502 4:21 - 425 2 КорuнтЯН/I 6114 - 502 6:9 - 101
4:26-29 - 547 7:37 сп. - 508 6:5 - 487
6:41 - 488 8:12 - 508 11:24 - 357
8:3 - 487 13:23 - 136 31 - 491

7 - 488 18:3 - 531 14:16-19 - 488
10:2-9 - 533 19 гл. - 98

45 - 484
Галатянu11:15 - 478 ДеЯIlUЯ

12:17 - 547 1:14 - 531
40 - 534 1:12 - 232 3:28 - 315

13 - 547
Ев. от Лука 5:34 - 527, 531

39 - 527
Колосянu

1:15 - 481 8:5-25 - 524
59 - 174 13:2 - 356 3:11 - 513

3:15 - 502 18:18 - 481
5:1 - 71 19:19 - 237
6:15 - 547 20:7 - 503 Espe/l
7:36 - 531 21:23 - 481

13:15 - 502 22:3 - 531 4:1-11 - 503
14:1 - 531 7 гл. - 448
15:8 - 237 РUМАЯIIU 11:9 - 59
18:12 - 487 1:9 - 491

45 - 478 9:1 - 491
Откровение

Ев. от Йоанна J КоринтЯН/I

1:10 - 503
2:14-15 - 478 14:16-19 - 488 16:16 - 81
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