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НА КОГО ПРИНАДЛЕЖИ 
БИБЛЕЙСКИЯТ ТЕКСТ? 

Въведение 

Библейската екзегетика някак „естествено“ принадле-
жи на теологията или поне на онази традиция, която я впис-
ва в позитивистичната историко-критическа школа, раз-
вила се още през XX век. Дотам, че един сборник с модер-
ни интердисциплинарни изследвания започва с несдържа-
но обвинителен тон: „Библеистиката днес съществува в ге-
то. Изолирани дори вътре в академията, основното коли-
чество библейски изследвания не са активен диалогичен 
партньор във възприетия интелектуален дискурс... Резул-
татът е капсулирана гилдия, която се придържа към пос-
тиженията на учените от 19 и ранния 20 век, отказваща да 
признае дълбоките проблеми, с които се сблъсква позити-
вистичното историко-критическо начинание, и склонна да 
възприема собствената си работа като запълване на дуп-
ките и усъвършенстване на метода.“1 Отделни пробиви ка-
то стремежа на Херман Гункел да свърже библеистиката с 
опита на немската фолклористика от първите десетилетия 
на 20 век или структуралистичната критика на Едмънд 
Лийч са между тези явления, които потвърждават общото 
правило чрез собствената си изключителност. 

Ситуацията започва да се променя - при това драма-
тично и напористо - през последните двадесетина години. 
От една страна, в самото лоно на библейската екзегетика 
нахълтват методологически стратегии и концептуални мо-
дели от нейните хуманитарни „съседи“: антропология, со-

1 David Gunn and Timothy Bell (eds.). Reading Bibles, Writing Bodies. 
Identity and the Book. Routledge, London, 1997, p. XI. 
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циология, политическа теория, литературознание, не на 
последно място - психоанализа и феминизъм... От друга 
страна, библейското тяло се оказва приспособено и усвое-
но като обект на критичен анализ, като дискурсивна мат-
рица или парадигматична ментална структура в полето на 
различни модерни науки. Изглежда невероятно наистина 
- и още повече непонятно - как би било възможно, при 
това в епохата, когато патриархалната цивилизованост на 
западния човек преживява радикални промени и се под-
хранва предимно от собствената си авторефлексивна наг-
ласа, един толкова важен, основополагащ, емблематичен 
текст на самата потребност и способност да бъдеш патри-
архален човек би могла да остане встрани, аутистично зат-
ворен, незасегнат от протичащите промени. Аутистично-
то поведение на библейската екзегетика може да намали 
драматично значимостта на библейския текст, да го пре-
върне в дискурсивна реликва, прилежно изложена във вит-
рините на миналото-като-музей. 

Сама по себе си еврейската библиотека2 пред(раз)по-
лага потребността от интерпретация. Библейският midrash 
започва да съществува още с най-ранната писмена доку-
ментация на Закона, Torah. Самият термин midrash (или 
коментар) идва от глагола lidrosh - задавам въпроси, раз-
питвам, търся значението. Известният средновековен учен 
Рави Моше бен Нахман, познат повече като Нахманид, 
сравнява отношението между pshat (буквалното значение 
на библейския текст) и drash (неговата интерпретация) с 
отношението между буквите и звуците, чрез които същес-
твува Закона. (В оригиналните ръкописи на древен иврит 
звуците не се означават, тъй като се изписват единствено 
съгласните букви.) В плана на своето писмено изображе-
ние библейският текст е „ням“, той не е в състояние да 

2 Думата библия идва от гръцки, където la biblia означава малки 
книги. 



На кого принадлежи библейският текст 7 

„говори“, да репрезентира гласа. Това, което го съживява 
в публичното пространство, са звуците - аналогични в сво-
ята комуникативна значимост с интерпертацията според 
логиката на Нахманид. 

Ако продължим още малко в тази посока, ще кажем, 
че коментарът е социалното огласяване на Закона, негова-
та връзка с живота на хората в различни епохи. Ето защо 
да се откажем от модерни посоки в екзегетиката на биб-
лейския текст би означавало да му причиним най-малкото 
две вреди. Първата - да пренебрегнем собствената му има-
нентна потребност от огласяване. Втората - да му отне-
мем правото на присъствие чрез живите гласове на съвре-
менната хуманитаристика; да прекъснем връзките му с ак-
туалните социални тенденции, езикови практики и мислов-
ни модели на нашето време. Както изглежда, единствени-
ят начин да съживим (и така да възпроизведем потреб-
ността от) библейския текст е като разковем отеснелите 
граници на неговата теологическа и позитивистично-ис-
торическа екзегетика, като разомагьосаме коментара (и же-
ланието за него) от вцепеняващия ефект на традицията. 

Изучаването на библейския текст в не-теологичен кон-
текст най-общо може да бъде представено в две големи 
тематично-проблемни насоки. 

Първата се занимава с проблеми, които се пораждат 
от съдържанието на самата Библиотека. Това са въпроси, 
свързани с авторството на отделните книги или части от 
тях, хипотези за времето на написване; историчност или 
легендарност на изобразените в сюжета събития (не е тай-
на фактът, че много емблематични събития на сюжета, 
включително в книгите, които се възприемат за „истори-
чески“, нямат друго потвърждение освен написаното в са-
мата Библиотека). Тук ще добавим проблеми на жанрове-
те, на реторичните механизми и разказвателните страте-
гии, в които се случва текстът; проблеми от областите на 
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текстологията и филологията; по-модерни въпроси на биб-
лейската идентичност, например такива, които са форму-
лирани в термини на нови науки като изследванията на 
постколониализма, на рода (gender), на национализма... И 
още много други. 

Втората посока разполага библейската екзегетика в ши-
рок антропологически и културологичен контекст. Как се 
отнася древният текст към нашата идентичност на модер-
ни западни хора? Какви са трансформациите, които е пре-
търпял в традицията на християнската мисъл и какви са 
последиците от тези промени? По този въпрос сполучли-
во пише израелската библеистка Тиква Фраймър-Кенски: 
„Някои трансформации са толкова сплетени с текста, че е 
много трудно да бъдат видени. Единственият начин да ги 
направим зрими е бавното затворено четене, което позна-
ва всички класически техники на филологическия анализ.“3 

Парадигматичен в това отношение е примерът, който да-
ва Историята на сътворението. Преводите също пораждат 
огромно поле от проблеми. Библейският иврит принадле-
жи към групата на архаичните езици, неговата система на 
мислене е принципно различна от „менталността“ на съв-
ременните езици. Да не говорим за изчезналите значения 
или за невъзможността да определим със сигурност в кое 
от своите десетина възможни значения е използвана някоя 
дума. При това положение всеки превод е интерпретация 
и последното, в което бихме могли да повярваме, е идео-
логическата невинност на (скрито) интерпретиращия дис-
курс. Друга проблемна посока задава „обратната връзка“: 
почти необятният свод от влияния върху знанието за биб-
лейския текст, идващи откъм народната и по-късно масо-
вата култура на европейския свят, от хуманитарните науки 
и политиката, от всички видове употреба в изкуството... 

3 Freimer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible. Schokkren 
Books. Random House, New York, 2002, p. XXII. 
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Без да съм изброила дори приблизително всички въз-
можни полета на втората, културологично-антропологи-
ческата, посока, ще се опитам да откроя някаква принцип-
на разлика между „старите“, т.е. традиционните, посоки 
на библейска интерпретация и „постмодерните“ усилия на 
нейния прочит. Възпитана в уроците на психоанализата, 
марксизма и новия историзъм, на постструктурализма и 
деконструкцията, след вече десетилетни изследвания вър-
ху рода, национализма и постколониализма, хуманитарис-
тиката днес е много по-подозрителна към идеологическия 
филтър, който присъства във всеки културен дискурс. То-
ва усъмняване (херменевтика на подозрението, както спо-
лучливо го дефинира Рикьор) е още по-продуктивно във 
философски аспект, когато се насочва към собствените ни 
интерпретативни предпочитания, когато опитва да разче-
те мотивите на нашия избор, принципите на нашето дейс-
твие. Новият коментатор на библейския текст вече не мо-
же да вярва в наивността, спонтанността или пък научна-
та обективност на своето знание. Той, можем да кажем, 
чете Библията и себе си едновременно, като нерядко ана-
лизира тази едновременност на интерпретацията с някак-
ва методологическа тактика. Ще цитирам отново Фрай-
мър-Кенски: „разликата на съвременния прочит е в това, 
че сме станали по-чувствителни към философския филтър, 
по-съзнателни към собствените си интерпретативни пред-
почитания, по-склонни да изложим филтъра, да го напра-
вим видим и да разкрием принципите, които са залегнали 
в основата на нашата работа“.4 

Едно от нещата, които не би трябвало да забравяме, 
още по-малко да скриваме, е политическият характер на 
Библията и съответно на нейния коментар. Става дума за 
текст, който се занимава с основите и основанията да съ-

4 Frymer-Kensky, Т. Reading the Women of the Bible, p. XXV. 
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ществуват най-важните институции на патриархалния свят. 
Текст, който мотивира като свещени, задължителни, веч-
ни законите на един тип - исторически конструиран - со-
циален живот. Колкото повече потвърждаваме универсал-
ната валидност на тези закони, толкова повече възпроиз-
веждаме (потребността от) света, изграден върху тях. И 
тъй като патриархалният модел на цивилизованост все още 
е актуална практика на съвременния живот, да се усъмним 
в техния абсолютен характер, да ги подложим на анализ и 
деконструкция означава да подложим на изпитание преди 
всичко собствените си навици и собствената си конструи-
раност като патриархални хора - начинание, което изглеж-
да възможно само в контекста на постмодерната мисъл. 

Библейският корпус е изграден върху един парадокс. 
Той представя древноеврейския свят като недвусмислено 
предположен и принципно изграден според нормите на 
собствената си визия за (добър) социален живот. Наисти-
на, има множество трудности и препятствия, нерядко имен-
но те изграждат сюжета - в исторически, политически и 
религиозен план. Трудностите обаче са мислени като ня-
какъв вид отдалечаване, отклоняване, временно пропуска-
не на верния път. (Неслучайно една от най-разпростране-
ните думи за действието, което бихме нарекли греша, из-
вършвам грях - hat а - идва от глаголен корен, който зна-
чи пропускам - цел или път.) Злото е несъобразяване със 
законите, които са били винаги-вече-там. Всъщност Биб-
лията описва като съществуващи правилата, които сама 
налага като свещени и вечни. Иначе казано, тя предписва 
света, който описва като действителност. При това можем 
да откроим една специфична закономерност на нейното 
поведение. Колкото повече историческата действителност 
се е отклонявала от нормативната система на текста, тол-
кова по-категорично, безусловно, страстно-обвързващо 
става нейното описание според представите за свещена 
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действителност. Могат да бъдат открити симптоматични 
разлики между живота в Древния Израил - такъв, какъвто 
ни го показва текстът, и какъвто го документират свиде-
телствата на науки като история, археология, палеоетног-
рафия на Палестинския регион и по-общо на древния Бли-
зък Изток. 

Вземам един произволен пример. Завладяването на 
Ханаан е парадигматично историческо събитие в живота 
на старозаветния свят, реализация на многократно сключ-
вания Завет. Неговото описание попада изцяло в режима 
на една грандиозна военно-завоевателна операция с дра-
матични перипетии на величие и падение. Тези „факти“ оба-
че остават без потвърждение - както в наличието на ня-
какви археологически доказателства, така и чрез модерна-
та херменевтика на библейския текст. Оттук сред редица 
изследователи се налага идеята, че става въпрос за рели-
гиозно-политически разказ с легендарен характер, създа-
ден много по-късно и слабо свързан с реалността на исто-
рическите събития.5 Според тази интерпретация велича-
вото нахлуване в Обетованата земя е било в действител-
ност бавен, мирен процес на постепенно усядане, в който 
едно номадско племе се е разселвало из земите на Хана-
анския регион. Наративът на завладяването е митологич-
на конструкция, изключително важна за библейския текст, 
защото мотивира раждането на Израил като събитие със 
сакрален характер: Заветът става реалност с цената на ог-
ромни усилия. Историческите факти нямат значение в по-
добен режим на разказване; по-важна е целта да се създа-
де завършена теология на историческия произход, която -
вече в обратен ред - ще породи появата на подходящи съ-
бития за сюжета. По същия начин стоят въпросите за ет-
ническата хомогенност на древноеврейското общество, за 

5 Вж. по-подробно в: Bordreuil, Р, Frangoise Briquel-Chatonnet. Le temps 
de la Bible. Gallimard, Paris, 2000, pp. 23-62. 
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религиозната вярност към йахвисткия монотеизъм, за ен-
догамията в семейните отношения... Описаното е по-чес-
то предписано, въобразено като свещена действителност. 
Да си припомним случая, в който пророк Ездра - най-ярос-
тният противник на смесените в етническо отношение бра-
кове - получава една удивителна клетва. Мъжете в Йеру-
салим след Заточението се вричат пред него да напуснат 
своите другоплеменни съпруги заедно с родените от бра-
ка деца.6 Моралният аспект на деянието не интересува биб-
лейския текст - особеност, която обикновено е белег на 
архаичен наратив с митологичен характер. 

След всичко това можем да кажем, че за съвременния 
изследовател Библията притежава уникално значение. Тя не 
просто разказва живота на един древен свят, тя прави жи-
вота според своите норми за свят и така ни дава възмож-
ност да видим как работят механизмите за конструиране на 
социално съзнание. Нейната патриархалност е наистина жи-
ва, тя се случва пред очите на наблюдателя, при това в мно-
го дълъг период от близо хилядолетие. В този смисъл Биб-
лията е много повече от история на класическата патриар-
халност: тя е нейното ставане като ментален процес, нат-
рупване на потребности, възпитаване на нагласи, мотиви-
ране на желанието да бъдеш патриархален човек. 

Да четем Библията с очилата на подозрението означа-
ва да разхерметизираме системата от закони, които изграж-
дат библейския свят, да разомагьосаме основанията, които 
го правят валиден. В началото на 70-те години една от пър-
вите теоложки-феминистки, Филис Трибъл, предложи тер-
мина „депатриархализиране“ на библейския текст - опит 
да се свалят „традиционните патриархални лещи“ на наше-
то наблюдение, в резултат на което текстът ще се окаже ос-
вободен, разкован от патриархалния слой на значения. 

6 Вж. Първа книга на Ездра, глави 9 и 10. 
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Този призив постепенно се превърна в програма на фе-
министката екзегетика. И все пак, въпреки че звучи съб-
лазнително, не вярвам в неговата валидност на научен под-
ход. Първо, защото патриархалността в Библията не е 
„пласт“ или „слой“ („overlay“ е употребената дума), който 
може да се обели, да се отдели от нещо останало. Второ, и 
още по-важно, защото (поне) през последните четири хи-
лядолетия човечеството не познава начин да бъде цивили-
зовано извън нормите и практиките на същата тази патри-
архалност. Ние самите сме патриархални хора, дори кога-
то опитваме да наблюдаваме своята менталност отвън, и 
нямаме нито концептуална система, нито езикови практи-
ки, които биха могли да ни извадят от този тип битие. До-
ри най-модерните сред модерните библеисти са обречени 
да гледат на своя обект с очите на патриархално формира-
ни хора; да го изричат (ако искат да бъдат комуникативни) 
с езиците на своето (все още патриархално) време. Ето за-
що призивът към „депатриархализиране“ има смисъл по-
вече като пожелание, отколкото като реална програма на 
научната мисъл. Той е метафора на един тип усилия/жела-
ние за промяна. 

И все пак бихме могли да направим нещо. Такива, как-
вито сме; с езиците, които говорим; отвътре на себе си ка-
то патриархално конструирани хора можем да се замис-
лим критично върху основанията, превъплъщенията, ме-
ханизмите, ползите и неудобствата на нашето битие. Едва 
ли ще намерим по-добър повод и по-подходящ обект на 
анализ от текста, известен като Еврейската Библия. 

Един типичен пример за библейското разсъждение ка-
то матрица на патриархалния тип менталност представ-
лява режимът на опозициите, в който се възприема све-
тът. Патриархалното мислене по принцип има дихотоми-
чен характер, то работи чрез опозиции. Иначе казано: не-
говият обичаен режим на познавателно-оценъчно отноше-
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ние изисква да се нормализира светът в двойки противо-
положни качества и явления. Този (в действителност спе-
цифичен) подход е толкова утвърден, всеобщ и привичен, 
че можем често да видим как иначе модерни изследовате-
ли по инерция поддържат идеята за „универсалния“ и „ве-
чен“ характер на опозициите в човешкото мислене. Биб-
лията се оказва по-прозорлива от тях: тя ни показва самия 
процес, в който Бог прави/подрежда света в опозиции, т.е. 
показва как се ражда редът в света (Бог го изтръгва от без-
формената маса на нищото, което всъщност е немисли-
мото нещо - tehom, бездна - на предходния свят) и как се 
ражда светът от реда на вече утвърдените в езикова прак-
тика („И рече Бог...“) норми за свят. 

Една от основополагащите двойки на мисленето в пат-
риархалния свят е антиномията мъж-жена (много по-точ-
но ще бъде да кажем мъжкост и женскост, ако рискува-
ме да насилим традицията в българския език). Нейният 
исторически характер ясно личи в различните версии на 
Историята за сътворението, както и в мита за разполо-
вената цялост на еврейския Бог, но за това ще стане въп-
рос подробно в Първа глава. Още в първите страници на 
Битие човешката половост (мъж-жена) е представена ка-
то конструираност, изграденост отвън, през инстанцията 
на някакъв (пораждащ) субект, а това е самата идея за gen-
der или за пола, който се конструира извън биологичната 
предпоставеност на човешкото тяло. Мъж и жена следо-
вателно са позиции на човешкото съществуване, два раз-
лични начина да бъдеш човек. Ще рискувам да кажа, че 
„половата“ политика на Стария Завет няма ясно изразен 
есенциалистки характер (за разлика от много други текс-
тове на християнската мисъл, като се започне още с Пос-
ланията на апостол Павел в Новия Завет). Тук понятия-
та „мъж“ и „жена“ не се дефинират в категории на тяхната 
същност, а като конкретни позиции и социални роли на 
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необходимостта да бъдеш (някакъв вид) мъж или (някакъв 
вид) жена. Така например ще срещнем Добрата съпруга, 
Разумната жена, Чужденката, Блудницата..., но принцип-
но липсва дебат за това каква е природата на жената 
изобщо, както и на мъжа. Образът жена нерядко изпълня-
ва алегорични функции: той представлява устойчив знак 
за израз на други, „не-женски“ идеи - различни според раз-
личните типове обстоятелства, в които попада. (Така нап-
ример половата йерархия може да изразява човешкото по-
ложение пред лицето на Бога, както и опозициите свеще-
но-профанно, чисто-нечисто.) Наистина, този отказ да се 
есенциализира „женскостта“ може да бъде разбран като 
породен от причини, които са твърде далеч от идеята за 
някакъв архаичен полов демократизъм. Най-често жената 
е просто невидима в публичното пространство на древния 
свят и в библейския текст като особен вид пространство, в 
което се случва нейната идентичност. (Според една ста-
тистика 12% от всички образи в Библията са женски.) Он-
зи „демократизъм“, за който приповдигнато пише фило-
соф като Емануел Левинас, е по-скоро липса на видимост, 
„празен поглед“ към (необходимостта от) женско присъс-
твие. Типичен пример е Десетата Божа заповед, изрече-
на чрез Мойсей: „Не пожелавай жената на ближния си и не 
пожелавай дома на ближния си, нито нивата му, нито роба 
му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му ... нито нещо 
друго, което е на ближния ти“ (Втор. 5:21). От нея е оче-
видно, че мъжът (или човекът с езика на библейското мис-
лене) не трябва да пожелава жената на друг човек. Подоб-
на заповед обаче не съществува по отношение на жената. 
Означава ли това, че жената е можела да пожелава „чове-
ка“ на друга жена? Да - според буквалната логика на един 
модерен човек; не - според модела на библейския разум, 
който не вижда и следователно не нормализира женското 
желание като (не)възможно. 
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Какво се разбира под „женски род“? 

Вече трябва да направя едно уточнение, което засяга 
терминологичната система на цялата книга. Терминът gen-
der (както и хуманитарната област, наречена Gender Stu-
dies) са все още нови за българския културен живот. Въп-
реки че бихме могли да говорим за известна традиция в 
неговата употреба през последните петнайсет години, все 
още съществуват противоречия в превода на понятието, 
все още няма единно възприета и утвърдена версия. В съ-
щото време терминът gender е крайно необходим, за да се 
означи самата идея, че съществува разлика между човеш-
кия пол като анатомична предпоставеност (биологично 
наследство) и „половата роля“ на индивида като социален 
конструкт, дефиниран от конкретни норми за мъжкост или 
женскост (както и техните комбинации) в различни исто-
рически обстоятелства и епохи. 

В българската култура дебатът върху превода на тер-
мина gender все още не е приключил. В началото на 90-те 
години социолозите започнаха да използват малко трома-
вата дума социопол и все повече да я съкращават към прос-
то пол. Това според мен е повторение с вреден ефект: то не 
само не дава възможност да се почувства и без това доста 
неясната у нас разлика между традиционния пол и терми-
на gender, но дори потвърждава популярната нагласа да не 
се вижда или да се пренебрегва тази разлика. Ето защо 
съм много по-склонна да използвам разпространеното 
между изследователите филолози понятие род. То съвпада 
с една друга (и много по-утвърдена у нас) конструкция на 
„полова“ идентичност: граматическата категория род (как-
то е и на други езици), откъдето всъщност идва самото 
понятие. Вярно е, че в тази си употреба терминът може да 
бъде сбъркан с първото значение на думата род (семейст-
во в широкия смисъл), но има много примери за понятия, 
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които тръгват от най-обикновени думи с популярно значе-
ние и постепенно започват да се фиксират върху някой до-
пълнителен смисъл, когато се употребяват в повтарящ се 
и специфичен контекст. Един чудесен пример в това отно-
шение е терминологията на Фройд, която се изгражда върху 
съвсем обикновени думи на немски език. Не мисля, че тряб-
ва да се страхуваме от разпознавателното усилие, което е 
нужно да се направи в подобен случай. Нали „социалният 
разум“ се развива точно по пътя на адаптирането към про-
мените, които идват с всяка нова епоха? Нека да не мис-
лим за българския разум като за мързелив и по-малко ка-
дърен, нека да му дадем възможност да преработи (необ-
ходимостта от) нови понятия върху основата на същест-
вуващия езиков ресурс. Това ми се вижда по-значимо и 
смислено от въвеждането на нови, тромави думи или отк-
ровени чуждици. Ето защо в цялата книга съм използвала 
понятията род, родова (идентичност), за да означа идеята 
за gender или социалната конструираност на „половото“ 
съзнание в библейския текст. За да не се получи обърква-
не, старала съм се да избягвам употребата на думата род в 
онези случаи, когато тя би присъствала в първото си и по-
утвърдено значение. 

Коя/каква жена на библейския текст? 

Съществуват различни подходи към възможността да 
се говори за родовата {gender) политика на библейския 
текст. Понякога изследовател/к/ите съсредоточават вни-
манието си върху желанието да реставрират „мястото на 
жената“ в бита и публичното пространство на древния Из-
раил, като използват материала, който им дава древният 
текст, и си помагат с откритията на други науки. 

Втората - и по-модерна - посока може да бъде наре-
чена „археология на един изгубен дискурс“. Това е опитът 
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да се възстанови мълчаливото, често дори незримо при-
съствие на жените в библейския свят, да им се припише 
(право на) глас. Разбира се, този глас ще бъде по-специфи-
чен за манталитета на днешните авторки, отколкото за хи-
потетичното съзнание на древните еврейски жени. В трета 
посока се коментира дискурсивната реалност на конкрет-
ни героини от позицията на постмодерния феминизъм. 

Стратегията, която аз съм избрала и приложила в та-
зи книга, е друга. Интересувал ме е преди всичко проце-
сът, в който се конструира библейската „женскост“: онези 
стратегии на символичното мислене, онези принципи на 
сюжетоизграждане и реторически механизми, в които се 
произвежда библейската женскост като реалност на пат-
риархалния социален модел. Още един път искам да под-
чертая идеята за конструиране, за съграждане на библейс-
кия род (gender) - както женски, така и мъжки. Четейки 
двата Завета, можем да видим именно процесуалността, в 
която се случват представите мъж и жена; като деконст-
руираме тяхната словесна действителност, всъщност осъз-
наваме много от най-утвърдените практики на мисленето 
в патриархалния свят. 

Комплексният характер на подобна задача някак „ес-
тествено“ ми наложи потребността от интердисциплина-
рен подход. Освен това самата Библия има синкретичен 
характер: тя е и митология, и история, и религиозна идео-
логия, и литература, и законов кодекс на древния Израил. 
При това положение съблазнителната целеустременост на 
методологическия монизъм ми се стори подвеждаща и из-
брах свободата/еклектизма на една комбинация от подхо-
ди, в която преобладават антропологията, филологизмът 
и изследванията на рода (Gender Studies). Използвала съм 
и резултатите на науки като археология, история на Близ-
кия Изток, съпоставителна история на религиите, палео-
етнография и пр. Българският превод на Библията, с кой-
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то работя, е Синодалният в неговото издание от 1982 г.; 
всички цитати в книгата са по него. За да облекча стила си, 
често използвам названието Библия, като всъщност имам 
предвид Стария Завет, известен още като Еврейската Биб-
лия. Термините, пренесени от иврит, съм дала на латини-
ца, но във фонетична транскрипция. Опитах се да запазя, 
доколкото е възможно, точния начин, по който са (били) 
произнасяни тези думи. 

В процеса на писане се оказах задължена за помощта 
на няколко души: библеистката д-р Шарлот Берковиц от 
Хюстън, Тексас, винаги компетентния класицист доц. д-р 
Николай Гочев и отзивчивата, лъчезарна д-р Корнелия Сла-
вова. За своята ориентация в бездната от значения и тран-
скрипции на древния иврит дължа много на д-р Мони Ал-
малех и на неговите неоценими консултации. Бих искала 
да им благодаря, както и на много други приятели, които 
търпеливо изразяваха доброжелателност към моите „биб-
лейски“ усилия в продължение на последните пет години. 



И СЪТВОРИ БОГ ЧОВЕКА 
Археология на един изчезнал текст 

Едва ли ще сгреша много, ако кажа, че текстът, който 
разказва историята на първите хора в Първа книга Мой-
сеева Битие, е оказал най-голямо влияние върху оформя-
нето на възгледите за жената и женскостта в западната ци-
вилизация през последните две хилядолетия. Той полага 
началото на дълга поредица от политически практики, 
предписва стандарти на нравствено поведение, разказва 
„природата“ на жената и определя нейното място в соци-
алния ред... Самият старозаветен текст - и тук, както на 
много други места - говори фрагментарно и елиптично, 
така както по принцип постъпват митовете. В него няма 
интерпретация, и особено ясно интерпретация с нравст-
вен - оценностяващ и предписващ - характер. Първият 
моралистичен прочит на женското участие в историята с 
грехопадението ще се появи едва в късната Книга на Иисус, 
син Сирахов, създадена през II в. пр. Хр. („от жена е нача-
лото на греха, и чрез нея всички умираме“, 25:27). Самата 
догма за Грехопадението е създание на християнската ми-
съл от началото на новата ера. Целта, която си поставям в 
тази глава, е да прочетем историята на първите хора, сгло-
бена от текстове в Битие 1 (26-27), Битие 2 (7-25) и 3, 
Битие 5 (1-2), независимо от нейните по-късни интерпре-
тации в рамките на християнските възгледи (канонични и 
популярни), които са доминиращо конструктивни за за-
падната културност. Моята теза е, че старозаветният текст 
по принцип не съдържа почти нищо от по-късните идео-
логически и нравствени импликации, които трябва да бъ-
дат разбрани като типичен исторически конструкт на една 
религиозна и социална система. 

Най-напред ще се опитам да изведа седем опорни по-
зиции на популярните възгледи за жената „според Библия-
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та“, дълговековно работили/работещи в порядъка на „веч-
ните“, „универсални“ истини за „природата на нещата“: 

- Жената е създадена след мъжа и това предопределя 
нейното второстепенно, по-маловажно участие в човеш-
кия свят. В християнството този довод има силата на тео-
логическа догма. Дори един толкова просветен съвреме-
нен университетски преподавател като Диоклийския епис-
коп Калистос Уеър, почти симпатизиращ на идеята за ръ-
кополагане на жени свещеници в Православната църква, 
говори за „различието между половете в съответствие с 
природния ред“ като за непреодолимо „антропологичес-
ко доказателство“.1 В този възглед ясно разпознаваме ме-
ханизма на идеологическото опериране с потребността от 
универсални истини. Една по принцип моралистична идея 
е натурализирана до степента и функционализирането на 
явление с природен/божествен характер. 

- Жената е извлечена от реброто и името на мъжа. 
Така тя представлява част от неговата плът, а частта нико-
га не носи съвършенството на цялото, от което е взета. 

- Жената е създадена, за да бъде „помощник“ (2:18) на 
мъжа. Този „факт“ приковава нейния вторичен онтологи-
чески статут и я прави възможна единствено като допъл-
нение на мъжките роли. Християнството развива силна тен-
денция да вижда „помощничеството“ най-вече в областта 
на възпроизводителните човешки задачи и функции. Сред 
бащите на Църквата особено внимание заслужават коло-
ритните размисли на св. Августин. „И така, ако жената не 
беше създадена, за да помага на мъжа в създаването на 
деца, как иначе щеше да му оказва някаква помощ? Тя не 
би могла да обработва земята заедно с него, защото тога-
ва все още е нямало обработване, което да се нуждае от 

1 Вж. Калистос Уеър .Мъжът, жената и свещенството на Хрис-
тос. В: Елизабет Бер-Сижел, Калистос Уеър. Жените в Православна-
та църква. Силистра, 2002. 
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помощ. А пък дори и да имаше такава необходимост, по-
добре би я свършил някой помощник мъж; същото можем 
да кажем и за утехата от нечие чуждо присъствие, ако Адам 
можеше да се почувства самотен. Колко по-задоволител-
но двама мъже приятели, вместо мъж и жена, биха се рад-
вали на взаимното си присъствие и на възможността да 
водят разговори в един живот, споделен поравно? ... Сле-
дователно не виждам в какъв друг смисъл жената би мог-
ла да помага на мъжа освен в предназначението му да съз-
дава деца.“2 Трудно бих устояла на изкушението да не при-
помня една подобна философия на мъжките връзки в древ-
на Елада. Можем да разберем затрудненията на поколе-
ния християни, които са се стараели да следват напътст-
вията на св. Августин, като обичат в съпругите си „това, 
което е човешко“, и мразят „това, което принадлежи на 
жената“. 

- Змията съблазнява жената, а не мъжа, защото тя е 
по-неразумна, неверна и склонна към изкушение. Както ще 
каже Филон Александрийски в своето съчинение „Въпро-
си и отговори върху Битие“: „жената е по-свикнала от мъ-
жа да бъде мамена“.3 Оттук тръгва стройна онтология на 
греха, в резултат на която той придобива изначално „жен-
ски“ характер и става вписан в самата природа на женс-
костта. 

- Сама подлъгана, жената подвежда мъжа да „падне в 
престъпление“. Тя проваля човешкото в неговия божест-
вен статут (подобие Божие); в резултат на нейното поведе-
ние болката и смъртта стават неизменни спътници на зем-
ните същества. От този възглед в литературата на равини-

2 Augustine. St. Augustine: The Literal Meaning of Genesis. Vol. 1. An-
cient Christian Writers Series, 41. Newman Press, New York and Ramsey, 
1982, pp. 98-99. 

3 Philo. Questions and Answers on Genesis. In: Philo, Supplement 1. 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1953, 1.33. 
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те (и съответно в еврейския социален живот) се обособява 
стройна система от правила на ритуалното поведение и 
изкупителни практики за жените. Всички те са мотивира-
ни с убеждението, че жената трябва да (из)търпи наказа-
ние, за да изкупи греха на своята прамайка Ева.4 

- Господ наказва жената по-тежко от мъжа в съответ-
ствие с по-голямата тежест на нейното престъпление. Тя е 
обречена да бъде цял живот подчинена на своя съпруг, ка-
то при това ще търпи силни болки по време на раждане. 
„Жената да се учи в безмълвие и пълно покорство. На же-
на не позволявам да поучава, нито да господарува над мъж, 
но заповядвам да бъде в безмълвие“ - повелява псевдопа-
велското Първо послание до Тимотея (2:11-12), но то всъщ-
ност повтаря многократно изразени идеи във всички къс-
ни книги с поучителен характер в Стария Завет. В тези две 
изречения виждаме да се учредява поредица от институ-
ционални практики на християнския свят: жената не може 
да бъде ръкополагана за свещеник (да проповядва), тя ня-
ма право на слово и следователно на участие в публичния 
живот, не трябва да бъде допускана до никаква проява на 
власт и т.н. Особено важна според мен е забраната за сло-
во, тъй като крие в себе си редица от важни прояви на за-
падната социалност; тя се превръща в забрана за разум, за 
общуване, за въздействие и въдворява жената в кръга на 
природното, не-рационалното битие. Изключително точ-
но е намерена забележката на Йоан Хризостом: „Жената 
поучи веднъж и това развали всичко...“ 

- Грехът/Грехопадението има сексуален характер. Та-
зи идея има подчертано християнски произход; можем да 
кажем, че западните представи за сексуалност изобщо се 
формират през първите четири столетия на новата ера. До 
началото на V в. Августин вече е посял мисълта, че спон-

4 Weissler, Chava. Voices of the Matriarchs. Listening to the Prayers of 
Early Jewish Women. Beacon Press, London, 1998, pp. 68-75. 
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танното сексуално желание представлява доказателство и 
в същото време наказание за всеобщия първороден грях -
идея, която би объркала много от неговите християнски 
предшественици и би била напълно неразбираема за съв-
ременниците му от всички други религии.5 

Едва ли можем да кажем, че само религията (юдейска 
и християнска) е съградила и наложила като практика сис-
темата на тези възгледи за жената. Става въпрос за много 
по-дълбоки и комплексни причини, свързани с историчес-
кото развитие на патриархалния свят, с неговите вътреш-
ни закономерности и механизми на социална проява. Тек-
стът от Битие предлага само основите на една митична 
фабула и пуска в движение механизма на нейната идеоло-
гическа интерпретация. Майке Бал добре синтезира раз-
вилите се процеси: „Събитията, които не могат да бъдат 
разбрани без морална оценка и следователно не могат да 
бъдат натурализирани, получават нравствена мотивация 
от читателите. Тази мотивация на свой ред натурализира 
самата морална оценка, като така й дава възможност да 
си свърши работата и да направи явленията не само раз-
бираеми, но и напълно неизбежни.“6 Прочитът на библейс-
кия текст попълва липсващите места със значения; от ко-
ментар те все повече се превръщат в саморазбираща се 
проява на „здравия разум“ и в безусловна легитимация на 
вече съществуващи отношения. Един алтернативен про-
чит на същата история би могъл да тръгне в обратна по-
сока. Нека да си послужим отново с разсъжденията на Май-
ке Бал: „И така, критикуването на митовете изисква да се 
разгради популярният прочит на тези оценки и да се опи-
та замяната на техните привидно очевидни мотивации с 

s Вж: Pagels, El. Adam, Eve and the Serpent. Vintage Books, New York, 
1989, p. XVIII. 

6 Bal, Mieke. Lethal Love. Feminist Literary Readings of Biblical Love 
Stories. Indiana University Press, Bloomington and Indianopolis, 1987, p. 39. 
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други“. Именно в тази посока на деконструкция ще поема 
оттук нататък. 

Библията в действителност съдържа два отделни раз-
каза за Сътворението, които са много различни по отно-
шение на това как и в какъв ред са се появили първите 
хора. Всички изследователи са съгласни, че първоначално 
двата текста са битували самостоятелно и едва впоследс-
твие са били свързани от така наречените „редактори“. 

По-старият (по-рано създаденият) от тях е втори по мяс-
то. Той започва във Втора и продължава в Трета глава на 
Битие. Обикновено се нарича яхвистка (по името, с което 
текстът нарича Бог - Иахве) версия, разказана на фолкло-
рен език и със стиловите особености на етиологичните ле-
генди. Много учени предполагат, че е създаден между X и 
IX век пр. Хр., може би по времето на Давид или Соломон. 

Другият текст е доста по-късен, сътворен между V и 
IV век пр. Хр., най-вероятно след периода на Вавилонско-
то заточение. Нарича се елохистки (от употребата на ду-
мата Елохим за Бог). Приписва се на автора, условно на-
зован елохист или група свещеници теолози, които рабо-
тят по написването и компилирането на библейския текст. 
В този разказ (1:26-29) Бог създава човека на шестия ден, 
след всички други аспекти на Сътворението. Тук мъжът и 
жената се появяват едновременно, из една обща проява на 
творческия импулс: 

И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий 
образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори. 

Очевиден е егалитарният характер на Сътворението по 
отношение на половата различност между първите хора: 
те се появяват не само едновременно, но и напълно еднак-
ви; всичко, което научаваме, е тяхната равнопоставеност 
в/чрез способността им да бъдат „по Божий образ“ или 
„подобие Божие“. Две неща ще ни интересуват по-специ-
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ално в тази версия. Първото засяга хипотезата за андро-
гинния характер на Бога-творец, който ясно разполовява 
своята същност в двете (си) земни копия и така учредява 
институцията на половата различност. Второто се свърз-
ва с идеята за андрогинния характер на сътвореното (но-
восъздадения човек), появила се постепенно в различни по-
соки на библейска интерпретация. Тя може да бъде срещ-
ната, вариативно представена, в традицията на еврейския 
мидраш, също така в гностицизма, в Кавала, в ученията 
на множество секти от раннохристиянския период. 

Липсата на женско божество в староеврейския пан-
теон залага необходимостта Бог да помести в себе си ас-
пекти на двата пола. Причините за това са различни, но 
ще се опитам да ги обединя в две основни посоки. Пър-
вата има специфика с историко-религиозен характер. В 
юдейската митология неизбежно се вместват реликти от 
още по-древно религиозно наследство, за което по прин-
цип се смята, че е имало преобладаващо матерналистич-
на ориентация от времето на късния неолит. От друга 
страна, тук попадат все още живи мисловни и ритуални 
практики, свързани с хетеросексуалния характер на бо-
жествената природа в съседните митологии на Древния 
Изток (египетска и асиро-вавилонска например). Втора-
та група причини има по-скоро онтологичен произход. 
Релацията мъжко-женско е иманентно конструктивна на 
библейския текст. Тя е част от реда на основополагащите 
антиномични представи, в които става възможен „естес-
твеният“ ред на света, т.е. има не само антропогоничен, 
но и космогоничен характер. Мъжко-и-женско означава 
„всичко“ в архаичното мислене, пълнота на света; в този 
смисъл единството на двете противоположности предс-
тавя целостта и съвършенството на космичния ред в не-
говата завършеност и така се отнася пряко към идеята за 
божественото. 
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Ще взема пример от Библията, от Четвъртата книга 
на Петокнижието - Числа. Там пророк Валаам е призован 
да извърши редица от действия в полза на Избрания (ев-
рейски) народ. Когато иска да изрази представата си за 
неговата сила и съвършенство, той казва: 

Ето, един народ се подига като лъвица и се из-
правя като лъв... (23:24) 

И малко по-късно: 

Прострял се е, лежи като лъв и като лъвица; 
кой ще го събуди... (24:9) 

Въвеждането на опозицията мъжко-женско (лъв и лъ-
вица) тук очевидно не се налага от способността на двата 
пола да извършват някакви специфични (или пък по спе-
цифичен начин) действия, както и от наличието на харак-
терни (за всеки от тях) черти. Смисълът на появата й може 
да бъде само в допълването на двете противоположности, 
известният принцип coincidentia oppositorum, който осъщес-
твява идеята за пълнота и съвършенство в един конкретен 
символичен модел. 

И така, за да бъде израз на космическо съвършенство, 
юдейският Бог трябва да носи в себе си целостта на поло-
вите (както и на всички други опозитивни) различия. Този 
подход не крие наличието на нравствено отношение и сам 
по себе си не изисква моралистична интерпретация; важ-
на е не „същността“ на двата елемента, взети поотделно, а 
тяхната способност да съществуват едновременно в със-
тояние на опозитивна обвързаност. Точно така го възприе-
ма и голяма част от гностическата християнска традиция. 
Всъщност едно от нещата, които налагат гностицизма ка-
то хетеродоксално течение, е изобилието от женска сим-
волика в изображението на Бога. Вместо монистичен и 
мъжки, тя го разбира като диада, съставена от мъжки и 
женски елементи едновременно; опора на този вид интер-
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претация се търси главно в елохистката версия. Група от 
еретични Евангелия, в които Словото на Исус е предадено 
чрез Йоан или, още по-често, чрез Мария Магдалена, съ-
държа молитви, в които се казва: „От Тебе, Татко, и чрез 
Тебе, Майко, двете безсмъртни имена, Родители на божес-
твеното създание...“7. 

По същия начин тълкува Библията и най-важният ка-
балистичен текст от XIII век - Зохар или Книга на сия-
нието. Той разглежда Битие 1:27 като доказателство за 
съществуването на мъжки и женски принцип в Бога и ка-
тегорично признава едновременността във възникването 
на двата пола. Женският елемент на Бога според Зохар и в 
кабалистичната литература изобщо е известен под името 
Шехина; женската идентичност на божественото начало 
се свързва с душата, а космогенезисът е описан като типи-
чен hieros gamos, сливане на ерос с психея. 

Някъде около края на II в. идеята за женски аспект на 
божественото (Бог-диада) се оказва изцяло изтласкана из-
вън онова, което започва да се разбира като ортодоксална 
християнска традиция. И все пак, даже по страниците на 
Библията (Стария Завет) можем да открием ясни следи от 
женския символизъм в изображението на Бога-Отец. Той 
нерядко е представен като майка (напр. Ис. 66:13; Йер. 1:15), 
като родилка и бавачка на своя народ (Числ. 11:12); спосо-
бен е да притежава милосърдна утроба, която „се движи“ 
от любов и съчувствие пред бедите на своите (по-често 
непокорни) деца (Йер. 31:20)... Ясни следи от еретичните 
възгледи можем да забележим дори в учението на Кли-
мент Александрийски, един от най-либералните бащи на 
християнската църква, проповядал в Египет през втората 
половина на II в., т.е. преди да се наложи окончателно ор-

7 Цит. по: Pagels, Е. What Became of God the Mother? In: Carol Christ, 
Judith Plaskow (eds.). Womanspirit Rising. A Feminist Reader in Religion. 
Harper, San Francisco, 1979, p. 109. 
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тодоксалната догма. Той изразява идеи, които със сигур-
ност трябва да бъдат (и ще бъдат) бързо забравени. При-
родата на божественото в неговото учение е изразена в не-
скриваемото единство на мъжки и женски представи: „Сло-
вото е всичко за детето, то е едновременно баща и майка... 
Само Словото може да ни даде на нас, децата, млякото на 
любовта... На тези невръстни, които търсят Словото, ба-
щината любяща гръд дава мляко...“8 Сякаш не стига това, 
но докато описва човешката природа, Климент Александ-
рийски настоява, че „мъжете и жените са еднакво съвър-
шени и трябва да бъдат подлагани на еднакво поучение и 
дисциплина. Защото името „човечество“ е общо за мъже-
те и жените; и за нас „в Христа“ няма нито мъжко, нито 
женско.“9 

От идеята за андрогинния характер на Бога тръгва и 
хипотезата за двойствения (мъжки-женски) характер на сът-
вореното същество. В кабалистичната книга Зохар то се 
нарича Адам Кадмон и съдържа двата пола в щастливо 
единство: „Човекът е мъж и жена заедно и не може да бъде 
наречен човек извън тази заедност“10. Това ни напомня ед-
на „научна“ теория от много по-късно време: аналитична-
та психология на д-р Юнг (богато информирана от сред-
новековната мистика), където хармоничното усъвършенс-
тване на личността може да бъде постигнато само чрез 
помиряването на двата принципа - женски и мъжки - в 
човешката психика. В своите коментари на елохистката вер-
сия много еврейски текстове в Midrash Rabbah (или Голе-
мия Мидраш) и във Вавилонския Талмуд разглеждат Адам 
като андрогин с колоритно описана мъжко-женска телес-

8 Clement Alexandrinus.Paidegogos. 1.6. (О. Stahlin, ed.). Leipzig, 1905, 
pp. 116-117. 

9 Пак там. 
10 Zohar. Le livre de la splendeur. 1. Paris, Editions de Verdier, 1981, p. 110. 
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ност. Рави Йеремия бен Леазар например пише в Genesis 
Rabbah: „Когато Светият, да бъде благословен, създаде 
Адам, Той го създаде хермафродит...“11, а рави Самуел бар 
Нахман уточнява: „Когато Господ създаде Адам, Той го 
създаде с две лица, два комплекта полови органи, четири 
ръце и крака, с опрени гърбове. След това раздели Адам 
на две и направи два гърба, по един за всяка страна“12. В 
тези текстове навярно има влияние от известния разказ на 
Платон, любим сюжет и на гностиците християни. По-ин-
тересно обаче ще бъде да видим как завършва историята 
на Сътворението: като разделя Адам на две, Бог всъщност 
постановява най-радикалното човешко падение, изпадане-
то от кръга на съвършената пълнота, присъща на Него са-
мия. Темата за Падението на Адам (и това е истинското 
човешко падение - изпадане от автентичната андрогинна 
хармония в простата телесна диференцираност на сексу-
алната принадлежност) ще бъде подробно тълкувана в спе-
кулативните системи на гностицизма и в по-късната (ев-
рейска и християнска) мистика. Можем да предположим, 
че оттук произхожда смисълът на известната еврейска по-
говорка, заимствана от Талмуда: „Мъж, който няма жена, 
не е истински мъж“. 

Елохистката версия на човешкото сътворение в ника-
къв случай не може да бъде третирана като епизодично 
отклонение от някаква по-основна или доминираща мис-
ловна насока в библейския текст. Точно обратното - текс-
тът настоява на нея и след като вече е разказал другата 
версия на тези събития; началото на Пета глава в съвсем 
синоптичен вид повтаря основните положения: 

...Когато Бог сътвори човека, създаде го по подо-
бие Божие, 

11 Genesis Rabbah, 8:1. In: The Midrash Rabbah. H. Freedman and M. 
Simon (eds.). Vol. 1. London, Soncino Press, 1939. 

12 Цит. no: Pagels, El. What Became of God the Mother?, p. 112. 
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мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде 
име „човек“ в деня на тяхното сътворение. (5: 1-2) 

Съвсем ясно можем да различим идеите, за които го-
ворихме до този момент: едновременност и равнопоста-
веност на Сътворението, което се извършва в един и същи 
ден, с една обща благословия и чрез общия генеричен тер-
мин „човек“. Сега вече е време да се обърнем към втората 
или яхвистката версия, която в огромната част от по-къс-
ните интерпретации е погълнала елохистката и служи ка-
то „антропологическа“ и онтологическа мотивация на ця-
лата система от възгледи за жената и женскостта. Тя за-
почва в стих 7 на Втора глава: 

И създаде Господ Бог човека от земна пръст и 
вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана 
човекът жива душа. 

Думата „човек“, която се появява тук, е иначе позна-
тият ни през фокуса на своята мъжкост Адам. Посредст-
вом реторичната фигура парономазия или игра на думи 
терминът 'adam (съществително нарицателно, а не собст-
вено име, което може да се членува - ha-'adam) е извлечен 
от думата 'adama (земя) в семантичен паралелизъм с дейс-
твието, което извършва самият Бог, и според принципа на 
диференциацията (извличане на специфичното от общо-
то), характерен изобщо за еврейското Сътворение. Грама-
тически тя наистина е в мъжки род, но това в никакъв слу-
чай не предполага задължителна принадлежност към мъж-
кия пол. „Земното същество“13 в този момент няма нито 

13 Известната феминистка теоложка Филис Трибъл предлага да се 
въведе това название вместо „човек“, тъй като то по-добре изразява 
„сексуално недиференцираната природа“ на първото същество и опаз-
ва игрословицата в неговото назоваване. Вж. Trible, Phyllis. Not a Jot, Not 
a Title: Genesis 2-3 after Twenty Years. In: Rristen Kvam and all (Eds.). Eve 
and Adam. Jewish, Christian and Muslim Readings on Genesis and Gender. 
Indiana University Press, Bloomington and Indianopolis, 1999, p. 440. 
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име, нито пол; то не може да бъде наречено дори андро-
гин, тъй като самата сексуалност още не е създадена. Ду-
мата всъщност може да означава и единично, и множестве-
но (означено в някаква колективност) присъствие, както под-
сказва играта „го“-„ги“ („по Божий образ го сътвори; мъж и 
жена ги сътвори“) в елохистката версия, а най-вероятно е 
генеричен термин за общата представа „човечество“. 

И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко 
дърво в градината ще ядеш; 
а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш 
от него; защото, в който ден вкусиш от него, без-
друго ще умреш. 

Тези два стиха (16 и 17) разказват забраната върху дър-
вото на познанието (отделен дебат представлява броят на 
забранените дървета). Бог я изрича само веднъж - тук и 
пред вече познатия ни адам, но в началото на Трета глава 
става ясно, че Ева също така я знае добре. Това ни връща 
пак към идеята за колективния смисъл на думата „адам“ 
или за споделената принадлежност на всички (по-късни) 
мъже и жени към общата категория на тяхната „земност“. 

И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде 
сам; да му сътворим помощник, нему подобен. 

Тук вече срещаме фразата „помощник, нему подобен“ 
('ezer kenegdo), която за пръв път функционализира при-

съствието на жената-човек, спокойно можем да кажем -
на жената-адам; тя е била център на разгорещени теоло-
гически и филологически спорове и едно от най-силните 
доказателства за женския малоценен статут. Съществител-
ното име 'ezer най-често се отнася към глаголния корен 
'zr, помагам; дебатът всъщност се води около вида и „ка-
чеството“ на тази помощ. Има три възможни посоки на 
разсъждение: 

- „помощник“ означава създание, което стои по-нис-
ко от първия адам, и отношенията между тях са неравно-
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поставени. По същия начин са назовани животните в тази 
глава; 

- думата тук се използва по начин, който срещаме в 
други глави и пасажи на Библията, където тя е отнесена към 
действията на Бог (Изх. 18:4; Втор. 33:7,26,29; Ос. 13:9), на 
някой владетел или на цяла армия (Ис. 30:5; Дан. 11:34). В 
този случай тя означава статут, по-висок и по-силен от този 
на първия човек; помощникът стои по-високо от него; 

- терминът не носи йерархична оценка. 
Най-вероятно думата 'ezer притежава функционално 

относителен смисъл. Сама по себе си тя не означава пози-
ция, а я придобива в специфичен контекст. Това усилва зна-
чението на предложната фраза kenegdo, която идва от ду-
мата neged, съответствен. Сравнението в този случай няма 
да ни помогне, тъй като тя представлява kapax legomenon 
- появява се само един път в цялата Библия (като изклю-
чим буквалното й повторение в стих 20). Тук отново липс-
ва фиксиран смисъл. Kenegdo може да означава в равна 
степен „по-важен“, „по-маловажен“, „равностоен“, „съот-
ветстващ“ и дори „противостоящ“. Интерпретацията из-
цяло зависи от нагласата на четящия. Като имаме пред-
вид, че между животните не се среща „помощник, нему 
подобен“, а Бог очевидно не желае да слезе до тази роля, 
фразата най-вероятно е означавала неутрално в ценнос-
тен смисъл съответствие - „такъв като него“. 

И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато 
заспа той, взе едно от ребрата му и запълни оно-
ва място с плът. 

Тук бих искала да припомня един любопитен дебат, 
който се води столетия наред в литературата на равините. 
Думата sela, преведена като „ребро“, в действителност още 
по-често означава „страна“ (например страните на ковче-
га, който Мойсей трябва да направи по указанията на Бог, 
страните на Храма, сътворен от цар Соломон в 3 Царства 
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6:5, или планински склон. Равините интерпретират sela в 
множество варианти: за тях думата може да означава реб-
ро, страна, лице или даже опашка. Според Майке Бал тя 
трябва да бъде разбрана по-скоро евфемистично, така както 
„крака“ назовава „тестиси“ в някои случаи (например Кни-
га на Рут). Тогава sela ще означава „утроба“ и ще се приб-
лижим към възможността Адам да роди Ева. Така можем 
да си обясним представата „Адам създава Ева“, дълбоко 
вкоренена в популярните християнски интепретации. Да-
же Юнг, който безспорно добре познава Библията, напис-
ва: „Тъй Адам създава със съдействието на Твореца от 
плътта си Ева...“14. В действителност не е трудно да видим, 
че адамът няма и най-малко участие в създаването на вто-
ро, „подобно нему“ създание. Той спи дълбок сън, докато 
Бог извършва (и) тази работа. Важно е преобръщането на 
смисъла в умението за раждане, експроприирането на са-
мата способност от страна на мъжки субект, денатурали-
зацията на едно максимално „естествено“ действие, което 
постепенно бива натоварено с моралистични значения и 
значимост. „Неестествените символи и враждебността към 
естествените - например Ева взета от Адам - са характер-
ни за патриархалния дух. Но даже този опит за преоцен-
ностяване обикновено пропада ... тъй като матриархални-
ят характер на природните символи се налага отново и 
отново...“ - пише Ерих Нойман15. 

Отхвърлянето на генетичния принцип се вижда добре 
в една от най-конститутивните идеи на западната патри-
архалност: въздигането на духа и неговите способности за 
сметка на материята и нейната естествена еволюция. Арис-
тотел, за когото знаем, че е откровено мизогинистичен ав-
тор, формулира закона за всеобщо развитие по следния 

14 Юнг, К. Г. Отговор на Йов. Изд. ЕА, Плевен, 1997, с. 49 
15 Newman, Er. The Great Goddess. London, Tavistock Publications, 

1972, p. 50. 
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начин: „И така, редът на нещата в процеса на тяхното фор-
миране е обратен на истинския и важен ред. Искам да ка-
жа, че колкото по-късно едно нещо се появява в процеса 
на своето формиране, толкова по-напред стои то в реда на 
истинската Природа, и това, което идва в края на процеса, 
стои в началото на реда от ценности“16. Можем да комен-
тираме заедно с Бахофен и неговия класически труд „Пра-
вото на майката“, че според Аристотел и цялото мислене, 
което тръгва от него, това, което генетично се появява по-
късно, получава „истинска“ ценност; последното става пър-
во по смисъл в света на социалните отношения за разлика 
от природния свят. Тогава обаче Павел в неговото Първо 
Послание до Тимотей, както и всички останали (особено 
християнски) читатели на Сътворението си противоречат, 
като твърдят, че по-късната поява на Ева е много важно 
„антропологическо“ доказателство за второстепенния ста-
тут на жената. Според логиката на самия Аристотел тя 
трябва да стои по-високо от мъжа, защото се появява по-
късно в процеса на човешкото съзидание. Подобна мисъл 
намира подкрепа в още една посока на разсъждение върху 
библейския текст. Според елохистката версия човекът (зем-
ното същество) се появява в последния, шести ден на Сът-
ворението и така се смята за „венец“ в усилията на Бога, 
най-съвършенотото (и така овластено) между неговите съз-
дания. Тази ласкателна интерпретация е много упорита и 
широко разпространена, дори когато се забравя остана-
лата част от историята в същата версия. Тогава обаче, ко-
гато същата логика трябва да бъде приложена към реда (и 
резултатите) на Сътворението, тя изведнъж изчезва, става 
невидима: Ева не е „венец“, а падение. Това само ни кара 
да бъдем още по-предпазливи с идеологическите конота-

16 De patribus animalium. 2.1. Цит. по: Newman, Er. The Great God-
dess, p. 56. 
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ции на „вечните“ истини и с потребността от моралистич-
ни манипулации на „здравия разум“. 

Нека сега се върнем към проблематичната дума sela и 
да я свържем този път с много по-неутралното й значение 
на „страна“. Вторият „човек“ е направен от „страната“ на 
първия в очевиден процес на телесна подялба/мултипли-
кация. Това ни препраща към Платон и към идеята за анд-
рогинната цялост на кръглите същества. Полово недифе-
ренцираният адам се превръща в две други (и очевидно 
различни помежду си) създания; раждат се мъжът и жена-
та, при това едновременно, както твърдеше елохисткият 
разказ. Противоречието между двете версии може да е са-
мо въпрос на изпускане, на силна елиптичност, липса на 
всякаква конкретна детайлност в първия текст. 

И накрая, нека се съгласим с ортодоксалния христи-
янски превод на sela с ребро. Адам е направен от пръст, 
по-вероятно от кал, ако се има предвид „грънчарската“ 
конотация на използвания глагол, за който след малко ще 
стане въпрос. Ева е направена от жива плът, при това вече 
одушевена и дори творчески възвисена от усилията на ада-
ма да назове всички животни. Даже ако направим усилие 
да не мислим според този закон, който смята последното в 
естествения процес първо по важност, можем да си зада-
дем един съвсем прост въпрос. Кой от двата материала из-
глежда по-ценен? Този, който е „пръст“ (думата получава 
ясни негативни конотации още в следващата глава и още 
повече в по-късни пророчески текстове), или този, който е 
„плът“, обживяна от проявите на Божията благословия? 
Всъщност не смятам, че случаят се нуждае от някаква йе-
рархична оценка, но бих искала да покажа колко лесно „веч-
ните“ истини потискат богатството от значения в името 
на една моралистично предположена интерпретация. 

Споменах преди малко за специфичните конотации на 
глагола, който се превежда твърде унифицирано (и така 
подвеждащо) със „създаде“ в различни случаи. 
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И създаде Господ Бог от реброто, взето от чове-
ка, жена, и я заведе при човека. 

Този глагол „създаде“ (2:22) в действителност носи раз-
личен смисъл от онова „създаде“, което текстът е използ-
вал за появата на Адам (2:7). В първия случай действието 
на Бог имплицира грънчарска образност, а във втория -
архитектурен градеж. Тази разлика е била достатъчно яс 
на за Филон Александрийски, който извежда от нея удиви-
телно „естествени“ заключения: „Защо Светото Писание на-
рича създаването на жената „строеж“? Хармоничното съ-
биране на мъжа и жената и техният брак могат фигуратив-
но да бъдат представени с къща. И всичко, в което няма 
жена, е несъвършено и бездомно. Защото за мъжа са пред-
назначени публичните занимания с държавен характер, до-
като на жената се полагат домашните занимания у дома...“17. 

Грънчарството е едно от най-примитивните занима-
ния на човека, докато градежът става възможен в по-късни 
фази на социалната еволюция. Възможно е да заключим, 
че „женското“ съзидание представлява по-висша форма на 
творчество, защото изисква по-сложен материал и по-ди-
ференцирани човешки усилия. Това обаче е само друга ин-
терпретация. По-вероятно е, че текстът има съзнание за из-
вестно развитие в усилията на Бога-творец и ги успоредява 
с развитието на това, което познава от човешката еволю-
ция. Във всеки случай създаването на Ева изисква по-комп-
лексни, ако не по-сложни, усилия поради спецификата на 
използвания материал (жива плът), необходимостта да се 
отстрани временно вече създадения Адам и старанието да 
се получи същество различно и все пак „нему подобно“. 

И рече човекът: ето, това е кост от костите ми 
и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, 
защото е взета от мъжа (си). 

17 Philo. Questions and Answers on Genesis, 1:26. 
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Адамът за пръв път проговаря, и дори в поезия. С не-
говите думи се ражда това, което самият Бог до този мо-
мент още не е създал: половата различност и човешката 
сексуалност. Така словото, самосъзнанието и сексуалността 
се свързват в първия изблик на усещането за Другия. По 
подобие на игрословицата, която извлече „човек“ от „зе-
мя“ в началото на Втора глава, и тук мъжът и жената са 
лексикално свързани: „тя ще се нарича жена (ishah), защо-
то е взета от мъжа (ish)“. Добавката „си“, срамежливо пос-
тавяна в скоби от някои преводи (включително нашия), 
представлява откровено предписателен жест. Сексуалност-
та се ражда в (способността за) игра; това е първият слу-
чай, в който адамът се самопознава като мъж. Половата 
различност става възможна в един общ акт на огледално 
диференциране: мъжът се появява в момента, в който се 
появява жената. Би било привлекателно, но твърде „мо-
дерно“ да говорим за еднаквост и равноправие в този слу-
чай. По-скоро става въпрос за действието на онзи основен 
принцип, който „създава“ света в равновесието на опози-
тивните разлики; „мъжко“ и „женско“ могат да бъдат мис-
лени само в тяхната взаимна отнесеност. Това обаче не пре-
чи на патриархалната телеология да мисли жената създа-
дена след мъжа според буквалната логика на синтактич-
ния ред. Даже мислител като Левинас разбира женската 
„същност“ като допълнение и последствие: „Самата жен-
скост на жената е скрита в това изначално после“18. 

Фразата „кост от костите ми и плът от плътта ми“ съ-
що не означава малоценност чрез (телесна) принадлеж-
ност. Библейският текст я използва, за да означи роднинс-
ки връзки (например Яков е разпознат от своя вуйчо Ла-
ван в Бит. 29:14), духовна близост или съдружие. И все пак 
най-спорният момент в стих 23 е свързан с наличието или 

18 Levinas, Em. „Legon talmudique“. Congres juif mondial. L'autre dans 
la conscience juive. Е U.E, Paris, 1973, p. 213. 
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неналичието на формула за именуване в думите „И рече 
човекът... тя ще се нарича жена...“. Според някои изследо-
ватели тази формула внася превъзходството на именува-
щия субект спрямо обекта на речевия акт. По този начин 
Бог създава/нарича адама, след това адамът назовава жи-
вотните (и може би затова не успява да си намери „по-
мощник, нему подобен“ сред тях), Каин създава град и го 
нарича по името на сина си Енох и т. н. Внимателното 
вглеждане във фразата обаче разколебава сигурността на 
нейното разпознаване като именуваща формула. Липсва 
традиционната в подобни случаи структура: А нарече име-
то му Б. От една страна, няма я задължителната дума „име“, 
от друга - жената е съществително нарицателно, а не соб-
ствено име, от трета - Адам в същото действие изрича/ 
нарича и себе си като мъж. Но дори да намерим и аргу-
менти в подкрепа на формулата, пак ще остане съмнение-
то дали тя задължително имплицира неравенство. Има слу-
чаи, в които точно чрез нея се разкрива истинската същ-
ност на някой герой, например Бог преименува Аврам -
Авраам, Исак - Исаак, Сара - Сарра и т. н. 

В края на Втора глава Сътворението се превръща в лю-
бовна история: 

Затова ще остави човек баща си и майка си и ще 
се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) 
една плът. 

Все пак вместо любовна история по-точно ще бъде да 
кажем история на любовта, защото първата фраза на стих 
2 („затова ще остави...) е формула, типична за края на много 
етиологични легенди. Тук наистина се фиксира появата на 
няколко важни институции и практики в социалния живот: 
семейството и смяната на поколения в него; отношенията 
между деца и родители, съпруг и съпруга; бракът и любов-
та... Н. Фрай коментира „учредителния“ характер на текст 
в още по-далечни посоки. Според него той показва, че 
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„сексуалната връзка между мъжа и жената е зародишът, 
така да се каже, на човешката общност и предпоставя връз-
ката между съзнанието на индивида и заобикалящата го 
среда“19. С тази интерпретация той повтаря въдворител-
ния жест на самия текст, който най-вероятно се стреми да 
наложи индивидуалния хетеросексуален брак (в борба с 
други разпространени по онова време брачни и сексуални 
практики) като единствено легитимна форма на патриар-
халните отношения с „божествен“ характер. 

Фразата „и ще бъдат (двамата) една плът“ е изключи-
телно любопитна. Нейният смисъл е структуриран анало-
гично на смисъла в друга фраза от следващата глава: „докле 
се върнеш в земята, от която си взет“ (3:19). Така любовта 
и смъртта се оказват имплицитно подобни събития в жи-
вота на индивида. Смъртта връща човека в земята/приро-
дата/майката, от която е взет; любовта въз-връща автен-
тичната хармония на андрогинното битие. Сексуалната ди-
ференциация отстъпва пред носталгията по съвършената 
пълнота в същия момент, з който изглежда триумфално 
реализирана. Бракът е закрепен в неговия висок онтологи-
чески и ритуален статут, като се избягва всякаква мотива-
ция и коментар. Тази традиция достига спекулативно съ-
вършенство и моралистична натрапливост в християнс-
кото мислене или колкото повече се отдалечаваме от при-
митивния митологизъм на андрогинната идея. В Новия За-
вет Христос споменава историята с Адам и Ева само вед-
нъж, и то за да отговори на един практически въпрос, кой-
то му е зададен от фарисеите. Запитан дали „човек“ може 
да напусне жена си по всяка причина, в едно от най-ради-
калните си бунтарства срещу традицията на еврейския ред 
той направо изключва възможността за (всеки) развод: 

“ Frye, N. La Parole souveraine. La Bible et la litterature. 2. Paris, Seuil, 
1994, p. 210. 

III! 
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... не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги 
сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза: 
„затова ще остави човек баща и майка и ще се 
прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една 
плът“? 
Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, 
което Бог е съчетал, човек да не разлъчва. (Мат. 
19:4-6) 

Коментарът на Христос има пряко отношение към при-
родата на човешката сексуалност (всъщност не-сексуал-
иият - аскетичен и духовен - човек няма изобщо защо да 
се жени според 19:10-12); плътта е завършена/съвършена 
само в своята (андрогинна) цялост, само така тя повтаря 
Божия замисъл и прилича на Него. Този Христос има в 
някакъв смисъл „протестантски“ характер: той отхвърля 
социалната практика, надстроена върху/изкривяваща де-
миургичното слово и се връща за мотивация пряко към 
свещеното слово. 

Още с началото на следващата, Трета глава, райски 
устроеният човешки свят изведнъж се обърква. Нека този 
път да проследим цялата история наведнъж: 

Змията беше най-хитра от всички полски зверо-
ве, които Господ Бог създаде. И рече тя на жена-
та: истина ли каза Бог, да не ядете от никое 
дърво в рая? 
Жената отговори на змията: плодове от дърве-
тата можем да ядем, 
само за плодовете на дървото, що е посред рая, 
рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до 
тях, за да не умрете. 
Тогава змията рече на жената: не, няма да умрете; 
но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, 
ще ви се отворят очите, и ще бъдете като бого-
ве, знаещи добро и зло. 
Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е 
приятно за очите и многожелателно, защото дава 
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знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на 
мъжа си, та яде и той. (3:1-6) 

Змията е животно с подчертано амбивалентен харак-
тер в древните близкоизточни митологии, където може да 
символизира живота, смъртта, мъдростта, природата, хао-
са, плодородието... В нашия случай тя представлява пър-
вото земно същество, което извършва комуникативен акт. 
Разговорът между нея и жената напомня много на сокра-
тически диалог; в нито един момент змията не лъже, но 
успява да представи Божиите заповеди така, че те започват 
да изглеждат нелепо тиранични. Всъщност думата „хитра“, 
която срещаме в нашия превод, се отклонява от оригинал-
ния смисъл на определението - „умела“, „изкусна“; змията 
е майстор на умението да се говори и в този смисъл е свър-
зана със самия Йахве, който прави нещата с думи. 

Въпросът защо змията заговаря жената, а не мъжа, ви-
наги е бил повод за дебати и крайни мнения относно „жен-
ската същност“. Текстът не предлага никакъв коментар, ни-
какъв отговор; всяка интерпретация в тази насока е пред-
положена от по-общите възгледи на този, който я прави. 
Най-лесно се постига пряка идентификация между змията 
и жената: щом едната е хитра, лукава, и другата трябва да 
бъде такава. („Народната мъдрост“ често мисли по този 
принцип на съпоставителното уеднаквяване; във всички 
езици срещаме поговорки от типа „Търкулнало се гърне-
то, намерило си похлупака“ или „Краставите магарета през 
девет села се подушват“.) Известен теолог като Герхард 
фон Рад прави доста по-деликатното заключение, че в ис-
торията на еврейската религия „жената винаги е била та-
зи, която е показвала склонност към мъгляви астрономи-
чески култове“ и следователно е била готова „да се отдаде 
на мистични съблазни и загадки“.20 Рикьор твърди, че тя 

20 Rad, G. von. Old Testament Theology. 1. Edinbourgh, Oliver and Boyd, 
1965, p. 139. 
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представлява „средоточие на слабостта“ в човешкото би-
тие, а целият разказ е „доказателство за силно мъжко през-
рение“ в отношението към нея.21 МакКензи свързва „мо-
ралната слабост“ на жената с нейната сексуална привле-
кателност, която се оказва разрушителна за човешкия род. 
И т.н. - от дълбока древност до наше време. 

Казахме, че текстът по никакъв начин не коментира 
сюжетните факти и това е единственото адекватно отно-
шение към неговата реалност. Но тъй като човекът оче-
видно е коментиращо същество, нека и ние направим ин-
терпретация, която да бъде алтернативна спрямо предло-
жените дотук. 

Ако змията е най-комуникативното и най-съобрази-
телно същество, логично е, че ще пожелае да общува с 
друго „подобно нему“ (поне такъв е принципът, по който 
Бог създава Ева в 2:18). Жената, от своя страна, очевид-
но познава заповедта на Бог, но тя не се задоволява само 
да я цитира (такава, каквато я срещаме в 2:16-17, а я до-
пълва и конкретизира с фразата „и не се докосвайте до 
тях“. Това на практика е първият коментар на библейски 
текст; с Ева започва традицията на библейската екзегети-
ка; можем да я наречем „майка на теологията“. Нека сега 
да погледнем по-внимателно нейната реакция след думите 
на змията. Тя вижда, че дървото е добро за ядене, прият-
но за очите и многожелателно, защото дава знание. В Биб-
лията, както и в цялата патриархална традиция, погледът 
е в привилегировано положение спрямо другите сетива. 
Виждам е синоним на разбирам, вниквам, съзнавам; „да 
видя, отбелязва и Майке Бал, означава да постигна про-
никновение в действителността отвъд лъжливата привид-
ност на повърхностната информация“22. Глаголът отвеж-

21 Ricoeur, Р The Symbolism of Evil. New York, Harper and Row, 1969, 
p. 69. 

22 Bal, M. Lethal Love, p. 122. 
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да към понятието за истина и към способността на чове-
ка да я постигне. 

Това, което Ева веднага вижда, е не просто „ядивност-
та“ на дървото, а фактът, че то е добро за ядене. Става 
въпрос за друга формула на познанието, която текстът до 
този момент е използвал единствено, за да разкрие уме-
нията на Бог. Фразата „И видя Бог, че това е добро“ се 
среща осем пъти само в Първа глава на Битие - тя прид-
ружава всеки акт на сътворителните усилия. След Иахве 
Ева е първото същество, което постига познание за сми-
съла на нещата чрез метафората на погледа - на практика 
преди още да е изяла плода на знанието. Ако продължим 
още малко в тази посока, ще можем да парафразираме Ри-
кьор, който твърди, че жената носи слабостта (на човеш-
кото) в себе си, още преди да я прояви, и ще кажем, че 
жената е „средоточие на потребността от познание“ в при-
родата на земните същества. Може би ненапразно някои 
изследователи виждат филологическо оправдание на връз-
ката между Бог/Иахве и Ева в лингвистичната близост на 
техните имена. Ще посоча за пример теорията на френс-
кия структурален лингвист Филип Хамон. Според нея в 
двете имена се повтаря онова, което може да бъде означе-
но със структуралистичния термин actant phonetique, т.е. 
„постоянна група от фонеми, отличаваща се със стабил-
ност и повторителност“23. В нашия случай actant phonetique 
е групата hv в имената Yahveh и Hava (в игрословицата 
'adam - 'adama тя ще бъде съответно 'dm). Въпреки извес-
тна произволност в обобщенията на Филип Хамон бихме 
могли да се съгласим с него, че подобна близост трябва да 
има значение. Всеизвестно е, че именуването в библейския 
текст е много важен сигнификативен жест, който обикно-
вено свързва една конкретна фигура с нейните най-посто-

23 Hamon, Ph. Le personnel du roman. Le systeme des personnages dans 
les Rougons-Macquart de Zola. Geneve, Droz, 1983, p. 122. 
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янни и характерни качества, а така също и с функциите, 
които е призвана да изпълнява в даден сюжет. 

Да се върнем към действието, което извършва Ева. То 
има четири свързани помежду си аспекта: виждане (спон-
танно познание), преценка на възможната употребимост 
(практическа полза - „добро за ядене“), наслада („прият-
но за очите“ - отделно трябва да обърнем внимание на 
този пръв естетически акт) и копнеж по знание (усъвър-
шенстване на примитивната „земна“ природа). Трудно е 
да не видим сложния и комплексен характер на подобно 
действие; не сме срещали нищо подобно дотук в поведе-
нието на първите хора. Освен всичко друго това е акт, кой-
то изведнъж свързва тялото и душата в непознато единст-
во. Можем да разберем какво е накарало Елизабет Кейди 
Стентън, всеизвестната авторка на Библия за жената от 
края на XIX век, да напише: „Непредубеденият читател 
трябва да бъде впечатлен от храбростта, достойнството и 
висшата амбиция на жената. Змията не се опитва да я от-
клони от нейните задължения чрез лъскави скъпоценнос-
ти, богати дрехи, лукс или наслада, а с обещанието за зна-
ние, за мъдростта на боговете. Подобно на Сократ или Пла-
тон нейните умения за разговор... са блестящи и тя успява 
да събуди у жената тази силна жажда за знание, която прос-
тите удоволствия да събира цветя или да си говори с Адам 
не успяват да задоволят.“24 

Макар че е изключително в границите на библейския 
текст от първите три глави, поведението на Ева е всъщ-
ност типично за една група митологични фигури, всеобщо 
разпространена. Това са героите, способни на hubris - оне-
зи, които престъпват нормите и закона с дързост, плаше-
ща боговете, и биват жестоко наказани. Древногръцката 
митология изобилства с такива примери (най-често героите 

“Stanton, El. Cady. The Woman's Bible. Northeastern University Press, 
Boston, 1993, p. 25. 
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са мъже) и западноевропейското мислене почти във всич-
ки случаи ги е възприело като епитом на човешкия дух, на 
човешката способност за гордост и сила. Св. Августин, кой-
то е по-близо от нас до корените на тази традиция и който, 
както видяхме, няма високо мнение за потребността от жен-
ско присъствие, все пак коментира 3:4-5 („Тогава змията 
рече на жената... и ще бъдете като богове, знаещи добро и 
зло“) с думи, които въвеждат перспективата на моралис-
тично-романтичното тълкувание: „Как биха могли тези ду-
ми да убедят жената, че онова, което Бог е забранил, може 
да бъде добро и полезно, ако в сърцето й вече не същест-
вуваше любовта към собствената й независимост заедно с 
гордото предусещане на едно „аз“, което именно по пътя 
на изкушението щеше да бъде открито и после потъпка-
но“.25 Това изречение може да послужи като дефиниция на 
древногръцката представа за hubris. 

Малко по-нататък в параграфа на същото разсъжде-
ние Августин споменава и за мъжа като участник в транс-
гресивното действие: „И така, тя взе от плодовете, яде и 
даде от тях и на мъжа си, който беше с нея, навярно изпол-
звайки някакви убеждаващи думи, които Писанието не е 
запазило, но е оставило на нашия ум да добавим.“ Наис-
тина, Писанието не споменава за никакви думи на Ева към 
Адам и това ясно превръща образа „жена изкусителка“ в 
интерпретативна метафора, родена от „нашия ум“. (Всъщ-
ност английският превод на Августин казва „нашата инте-
лигентност“, което засилва ласкателната конотация на ин-
терпретативния жест.) Интересно е все пак да си зададем 
въпроса какво прави Адам, докато Ева гледа, „вижда“ и 
преценява? Да започнем оттам: къде се намира той по съ-
щото време? Българският превод на Библията премълча-
ва отговора на този въпрос, но Августин казва съвсем нед-

Augustine. The Literal Meaning of Genesis. Book XI, 30:38-39. 
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вусмислено „който беше с нея“ - обяснение, което не е въп-
рос на интерпретация, а представлява наличност в ориги-
налния текст. Става дума за предложната фраза 'immah, 
която може да бъде разбрана по два различни начина. В 
повечето случаи се смята, че тя съдържа самостоятелно 
значение, като допълва предходното съществително: „па 
даде и на мъжа си, който беше + с нея“. Така я превеждат 
например Йерусалимската библия и най-влиятелните анг-
лийски текстове. 

Зъв втория случай се смята, че фразата няма самостоя-
телно съдържание и тогава губи смисъл необходимостта 
да се превежда първата част на по-голямата фраза - „кой-
то беше“ (буквалният превод ще бъде „който беше също“). 
Точно такъв вариант е избрала нашата Библия, навярно 
по подобие на Вулгатата, която често следва, макар че той 
става все по-рядък в модерните европейски преводи. Във 
всеки случай текстът от всички варианти веднага добавя: 
„Тогава се отвориха очите на двамата, и разбраха, че са 
голи...“ Нищо тук не подсказва последователност или йе-
рархичност във времето, а точно обратното - настоява се 
върху едновременността на познанието, върху еднократ-
ното случване на това събитие, което би било невъзмож-
но, ако Ева най-напред отхапваше от плода и после се втур-
ваше да търси Адам, за да отхапе и той. Струва ми се, че 
това, което не искат да признаят много преводи, е невиди-
мостта на мъжа в пространството на сюжетното дейст-
вие. Той не се „вижда“ обаче не защото го няма (като ас-
пект на телесно присъствие), а защото не прави нищо през 
цялото време, в което Ева извършва комплекс от взаимно 
свързани действия: рефлексивни, естетически, теологически 
и т.н. Според това, което четем, без да тълкуваме, Адам 
остава мълчалив и пасивен наблюдател на ставащото; при-
съствието му се изчерпва със способността да яде; може 
би тук даже са корените на една много разпространена пое-
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ловица. Във всеки случай текстът не ни казва нищо за това, 
че Адам се е поколебал, изплашил или даже почудил дали 
да отхапе от забранения плод. Тази липса на обстоятелст-
веност е породила твърде различни интерпретации: от въз-
хвала на (привидяния) стоицизъм до упреци в прекалена 
търпимост към „женското“ поведение. 

Особено колоритна интерпретация прави известният 
през XVI век равин Вениамин Аарон Солник, майстор на 
нравствени поучения към жените (musar). В своето съчи-
нение „Книга с наредби за жените“ (1577) той преразказва 
историята с Адам и Ева по следния поучителен начин: 
„След като Ева изяла от ябълката и разбрала, че трябва да 
умре, искала да даде от нея и на своя съпруг. Щом аз тряб-
ва да умра, казала тя, и ти трябва да умреш с мен. И тя му 
дала ябълката, за да го накара да яде от нея. Адам, горкич-
кият, отначало не искал да яде от ябълката. Тогава тя взе-
ла един клон от дървото в ръка и го била, докато и той 
също ял от ябълката. Както се казва в стиховете: „тя ми 
даде от дървото, и аз ядох“. (Бит. 3:12) Тя ми (я) даде с 
дървото и аз ядох. И защото този глупав Адам позволил 
на жена му да го бие, Бог, да бъде благословено името му, 
го проклел; защото не бивало да позволява на една жена 
да го бие, а трябвало той да я набие ... понеже Бог създал 
мъжа да господарува над жената...“26 

Този коментар коментира толкова щедро (и) себе си, 
че ще е по-добре да се обърнем към други въпроси. Нап-
ример към любопитния (ф)акт на изяждането или може ли 
архаичната идея за hubris да се окаже реализирана в сим-
волизма на яденето. Макар че изглежда встрани от основ-
ната тема на нашата книга, този проблем заслужава вни-
мание, тъй като буквалната консумация на забранения плод 
(ябълка, дюля, нар и пр. в различни интерпретации) не-

26 Medieval Readings: Muslim, Jewish and Christian (600 -1500). In: Eve 
and Adam, p. 167. 
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рядко се е превръщала в „антропологическо“ доказателс-
тво за извечната лакомия и чувственост на жената. 

В едно интересно изследване върху еволюцията на при-
митивните общества Евелин Рийд разглежда корените на 
тотемизма и в тази връзка - потребността от табу в облас-
тите на секса и храненето.27 Тя твърди, че предисторичес-
кото съзнание свързва тези два вида дейности, с което из-
глежда, че ни препраща към шлагерната идея за сексуал-
ния смисъл на първородния грях. Но така е само на пръв 
поглед, защото и сексът, и храненето са всъщност частни 
прояви на по-общия принцип да се опазва и поддържа жи-
вотът. Забраната на една конкретна храна (например плод) 
трябва да се разбира като символичен аспект на забрана-
та (табу) върху канибализма изобщо, защото канибализ-
мът не е нищо друго освен неумение за диференциация, 
липса на граница между свое и чуждо. В подобна посока 
работи законът за екзогамията; и в двата случая първобит-
ното племе опазва своята жизнеспособност и своята ця-
лост чрез способността да разделя, конститутивно важна 
за Сътворението в библейския текст. Постъпката на Ева в 
Битие 3 също така може да бъде разбрана като отказ на 
границата (между човека и Бога), тя е част от проблема за 
разликите и така - от проблематизма на оцеляването в при-
митивния свят. Да се смесват различията означава да се 
връща човекът „при себе си“, в някакво безгранично нача-
ло (и със сигурност - отвъд всички структури на социал-
ната договореност); регресивен копнеж, който винаги е по-
раждал hubris. В тази посока на разсъждение бихме могли 
да си спомним не само един злополучен тивански цар, но 
почти всички големи герои на древногръцката митология. 

След като hubris е вече сюжетен факт, мъжът и жената 
се оказват отново равни както в първичната андрогинност 

27 Reed, Ev. Woman's Evolution: From Matriarchal Clan to Patriarchal 
Family. Pathfinders Press, New York, 1975. 
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на „земното същество“. Те преживяват еднакво, извърш-
ват напълно еднакви действия: засрамват се, правят си дре-
хи, бягат и се крият от Божия поглед... Страшният разпит 
започва с въпрос към мъжа: 

... кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от 
дървото, от което ти забраних да ядеш? 
Адам отговори: жената, която ми даде Ти - тя 
ми даде от дървото, и аз ядох.“ 

Ясно е, че мъжът се измъква от отговорност по всеки 
възможен начин; същото ще направи малко по-късно и Ева. 
Има обаче разлика в оправданията на двамата. Адам се 
оневинява чрез двойно обвинение: веднъж към Ева, която 
му дава плода, и още веднъж - към самия Бог, който пък 
му е дал жената. (Тук българският превод отново изпуска 
пояснението във фразата „която ми даде Ти да бъде с мен“; 
това винаги-с-мен потвърждава по косвен начин именно 
едновременното участие на двамата в транстресивното 
действие.) Бог и Ева са изравнени в своята вина пред Адам 
чрез употребата на един и същи глагол - даде - с корен 
ntn. Нищо в този глагол не подсказва за лъжа, измама или 
изкушение; мъжът не се чувства измамен, а по-скоро оби-
ден в своята доверчива наивност. Идеята за изкушение се 
появява чак в думите на жената: „змията ме прелъсти, и аз 
ядох“. Това вече е силният в емоционално отношение ко-
рен nsh', който означава точно измамвам, подлъгвам. Гос-
под очевидно е впечатлен от нейните думи, защото първо-
то нещо, което прави след тях, е да прокълне змията, без 
изобщо да я разпита: „загдето си сторила това, проклета 
да си между всички животни...“ По същия начин (като фол-
клорно проклятие) е структурирано и наказанието върху 
Адам: „... загдето си послушал гласа на жена си и си ял от 
дървото ... проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се 
храниш от нея през всички дни на живота си...“ и т.н. Прок-
лятие липсва единствено в присъдата над жената: „ще ум-
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ножа и преумножа скръбта ти, кога си бременна; с болки 
ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще гос-
подарува над тебе“ (3:16). 

Точно този стих, който пряко се занимава с положе-
нието на жената в (бъдещия) патриархален свят, е симпто-
матично проблематичен в точността на своя български пре-
вод. Най-общото впечатление говори за неоправдано за-
силване на емоционалното отношение в негативен аспект. 
„Ще умножа и преумножа“ е удвояване, което липсва в ори-
гиналния текст, където срещаме т.н. абсолютен инфини-
тив на тътопъувеличавам, обикновено превеждан като „ще 
увелича много“ или само „преумножа“. Думата „скръб“ в 
описанието на раждането е изцяло измислена; на иврит 
присъства терминът isavon, който се превежда с труд, уси-
лия; срещаме го и в следващия, 17 стих, където описва бъ-
дещата работа на мъжа, неговите усилия да обработва зе-
мята. Наистина, трудно е да повярваме, че древноеврейс-
кото общество, което толкова много държи на децата в 
семейството, ще успее да си представи тяхното придоби-
ване като „скръб“. Все пак става въпрос за социална тра-
диция, която в един средновековен мидраш вижда „жен-
ския рай“ като място, където жените ще раждат всеки ден! 

Особено сложно е тълкуването на фразата „и към мъ-
жа си ще тегнеш“. Разбира се, в оригиналния текст не се 
среща подобен глагол, там се казва приблизително така: 
„и твоето желание ще бъде за твоя съпруг“. Думата teshuka 
се превежда лесно с желание, но никак не е лесно да се 
разбере каква е природата на тоза желание. Тя се среща в 
Песен на песните, където представя мъжкото желание към 
жената (7:11-14), но също така в един енигматичен израз 
от Битие 4:7, където Бог говори на Каин: „... грехът стои 
при вратата; той те влече към себе си, но ти владей над 
него“. Като се абстрахираме от поетизма на превода, тек-
стът изглежда така: „неговото [на греха] желание (teshuka) 
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е за тебе, но ти можеш да го овладееш“. При това положе-
ние какво точно означава „твоето желание“ в присъдата 
над жената? Дали тя ще желае мъжа и това ще я прави 
зависима? Дали той ще я желае и така ще се страхува да не 
попадне под нейно влияние? Или жената ще желае мъжът 
да я желае? Всеки отговор в тази посока ще бъде интерпре-
тация. Изходът от ситуацията обаче остава един и същ: „и 
той ще господарува над тебе“. Така се учредява институ-
цията на родовите (gender) отношения в патриархалния свят. 

Настоявам на термина родови, защото вече можем да 
забележим разслояването на двете представи род и пол. 
Родът е учреден в разпределението на социалните роли, в 
подялбата на битовото пространство, в йерархията на се-
мейните отношения. Половете са окончателно отделени и 
фиксирани в анатомично-функционалната им специфика. 
За пръв път става ясно, че двата реда (ще) са структурира-
ни аналогично в пространството на човешките отноше-
ния. Това е моментът, за който Н. Фрай твърди: „След ка-
то Ева взема инициативата, в резултат на Грехопадението, 
превъзходството на символично мъжкото отразява превъз-
ходството на полово мъжкото в човешкото общество и Бог 
предрича, че това ще бъде основната последица на изгон-
ването от райското състояние“.28 Опитът да се разбере хо-
мологията като изначално присъстваща, имплицирана още 
в реда на „райските“ отношения, не може да намери под-
крепа в библейския текст. Тук съвсем ясно се казва, че йе-
рархията, т.е. господството на мъжа над жената, на „мъж-
кото“ над „женското“ в социалните роли е резултат на гре-
ха, тъкмо на изпадането от райското състояние. В този сми-
съл и цялото общество, изградено по принципа на тази 
йерархия, представлява продукт на сгрешените отноше-
ния; патриархалният свят, самата патриархалност е про-

28 Frye, N. La parole souveraine, p. 210. 
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изведена в отклонението от някаква идеална и абсолютна, 
божествено пред-положена норма. 

Застанали/застинали в своята (неизбежно телеологи-
ческа по отношение на описваните събития) интерпрета-
тивна позиция, ние най-лесно виждаме лошото в проме-
ните, които засягат жената. И тъй като мъжът изглежда 
ясно привилигерован в системата на новия ред, някак „ес-
тествено“ недовиждаме неговите проблеми. Нямам пред-
вид само това, че той всъщност е наказан доста по-тежко 
в сравнение с присъдата над жената (неговият „труд“, 
isavott, е постоянен - от люлка до гроб, докато „трудът“ на 
жената е само по време на раждане). Има нещо друго: но-
вият ред го задължава да властва. Бог изобщо не пита мъ-
жа дали иска, дали е склонен да бъде „господар“ на жена-
та, която - по всичко дотук личи - е свикнал да слуша 
твърде пасивно. Йерархията на земните същества е прин-
ципно нарушение на хармонията в техните отношения. Ня-
ма никаква логика да не допуснем, че ако едното е станало 
нещастно в резултат на това нарушение, то и другото не 
би се чувствало по същия начин. „Господарството“ на мъ-
жа е точно толкова наказание, колкото и робското поло-
жение на жената в сравнение с щастието на равноправни-
те отношения. 

Така или иначе - неравенството в полов и родов ас-
пект става факт още преди края на Трета глава. Непосред-
ствен ефект от промяната е именуването на жената oт мъ-
жа с традиционната за подобни случаи формула: 

И даде Адам на жена си име Ева, защото тя ста-
на майка на всички живеещи. 

Според повечето изследователи този акт на наричане 
фиксира в реалност току-що въведената йерархия. Името 
Ева означава живот (hava)\ възможно е текстът да прави 
игрословица с думите hava и hay (живо, живеещо) във фра-
зата „майка на всички живеещи“ („на всичко живо“ би бил 
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точният превод). Същата фраза е почетна титла, давана на 
някои богини от древния пантеон на близкоизточните ре-
лигии; това открехва нова посока за алтернативни интер-
претации. Назована като начало и въплъщение на самия 
живот, Ева може да бъде реликт от древен матриархален 
култ и в същото време белег за окончателно въдворяване 
на жената в институцията на майчинството, в пространст-
вото на домашно-семейните отношения. 

Историята завършва с един интересен обрат в начина, 
по който са назовани първите хора. От стих 22 до стих 24 
повествователят използва думата 'adam, за да означи и две-
те същества едновременно, човека изобщо. Като казва „ето, 
Адам стана като един от Нас да познава добро и зло“, той 
безспорно има предвид Адам и Ева, които споделят ново-
то знание; като завършва „и изгони Адама“, със сигурност 
мисли за двамата, защото в противен случай Ева би оста-
нала да живее в рая... По този начин се връщаме към най-
ранната употреба на термина във вече обсъдения от нас 
генеричен и андрогинен смисъл. Това е кръгова компози-
ция, каквато често имат старозавегните разкази: история-
та се връща по някакъв начин там, откъдето е тръгнала. 
Всеки опит да обясним този поврат ще бъде отново интер-
претация, но затова пък имаме най-различни възможнос-
ти: от неутралното предположение, че текстът се грижи за 
себе си, т.е. за последователността на своята чисто повест-
вователна или структурна логика до много по-тъжното наб-
людение, че краят на Трета глава вече въвежда йерархията 
на патриархалните родови отношения в употребите на ези-
ка. Като казва „Адам“, разказът има предвид Адам и Ева, 
защото жената е станала вече невидима и незначеща в ос-
нованията да има разказ.29 На този принцип още следва-

29 Такова предположение защитава напр. Филис Трибъл. Вж.: Tribble, 
Ph.Not a Jot, Not a Title, pp. 441-442. 
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щата глава ще започне да изброява новите поколения са-
мо чрез имената на хората, родени мъже. 

Двете истории в Историята на сътворението са поро-
дили трета: историята на коментара върху техните отно-
шения. Популярните християнски възгледи проявяват яс-
на нагласа да забравят егалитарния характер на Сътворе-
нието в Битие 1, вторият разказ поглъща първия, прави 
го невидим в полето на моралистичните оценки и предпи-
сания. Задълбочените мислители обаче винаги са запазва-
ли усещането за значещо напрежение между двата текста 
и са създали по-изтънчени версии на неговото обяснител-
но усвояване. Още Филон Александрийски внася хипоте-
зата, че в Битие има два разказа за Сътворението, защото 
в действителност е имало (нужда от) две Сътворения. Ед-
ното, описано в Битие 1, представя създаването на не-
телесни, духовни човешки същества, истинско „подобие 
Божие“. Второто (Бит. 2-3) разработва появата на телес-
ните същества и тук вече жената се сдобива с вторичен 
онтологически статут. Августин в някаква степен повтаря 
това обяснение: „По време на първото Сътворение в про-
дължение на шест дни Бог създава всичко живо, включи-
телно Адам и Ева, потенциално и в неговата причинност. 
От тази причинност Бог по-късно ги създава в техните ви-
дими форми“30. По-късните теологически коментари раз-
виват и други варианти на обяснение, те сочат например 
различния характер на разказите по отношение на тяхната 
повествователна специфичност: в единия случай става въп-
рос за „реалистична“, а в другия случай - за „теологичес-
ка“ репрезентация на Сътворението.31 

Наистина, не изглежда особено вероятно да допуснем, 
че редакторите са оставили две различни версии на вър-

30 Augustine. St. Augustine: The Literal Meaning of Genesis. I: 6. 
31 Вж. напр. Alter, R. The Art of Biblical Narrative. New York: Basic 

Books, 1981, pp. 142-143. 
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ховното сътворение поради някаква грешка или недоглеж-
дане. По-скоро можем да кажем, че те изобщо не са се 
смущавали от несъгласието на двата текста; несъгласието, 
неумението за съгласуване е по-скоро у нас, в нашата ло-
гика. За тях двата текста спокойно са се обяснявали и до-
пълвали взаимно (заедно с третия разказ, в Битие 5, кой-
то на практика повтаря първия) по принципа на митоло-
гичното разсъждение, което има друг тип мотивация и дру-
га причинно-следствена свързаност в сравнение с истори-
чески форматирания дискурс. Искам да кажа, че става въп-
рос за логика, до която ние не можем да се докоснем в 
някакъв непосредствен смисъл, тъй като не притежаваме 
ключ към нейното автентично (и очевидно парадоксално 
за нас) светоусещане. Можем само да гадаем, както са пра-
вили поколения християнски мислители. Само че в по-раз-
лична посока. Например: Битие не е текст на окончател-
но формираната патриархалност, то разказва процеса на 
нейното формиране заедно с все още непреодолените ко-
лебания и противоречия. Или: Библията е текст, всъщност 
библиотека от текстове, който (особено в Стария Завет) 
разчита на един специфичен тип („библиотечна“) херме-
невтична логика. Важна за него е не толкова причинно-
следствената кохерентност на всяка една история поотдел-
но, колкото способността на различни истории, дори на 
различни логики да се допълват до усещането за богатст-
во и разностранност на една неуловима според принципи 
на човешкото обяснение световна/космическа/„божестве-
на“ цялост. 



МАЙКА НА ИЗРАИЛЯ 
Защо жените могат да бъдат пророчици? 

Въпреки че е типичен пример на патриархално общест-
во, библейският Израил не е в състояние да се мери както 
с Древна Гърция, така и с големите цивилизации на Близ-
кия Изток по икономическо ограничение на жените и по 
мизогинизъм като идеология на социалните практики. Все 
пак той им отрежда място изцяло в съгласие с принципите 
на патриархалната власт. С много малки изключения же-
ните не могат да притежават земя, третират се от закони-
те като собственост на мъжа (най-напред бащата, после 
съпруга) и не са допуснати до нито една от важните йерар-
хии на публичния живот. Толкова по-учудващ изглежда фак-
тът, че могат да бъдат пророци. Библията нееднократно 
споменава конкретни имена и дори разказва истории с из-
вестни пророчици: Мариам, Девора, Олдама, Аендорска-
та магьосница... В нито един случай текстът не проявява 
удивление или враждебност към тяхното присъствие; оче-
видно е, че повествователят го възприема като „естест-
вен“, традиционен, саморазбиращ се факт. Макар и през 
задния вход на публичната действителност, жените от Ста-
рия Завет се оказват включени в сакралната традиция на 
древния Израил. 

По всичко изглежда, че пророците и пророческият дис-
курс са съществували още от самото начало на еврейско-
то общество; те са много развити и в околните, например 
месопотамски или ханаански, религии, откъдето най-ве-
роятно са наследени. По времето на Монархията проро-
ците на Иахве са представени като могъщи поборници на 
неговата религия, но твърде често - в ожесточена конку-
ренция с фалшивите пророци на други богове - „разни ваа-
ловци и астарти“. Първата фигура на пророк герой е Мой-
сей; едновременно с него се появява и първата фигура на 
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жена пророчица. Разбира се, тя е изтласкана далече от цен-
търа на големите „исторически“ действия, нейната исто-
рия може да бъде прочетена единствено с желанието за 
дедуктивно усилие - по няколко реда в различни глави и 
даже книги; оценката на нейното поведение е ясно амби-
валентна, когато се прави от гледната точка на свещените 
цели, вложени в разказа. Тази - вероятно съзнателна и оче-
видно последователна - политика да се маргинализира сак-
ралната ефективност на жените пророчици прикрива спо-
ред много изследователи един по-архаичен пласт на ми-
тологично съзнание, където точно жените са вместени в 
необходимостта/способността да извършват магически 
действия и да бъдат посредници на божественото начало. 
Последователите на юнгианската линия в антропология-
та, религиознанието и митологията например говорят за 
„магическо-мантическото надмощие на женската група в 
живота на примитивните племена“, за „спиритуално-ма-
гическата реалност на женската група“1. 

Един от начините да разберем парадокса, който прави 
присъствието на жените-пророчици в Библията едновре-
менно маргинално и неизбежно, е, като възприемем хипо-
тезата, че текстът изтласква следите на спомена за женска-
та магическа сила. (В Каменната епоха например тя се е 
свързвала със свещената способност да се възпроизвежда 
животът/човекът, с умението да се обработват различни 
вещества, да се приготвят полезни течности и храни...) В 
действителността, която представят ранните книги на Ста-
рия Завет, тези следи най-вероятно са били все още жива 
ритуална и политическа практика, която налага известни 
репрезентативни усилия. Към това се прибавят „редактор-
ските“ усилия на по-късните времена, които съкращават и 

1Newman, Е. The Great Goddess, p. 295. C подобни термини същият 
смисъл е изразен в работите на други важни изследователи: Керени, 
Дж. Кембъл, Н. Фрай, М. Гимбутас... 
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потискат устната дискурсивна наличност, а пък още по-
късната (християнска и в някои случаи еврейска) интер-
претативна традиция прави всичко възможно, за да изт-
ласка последните спомени в религиозната памет. 

Търпимостта на Библията към жените пророци, от дру-
га страна, може да бъде разбрана чрез природата на само-
то пророчество. Най-общо казано, то представлява част-
на и небюрократична проява на изключителното. Частна 
- защото умението за комуникация с Бога се разбира като 
способност на отделния индивид и по принцип не се свър-
зва с по-общи характеристики на пола/групата, към която 
принадлежи. Докато свещеничеството е родова и кастова 
институция, пророчеството много рядко се предава от ба-
ща на син (никога от майка на дъщеря) и текстът е склонен 
да разказва истории по-скоро в обратния смисъл: как си-
новете подриват и разрушават със своето поведение авто-
ритета на пророка баща. (Типичен случай е семейството 
на пророк Илий, чийто двама сина тънат в разврат и без-
честие, докато най-после, но все пак към края на техния 
доста безметежен живот, биват справедливо наказани; 1 
Цар. 2.) 

Пророците работят само индивидуално, те не са об-
вързани с нормите на (както и с ползите от) някаква соци-
ална йерархия или друга форма на организиран живот. Тях-
ната дарба не подлежи на подготовка и обучение, тя пред-
ставлява ирационално и често неконтролируемо умение; 
освен това е в пряка зависимост от желанието/нежелание-
то на групата да повярва, т.е. да легитимира способността 
за пророчество. В резултат на всичко това пророкът зави-
си единствено от своята лична харизма и не би могъл да 
очаква подкрепа от някаква институция или йерархична 
структура; в известен смисъл той е именно тяхната дру-
гост. Това поставя жените пророчици извън закрилата на 
политическия живот, извън възможността да придобият 
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конкретна полза от своята дарба. Тяхната „власт“ е край-
но спорадична и колеблива; тя възниква спонтанно в кон-
кретен контекст и веднага изчезва. Симптоматичен е фак-
тът, че жените никога не са допуснати до свещенически 
сан, до никаква бюрократична/йерархична проява на сак-
ралната функция. 

Названието пророчица се среща за пръв път, свързано с 
името Мариам; така се казва сестрата на Аарон и Мойсей, 
една от групата/семейството на тримата пророци спасите-
ли на древния Израил (точно така ще изброи имената им и 
пророк Михей в своята много по-късна книга, Мих. 6:4). Ако 
погледнем самото начало на Книга Изход, ще видим, че тук 
жените играят много важна, решаваща роля в една исто-
рия, която наподобява фолклорна приказка (раждането и 
оцеляването на Мойсей в кошница посред Нил) и която Ото 
Ранк класифицира сред мита за появата на героя. Като се 
започне с бабите акушерки Шифра и Фуа, които не изпълня-
ват заповедите на фараона и най-спокойно го лъжат в очи-
те, мине се през майката на Мойсей, която скрива детето, 
през дъщерята на фараона, която го спасява и отглежда ка-
то свое дете, през сестрата, която й дава съвет да потърси 
кърмачка еврейка, и се стигне до Сепфора - съпругата на 
Мойсей, спасила мъжа си от Бога - всичко в този приказен 
наратив показва способността на жените да отхвърлят за-
коните на политическото насилие, да нарушават границите 
на кастата и етноса, да се съпротивляват на институцио-
налната власт, да вземат свои решения... 

Първото си самостоятелно действие като пророчица 
(понякога се приема, че тя е същата онази сестра на Мой-
сей, която разговаря с дъщерята на фараона) Мариам из-
вършва в глава 15. В момента, когато евреите са минали 
Червено море, а Бог току-що е сключил водите върху тех-
ните египетски преследвачи, тя взема тимпан в ръка и по-
вежда жените в ритуално хоро. 
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И запя Мариам пред тях: Възпейте Господа, за-
щото се славно прослави; коня и ездача му хвърли 
в морето. (Изх. 15:21) 

Този момент е кратък, но много богат откъм митоло-
гична символика и сакрален смисъл. Изследователите чес-
то приемат, че цитираният стих 21 е най-старият в Биб-
лията и има автентичен характер; в някои случаи дори се 
твърди, че той е ядрото, около което се изгражда цялата 
Библия. Става въпрос за спиричуъл - песен, която се съз-
дава в момента на нейното изпълнение. Жените жрици, 
които извършват магическо-ритуални действия с песни и 
танци, са спомен от изключително архаична практика, цен-
трална в живота на примитивните общества (да обърнем 
внимание, че еврейките носят своите тимпани въпреки бър-
зината и суетнята на бягството, през всички негови изпи-
тания, когато захвърлят дори нощвите и се налага да ме-
сят неквасен хляб). Екстатичното състояние, в което изпа-
да магьосницата/пророчицата, я кара да рецитира напев-
но, като се движи в такт с мелодията във все по-забързан 
ритъм. Този тип магическо вдъхновение ражда изкуство-
то. Поезията, музиката и танцът се пробуждат в ритуални-
те практики, особено приповдигнати в случаи като описа-
ното тук избавление. Сега вече не е толкова странно да 
видим как словото-реалност на библейския текст би мог-
ло да започне в едно ритуално събитие, основополагащо 
историята (и историзма като потребност да се превръща в 
слово опитът) на древния еврейски народ. 

Името, което текстът избира за своята първа проро-
чица, вероятно не е случайно и става все по-малко такова 
във вековете, които следват. Не можем да бъдем сигурни 
какво е било неговото оригинално произношение. Иврит-
ската азбука, както знаем, няма гласни; те се поставят в 
думите много по-късно, по предположение. „Мариам“ е 
формата, която дава един гръцки превод на Библията - от 
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III в. пр.н.е. „Мария“ е негов вариант, широко разпрост-
ранен по времето на Христос. Това е може би една от при-
чините за упоритата му поява в Евангелията. Все пак оста-
ва да помислим върху един парадокс. Защо Новият Завет 
избира тъкмо името, което се свързва с прояви на женска-
та (публична) власт, когато именно той я отказва, при това 
особено силно тъкмо в зоната на семейните отношения? 
С този въпрос се занимава известният антрополог и тео-
лог структуралист Едмънд Лийч в студията „Защо Мой-
сей е имал сестра?“.2 Като анализира образната символи-
ка на Евангелията и на други библейски текстове, Лийч 
стига до извода, че християнството само привидно е успя-
ло да потисне женския аспект на божественото, но той упо-
рито „избива“ в образи, които прикриват много от атри-
бутите на богини в други религиозни системи. Крачка нап-
ред от Лийч бихме могли да добавим, че възвръщането на 
тези „Марии“ позволява да се екстраполира една неизре-
чена, недопусната, съставна фигура на жена богиня, която 
патриархалният монотеизъм отказва, но не успява да уни-
щожи в религиозното мислене на много епохи.3 

За втори път срещаме Мариам в четвъртата книга на Пе-
токнижието - Числа, вече към края на историята с бягството 
от Египет. Нейното присъствие тук сблъсква в себе си две 
противоположни тенденции: опит за проява и радикално дег-
радиране на женската власт. Ето как започва шава 12: 

Тогава Мариам и Аарон укоряваха Моисея 
поради жената етиопка, която бе взел, защото 
той се бе оженил за етиопка, -
и казаха: само на Моисея ли говори Господ? 
не говори ли Той и нам1 

2 Вж. Leach, Ed. Genesis As Myth and Other Essays. London, Jonathan 
Cape, 1971. 

3 Бояджиевска, M .Андрогин. Утопийа на совершениот пол. Скоп-
йе, Сигмапрес, 1999, 84-85. 
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Правят впечатление две неща. Въпреки че разказът 
представя двама герои на бунтарското поведение, иврит-
ският глагол на оплакването е в единствено число и във 
форма за женски род.4 Появата на жена етиопка също изг-
лежда мистериозна; тя се споменава единствено тук, въп-
реки че на Мойсей са отделени десетки страници, сякаш 
текстът е търсил повод, а не причина за „бунтарския“ епи-
зод. (Водена от същото недоумение, средновековната ев-
рейска мистика например тълкува „черната годеница“ ка-
то славата на законите, които донася Мойсей.) Както изг-
лежда, Аарон е допълнително вметнат в тази история, ко-
ято ни връща донякъде към началото на разказа приказка 
за Мойсей: по-голямата сестра продължава да се грижи за 
своя по-малък брат, като сега се опитва да коригира беди-
те от неговото „глупаво“ поведение. 

Разликата между Аарон и Мариам не само не се из-
глажда, но става още по-дълбока в стиховете, които след-
ват оттук нататък. Съучастието на Аарон очевидно не раз-
гневява Бога, защото той наказва единствено неговата сес-
тра. Бунтарството може да се прости на мъжете, ала не се 
прощава на жените, даже когато те са пророци. (Още по-
драстично става това твърдение, ако си спомним, че не 
друг, а именно Аарон измисля златния телец, докато Мой-
сей разговаря с Иахве на Синайската планина.) Божият удар 
идва светкавично: „Мариам биде обрината с проказа, като 
със сняг“. Тя остава така седем дни, отлъчена от групата 
на своите сънародници; жената заплаща опита да намеси 
логиката на семейните отношения във високата сфера на 
мъжките връзки с болест и стигма. Когато умира, няколко 
глави по-нататък, и бива погребана, текстът не реагира с 
никакво допълнение. Смъртта на Аарон в същото време е 

4 Вж.: Ostriker, Alicia Suskin. Feminist Revision of the Bible. Blackwell, 
Cambridge and Oxford, 1993, p. 45. 



64 Библейската жена 

отбелязана с трийсет дни на всеобщо оплакване - точно 
толкова, колкото получава Мойсей. 

Възможно е Божият гняв в реакцията към Мариам да 
ни се стори неоправдан и пресилен; впрочем той е такъв в 
много други случаи, далече не само с жени. Нека обаче 
направим опит да открием неговата (възможна) причина в 
контекста на вътребиблейската логика. Най-лесно ще бъ-
де, ако намерим поне още един подобен случай и напра-
вим сравнение. Това, което успях да открия, се намира в 
Четвърта книга Царства. Тук се разказват деянията на 
пророк Елисей, който върши всякакви чудеса, включител-
но мигновено лечение от проказа. Сред излекуваните е си-
рийският военачалник Нееман, благодарен човек, пожелал 
да се отплати с щедри дарове. Пророк Елисей ги отказва 
безпрекословно, но неговият верен слуга Геезий се чувства 
изкушен и някак в правото да поиска нещо за себе си: един 
талант сребро и две премени дрехи. Не е лесно обаче да 
излъжеш пророк. Елисей посреща Геезий с думите: 

...Време ли е да се взима сребро и да се взимат 
дрехи, или маслинени дървета и лозя, дребен или 
едър добитък, слуги и слугини? 
Нека, прочее, Неемановата проказа да се залепи 
на тебе и на потомството ти вовеки. И той из-
лезе от него бял като сняг от проказа. (IV Цар. 
5:26-27) 

Формулата, която превръща тези думи в причина за 
действие, изглежда така: „Време ли е (да се постъпва по 
този начин)?“ Когато я отнесем към времето на бягството 
от Египет, на безкрайното уморително бродене из пусти 
места, на нескончаемите проблеми - глад, жажда и преди 
всичко неверността на самия еврейски народ - тя придо-
бива следния смисъл: време ли е да се упреква Мойсей, 
когато се поставя на изпитание бъдещето на целия (бого-
избран) народ? Ясно е, че всеки отговор, закрепен в поле-
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го на високите колективни значения, ще каже не. Логиката 
на частното, на интимното, на „женското“ поведение ста-
ва изцяло неадекватна, пренесена в публичното простран-
ство с исторически и сакрален характер. И двете истории, 
които цитирах, я наказват, белязват и заклеймяват като бо-
лестно-анормална. 

Много различен е случаят с втората голяма фигура на 
пророчица; амбивалентността в отношението тук изчезва 
напълно, женското е уместно вписано в историческата ми-
гопоетика на старозаветния наратив. Книга Съдии Изра-
илеви разказва периода преди Монархията; времето меж-
ду XII и X век пр.н.е., когато дванайсет (поне толкова се 
приемат обикновено) еврейски племена заемат различни 
територии в палестинските земи. Всяко племе се ръково-
ди от „съдия“ - фигура, която е обединявала в себе си по-
литически, религиозни и законови функции; книгата извеж-
да различни образи на „съдии“, като нерядко ги представя 
властващи над целия Израил, което е твърде спорно. Из-
глежда обаче, че „племенният“ период е бил време, когато 
женската власт, по-скоро достъпът на жените до властта 
не се е поставял-под съмнение. Публичното пространство 
е било все още слабо развито и много от неговите функ-
ции са били синкретично свързани с пространството на 
семейните отношения. 

Пророчицата Девора, „жена Лапидотова“, живееща 
„под Деворина Палма“, е представена като силен и мъдър 
водач на евреите, съдия над целия Израил с безспорни зас-
луги за неговото оцеляване в един период на безконечни 
войни - вътре и вън, на смут и безредици. Освен всичко 
друго тя е поетеса и даже аед, ако съдим по лекотата, с 
която съставя песен послучай победата над врага и под-
робно разказва за перипетиите на станалите събития. (Тек-
стът на песента, както и в случая с Мариам, се смята за 
един от най-старите фрагменти на Библията.) Това ни връ-
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ща към нещо вече казано, към хипотезата, че жените в най-
древно време и поне сред евреите в Близкия Изток са из-
пълнявали функции с магически-ритуален характер, неиз-
бежно отнесен към (примитивната идея за) политическа 
власт. Ето как започва нейната песен, нелишена от оми-
ровски размах: 

Слушайте, царе, внимавайте велможи; аз ще пея 
и свиря на Господа, на Господа, Бога Израилев. 
... Нямаше у Израиля жители в селата, нямаше, 
докле аз, Девора, не въстанах, докле не въстанах 
аз, майка на Израиля. 
... Тогава на малцина от силните Той подчини на-
рода; Господ мен подчини храбрите. (Съд. 5:3,7,13) 

Повествователят със сигурност не вижда нищо неред-
но в това, че Йахве подчинява най-храбрите между мъжете 
на една (традиционно изобразявана в тематичната живо-
пис като стара) жена. Но не само толкова; именно тя тряб-
ва да избере подходящ военачалник, да му начертае план 
за действие, да му вдъхне амбиция. Всъщност Варак, най-
смелият между смелите еврейски мъже, има чувствителна 
нужда да бъде окуражен; в началото на четвърта глава го 
виждаме да се пазари с пророчицата, искайки да участва и 
тя редом с него в предстоящия бой: 

Варак й каза: ако дойдеш с мене, ще отида-, ако не 
дойдеш с мене, няма да отида... 
Тя (му) отговори: добре, ще дойда с тебе, само 
(знай, че) твоя не ще бъде славата в пътя, по 
който ще вървиш; защото в женска ръка ще пре-
даде Господ Сисара. И Девора стана и тръгна с 
Варака за Кедес. 

Сисара е чуждият военачалник, на когото предстои да 
бъде убит, наистина от жена, защото Девора е преди всич-
ко пророчица. Няма да обсъждам тук историята на тази 
жена, Иаил, искам само да отбележа удивителната прием-
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ственост на женската сила между две поколения и два мно-
го различни типа жени. Девора е стара, мъдра, еврейка, 
необикновено способна и властна; Иаил е млада, цветуща, 
чужденка (кенейка), обикновена жена от народа. Това, кое-
то ги обединява, е тяхната воля за действие - особено вър-
ху фона на хленчещия, доста инфантилен военачалник. Ако 
има „феминистки“ елемент в Библията, то той непремен-
но е тук. 

Въпреки че не са в състояние да достигнат авторитета 
и магическия размах, с който действат мъжете пророци, 
пророчиците все пак притежават нещо различно, непости-
жимо отвън, някакво неподражаемо знание, специфично за 
родовата им роля. То има подчертано ирационален, интуи-
тивен характер и може да избликва спонтанно, според пот-
ребността на конкретната ситуация. Има моменти, когато 
даже най-вещите свещеници и пророци не успяват да разбе-
рат Божия промисъл. Това са случаи на изключително нап-
режение за някой цар или за целия еврейски народ, изпра-
вен пред поредната заплаха за своето оцеляване. Тогава на-
ративът прибягва към помощта на жените пророчици. 

Четвърта книга Царства (22:14-20) разказва за цар 
Йосия, открил при ремонти на храма Господен тайнстве-
на книга с внушително съдържание. Нито той, нито пър-
восвещеникът Хелкия, нито някой от жреците разбира какво 
означава тя и доколко е истинна. Царят обаче намира ре-
шение; той изпраща делегация от петима видни мъже при 
пророчицата Олдама, която живее в Йерусалим. И тя наи-
стина пророкува замисъла (и текста) на Бога. Приема се, 
че разгаданата от Олдама книга е самото Второзаконие, 
„книгата на закона“, изречен непосредствено от Мойсей. 
След като я намира през осемнайсетата година на своето 
царуване (приема се 621 пр. н.е.), Йосия я превръща в ос-
нова за радикална религиозна реформа в стриктно яхвист-
ки дух. 
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Друга подобна история разказва Първа книга Царст-
ва (28:7-25). Тя се случва в самото начало на монархичес-
кия разцвет. Цар Саул е наредил да прогонят всички ма-
гьосници и гадатели от страната. Но Господ вече се е от-
върнал от него, не му помага във войната с филистимците, 
не му се явява ни чрез пророци, ни във видения. Съветват 
го - като краен опит за разрешение - да отиде за помощ 
при Аендорската магьосница, очевидно една от тези, кои-
то трябва да бъдат изгонени. Саул пристига там предре-
шен, посред нощ. Жената му извиква от другия свят сян-
ката на Самуил, неговия велик предходник пророк, ала то-
ва, което става ясно от сбъднатия разговор, не носи никак-
во утешение на Саул. И в двата случая женското чудодейст-
во внася разрешение в някаква екстремна ситуация, която 
не може да бъде овладяна със силата на разума и закона. 
И в двата случая женското знание е разположено по ръба 
на религиозната легитимност; неслучайно пророчиците 
клонят към преливане в групата на магьосниците. Стари-
ят Завет използва понятията магьосници и пророчици по-
някога синонимно, с равнозначно положително отноше-
ние, но друг път недвусмислено свързва магьосниците с 
умения, които не са разрешени от Бога, или направо с прек-
лонение пред чужди идоли и богове. Тенденция към по-
добно сливане не забелязваме при пророците. Както из-
глежда, женската свръхестествена сила винаги крие аспект 
на опасното, неовладяемото и трансгресивното; тя заплаш-
ва във всеки (неподозиран) момент да подрие границите 
на религиозната етика. 

Историята с Аендорската магьосница обаче не свър-
шва с разговора между Самуил и Саул. Тя продължава по 
много интересен и много „женски“ начин. Това, което ца-
рят чува от сянката, е толкова страшно, че го кара да изгу-
би целия си „мъжки“ кураж: 
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Тогава Саул изведнъж падна с цялото си тяло на 
земята, понеже се много уплаши от думите на 
Самуила; при това и сила нямаше в него, защото 
не беше ял хляб целия оня ден и цялата нощ. 
Тогава оная жена се приближи до Саула и видя, че 
той се беше много уплашил, и рече: ето рабинята 
ти послуша гласа ти, изложи живота си на опас-
ност и изпълни заповедта, която ти ми даде: 
сега, моля, послушай и ти гласа на твоята раби 
ня: аз ще ти предложа къшей хляб, хапни си, и 
ще имаш сила, кога тръгнеш на път. 

Думите на пророк Самуил (те предричат решението 
на Бога да накаже народа и да погуби Саул) преобръщат 
изцяло разположението на силите в тази мъжко-женска, 
царско-магьосническа история. Царят попада в ролята на 
изплашен, безпомощен и преследван човек, докато жената 
извън закона успява да му се притече на помощ. Още в 
самото начало тя е показала смелост, преданост и чувство 
за отговорност, съгласявайки се да йомогне на Саул, като 
рискува своя собствен живот. Сега, когато ролите са се 
оказали разменени, текстът сблъсква два различни режи-
ма на нравственост в човешкото поведение. Господарско-
то, агресивно, „мъжко“ отношение на Саул е посрещнато 
от интимното, състрадателно и сърдечно поведение на же-
ната магьосница. Този „къшей хляб“, който тя предлага на 
изплашения човек, се оказва богата трапеза, сръчно и бър-
зо приготвена. Жената заколва своето „угоено теле“, за-
месва и опича погача, нарежда масата, поканва царя заед-
но с всичките му слуги да похапнат, след което ги изпраща 
в обратния път. Така се посрещат близки хора, желани прия-
тели; това е среща между роднини. В поведението на геро-
инята се възражда моделът на семейните отношения, ро-
дово-племенният домашен живот, който е предхождал су-
ровите закони на царско-държавната институция. Не ис-
торическата необходимост и не политическите потребнос-
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ти диктуват нейното отношение; нормата на „човешкост 
в този случай може да бъде наречена милосърдие. 

Още по-интересна става историята с това, че „сърдеч-
ното“ поведение на жената магьосница не е просто спон-
танен изблик на съжаление към нещастието на един разт-
реперан човек. Начинът, по който тя разговаря, самочувс-
твието, с което го убеждава в своята правота, интелигент-
ната разумност на доводите - всичко това показва силен 
характер и навик за власт, изграден върху превъзходство-
то на нравствените способности вместо на йерархичните 
и бюрократични закони. Именно тази сила на жената про-
рочица, нейната лична и „нравствена“ власт, независима 
от нормите в публичното пространство, можем да видим 
като обща черта в образите на героините от трите исто-
рии до този момент. Мариам, Девора, Аендорската ма-
гьосница свидетелстват за един модел на женско присъст-
вие (безспорно изключителен, но все пак системно нали-
чен) в ранните книги на Стария Завет, който доказва склон-
ността на древноеврейското общество да разпознава ин-
дивидуалността на човека независимо от границите на по-
ла и социалната принадлежност. 

Дали обаче става въпрос за признание към „човеш-
костта“ на жената, за някакъв особен, „еврейски“ вид пър-
вичен демократизъм в отношението към нея? Мислител 
като Левинас е убеден точно в това. В своите разсъждения 
върху еврейството и жената, след като въвежда „очарова-
телните женски фигури на Стария Завет“: Мариам, Дево-
ра, Тамар, Ноемин, Рут и т.н., той обобщава: „Далече сме 
от онези условия, които доминират в Ориента - там, в сър-
цето на една мъжка цивилизация, жената се оказва изцяло 
подчинена на мъжките прищевки, нейната роля е сведена 
да това да разкрасява и разведрява тежкия живот на мъ-
жете“. Според Левинас жената в Библията има онтологи-
чен статут, тя е една от „категориите на Битието“ въпреки 
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нейното по принцип „тайно присъствие, на ръба на неви-
димостта“. Смисълът на „женскостта“ е в това да допълва 
живота, да попълва изначалната, „универсална“ празнота, 
родена от сблъсъка с „нечовешкото“ в човешкото битие.5 

Онтологическата теория на Левинас е, разбира се, съб-
лазнителна, но силно (макар и красиво) патриархална; тя 
напомня с нещо концептуалисткия есенциализъм на еврей-
ската мистика от доста по-ранно време. В тази глава поне 
няма да спорим с нея, а ще се опитаме да видим библей-
ската ситуация с други очи, откъм по-прагматичната (опо-
зиция на антропологическите и филологическите мотиви. 

Нека да тръгнем от една дискурсивна формула, с коя-
то библейският текст означава своята представа за Иахве: 
„Господ благ и милосърден“. Формулата се употребява по-
следователно и упорито във всички части на Библията, не-
зависимо от спецификата на историческите, религиозните 
и литературните обстоятелства в отделните книги. Тя оз-
начава единствено присъствието на Бог, никога на човеш-
ко същество, и очевидно фиксира неговите най-характер-
ни качества, отнася се към онтологичния статут на божес-
твеното, ако парафразираме Левинас. Малко по-точен пре-
вод на формулата ще се получи, ако обърнем реда на две-
те определения: милостив и благ (всъщност двете понятия 
са много близки едно до друго, например милостив и със-
традателен, дори милостив и милосърден). Ивритската ду-
ма за първото между тях е rahum, тя се получава от корена 
rhm, проявявам милост. Оттук тръгват множество други 
определения и съществителни имена, обикновено нарица-
телни, но с възможност да се превърнат в собствени. Така 
например от брака на пророк Осия с блудницата Гомер се 
ражда дъщеря, наречена според повелята на самия Бог 770-
рухама или Loruhama - Не-надарената с милост, в бъл-

5 Levinas, Em. Difficult Freedom. Essays on Judaism. The John Hopkins 
University Press. Baltimore, 1990, pp. 31-33. 
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гарския превод - Непомилувана, тъй като Бог заявява „ня-
ма вече да помилувам дома Израилев“ (Ос. 1:6). 

В Трета книга Царства 3 срещаме известния случай, 
в който цар Соломон разделя едно малко дете между две 
жени, претендиращи едновременно да бъдат негови май-
ки. В един краен момент на правораздавателното прозре-
ние той изважда меча си и понечва да разсече детето, за да 
получат по половин син и двете жени. Тогава едната от 
тях, разбира се, истинската, се отказва от своята полови-
на, защото „цялата й вътрешност се бе развълнувала от 
жалост към нейния син...“ Думата на иврит, преведена с 
вътрешност, е rahamim; тя наистина може да означава вът-
решности, но също така състрадание, милосърдие: „ней-
ното милосърдие се затопли, разнежи“, както казва един 
стандартен английски превод. Едва след появата на тер-
мина rahamim текстът използва думата майка: „тя е него-
ва майка...“ 

Историята със Соломон и двете блудници ни предла-
га ключ към разбирането на семантичната парадигма, про-
изтичаща от корена rhm. Библейският текст използва ме-
тафоричен начин, за да означи един важен модел на чо-
вешка (в същото време богоподобна) нравственост, един 
конкретен модус на Божието подобие у човека. Това е спо-
собността да пребиваваш в света чрез любов; човешкото 
като умение за състрадателна развълнуваност; милосър-
дие, което идва отвътре, всъщност то е едновременно вът-
ре и вън, защото същата дума милост, употребена във фор-
мата за единствено число - rehem, означава утроба. Ми-
лостта идва от най-вътрешната локализация на човека, от 
неговата утроба. Rahum, милостив (милосърден) е този, 
който мисли външния свят чрез своята вътрешност; този, 
който може да побере външното вътре у себе си и да пре-
върне своето „вътре“ в чуждото „вън“. Не е трудно да на-
зовем парадигматичния носител на милосърдната функ-
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ция - жената майка, Жената в еврейското общество. „Ко-
ренът rhm пътува през традицията на Израел, за да устано-
ви една важна метафора на библейската вяра - пише тео-
ложката Филис Трибъл; - семантично движение от утро-
бите на жените към състраданието на Бог“. И също така: 
„тази метафора предполага значението на любовта като 
себераздаващо се участие в живота. Утробата защитава и 
храни, но не обсебва и контролира.“6 Мотивирана от свое-
то милосърдие (чието място е „вътре“, то самото е „вът-
решност“), майката в историята с цар Соломон е способ-
на да забрави справедливостта, да отхвърли правосъдие-
то, закона, регулиращ човешките отношения със силата 
на властта. Нейната „милост“ е явление от различен поря-
дък; тя предхожда и в сюблимни моменти успява да кори-
гира събитията в режима на социалните практики. Това ни 
отвежда назад, към милосърдието в онтологическата ха-
рактеристика на Бога-Отец. Бог, можем да кажем, е цели-
ят вътрешност: той съдържа в себе си целия свят, тъй 
както утробата на жената съдържа детето. Това прави два-
мата (Бог и жената) парадигматично способни да чувст-
ват по един изключителен, трансцендентен начин - недос-
тижим за законите, непоместен в пространството на соци-
алната власт. 

И все пак, когато говорим за „женски“ аспект в харак-
теристиката на Бога (при все, че можем да мислим въпро-
са по начин, по-релевантен на неговата - всъщност нес-
бъдната - теологическа мотивация, казвайки божествен 
аспект на женската същност/природа), трябва да не заб-
равяме, че той не се отнася към половата детерминира-
ност на жената, още по-малко към нейната исторически 
конкретна позиционираност в различни прояви на библей-
ския свят. Макар че тръгва отвътре на женското, от утро-

6 Trible, Ph. God and the Rhetoric of Sexuality. Fortress Press, Philadel-
phia, 1980, p. 56, p. 33. 
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бите на жените, милостта представлява белег на трансцен-
дентното поведение, който се конституира еднакво за два-
та пола, стига да съществува подходящата ситуация; в то-
зи смисъл бихме могли да говорим за нейния родов харак-
тер. Ето например Йосиф, който вижда за пръв път, в Еги-
пет, своя „едноутробен брат Вениамин“. Развълнуван до 
непосилност, той се оттегля в една вътрешна стая, за да 
заплаче: „защото любовта към брата му се разпали, и той 
беше готов да заплаче; па влезе във вътрешната стая и плака 
там“ (Бит. 43:30). Буквалният превод на древноеврейската 
фраза би бил малко по-специфичен: „защото се затоплиха 
(hmr) неговите вътрешности“. Той е почти идентичен с опи-
санието на чувствата, които изпитва майката от разказа в 
Царства. Виждаме, че не само майчините чувства са „ми-
лостиви“, такива могат да бъдат и братските, защото са 
част от общата парадигма на семейните, интимни, „утроб-
ни“ (неслучайно Вениамин е единственият „едноутробен“ 
брат) отношения. 

Многострадалният Йосиф, виждайки своя „истински“ 
брат, сина на майка си, се оттегля, за да заплаче. Сълзите, 
плачът, изобщо жалостивите преживявания в приповдиг-
нат емоционален режим са характерни за развълнуваните, 
милостиви мъже толкова, колкото и за жените в библей-
ския текст. Те са специфичен начин на поведение, отреден 
за пророците; самото пророчество е способност за божес-
твена развълнуваност, необяснима склонност към състра-
дателно съучастие в живота на другите хора (даже когато 
някой отказва да я поеме, както в случая с Йона). Можем 
ли тогава да кажем, че „особените“ мъже, включително 
еврейският Йахве в неговата доминиращо мъжка дискур-
сивна представеност, са били обдарени (ангажирани) с ка-
чества, „нормално“ приписвани на жени? Според мен пъ-
тят на разсъждение в този случай трябва да бъде обратен. 
Бог и мъжете пророци са получили „женски“ качества не 
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защото (и не когато) тези качества са се възприемали като 
присъщи на жените в еврейското общество, а преди да е 
станала окончателен факт половата (всъщност родовата) 
подялба на човешките качества. Милостта е белег на ед-
на синкретична примитивна представа за възвишеното чо-
вешко. Тя представлява религиозна характеристика още 
преди да се е оказала родово подредена в областта на со-
циалните отношения, преди да е била фиксирана изобщо 
потребността от полова подялба на оформилите се родо-
ви роли. Сега вече бихме могли да се върнем към изходна-
та точка на нашите разсъждения, като кажем, че силата и 
властта „отвътре“, специфични за жените пророчици, са 
спомен/белег от едно примитивно, синкретично състояние 
на човешкото, което предхожда яростната подредба на 
мъжко и женско, на мъжка сила и женска прелест в биб-
лейския свят. 

Тази хипотеза е в състояние да предложи решение на 
още един библейски проблем: тя ще ни обясни защо с нат-
рупването на книги в Стария Завет пророчиците почти на-
пълно изчезват от разказаните истории, стават невидими 
за вниманието на повествователите/редакторите на текс-
та. Едно детайлно претърсване глава по глава може би ще 
съумее да открие някакви назовавания, но те по принцип 
ще бъдат бегли, фрагментарни и анонимни. Така се случва 
например в книгата на пророк Исайя. Там - в един-един-
ствен стих - героят разказва за своя „роман“ с безименна-
та пророчица, която му ражда син с многозначителното 
име Магер-шелал-хаз-баз (Ис. 8:3). Сложното име е всъщ-
ност пророчески разказ (една по-мистично ориентирана 
интерпретация навярно би казала, че това, което се ражда 
от двама пророци, е самото пророческо слово, способност-
та за провиденчески наратив). То означава „грабеж бърза, 
плячка тича“, защото - така разпорежда Бог, - преди още 
детето да се научи да казва „мамо“ и „татко“, Сирия и Са-
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мария ще бъдат разорени от асирийския цар. Можем да 
забележим, че присъствието на посочената пророчица все 
още не предизвиква учудване, неодобрение или друга проя-
ва на отрицателно отношение; както изглежда, през VIII в. 
пр. н. е. способността на отделни жени да общуват с Бога 
е била съхранена като традиция в еврейското общество. 

Около хилядолетие по-късно ситуацията с жените про-
рочици ще се окаже доста различна, ако съдим според но-
возаветния текст, от една страна, според нормативната сис-
тема на християнските отношения, наложена около края 
на II в., от друга страна. Що се отнася до текста, до кано-
низираната наличност на християнско повествование, тук 
все пак ще успеем да срещнем названието пророчица, но в 
твърде различен смисъл. Късната книга Деяния на свети-
те апостоли разказва как Павел със своите ученици оти-
ва в Кесария. Там той отсяда в къщата на един много бла-
гочестив баща, Филип благовестник, който има „четири 
дъщери девици, които пророчествуваха“ (Деян. 21:9). Не 
разбираме нищо повече - нито как се казват тези момиче-
та, нито дали профетичната дарба е някак свързана с тях-
ната девственост. На Павел обаче му върви да среща про-
рочици. Отново в Деяния се разказва, този път малко по-
подробно, още един подобен случай. 

В град Тиатир апостолът среща „една слугиня, която 
имаше дух да предрича и докарваше голяма печалба на 
своите господари с врачуването си“. Виждайки Павел и не-
говите ученици, тя разпознава в тях присъствието на Бога 
и започва да ги следва навсякъде, като „викаше и думаше: 
тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват 
път за спасение“. Цялата тази креслива история скоро до-
сажда на Павел; „отегчен“, той заповядва на духа да изле-
зе от жената с нелепо екстатичното поведение. В края на 
разказа едва ли има някой доволен освен „отегчения“ Па-
вел: слугинята загубва благоволението да чува свише, ней-
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ните господари - своя допълнителен доход, а град Тиатир 
- може би последната си пророчица. (Деян. 16:16-18). Ис-
торията напомня с нещо онзи евангелски епизод, в който 
Христос заповядва на злите духове да напуснат обзетите 
хора и те се вселяват (като ги подлудяват) в стадо свине. 
Заслужава си да останем още малко при нея, особено вър-
ху фона на по-рано разказаните старозаветни истории. 

Първата впечатляваща разлика идва от начина, по кой-
то жените постигат комуникация с Бога. „Старите“ про-
рочици общуват непосредствено с Иахве, те имат достъп 
до Божия замисъл, тяхното слово е откровение и би могло 
да окаже въздействие върху живота на цялото общество. В 
тиатирския случай слугинята е просто „обзета“ от дух, тя 
говори под неговата (чужда) диктовка и не бихме могли да 
кажем каква е точно посоката - положителна или отрица-
телна - спрямо намеренията на Иахве, в която ще се ин-
терпретира поведението на тази мистична сила. „Духът“ в 
никакъв случай не е духовното, нито душевното - така както 
ги разбира самият Павел в неговите Послания. Той се от-
нася по-скоро към анимистичните езически практики на 
древните магически ритуали; жената слугиня не може да 
бъде „пророчица“ в старозаветния смисъл на използвано-
то понятие; тя е врачка или гадателка, а нейното поведе-
ние едва ли би било легитимно в зоната на „добрия“ хрис-
тиянски живот. 

Духът на жената или „женският“ дух, от друга страна, 
очевидно е по-нисш и подвластен на силата, която при-
тежава истинският апостол/пророк. Той подлежи на екс-
проприация - може да бъде контролиран, изгонен или из-
зет от своето временно обиталище - женското тяло. Нищо 
не ни стимулира да мислим, от трета страна, че текстът 
вижда някаква постоянна, есенциална връзка между женс-
кото тяло и „женския“ дух: тяхното съвместяване (тяхната 
съвместимост) има по-скоро произволен характер, без да 
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предполага наличието на „личност , на някаква конкрет-
на/адекватна индивидуалност у героинята, така както бе-
ше в случаите с Мариам, Девора или с Аендорската про-
рочица. В същата посока на разсъждение можем да проче-
тем и споменатите дъщери девици от дома на кесарийс-
кия Филип. И там, както изглежда, става въпрос за гада-
телска дарба, спонтанно възникнала и домашно възпита-
на в пространството на родовите умения, а не за проро-
чество в старозаветния смисъл на думата - общуване с 
Бог в полза на целия колектив. 

Всичко това ни кара да си зададем по-конкретно въп-
роса: съществува ли жена пророк в християнския смисъл 
на тази представа и, ако отидем още крачка напред - въз-
можно ли е да има апостол жена? И тук вече ще забеле-
жим едно многозначително разцепване (включително се-
мантично, вътре в самия текст) между „теорията“ на ново-
заветното слово и практиката на неговите последствия. 
Според самодефиницията на Павел пред коринтяните апос-
тол е този, който е виждал лично Христос и след това е 
поел доброволно пътя на благовестието (1 Кор. 9). Нача-
лото на книга Деяния разказва как е избран за апостол Ма-
тия на мястото на отпадналия, „пръснал се по средата“ 
посред своята нива Юда. Условията са да е бил заедно с 
другите ученици „през цялото време, докато пребъдваше 
и общуваше с нас Господ Иисус“, а след това да стане „сви-
детел на възкресението Му“ (Деян. 1:21-22). Според това, 
което разказват четирите новозаветни Евангелия (и много 
повече други, отпаднали от канона), има жени, които за-
доволяват всички изброени дотук изисквания. Те придру-
жават Исус по целия път от Галилея до Йерусалим, при-
състват на възкресението, дори свидетелстват за него, а 
след това продължават да пребивават в групата на други-
те ученици и да вършат всичко наравно с тях. За това спо-
менава самата книга Деяния: непосредствено след възне-
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сението единайсетте апостоли, изредени поименно, се връ-
щат в Йерусалим. Тук „те всички единодушно прекарваха 
в молитва и моление с някои жени и с Мария, майка на 
Иисуса...“ (Деян. 1:14). 

Ритуалната практика в ранните християнски общини 
- преди да се е наложил процесът на окончателното „нор-
мализиране“ - е много пъстра и нерядко допуска да съ-
ществуват жени - „проповедници на благовестието“, как-
то би казал Павел, жени - носители на керигматичното 
слово; там жените изобщо „не са маргинални фигури, но 
заемат водачески роли като апостоли, пророчици и миси-
онери“7. Това принуждава „истинските“ свещеници да во-
дят упорита и настъпателна битка с еретичните практики. 
Ортодоксалният епископ Иреней например пише с мрач-
на ирония за социалното влияние, което оказват еретичес-
киге учения специално върху жените; според неговото сви-
детелство има секти, в които жените говорят като проро-
ци, разкриват пред цялата общност това, което „Духът11 

им е завещал.8 Още по-импулсивен и категоричен се оказ-
ва Тертулиан: „Тези жени еретички - колко са само нагли! 
У тях няма никаква скромност: те са достатъчно дръзки, 
за да поучават, да се намесват в спорове, да призовават 
сенки, да се наемат с лечение и - нищо чудно - дори да 
кръщават!“9 Особено яростна е атаката на Тертулиан сре-
щу много известната по онова време, живееща в Северна 
Африка Марцилина. „Тази усойница“, както той я нарича, 
скандализира своите правоверни съвременници, като ръ- 

7 Fiorenza, Elizabeth Schussler. Women in the Early Christian Move-
ment. In: Christ, C. and J. Plaskow, eds. Womanspirit Rising. Harper, San 
Francisko, 1979, p. 89. 

8 Irenaeus. Adversus Haereses (WW. Harvey, ed.). Cambridge, 1857, 
1.13.7. 

9 Tertullian. De Praescriptione Haereticorum (E. Oethler, ed.). Lipsius, 
1854, p. 41. 
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ководи християнската конгрегация (заедно с другия й во-
дач, Марцион; не виждаме ли тук следи от древната, но 
също така гностически разпространена, идея за андрогин-
ното съвършенство на избраната личност?), ръкополага 
жени за свещеници и дори пътува за Рим, където предста-
вя своята група (карпократската) - езотеричен кръг, който 
твърди, че е получил Учението непосредствено от Мария, 
Марта и Саломея. Друга известна пророчица от същото 
време е Филумена. За нея разказвали, че си е наела мъж 
секретар да записва вдъхновените й прозрения.10 

Недоволството на Тертулиан и на епископ Иреней без-
спорно е искрено, но то всъщност влиза в противоречие с 
онова, което се казва в новозаветния текст. Ако прочетем 
малко по-внимателно книга Деяния, ще видим, че докато 
пророкуват например, „еретичките“ не правят нищо, което 
не е (било) предвидено за тях от самия Бог. Не друг, а сами-
ят Петър цитира пророк Иоил точно на Петдесегница: „и 
ето, в последните дни, казва Бог, ще излея от Моя дух върху 
всяка плът; синовете ви и дъщерите ви ще пророчествуват...“ 
(Деян. 2:17). Жените по принцип имат право да пророкуват, 
когато са християнки, защото силата на Божия дух превръ-
ща всеки християнин в потенциален пророк - независимо 
дали е мъж, или жена, а самото пророчество е един от най-
важните дарове на Духа. „Тъй, един след други, можете всин-
ца да пророчествувате, та всички да се поучават и всички да 
се утешават“, пише апостол Павел до коринтяните (I Кор. 
14:31); „Желая всички вие да говорите езици, а още повече 
да пророчествувате, защото, който пророчествува, по-го-
рен е от оногова, който говори езици...“ (I Кор. 14:5). И още 
един път, съвсем недвусмислено споменава „всяка жена, коя-
то се моли или пророкува...“ (I Кор. 11:5). 

Ако се върнем отново към християнските общини през 
първите няколко века, ще видим, че практиката на женско-

10 Tertullian, op. cit., 6.30. 
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то пророкуване е била разпространена не само сред сек-
тите с „хетеродоксална“ религиозна насоченост, а е същес-
твувала даже там, където жените по принцип не са били 
допуснати да свещенодействат. Ръкопис от III в., известен 
като „Апостолски правила“, разказва за храмовата прак-
тика на една община, разположена по делтата на река Нил. 
Там, сред свещениците, които извършват богослужение, 
се срещат известен брой вдовици със специална задача: те 
постигат комуникация между света на хората и милостта 
на Бога. Получавайки откровения от тези, които се смятат 
грешници, те се молят (застъпват) за тях пред Него. Това 
са двете функции застъпничество и пророчество, смята-
ни от по-великодушните (в разпределението на родовите 
позиции) християнски мислители като присъщи за „при-
родата“ на жената. Вече в днешно време Диохлийският 
епископ Калистос Уеър обобщава тази насока на разсъж-
дение по следния начин: „много жени по силата на своя 
дар за интуитивно проникновение са специално благосло-
вени да служат като застъпници и пророци“11. Става въп-
рос за две „типично женски харизми“. Те, от своя страна, 
се отнасят към специфичната дейност на Светия дух в плана 
на спасението. Ако има аспект в целостта на Светата Трои-
ца, който би могъл да се свърже със „същността“ на жен-
ското в неговото умение да постига епифания, това е имен-
но Духът. Той се отнася към способността за спонтанно, 
интуитивно проникновение, явява се в готовността за са-
мопожертвователност и себераздаване, легитимира доб-
родетелите на онова „безмълвно, скрито и невидимо при-
съствие“12, което характеризира мястото на жената в хрис-
тиянския свят. 

“ Вж. Калистос Уеър. Мъжът, жената и свещенството на Хрис-
тос. В: Елизабет-Бер Сижел, Калистос Уеър Жените в Православна-
та църква. Силистра, 2002, с. 60. 

12 Пак там, с. 62 
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Всичко това ни връща към изходната позиция на пат-
риархалното мислене: жените са способни да постигат не-
посредствен контакт с божественото само тогава, когато 
той се осъществява в областта и със средствата на интуи-
тивното, нерационалното, спонтанното преживяване. В 
ранните книги на Стария Завет това преживяване не изис-
ква непременно „скрито и безмълвно присъствие“ в полза 
на „човека“, т.е. мъжа; то може да бъде свързано с висок 
социален авторитет и даже с конкретни прояви на полити-
ческа власт. В традицията на ортодоксалното християнст-
во обаче няма нито една жена апостол; жените не могат да 
проповядат, да получават откровения, да дават причастие, 
да свещенодействат... Разказите за Мариам и Девора по-
тъват в далечината на легендарно-митологическото ска-
зание. 



БИВАЛО ЛИ Е НЯКОГА ТАКОВА НЕЩО... 
Женското тяло като сцена на ужаса 

Когато Елизабет Кейди-Стентън, една от първите аме-
рикански феминистки, написва в края на XIX век своята 
необикновена Библия за жената - коментари върху оне-
зи части на Библията, които разказват истории на жени,1 

тя почти не намира думи, за да представи една особена 
група текстове. В тях наистина основните фигури на по-
вествованието са героини, но те все пак не трябва да бъдат 
включвани, защото деградират и унижават жената, защо-
то разказват нейното присъствие в мизогинистични, сек-
систки термини, бихме казали днес. 

Безспорно е, че в Стария Завет съществува такъв тип 
текстовост, такъв наративен модел, в който жената се оказ-
ва подложена на болка и унижение, на откровено насилие, 
завършващо нерядко със смърт. Това са разкази, известни 
с названието Texts of Horror, „текстове на ужаса“, въведе-
но във феминистката библеистика от Филис Трибъл. Не 
можем просто да ги „прескочим“, както постъпва Леви-
нас, за да формулира необичайната родова толерантност 
на юдаизма; не можем да ги забравим, както прави тради-
ционната християнска екзегетика. В същото време обаче 
опитът да ги четем психологически непосредствено, в пря-
ка идентификация с ужаса на женското преживяване, ми се 
струва редуктивистично-неадекватен спрямо митологич-
ната (алегорична) природа на библейския текст. Така пос-
тъпва най-често феминистката екзегетика. Веднъж поели 
по този път, неизбежно ще трябва да възкликнем като Ру-
со, коментиращ една „ужасна“ библейска история от си-
гурната дистанция на своя просвещенски морал: „О, зло-
чести хора, вие, които разрушавате собствения си вид чрез 

Cady Stanton, El. The Woman's Bible. New York, 1898. 
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удоволствията, предвидени да го възпроизвеждат, нима не 
успя тази умираща красота да възпре жестоките ви страс-
ти?“2 И все пак виждаме как Русо - въпреки искреното си 
възмущение, но в също така искрена идентификация с ро-
довата логика на библейския текст, успява да мисли мъже-
те като (злощастни) хора, а жените - като (умираща) кра-
сота. 

Остава въпросът - как да постъпим тогава? Как да 
прочетем текстовете на ужаса отвъд безразличието, но без 
да попаднем в капана на наивното съучастие, забравяйки, 
че става дума за разказ с религиозен, митологически, ис-
торически, литературен и прочие „отстранен“ характер? 
Можем ли - без да си затваряме очите пред ужаса, да го 
прочетем като символична практика с по-далечни значе-
ния? Нищо не ни дава основание да се съмняваме в спо-
собността на някогашните „библейски“ евреи да са били 
ужасявани, да са реагирали с потрес, със стъписване пред 
агресията на тези текстове. Целта още тогава трябва да е 
надхвърляла наивната репрезентация на непосредствена-
та действителност - една употреба на ужаса, която отвеж-
да към внушения с по-общ религиозен, исторически и ек-
зистенциален характер. 

Повечето от разказите са концентрирани в книгите Съ-
дии Израилеви и Царства, писани в периода, когато са 
протичали или са били вече факт разрухата на Монархия-
та, поробването и заточението във Вавилон. Време, когато 
„небето е пропадало“ над евреите, по израза на една биб-
лейска изследователка.3 Наративът в тези книги нерядко 
следва приказно-митологични изобразителни тактики. По 

2 Rousseau, J.-J. Oeuvres Completes. Vol. 2. Paris, Gallimard, 1964, pp. 
1214-1215. 

3 Frymer-Kensky, T. The Bible and Women's Studies. In: Feminist Per-
spective in Jewish Studies. Yale University Press, New Haven and London, 
1994, p. 30. 
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принцип той използва екстремното, даже невероятното 
според житейската логика, за да символизира историята 
като сбъдване на необикновени събития. Успоредно с по-
казването на изнасилени, нарязани, жертвено умъртвени 
жени срещаме героини с „партизански“ характер, готови 
символи на умението за героизъм като кенейката Иаил -
жена, която убива вражеския военачалник Сисара с чук и 
подострено колче. Освен тях съществуват жени-прелъсти-
телки, включително най-типичната femme fatale - Далила. 
Още по-странен изглежда фактът, че именно тук, във Вто-
ра книга Царства, се появява според изследователите па-
радигмата „умна жена“; разказвачът въвежда нейното на-
личие и значение в цяла поредица от анонимни фигури на 
библейския свят. От всичко това можем само да разберем, 
че трябва да пристъпваме предпазливо, защото текстът е 
съзнателно многозначен и надхвърля опитите да бъде раз-
бран във фокуса на някаква еднопланова телеологическа 
операция. 

Може би най-“меката“ между всички истории, които 
следват оттук нататък, е тази с Агар, небезизвестната ро-
биня на Сара, съпругата на Аврам. Разказът за Агар е в 
същото време разказ за Сара; двете жени са неразривно 
свързани в перипетиите (и навярно в символичния сми-
съл) на тази история. 

Фабулата може да бъде сглобена от части на две гла-
ви: Битие 16:1-6 и Битие 21: 9-21. След дълго (и със си-
гурност унизително) безплодие Сара (която после ще ста-
не Сарра) предлага да изпрати в шатрата на мъжа си Ав-
рам (който после ще стане Авраам) своята „слугиня егип-
тянка на име Агар“. В това няма нищо странно: обичайно-
то право е позволявало на бездетни жени да получат рож-
ба от своя съпруг, но чрез телата на други жени (робини). 
Изглежда, че в това има дори някакво предизвикателство, 
продуктивно за наратива, защото скоро след Сара по съ-
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щия начин ще постъпи и друга жена матриарх, Рахил. В 
Битие 30:3 тя се обръща към съпруга си Яков с типични 
до формула думи: „Ето слугинята ми Вала: влез при нея; 
нека тя роди на скута ми, та и аз да имам деца от нея“. 

Така - през скута на Сара и шатрата на Аврам - Агар 
се сдобива със син, когото ще нарекат Измаил. Ала типът 
властови отношения, който кара жените да разменят тела-
та си според йерархията на социалните отношения, извед-
нъж заработва в нежелана посока. Египтянката се оказва 
твърде добра ученичка на еврейските отношения; придо-
била заветния син, тя започва да презира сурогатната май-
ка. Механизмът продължава да действа в поведението на 
Сара, която на свой ред предприема унижения и тормоз -
дотам, че Агар избягва, но само за да срещне на пътя си 
еврейския Бог, който й обещава да породи многобройно и 
силно племе от нейния син (бъдещите измаилити). Това на 
практика е завет: Иахве сключва с една жена чужденка точ-
но такъв завет, какъвто е вече сключил с Аврам. 

Във втората част на историята 90-годишната Сара е 
придобила син, но това само прибавя нов вид омраза и 
ревност към робинята с нейния Измаил. Аврам си измива 
ръцете от конфликта между двете жени; по съвета на Бог 
той изоставя Агар в ръцете на своята законна съпруга. Не 
след дълго я виждаме заедно с детето, прогонени, да се 
скитат из пустиня Вирсавия с малко хляб и вода. Когато 
водата свършва, двамата са изправени пред реалната пер-
спектива да умрат от жажда и пек. Тогава: 

... тя остави детето под един храст, 
и отиде, та седна надалеч, колкото един стрелей 
от лък. Защото тя рече: не искам да видя смърт-
та на детето. И седна (надалечко (срещу) него) и 
викна, та заплака. 

Това е първият път, в който се чува гласът на Агар. 
Ужасът от смъртта на детето я кара да проговори. Нейна-
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та участ побира всички типични аспекти на насилието, 
„нормално“ предвидено за библейска жена: чуждоплемен-
но робство, сексуална принуда, социален тормоз... Агар е 
жената, която няма право на своето тяло - утроба за въз-
производство на патерналния род. Няколко siena по-късно 
тази история ще се превърне във философска теория: Арис-
тотел с безкомпромисната метафора на жената утроба, же-
ната съд. Библейската случка завършва щастливо: в пос-
ледния момент се намесва Бог, произвеждайки кладенец с 
жива вода. 

Един от най-амбивалентните аспекти на историята с Агар 
представлява напълно „неженският“ модел на отношения 
между двете жени. В неосъзнатата разноплановост на своето 
алегорично внушение текстът говори и за това, че всяка по-
тисната, второстепенна група интериоризира властовите за-
кони на доминиращия модел. В подобна ситуация социална-
та разлика може да изиграе ролята на полова опозиция. Бла-
годарение на своето класово превъзходство Сара представя 
този тип отношения, от който тя самата като жена е запла-
шена. Текстът не само внушава - той ни разказва - дори и 
това. Два пъти - веднъж в Египет преди нашата случка, вто-
ри път - вече след нея, в Герар, Сара попада в ситуация, ана-
логична на тази с Агар. Тъй като тя е „жена красива“, а пък 
Аврам не изглежда човек, който би пожертвал личното си 
благополучие и най-вече имота си заради нея, египетският 
фараон и цар Авимелех я вземат последователно за налож-
ница в домовете си. Налага се Бог да спасява честта на Ав-
рам. Робството и страхът не възпитават благородство и доб-
родетели - говори текстът в един от плановете на алегорич-
ното си внушение. Насилената жена е склонна да върши на-
силие. Начините тук са въпрос на средство: да си припом-
ним възгордяването на самата (робиня) Агар. 

Още в самото начало казах, че историята с египтянка-
та Агар трябва да бъде разбрана като история на Агар-и-
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Сара. Всичко ни кара да подозрем, че фабулната зависи-
мост отвежда към някаква символична свързаност между 
двете жени. Веднага щом надхвърлим идеята за наивна (ми-
метична) репрезентация, вече можем да мислим „отдел-
ните“ образи като аспекти в съставната цялост на някакъв 
алегоричен конструкт. 

Нека да тръгнем от символичните функции на всяка 
отделна фигура. Няма съмнение, че Сара е най-типичният 
образ на матриарх, с който ни среща библейският текст; 
тя е Майка на еврейското племе и още по-важно - „майка“ 
на тези, които би трябвало да четат историята с Агар и 
Аврам. Между нея и „тях“ протича задължителен иденти-
фикационен процес. В това отношение Старият Завет е дос-
татъчно експлицитен: само през тялото/волята на Сара-Сар-
ра става възможна историята на целия еврейски народ и 
всичко (странно) в нейното поведение следователно тряб-
ва да бъде телеологически („исторически“) оправдано. 

Агар на пръв поглед изглежда чуждата, нежелана, ма-
лоценна жена: египтянка и робиня. Но само на пръв пог-
лед, защото именно „малоценните“ качества успяват да я 
превърнат в символически пълноценен герой. Противно 
на онова, което бихме успели да наречем „етническа логи-
ка“, древните еврейски читатели трябва да са я възприе-
мали с нескрита симпатия и откровено съчувствие. Мора-
лът и обичайното право на това общество са им повелява-
ли да освобождават своите и да подпомагат чуждите избя-
гали роби. Библията сама по себе си е достатъчно експли-
цитна в показването и упорита във формирането на подо-
бен морал. Древните израилтяни по принцип са се смята-
ли чужденци сред останалите народи в района и избягали 
роби според (митологията на) своята историческа принад-
лежност. Идентификацията с Агар тогава трябва да е има-
ла много силен алегоричен контекст. Едновременно с ро-
довата им принадлежност към Сара, всички евреи се чув-
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стват Агар; тя е образ на целия еврейски народ: първона-
чално невидим и малък, преследван, прогонван, онеправ-
дан, но все по-могъщ и възхождащ чрез любовта си/вяра-
та в Бога и в перспектива на неговия Завет. 

Съществува нескривана аналогия между малката част-
на история на Агар и голямата колективна история на биб-
лейския Израил. Особено лесно бихме могли да я просле-
дим в плана на повествователните събития, подредени в 
двойки от съответствия: робство в дома на Аврам - роб-
ство в Египет; класов и сексуален тормоз - глад, непоси-
лен труд и преследване под владичеството на фараона. От-
тук нататък паралелизмът се удължава в бягство и лутане 
из пустинята, съдбовни срещи с еврейския Бог, сключване 
на Завети и разрояване-умножаване в силно и славно пле-
ме. (Само така можем да разберем защо текстът кара една 
чужденка робиня да сключи споразумение с Йахве, след 
като всички жени, даже еврейките, са изключени от учас-
тие в тази/във всяка свещена дейност.) Агар очевидно не е 
само робиня, нито само „жена“, тя е самият народ Израил 
- в това, което му предстои да се случи спрямо тази исто-
рия, но в същото време е факт за всезнаещия библейски 
повествовател. 

Можем вече да обобщим, че Сара и Агар са два раз-
лични аспекта в символичната идентификация на библей-
ския Израил. Текстът ги противопоставя една на друга, ка-
ра ги да се сблъскат в сюжетен („личен“) конфликт. Имен-
но сблъсъкът произвежда широко поле от символични вну-
шения. Сара-и-Агар е образ на диалектиката в историчес-
ката съдба, в религиозната и моралната идентичност на 
Израил. В исторически план - уседналост и скиталчество, 
завоевателен устрем и робство, силна монархия и пълна 
липса на еврейска държава... В религиозен - резки преско-
чи от вяра в неверие, парадоксални тласъци от преданост 
до предателство към еврейския Бог. В морален план - доб-
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ре известната амбивалентност на поведението, характер-
на за библейските хора. Когато свържем и трите плана в 
едно, Сара-и-Агар става образ на самата противоречивост 
(на онтологическия дихотомизъм) в човешкото битие; ек-
зистенциален режим, който събира в сблъсък високо и нис-
ко, свещено и профанно, хаос и ред... 

По някакъв начин близка с разказа за Агар е история-
та с дъщерята на Иефтай, която откриваме в Книга Съдии 
11:29-40. Тъй като героинята е обречена да остане бези-
менна, налага се да я изговорим през името (и през исто-
рията) на нейния по-известен баща. 

Галаадецът Иефтай, един от бъдещите съдии на Изра-
ил, е „човек храбър“, но роден като незаконен син от блуд-
ница и затова - унижаван, а накрая изгонен от законните 
наследници на неговия баща. Не е трудно да разберем, че 
този разказ попада в модела на „най-малкия син“ - ми-
тична, по-късно приказна фабула, която кара някакъв „ма-
лък“, онеправдан, отначало „невидим“ герой да постигне 
слава и власт. В Стария Завет се срещаме с тази фабула 
изключително често, в нея типологически попада и току-
що разказаната история за Агар. Страстта да се възвели-
чава „малкият“ човек в неговата способност за големи де-
ла идва най-вероятно от специфичната митоисторическа 
идентификация на библейския Израил, а за нея вече гово-
рихме: чужденец, странник, беглец и т.н. 

Прочул се като водач на банда, Йефтай става потре-
бен в момента, в който галаадското племе е нападнато и 
ограбено от амонитския цар. Старейшините го канят да 
предвожда еврейската армия с обещанието по-късно да го 
направят и цар. Преди да поеме в решителна битка, Йеф-
тай дава оброк на Господа: „ако предадеш амонитци в ръ-
цете ми, то като се върна с мир ог амонитци, каквото из-
лезе насреща ми от вратата на дома ми, ще бъде за Госпо-
да, и ще го пренеса всесъжение“. 
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Първото „нещо“, което излиза „насреща“, се оказва 
единствената му дъщеря. В текста навлиза мотивът за скъ-
пата жертва и в някакъв смисъл за саможертвата, с която 
индивидът изкупва правото си да бъде Избран. През тяло-
то/живота на своята дъщеря Иефтай попада в категорията 
на онези герои, които са способни на hubris, ако използва-
ме древногръцкия термин, които разтърсват въображение-
то и предизвикват ужас чрез необичайни дела. 

Опиянена от победното завръщане на своя баща, дъ-
щерята се спуска да го посрещне „с тимпани и хора“. Този 
момент ни напомня нещо, което сме срещали: танца на 
Мариам, нейното ритуално „хоро“, след като Господ по-
тапя армията на фараона в Червено море. Очевидно става 
въпрос за действие с ритуален характер, част от сакрална-
та практика на еврейското общество. Научавайки за соб-
ствената си трагична съдба, момичето реагира с изключи-
телно достойнство и храброст, може би породени от при-
мирението или дори гордостта да се окаже вписана („вгра-
дена“, ако си спомним един специфичен балкански мит, 
защото това е същият ритуал - жертвопринасянето със 
съзидателна цел) в спасението на своето племе. Нейната 
единствена молба е да бъде пусната за два месеца в пла-
нините, където ще оплаче моминството си със своите друж-
ки. „Иди“, отговаря лаконично бащата. После идва краят: 

...След два месеца тя се върна при баща си, и той 
извърши над нея оброка си, що даде, и тя не позна 
мъж. 

Непосредствената („човешка“) идентификация с този 
текст поражда потрес от жестоката безотговорност на един 
жаден за слава баща и състрадание към съдбата на него-
вата невинна (при това храбра и предана) дъщеря. Точно 
по този начин той се чете в традиционните феминистични 
интерпретации. И все пак нека се опитаме да надзърнем 
зад плана на непосредственото (и навярно модерно, поне 
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в неговата лесна сантименталност) емоционално внуше-
ние. 

Първият въпрос, който бихме могли да си зададем, е 
кой как страда от „глупавия“ оброк на Иефтай? Безспор-
но, страда момичето, което изгубва своя живот (по особе-
но жесток начин, можем да кажем днес), макар че текстът 
се погрижва да го овъзмезди в плана на легендарната па-
мет: „И стана обичай у Израиля, щото всяка година дъще-
рите Израилеви да отиват и оплакват дъщерята на галаа-
деца Йефтай, четири дена всяка година...“ Ясно се забе-
лязва процес, в който единичното тяло на „дъщерята“ пре-
минава в колективното тяло на всички „Израилеви дъще-
ри“. Изгубвайки своя (частен, земен) живот, момичето по-
лучава друг - колективен или „вечен“ живот. Споменът за 
него се превръща в култ, ражда се ритуал, най-вероятно 
някакъв пролетен фестивал на неомъжените момичета. Ма-
кар и без име, фабулно маргинална в един от десетките 
разкази из историята на „съдийския“ период, дъщерята на 
Иефтай получава - ни повече, ни по-малко от „тая награ-
да“, за която мечтае лирическият герой в поезията на Хрис-
то Ботев: „да каже нявга народа...“ 

Вторият пострадал от (необходимостта да направи) 
своя свещен оброк е самият Иефтай. Текстът го казва в 
един крайно амбивалентен пасаж. Прочетен от гледната 
точка на съвременния морал, този пасаж изглежда като 
егоистичен фарс: „Щом я видя [че иде насреща], разкъса 
дрехите си и каза: ах, дъще моя! ти ме съсипа: и ти си меж-
ду ония, които нарушиха покоя ми!“ Бихме могли да го 
прочетем обаче и „предмодерно“, т.е. в контекста на древ-
ните библейски представи за грях и вина. В староеврей-
ското общество няма по-тежко наказание за един мъж от 
това да остане бездетен, без име, „безименен“; в някакъв 
смисъл да стане жена. Така изглежда най-страшният вид 
смърт - смъртта в границите на собственото си тяло, 
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смърт, която не позволява безсмъртие, нито идентифика-
ция със съзидателната функция на Бога-Отец. (Съществу-
ва специална дума, karet, с която се означава тази съдба.) 
Социалната логика на патариархалното битие се оказва 
обезсилена, самоотречена в идеята за мъжа-който-не-е-ба-
ща. 

В един архаичен пласт на старозаветното внушение да 
изгубиш своето единствено дете означава да изгубиш себе 
си. Още повече, че човешкият живот там по принцип е мяр-
ка за изкупление, разменна монета за отношенията между 
човека и Бога, между индивида и другите хора. Така нап-
ример във Втора книга Царства Давид се опитва да спе-
чели благоволението на Иахве, като решава да овъзмезди 
гаваонското племе за геноцида, наложен върху му от него-
вия предходник Саул. Запитани за вида на отплатата, га-
ваонците отговарят, че не искат „ни сребро, ни злато“, а 
„от оня човек, който ни погубваше и искаше да ни затрие 
... от неговите потомци предай ни седем души и ние ще ги 
обесим (посред бял ден) пред Господа в Гива“ (II Цар. 21:4-
6). Наказаният в този случай, разбира се, е мъртвият Саул, 
а не неговите (живи) потомци. Ако сега се върнем към Йеф-
тай, ще видим, че наказанието, което той е получил, в очи-
те на библейските хора трябва да е било по-тежко и по-
ужасяващо от съдбата на неговата безименна дъщеря. Тя 
умира, за да живее в колективната памет; той живее - но 
мъртъв според законите на рода. 

От библейския текст не може да стане ясно по кое вре-
ме на годината (или поне в кой сезон) Иефтай отвежда на 
всесъжение своята дъщеря и в кой период се провежда че-
тиридневният фестивал на девойките, свързан с нейното 
име. Разказът за гаваонците, от друга страна, е много по-
експлицитен в това отношение: седемте потомци на Саул 
са обесени „в първите дни на жътвата, на ечемичената жът-
ва“. Опитът да се уточни тази темпорална подробност из-
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глежда на пръв поглед маловажен, но може да се окаже 
ключ към един важен план на жертвената символика; чрез 
него можем да разположим жертвения обряд в някакъв по-
конкретен модел на инициационната практика. За да улес-
ня едно подобно действие, ще направя сравнение с друг 
мит, от друг регион, но малко по-добре познат и най-веро-
ятно разпространяван близо до времето на Съдии. Имам 
предвид мита за Ифигения, принесена в жертва на Арте-
мида от нейния цар-баща Агамемнон в опит да се откупи 
за една богохулна и неумерена самопохвала. Това е типи-
чен hubris - опит да се надхвърлят човешките граници. 

Първият разказ, чрез който познаваме мита за Ифиге-
ния, трябва да е направен от Стазин в „Киприя“, но всъщ-
ност имаме само неговия преразказ от Прокъл. Истинска 
популярност тази история добива чрез трагедиите на Ев-
рипид и Софокъл. От гледната точка на нашата тема ще 
обърнем внимание върху два важни момента от нея. 

Най-напред: за да привлече дъщеря си към жертвения 
олтар, Агамемнон праща да я извикат под предлог, че се 
готви да я омъжи за героя Ахил. Така жертвеният обряд се 
оказва свързан с (намерението за) сватбен. Трябва да не 
познаваме символичната логика на архаичното мислене, 
за да кажем, че това, което се случва оттук нататък (т.е. 
смъртта на момичето), ги разделя. Връзката между смъртта 
и брака в женското битие е особено ясно показана в един 
от най-важните митове на древния гръцки свят - мита, кой-
то свързва в триъгълник Деметра, Персефона и Хадес, или 
Майката, Дъщерята (Коге) и нейния грабител жених. Как-
то смъртта, бракът се смята за преход между два съвър-
шено различни модуса на женското битие и затова бива 
представен чрез ритуалното действие умиране-и-прераж-
дане. Умирайки, Ифигения преминава ръба между старо и 
ново; полумомиче, полуневеста. От тази трансгресивна по-
зиция се ражда нейният култ. Обредите, посветени на Ифи-
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гения, са били изпълнявани от девойки пред прага на же-
нене като част от фестивала на Артемида, обикновено про-
веждан напролет. Чрез „надменното“ поведение на своя 
баща дъщерята се превръща в прототип на „момиче за 
женене“ с полубожествен статут (жрица на Артемида). Ней-
ният култ е „отигравал“ страха на девойките, че няма/тряб-
ва да се омъжат; чествайки нея, те символично надхвър-
лят границите на своя страх и правят крачка напред в же-
ланото брачно „отвъд“. Неслучайно жените, умрели при 
раждането на първо дете (и така не успели да затворят кръ-
га на прехода в майка), са били традиционно свързвани с 
Ифигения като символ на този преход.4 

И все пак - защо напролет, защо е толкова важно за 
ритуалното действие да се случи в един конкретен сезон? 
Най-общо казано, защото по-частното обредно действие 
принасяне в жертва на дъщеря/момиче е част от много 
по-общата система на древните обредни практики с ини-
циаторен характер, а те изискват смъртта като начало/въз-
можност за нов живот. Универсалният символ на способ-
ността за прераждане в природен/космически план е имен-
но пролетта: девойката става жена (майка, която може да 
ражда), така както земята се „отваря“ за нова реколта. 

В този контекст на митично-ритуални значения можем 
да видим и случая с дъщерята на Йефтай. Нека да не заб-
равяме, че това, което тя оплаква в продължение на два 
месеца, преди да загине, в иначе непонятния порив да ски-
та из планините (идентификация с природното, не-човеш-
кото битие) е моминството. Подобно на Ифигения, храб-
рата еврейка ще остане фиксирана на границата между де-
войка и съпруга; жена, която вече се е простила с момин-
ството, но без „да познае мъж“. През hubris-а на своя баща 
тя се превръща в прототип на момиче (kore), което трябва 

4 Вж. Dowden, К. Death and the Maiden. Routledge, London and New 
York, 1989, pp. 10-50. 



96 Библейската жена 

да вземе участие в ритуала на брачния преход. И тук, как-
то в гръцката митология, конкретната случка се вписва в 
един универсален символичен контекст; тя става част от 
серия обредни действия, които бележат/честват възобно-
вяването на общността в някакво, хронологически мисле-
но, ново начало. Фестивалите, посветени на Ифигения и 
на библейската галаадка, следователно трябва да бъдат или 
напролет, или наесен (т.е. в темпорално граничен момент), 
за да могат да „изиграят“ смисъла на началото, на прехо-
да в човешкото (като част от природното) битие. 

Въпреки че вече много говорих за случката с дъщеря-
та на Йефтай, трябва да обърна внимание на още един мо-
мент в ансамбъла на библейското алегорично внушение. 
Нека да тръгнем от разликата в начините, по които завър-
шват двете митични истории. Въпреки опита на цар Ага-
мемнон да принесе в жертва своята дъщеря, Ифигения все 
пак е спасена с помощта на богинята Артемида. Няма кой 
да спаси обаче дъщерята на Иефтай и тя бива подложена 
на ритуалното „всесъжение“. Тук става наложително да въ-
ведем още едно сравнение, с друга история на библейския 
текст. Имам предвид много известния епизод, в който Ав-
рам се опитва да принесе в жертва своя единствен и дъл-
гобленуван син Исак (Бит. 22). Навръх планината, когато 
жертвеникът е вече стъкмен, наслагани са дървата, а върху 
тях лежи вързан Исак, Иахве спира ръката с ножа, като й 
предлага овен, чудодейно заплетен в гъстака. Синът е спа-
сен, защото само той може да осигури онова „семе“, което 
Бог за пореден път обещава да „размножи и преумножи“, 
за да пребъде еврейското племе. Остава само поговорката 
„На планината Господ ще предвиди“. Може би затова и 
дъщерята на Иефтай така упорито скита цели два месеца 
из близките планини. Няма го обаче Божието решение, Бог 
вече се въздържа да взема участие в делата на хората. Мо-
же би защото смята своя народ за пораснал и способен 
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сам да взема решения? По-скоро обаче защото митично-
то време на Битие е заместено от съзнанието за истори-
ческо време в разказа на Книга Съдии. 

Какво обаче донася историята на избрания еврейски 
народ? Пристигнали в Обетованата земя, дванайсетте пле-
мена водят много тежък живот: кървави междуособици, 
непрестанни войни с другите племена от ханаанския реги-
он; насилие, бедствия, несправедливост... Книга Съдии Из-
раилеви разказва историята на разединението в поредица 
от катастрофични ситуации; внушението е ясно изведено в 
посока на потребността от Монархия и от силен, всевлас-
тен цар, който да сплоти силите на народа, да смаже вън-
шните врагове и да възстанови вярата в Иахве. 

Книга Съдии представя историята като неовладяем 
хаос. Разказът упорито („като мантра“, пише Джонатан 
Кирш5) натрапва твърдението: „В ония дни Израил няма-
ше цар, всеки правеше това, което му се струваше за пра-
во“ (12:25). Опасно отслабнала е вярата в Бога: Израиле-
вите синове „оставиха Господа и почнаха да служат на Ваа-
ла и на разни Астарти“ (2:13). Тази фраза се повтаря мно-
гократно - както другата, в която се обявява липсата на 
еврейски цар. Очевидно е, че повествователят свързва те-
зи две липси в мотивацията на хаоса; няма я властта, бо-
жествената опора на земния свят. Оставени на себе си, на 
своите само-човешки наклонности и закони, хората под-
палват вражди, царува нравствен хаос и срив на закона в 
Бога: „всеки правеше, каквото смяташе за право“ (17:16). 
Частното беззаконие прераства в Закон за един народ, за-
гърбил Бога, пропадащ в своите грехове, неспособен да 
излъчи от себе си цар. Ясно е, че разказвачът на тази анти-
история ще използва всеки конкретен повод - случка или 
ситуация, за да докаже общия апокалиптичен характер на 

5 Kirsch, J. The Harlot by the Side of the Road. Forbidden tales from the 
Bible. Rider Books, London, 1997, p. 244. 
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изгражданата картина. При това положение всеки отделен 
разказ на ужаса и насилието става репрезентативен на об-
щото антиутопично внушение; всяка фигура на страдание-
то - щрих в общата представа на пропадналия народ. От 
позицията на това наблюдение вече бихме могли да прис-
тъпим към най-„ужасната“, най-„садистичната“ (гиноса-
дизъм е терминът, който използват някои феминистки из-
следователки6) история с насилие над (отначало една и пос-
тепенно хиляди) библейски жени. 

Историята започва скромно, с чисто битов размах. 
Един левит се скарва със своята наложница от Витлеем 
Юдейски. Жената избягва обратно в дома на своя баща и 
стои там четири месеца, докато левитът най-сетне прис-
тига, „за да я придума и да я върне при себе си“ (19:3). По 
пътя назад двамата замръкват в град Гива, населен от пле-
мето на Вениамин. Те застават насред площада, очаквай-
ки някой да ги покани да пренощуват според традицион-
ното правило на отношение към бездомните чужденци. „Ве-
ниаминовите синове“ очевидно не зачитат много тради-
ционните правила, защото чак вечерта един старец, ро-
дом от планината Ефрем, ги прибира в своята къща. Тък-
мо пътниците „развеселиха сърцето си, ето, градските жи-
тели, развратници, заобиколиха къщата, захлопаха на вра-
тата и думаха на стареца, стопанин на къщата: изведи чо-
века, който влезе в къщата ти, за да го познаем“ (19:22). 
Богобоязливият стопанин не смее да им даде „човека“, но 
вместо него им предлага две млади жени: „ето, аз имам 
дъщеря мома, и той има наложница; ще ги изведа, опозо-
рете ги и правете с тях, каквото ви е угодно, а с тоя човек 
не правете това безумие...“ (19:24) Човекът гостенин (леви-
тът) не стои безучастно в този спор, а решава да помогне 
на своя добър домакин и чевръсто избутва навън, на ули-

6 Вж. напр. Anne Michele Tapp. An Ideology of Expendability. In: Anti-
Covenant. Sheffield, 1989. 



Бивало ли е някога такова нещо... 99 

цата, наложницата си. Тълпата бързо забравя за него: „Те 
я познаха и изнасилваха цяла нощ до сутринта“ (19:25). При-
зори жената успява да се довлече до прага на къщата, къ-
дето я намират умряла. Добрият съпруг обаче не разхища-
ва трупа. Той го прибира чак в своята къща и там, като 
„взе нож, улови наложницата си, наряза я по членовете й 
на дванайсет части“; после изпраща по един от така при-
готвените пакети на всяко еврейско племе. Посланието 
трябва да означава: „бивало ли е някога такова нещо? Раз-
мислете за това, посъветвайте се и кажете“ (19:30). 

Някои „женски“ интерпретации на тази история започ-
ват с твърдението, че наложницата е била играчка в ръце-
те на библейския мъж.7 Палеоетнографските изследвания 
обаче показват по-различен статут, който не ни дава осно-
вания да видим някакво допълнително „унижение“ на же-
ната извън обичайните норми на древния Израил. Налож-
ницата обикновено се дефинира като „законна жена с вто-
ростепенен статут“8 или жена, която „се с посветила на 
един мъж“ и „споделя много аспекти на обичайния брак“9. 
Тя не е нито любовница, ниго проститутка. Старият Завет 
третира наложническата институция (конкубината) като на-
пълно законна и почтена позиция на жената; достатъчно е 
да си припомним, че четири от дванайсетте еврейски пле-
мена започват със синове на Яков от неговите наложници. 

По-интересна изглежда ситуацията с първоначалния 
спор между левита и неговата наложница, предизвикал ла-
вината на останалите събития. Българският превод е дос-

7 „В законово и социално отноа:ение тя не е равна на съпругата, а е 
буквално робиня, която мъжът си осигурява за собствени цели“ - насто-
ява например Филис Трибъл. Вж. Trible, Ph. Texts of Horror. Philadelphia, 
Fortress Press, 1984, p. 66. 

8 Exum, J. Cheryl. Fragmented Women. Sheffield, JSOT Press, 1984, p. 177. 
9 Rainey, A. and Ben-Zion (Benno) Schereschewsky. „Concubine“ in En-

cyclopedia Judaica. Vol. 5. Jerusalem, Keter Publications House, pp. 862-865. 
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та лаконичен в това отношение: „наложницата му се скара 
с него и си отиде...“ По същия начин изглежда Септуагин-
тата и той е повторен в много западни версии. С известна 
волност можем да предположим, че самият левит трябва 
да е изпитвал някакво чувство на угризение, за да отиде 
чак във Витлеем Юдейски, придумвайки жена си (като й 
говорил любезно, казват някои преводи) да се върне об-
ратно. Нещо в това обяснение обаче се е сторило недоста-
тъчно или направо неподходящо на масоретите10. Според 
тяхната версия левитът и неговата наложница наистина са 
се скарали, но затова, че тя започнала „да се държи като 
проститутка“ с него. Очевидна е в този случай потребността 
да се морализира ужасът, да се намери „правдоподобно“ 
обяснение на иначе необяснимото безсърдечие, проявено 
от един еврейски свещеник. 

Тук вече трябва да обясним, че левитът - това е пото-
мък на Леви, един от синовете на Яков, наказан заради 
своята страст по насилие да остане без територия в Обе-
тованата земя - вечен гостенин в земите на своите братя. 
Наказанието все пак не е толкова страшно, защото на ле-
витите (цялото племе-потомци на Леви) се възлага зада-
чата да проповядат Закона на Бога, т.е. те стават свещени-
ци. Според Мойсей, който сам е левит и свещеник, на тях 
се полагат плешката (смятана за най-добрата част), буза-
та и стомаха на жертвените животни, също така „начатъка 
от житото, от виното и от елея, и от първата вълна от ов-
цете“ (Втор. 18:3-4); в други случаи се предвижда една де-
сета от целия добив. Левитите традиционно извършват ри-
туални жертвоприношения, свързани със сложно нарязва-
не и разпределение на животинското тяло. Тези умения, 
както виждаме, се оказват от значителна полза на нашия 
герой от Съдии. В крайна сметка можем да обобщим, че 

10 Масоретите са група библеисти равини, които изработват нор-
мативен старозаветен текст в продължения на няколко века (VI-XI). 
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той - един почтен и богуотдаден еврейски мъж - извърш-
ва това, което „му се струваше право“, и по този начин се 
вписва в историческата логика и в символичното внуше-
ние на библейския наратив. 

Въпреки че изглежда страшна и изключителна, съдба-
та на безименната наложница от Съдии е почти буквално 
повторение на друг епизод, от времето, преди да започне 
истинската (еврейска) история. В Битие 19 Лот, единстве-
ният праведен жител на град Содом, поканва двама не-
познати чужденци да пренощуват в дома му. По вече поз-
натия ни модел тълпа содомяни (за да не кажем содоми-
ти) заобикаля къщата и поисква двамата чужди мъже: „Из-
веди ни ги да ги познаем“ (19:5). Изплашен да не се нару-
ши свещеното правило на гостоприемството, Лот предла-
га почтена размяна: „ето, имам две дъщери, конто още 
мъж не са познали; по-добре тях да изведа при вас, и пра-
вете с тях каквото искате, само на тия човеци не правете 
нищо, понеже са дошли под покрива на къщата ми“ (19:8). 
Отново срещаме познатата формула: „човеци“ срещу „две 
дъщери“. Само че в Битие, както вече знаем от сравнени-
ето между историите на Яков и дъщерята на Иефтай, все 
още действат приказно-митичните закони на пред-исто-
рическата действителност. Двамата чужденци (неслучай-
но така привлекателни) се оказват ангели, пратеници на 
Бога. Те спасяват своите домакини в последния миг, като 
наказват със слепота похотливите граждани содомяни. И 
читателят на Съдии до един момент очаква да се случи 
нещо вълшебно, някакъв облекчителен happy end, който 
ще разсее натрупващия се ужас. Ала нищо подобно не би 
могло да се случи по времето на дванайсетте племена. Бог 
е престанал да праща своите ангели между хората, „той 
играе ролята си с иронична отдалеченост“11. 

11 Gunn, D. Joshua and Judges. In: The Literary Guide to the Bible. 
Cambridge, 1987, p. 119. 
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Нека сега се върнем към разказа за левита - там, къде-
то оставихме дванайсетте племена да се чудят „бивало ли 
е друг път такова нещо“. Героят правилно прецени, че те 
трябва да размислят, да се посъветват и едва тогава ще 
вземат решение. И наистина, всички „синове Израилеви“, 
„цялото общество като един човек“ се събира „пред Гос-
пода“ в град Масифа. Решението, което вземат, е твърдо и 
окончателно: ако не им предадат „ония развратници“, за 
да изкоренят „злото от Израиля“, ще разрушат цялата Ги-
ва. Започва страховита междуособица: цялото племе Ве-
ниаминово (26 700 мъже меченосци) се изправя срещу че-
тиристотинхилядната войска на всички останали племе-
на. В описанията на тази война разказът постига своята 
най-силна представа за колективен ужас: изтребено е ця-
лото племе на Вениамин - „и людете в града, и добитъка, 
и всичко, което се срещаше (във всички градове), и с огън 
изгориха всички градове, които се намираха по пътя“ (20:48). 
Остават живи само шестотин бойци, скрити в планината 
Римон. 

Братоубийството е абсолютният позор в историчес-
кото съзнание на евреите; дъното на падението в цялата 
поредица от злини; няма нищо по-непростимо пред лице-
то на Бога. Израилтяните изведнъж осъзнават какво са нап-
равили; тогава „дигнаха голям писък, силно плакаха и ду-
маха: Господи, Боже Израилев!, защо се случи това в Из-
раиля, че изчезна сега едно коляно у Израиля?“ (21:2-3) 
Решението да задомят веднага оставащите шестстотин 
бойци, за да възстановят „коляното“, не носи бързо успо-
коение, защото всички са се заклели да не дават на тяхно-
то племе дъщерите си за жени. Все пак изходът и този път 
е намерен: има един град, Иавис Галаадски, чиито жители 
не са участвали нито в събранието, нито във военните дейс-
твия. Дванайсет хиляди души, „мъже силни“, заминават за 
този град; те убиват всеки мъж и всяка жена, познала мъж-
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ко легло, като оставят само девствениците. Така се нами-
рат четиристотин невести, спешно доставени на Вениами-
новите бойци, които продължават да се крият в планината 
Римон. Те обаче не са достатъчни; търсят се оше двеста 
моми. Откриват ги на един „празник Господен“ в Силом. 
Двеста девойки са грабнати от хорото и насилени да ста-
нат жени. В края на цялата тази история почти сме забра-
вили малкия, частен ужас на изнасилената наложница, изоб-
що не можем да преброим женските трупове и вече няма-
ме сили да коментираме драмата на шестстотин отвлече-
ни млади момичета. Женското тяло се е превърнало в знак 
на самото насилие; ужасът (без да престава да бъде „ужа-
сен“, но още повече затова) е придобил алегоричен харак-
тер. Той принуждава читателя да навърже в една обща ли-
ния на края (на всеки възможен край) представите за смърт-
та (включително духовна) на един народ, на едно племе и 
на един конкретен човек. Драматизмът (в неговите психо-
логически измерения) не е изчезнал (както за библейския 
човек, така и за съвременния читател), но сега той носн 
смисъл отвъд способността да поражда емоционално въз-
действие. Озовали сме се в света, в който няма Бог, няма 
Закон; в хаоса на предйахвисткия свят, сред демоните на 
развихрената човешка природа. 

Но защо все пак жените, бихме могли да запитаме, са 
се оказали толкова подходящи да „значат“ хаоса? Това, 
което знаем, е, че жените - както впрочем децата, робите и 
добитъкът в староеврейското общество - са второстепен-
на група; те са принципно по-уязвими и „открити“ към 
ефектите на общия хаос. (Всъщност всички останали гру-
пи са по някакъв начин неподходящи за тази роля: децата 
са символична свръхценност, робите са хора „отвън“, до-
битъкът не носи идеята за човешко.) Ето защо разказът ра-
зиграва своята анти-история в пространството на тяхната 
уязвена/уязвима телесност. Частен или групов, „женски-
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ят“ ужас успява да бъде белег на общото чувство за ужасе-
ност. Като се има предвид и това, че онеправданите кате-
гории хора са традиционен обект на състрадателно отно-
шение в древния Израил (ефект на самоидентификацията, 
както вече стана въпрос), тяхното изтребление наистина 
трябва да е маркирало дъното на позора, чувството за бе-
зумно самоизтребление (и така за без-умие) в библейския 
свят. Неслучайно Съдии завършва с разказа за катастро-
фалното изличаване на Вениаминовото коляно. След бра-
тоубийството вече няма нищо (по-страшно). И текстът се 
самоизчерпва в познатото повторение: „В ония дни Изра-
ил нямаше цар...“ Освен като вопъл на отчаяние бихме мог-
ли да го прочетем и като поетически жест, като ефект на 
известната кръгова композиция. Затваря се - в своята (ан-
ти)историческа повторителност - един важен преходен пе-
риод, времето на Съдии. Разказът се пренастройва в очак-
ване на някакво друго време, което ще бъде способно да 
надмогне порочния кръг на профанното право и ще въз-
върне свещения ред. 

Много скоро (след кратката интермедия с приключе-
нията на Рут), още в първата от четирите книги Царства, 
историческата ситуация бързо започва да се променя. Пре-
ди всичко: появява се дългоочакваният Цар. Отначало то-
ва е Саул, който не намира голямо благоволение в очите 
на Бога. Веднага след него обаче на трона се възкачва Да-
вид; еврейската Монархия достига времето на резкия си 
възход. Давид е не просто цар; той е Царят, олицетворе-
ние на всичко блестящо и героично в библейските пред-
стави за царственост, за Божия осененост сред другите хо-
ра. Името му се среща повече от хиляда пъти в цялата Биб-
лия12, а ролята му - символична и историческа - е толкова 
важна, че един учен предлага термина давидизъм, за да 

12 Вж. Howard, D. М. Jr. David. In: The Anchor Bible Dictionary. Vol. 2. 
New York, 1992, p. 41. 
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назове преклонението, с което библейските повествовате-
ли пишат за него.13 Въпреки че животът му е подробно раз-
казан в четирите книги Царства и в Първа книга Парали-
поменон, известният теолог Герхард фон Рад настоява, че 
неговата история задава повествователната матрица и на 
цялата част от Библията, която се смята написана от авто-
ра яхвист. С присъщата си приповдигната категоричност 
Харолд Блум заявява: „Фигурата на Давид, много повече 
от тази на Мойсей, е героят на еврейската Библия“.14 Във 
всеки случай Давид е идеалният цар и идеалният мъж („у 
него откриваме всичко благородно и достойно за възхи-
щение у един мъж“15); по времето на царуването му еврейс-
ката държава постига размерите, обещани някога на Ав-
рам („от Египетската река до голямата река, река Ефрат“, 
Бит. 15:18); от неговото коляно ще се роди идващият Ме-
сия. 

Давид заема престола (отначало на Юдея и малко по-
късно на цял Израил) в самото начало на Втора книга 
Царства. Тогава той е на трийсет години и му предстои 
да царува още четирийсет. Заедно с него в Библията (и осо-
бено в първите две книги Царства, възприети в еврейска-
та традиция като Книги на пророк Самуил) навлиза един 
специфичен тип наратив, известен между изследователите 
като Придворната история на Давид. Нейният автор е ано-
нимен, но много добре запознат със скритите перипетии и 
подробности от царския двор. На него дължим една не-
сравнима интимна история на обществения живот, каква-
то няма да срещнем написана никъде другаде по онова 
време; достатъчно е да сравним Царства с останалите ис-
торически текстове от Близкия Изток през същия период: 

––––––––––––––––––––––––– 
13 Noth, М. The Old Testament World. Philadelphia, 1966, pp. 376-381. 
14 Bloom, H. and D. Rosenberg. The Book of J. New York, 1990, pp. 40-41. 
15 Вж. Библейски речник. C., 1994, c. 120. 



106 Библейската жена 

безкрайни списъци на царе и битки, инвентарни описи на 
заграбена плячка, официозно сковани апологии на власт-
ващите династии... Подходът на автора, наричан понякога 
Придворния историк, е съвършено различен и невероятно 
модерен: „той използва интимните подробности и страс-
ти на частния живот, за да осветли съдбата на своята на-
ция“16; личното, привидно случайното, дори будоарно-пи-
кантното се превръщат за него в символичен модел на го-
лямото, всеобщо значимото. Личното събитие успоредя-
ва (и започва да означава) случването на важни процеси 
от исторически и цивилизационен порядък. Може би точ-
но тази аналогия (методологически водеща в психоанали-
зата) е накарала Фройд да напише доста категорично в 
Мойсей и монотеизмът: „това е истинска история, пет-
стотин години преди Херодот, бащата на историята“17 

Сред дългата върволица от любопитни епизоди в раз-
каза на Придворния историк можем да откроим един, осо-
бено подходящ за целите на ужаса, разигран във фигури на 
жени. Това е небезизвестният разказ за принцеса Тамар и 
нейните двама братя, Амнон и Авесалом, всички те деца 
на Давид от различни съпруги. Намира се във Втора кни-
га Царства13:1-22. 

Амнон е първородният син на царя. Той заболява от 
сексуален копнеж по своята девствена и благочестива „сес-
тра хубавица, на име Тамар“. Желанието му е толкова на-
пористо, че трябва да бъде реализирано по някакъв начин. 
Амнон, чийто ум очевидно не е така силен, както сексуал-
ните му потребности, прибягва до помощта на своя хитър 
братовчед Йонадав. Планът е бързо намислен. 

Амнон легна и се престори на болен, и царят дой-
де да го види; и Амнон каза на царя: да дойде 

16 Kirsch, J. The Harlot by the Side of the Road, p. 282. 
17 Freud, S. Moses and Monotheism. New York, 1967, p. 51. 
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сестра ми Тамар, и да опържи пред очите ми 
една-две питки, и да хапна от ръцете й. (13:6) 

Речено-сторено. Трима мъже срещу неопитната Тамар. 

Давид прати вкъщи да кажат на Тамар: иди в 
къщата на брата си Амнона и му сготви ястие. 
(13:7) 

Не е трудно да си представим как се развива история-
та оттук нататък. Прилежно приготвила питките, Тамар 
ги занася на брат си „във вътрешната стая“, където оста-
ват сами. 

И когато тя му сложи да яде, той я хвана и й 
каза: дойди, легни с мене, сестро. 
Но тя му каза: не, братко, недей ме безчести, 
защото тъй се не постъпва у Израиля; не извър-
швай това безумие. 
И аз къде ще се дяна с безчестието си? И ти, ти 
ще бъдеш безумник у Израиля; поговори с царя, 
той не ще откаже да ме даде на тебе. 
Но той не рачи да чуе думите й, надви я и л 
изнасили, и лежа с нея. (13: 11-14) 

Най-лошото обаче започва оттук нататък, защото след 
похищението „Амнон я намрази твърде много“. Тамар му 
казва разумно: 

...не (братко); да ме изпъдиш е по-голямо от пър-
вото зло, що ми стори. Но той не искаше да я 
слуша. 
И повика момъка си, който му слугуваше, и каза: 
изпъди тая навън и заключи вратата подире й. 
(13:16-17) 

Изгонена от дома на своя брат, Тамар вече не може, а 
и навярно не иска да скрие срама - това ни подсказва ри-
туално-ексцесивният начин, по който го прави достояние 
в публичното пространство. Тя разкъсва шарената дреха, 
каквато само принцесите носят (изглежда, че красивите дре-
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хи в Библията често предизвикват нещастие; Йосиф беше 
продаден в робство заради една пъстра роба, героите-вой-
ни убиват победените неприятели, за да смъкнат всички 
по-привлекателни части от тяхното облекло...); посипва ко-
сите си с пепел и тръгва по пътя с вопли, притиснала глава 
в двете си ръце... Опозореното момиче в нейния свят е по-
зор за цялото общество. То трябва да изчезне, за да скрие 
срама (си) от очите и от сърцата на другите хора. Прибра-
на от брат си Авесалом, Тамар изчезва в дома му и всъщ-
ност от страниците на библейския разказ; научаваме само 
това, че до края на дните си е живяла самотно. Красота, 
благородство, невинност... - женските добродетели са из-
ключително крехки и често стават жертва на социалните 
отношения. 

Знаейки вече колко велик цар е Давид, нормално е да 
очакваме, че ще раздаде възмездие и ще внесе справедлив 
завършек на тази „ужасна“ история. Наистина - „цар Да-
вид чу за всичко това и силно се разгневи“. Някои стан-
дартни преводи, а също така масоретичният текст, спират 
дотук, след като са маркирали способността на царя да 
бъде „гневен“. Други обаче, по примера на Септуагинтата, 
включително нашият превод, дописват еврейския разказ в 
съответствие със своята представа за (еврейски) морал: 
„ала не наскърби духа на сина си Амнона, понеже го оби-
чаше, защото му беше първороден“. Така се появява въп-
росът, който е бил предизвикателство за много изследова-
тели: защо все пак Давид не наказва (по какъвто и да било 
начин) сина си Амнон? 

Нека да тръгнем от друг въпрос - каква точно е вина-
та на първородния син? „Обикновено“ или инцестно сек-
суално насилие? В първия случай Амнон ще бъде просто 
един грубиян със силни нагони, не твърде различен от граж-
даните на Гива или от развратните содомяни. Във втория 
случай желанието му би придобило ексцесен характер; от 
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криминално престъпление то ще се превърне в грях, в на-
рушение на свещените граници - онези граници на свеще-
ното, които пазят целостта на човешката общност. Спо-
собността за инцест ще отпрати ежедневния грубиян в 
пространството на умението за hubris. И тогава ще бъде 
много лесно да разберем иначе неразбираемата омраза, 
даже гнусливия потрес пред изнасилената Тамар: тя е не 
просто жертва на едно сексуално желание, а олицетворе-
ние на извършен грях, белег на потребността от наказание 
свише. 

Сексуалната връзка между роднини от първа степен 
във всички законови части на Библията ясно и недвусмис-
лено подлежи на забрана. „Голотата на сестра си, бащина 
ти или майчина ти дъщеря, родена в къщи или вън от къ-
щи, не откривай голотата им“ - нарежда Бог на Мойсей 
(Лев. 18:9) и още един път след няколко стиха: „Голотата 
на дъщерята от бащината ти жена, родена от баща ти, не 
откривай голотата й, тя ти е сестра (по баща)“. Любопит-
но е да припомним, че Мойсей никога не получава подоб-
на забрана, отнесена към възможните действия на жена: 
Голотата на брата си не откривай... той ти е брат. И не 
само това, разбира се. Много закони изобщо не могат да 
бъдат приложени към жени поради тяхната едностранна 
фиксация в зоната на мъжкото (родово) поведение, а жен-
ски съответствия просто не съществуват (например извест-
ната заповед „Не пожелавай жената на ближния си...“ (Изх. 
20:17). Означава ли това, че жените са се чувствали по-
свободни, че са могли да пожелават съпруга на ближната 
си или да откриват голотата на своя брат? По-скоро бих 
казала, че Бог не им забранява да вършат подобни неща, 
просто защото не ги забелязва. Жената не може да прегре-
ши в/чрез своето сексуално желание, защото не се предпо-
лага, че може/трябва да има такова. Нейното желание е 
желанието на мъжа за нея. Женската страст е незабележи-
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ма, когато става въпрос за „добри“ жени. Тя става видима 
единствено като повод за порицание и обикновено се при-
писва на чужденки (например египтянката, съпруга на По-
тифар, която напразно опитва да прелъсти религиозния 
Йосиф). 

Нека да се върнем обратно към инцестните престъп-
ления. След забраната, изречена изрично от Бога в Левит, 
Мойсей, вече от свое име и още по-заплашително, казва 
във Второзаконие: „Проклет да е, който легне със сестра 
си, с бащината си дъщеря, или с майчината си дъщеря! И 
целият народ да каже амин.“ (Втор. 27:22) Във всички слу-
чаи забраната недвусмислено се отнася до заварените или 
„половин“ сестри: „бащината“ или „майчината си дъще-
ря“. Наистина, съвременната библеистика е възприела мне-
нието, че Левит и Второзаконие са сравнително късни тек-
стове, написани след времето, когато се разиграват съби-
тията в двора на цар Давид. Това обаче не означава, че и 
законите в тях са измислени с късна дата, че са изобщо 
„измислени“. Много по-правдоподобно ще бъде да кажем, 
че книгите със закони се появяват, за да укрепят значение-
то и практиката на една система от традиционни норми и 
правила в обществения живот, и то в моменти, когато са 
се провеждали държавно-религиозни реформи, свързани 
с тяхното възстановяване и укрепване (както в случая с Вто-
розаконие, удобно намерено в храма през 621 г. пр. Хр. 
или точно когато цар Йосия предприема радикални про-
мени). Късната дата при това положение означава по-ско-
ро наболяла потребност да се припомнят старите, „отко-
лешните“ свещени закони, забравени/забравяни именно по-
ради тяхната старост и безкомпромисна строгост. 

И все пак - защо припомням всичко това, след като 
историята с Тамар съдържа неговото (сякаш ясно) опро-
вержение. Нима не казва самата принцеса на брат си: „по-
говори с царя, той не ще откаже да ме даде на тебе“? Знае 
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ли тя нещо повече от съвестния (ала модерен) изследова-
тел? Най-напред, трябва да отговорим, че Амнон изобщо 
не се вслушва в нейните думи. Това едва ли става, понеже 
знае какво ще се случи оттук нататък и как ще намрази 
сестра си; нищо не ни дава основание да го подозрем в 
подобна психологическа проницателност. По-скоро обрат-
ното: той знае, че царят няма да му даде официално Та-
мар, иначе едва ли щеше да губи време за толкова сложни 
планове, още повече, че след като се насити на нея, би мо-
гъл да си вземе и (всякакви) други жени според закона за 
многоженството. 

Що се отнася до самата Тамар, текстът изобщо не спо-
менава, че тя е хранила нещо като любовни чувства към 
своя по-голям брат. Предложението за брак очевидно въз-
никва спонтанно под натиска на необичайните обстоятел-
ства; не защото е правдоподобно и законно, а точно об-
ратното, защото е неправдоподобно и в същото време -
единствено възможният начин да се предотврати злодея-
нието, да се отложи насилието, да се потърси помощ... Съв-
сем друг е въпросът как би реагирал на него цар Давид. И 
защо той така лековерно изпраща момичето да лекува 
„болния“ брат? От това, което знаем за него, трудно бих-
ме могли да го подозрем в лековерност или в неумение 
сам да крои сложни, включително сексуални, интриги. 

Българският превод изключва всяка възможност да по-
дозрем великия мъж Давид в заговор срещу своята дъще-
ря. „Придворният историк“ обаче мисли малко по-слож-
но и по-иронично. Нека да си припомним какво искаше, за 
да оздравее, Амнон: няколко „питки“, приготвени лично 
от царската дъщеря. (В подобна ситуация една много из-
вестна западна приказка кара девойката, наречена Мага-
решка кожа, да изпусне пръстен в супата, която готви за 
младия цар; резултатът, естествено, е женитба.) Думата, 
която представя „лекарството“ като нашенска питка, всъщ-
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ност е levivot. Преводите (на английски език например тя е 
наричана ту „хляб“, ту „сладкиш“, ту „тестено топче“) не 
успяват да уловят една игра на значения с еротичен ню-
анс, която включва еврейската дума сърце (lev) и поражда 
образи с чувствен и „сърдечен“ характер.18 (В тази насока 
една много разпространена Библия успява да изобрети фра-
зата hearty dumplings или топчета с формата на сърце19, а 
една находчива холандка предлага остроумното назовава-
не libido cakes20. 

И така: чувайки, че Амнон има нужда от „сърдечни 
хлебчета“, за да оздравее, може ли да му повярва (дори) 
един библейски човек? Всъщност въпросът изобщо не е в 
това дали Давид вярва, или не (тук всичко опира до някак-
ва интерпретация). Много по-важно е какво и как мисли 
повествователят, този енигматичен Придворен историк. С 
думата levivot той внася двусмислието, играта, колебание-
то в библейския текст (оттам - играта на мотиви в исто-
рията) и всъщност отваря пътя на (всяка възможна) интер-
претация. И така: чак до феминистичните тълкувания, къ-
дето се казва, че с измисленото „лекарство“ Амнон всъщ-
ност поисква от своя баща разрешение да получи Тамар за 
сексуални цели, а царят скрито „я предава в ръцете на своя 
син и неин насилник“21. 

Макар и много отворена към своите бъдещи прочити, 
историята от Втора книга на Самуил не свършва дотук, а 
продължава да трупа перипетии и така - нови посоки за 
коментар. Наистина, Тамар е изчезнала в къщата на брат 

“ Вж. Mc.Carter, Р Kyle (tr., intro., notes and comm.). II Samuel. An-
chor Bible. New York, 1984, p. 322. 

“ Mc.Carter, P. Kyle. Anchor Bible, p. 322. 
20 van Dijk-Hemmes, Fokkelien. Tamar and the Limits of Patriarchy. 

In: Anti-Covenant. Sheffield, England, 1989, p. 140. 
21 van Dijk-Hemmes, Е Tamar and the Limits of Patriarchy, pp. 140-141. 
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си Авесалом, ала оттам, незримо, нейното присъствие не 
спира да генерира последствия. 

В продължение на две години не се случва нищо ново, 
сякаш времето е притихнало в очакването на някакъв съд. 
След това изведнъж Авесалом решава да покани всички 
свои братя на традиционната „стрижба на овци“, която се 
извършва „у него“, чак във Ваал-Хацор, и там, далече от 
царския поглед/дом, хората му убиват Амнон. Давид този 
път е не само гневен, но заедно с всичките си слуги плаче, 
и то „твърде много“. Известно време той преследва Аве-
салом, после му прощава, но това е само началото на но-
ви и още по-страшни събития. Поредният бунт на Авеса-
лом се превръща в опит да завладее трона и по време на 
битка бива убит. Всичко това донася много изпитания на 
Давид и всъщност отключва поредица от драматични съ-
бития за целия еврейски народ. Обезчестеното, обездете-
но тяло на принцеса Тамар започва да ражда история, при 
това кървава, страшна история, наситена с братоубийство 
и смърт. 

Оказва се, че разказът ни е върнал към грозната случ-
ка с левита и неговата наложница или поне към един мо-
дел на повествование, който мисли историята като послед-
ствие и възмездие за някакви грехове. Сега вече трябва да 
си припомним една друга случка, един друг епизод от дъл-
гото царстване на Давид, който почти непосредствено 
предхожда историята с Тамар. Глава 11 (2 Царства) раз-
казва за това как царят похищава красавицата Вирсавия, 
как убива мъжа й - храбрия, предан войн Урия, за да я 
вземе заедно с детето в утробата й - бъдещия цар Соло-
мон. Още тогава - чрез думите на пророк Натан - Бог 
предупреждава Давид, че постъпката му е зло в очите Гос-
подни и затова ще бъде наказана: 

...ето, Аз ще подигна против тебе зло от твоя 
дом, ще взема твоите жени пред owme ти и ще 
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ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите 
жени под това слънце; 
ти извърши това тайно, Аз пък ще го извърша 
пред цял Израил и по бял ден. (12:11-12) 

Случката с Тамар се намира съвсем наблизо, още в 
следващата, тринайсета глава. Едва ли можем да кажем, 
че тя изчерпва цялото наказание, предвидено за Давид, но 
със сигурност представлява част от него. При това част, 
която почти буквално превръща в действие думите на про-
рока. Чрез тялото на дъщерята Тамар е опозорено името 
на нейния властен баща; кръвта на синовете отмива не-
винната кръв на храбрия Урия; и всичко това се случва 
изключително публично: „пред цял Израил и по бял ден“, 
както е казал Бог. Самият Давид може би чувства пръста 
Господен в историята с Тамар, затова е така странно гнев-
но-пасивен. Частният ужас на един провален живот отно-
во се е превърнал в белег на „злата“ история, на самата 
история като ужас в човешкото битие. Няколко века по-
късно един друг пророк, Йезекиил, тогава, когато могъ-
щият Израил вече не съществува, ще припомни случилото 
се по време на цар Давид като алегоричен образ на злото, 
което живее у хората и ражда греха: „Един върши гнусо-
тии с жената на ближния си, друг оскверни снаха си, друг 
изнасили сестра си, дъщерята на баща си“ (Иез. 22:11). 

В това изречение можем да срещнем поне трима ге-
рои: Амнон и Давид се оказват редом до патриарха Юда 
от Битие. Думите на пророк Йезекиил свързват в една не-
прекъсната нишка на злото конкретните престъпления на 
конкретни герои от различни епохи. Така - чрез словото 
на различни повествователи и в различни книги - библей-
ският текст изгражда един общ символичен план, в който 
историята (независимо от нейните „исторически“ перипе-
тии) се забавя, но не забравя (да накаже) човешкия грях, 
властта се заплаща с монетата на страданието, внуците 
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изкупват престъпленията на своите далечни деди, а над 
всичко човешко виене възмездието на Бог. 

Историята с Тамар е необичайно „свободен“, свобо-
домислещ разказ даже за Придворния историк. Толкова 
„разкрепостена“, че кара някои изследователи да я мислят 
като „доста по-късно допълнение към останалата част и 
по този начин - алтернативен, сравнително аморален и 
реалистичен коментар към нея“22. И все пак тя е само част 
от едно цялостно повествование Царства и дори от един 
по-голям модел на библейския наратив, известен сред съв-
ременните изследователи като Второзакоииа история. Та-
зи Второзаконна история обхваща всички книги от Иисус 
Навин до 4 Царства (без Книга на Рут). Нарича се така, 
защото е написана или по-скоро основно редактирана спо-
ред стриктно йахвистката теология, разгърната въе L';::•: • 
розаконие. Ако приемем, че самото то е създадено в пе-
риода на късната Монархия, то Второзаконната история 
трябва да се е появила към края на VII в. пр. Хр. с някои 
допълнения (като превземането на Йерусалим) от време-
то на Заточението (или Плена). 

Второзакошшят историк (автор или редактор) има своя 
концептуална матрица за „историческо събитие“ и нейнс 
то повторение налага определен ритъм в разказването на 
древната еврейска история. Цикличното й наслагване кон-
ституира един наративен модел, който можем да забеле-
жим особено ясно в Съдии. Разказите тук произтичат от 
устната традиция на различните племена, но текстът успя-
ва да ги побере и представи според една обща схема: най-
напред се описва период, в който евреите слушат Йахве, 
спазват Завета и живеят добре; след това послушанието 
отслабва, появяват се култове към „разни вааловци и ас-
тарти“; чуждите племена нападат еврейските градове и ги 

22 За обобщение на мненията в тази посока вж. Prickett, St. and R. 
Barnes. The Bible. Cambridge University Press, Cambridge 1091, p. 23. 
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разоряват; тогава грешните се разкайват; накрая Бог из-
дига някакъв Съдия като спасител на цялото племе... С ва-
риации този модел, който се смята представителен за биб-
лейската теология на историята, се проявява във всички 
книги Царства. Тук образът на жената (или „женската“ об-
разност) е много силно представена, при това - в богат 
спектър от типове и символични внушения. Споменах ня-
кои още в началото на тази глава, но ще ги припомня на-
кратко. Налага се парадигмата умна жена (за нея ще ста-
не подробно въпрос ло-нататък), израстват властни про-
рочици (дори жена-Съдия), извършват подвизи жените-ге-
рои, появява се прототип на фатална жена... И в същото 
време пак тук, в тази Второзаконна история, ще срещнем, 
по-често отвсякъде другаде, женския ужас. Той е натрап-
ливо експлициран, страшното се драматизира в почти ек-
схибиционистични обстоятелства на сюжета. 

„Героините са пасивни, самотни и безпомощни - пише 
Ан Мишел Тап, на която дължим термина библейски гино-
садизъм. - Те внушават разбирането, че жените по онова 
време са живеели само като обекти за малтретиране, наси-
лие и жертвопринасяне от страна на мъжете“23. Това заклю-
чение влиза в очевидно противоречие с богатството и слож-
ността на наративните факти. И все пак женският ужас -
референциално коректен или не, но дискурсивно наличен -
се оказва изключително продуктивен на интерпретации и 
символични внушения. В първия случай - като източник на 
предизвикателни, даже парадоксални „исторически“ хипо-
тези - ще посоча теорията на библеистката феминистка Ейд-
риън Джейнис Бледстайн. Тя храбро лансира мнението, че 
авторът Второзаконник е всъщност жена. Ужасът и наси-
лието са толкова силни, така прекалени, че деформират вну-
шението, пораждат гротесков тип изображение, а текстът 
придобива характера и въздействието на социална пародия. 

23 Tapp, Anne Michele. An Ideology of Expendability, p.30. 
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Цялата Книга Съдии според Бледстайн трябва да е била 
написана от „дълбоко религиозна жена, която чрез сатира 
осмива мъжете, играещи си на Бог“; това е жена, която „из-
ползва хумора, за да разобличи арогантното“24. Друг библе-
ист, този път мъж, Дейвид Пенчански, разказва за някои още 
по-големи интерпретативни предизвикателства: например 
възможността да открием в Съдии „някои радикално фе-
министични перспективи вътре в Еврейската Библия“ и да 
припишем нейното авторство на жена, „тайно хранеща сим-
патии към някаква Велика богиня, навярно Астарта“25. 

Толкова за случая с предизвикателните интерпретации. 
Нека да кажа нещо и за внушенията със символичен (неряд-
ко алегоричен) смисъл. В тази насока вече направихме дос-
татъчно разсъждения, които сега ще се опитам да обобщя. 

По времето на примитивната теокрация (властта на 
„съдиите“) или в годините на Монархията, с цар или без 
цар и дори с много богоугоден цар - ужасът не изчезва от 
историята на древния Израил. Сменят се повествователи-
те, сменят се различни герои на разказа, но той остава: 
винаги-вече-тук, навярно в самата потребност да се раз-
казва (история). Желанието за (сексуално) насилие изглежда 
заложено в матрицата на социалните отношения, в самата 
природа на патриархалната власт. Негов безспорен субект 
е мъжът; колкото по-висока позиция заема, толкова по-ре-
презентативен е той за модела на социалните отношения 
и следователно - толкова по-способен на ужас. (Насилни-
кът с нисък статут често е колективен образ - мъжът (в) 
тълпа; множествеността символично замества личната 
власт.) Идеалният мъж на Еврейската Библия не може да 
бъде лишен от потребността/способността за насилие. Тя, 

24 Bledstein, Adrien Janis. Is Judges a Woman's Satire of Men Who Play 
Godl In: A Feminist Companion to Judges. Sheffield, England, 1993, p. 34. 

25 Penchansky, D. Staying the Night. In: Reading between Texts. Louisville, 
1992, 84-85. (Пенчански представя, без да подкрепя изрично, тези теории.) 
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както казахме, е в самата му „мъжкост“, затова и Давид 
трябва да бъде морално амбивалентен в очите на съвре-
менния читател, но идеален мъж в онтологическия модел 
на библейското разсъждение. 

Жената е друг вид персонификация на еврейското са-
мосъзнание. Тя в някакъв смисъл заема ролята на човека в 
отношенията между Човек и Бог. Нейната слабост я прави 
постоянен и лесен обект на насилие, без да бъде фиксира-
на като някакъв вид „природа“ (за разлика от „силата“ на 
мъжа). Слабостта на жената е по-скоро ситуативна харак-
теристика. Така както Давид е велик цар сред своите под-
чинени, но безсилен пред Бог, жената може да бъде „сек-
суална играчка“ и героична убийца, жертва и господар ед-
новременно. Нейният характер „става“ в зависимост от це-
лите и посоката на символично внушение в конкретния 
текст. Затова не сме в състояние да изведем постоянни, 
фиксирани параметри на женското поведение, да посочим 
приоритета на един „идеален“ (в смисъл на представите-
лен, най-характерен) женски тип. 

Героините - обект на насилие - безспорно пораждат 
състрадание и съчувствие, даже потрес (още веднъж ще ка-
жа, че този ефект не се създава само в модерния прочит, 
той трябва да е съществувал и в древния свят). Ужасът се 
материализира и става представим в техните тела: изнаси-
лени до смърт, обезобразени, изгорени, нарязани, пътува-
щи във вид на колети-послания... Но този ужас (пред силата 
на съдбата) е част от живота на цялата общност, принцип 
на Завета, сключен между еврейското племе и Бог. Страш-
на е съдбата на Агар, на Тамар, на безименната наложница, 
но не по-малко страшен е краят на Содом и Гомора, да не 
говорим за смъртта на всички хора по време на Големия 
потоп... Така жената в нейната слабост и „насилимост“ ста-
ва символ на човешката участ, аспект на човешкото в онто-
тео-логическите представи на библейския разказвач. 
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Съпругата - между реалността и закона 

Жената съпруга е натраплива фигура във въображе-
нието на старозаветния текст. От историята на човешкото 
сътворение до последната книга - в нашия Синодален пре-
вод това е Трета книга на Ездра - се простира безкрайна 
редица от образи, перипетии и закони на нейното присъс-
твие в библейския свят. Тази натрапливост е симптома-
тична за еврейската цивилизация - въпреки, но по-скоро 
именно заради андроцентричния характер на нейната мо-
нотеистична религиозност. През Новата ера някои равини 
стигат дотам, че определят основното занимание на Бог, 
след като е приключил шестдневното сътворение и заслу-
жено е отдъхнал от него, като подреждане на съпружески 
двойки и отношения. Макар и фолклорно фриволен1, този 
извод има своите корени във фабулната система на биб-
лейския текст. Чарлс Мопсик например твърди, че цялото 
Битие бихме могли да разглеждаме като повествование за 
основаването на бракове и поредица от зачатия.2 

Можем да типологизираме две най-общи посоки, в кои-
то се случва женското съпружеско битие. В първия случай 
то се разказва (и разиграва) в конкретни фигури и обстоя-
телствени параметри на някой сюжет. Типичен пример са 
историите на матриарсите от Битие; на другия полюс в 
тази насока се разгръщат апокалиптични видения, където 
женската фигура е централен персонаж с алегоричен ха-

1 Ще го срещнем в частта Хагада от Мишна на Вавилонския Тал-
муд. 

2 Mopsik, Ch. The Body of Engenderment in the Hebrew Bible, the Rab-
binic Tradition and the Kabbalah. In: Fragments of a History of the Human 
Body. P 1. Urzone, 1989, p. 49. 
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рактер (например видението на пророк Ездра от Трета 
книга на Ездра). Във втория случай повествованието („ре-
алистично“ или алегорично) отстъпва място на т.н. зако-
нов дискурс: текстове, които уреждат религиозните и со-
циални отношения в древноеврейското общество; присъс-
твието им е съсредоточено в книги Левит, Числа и Вто-
розаконие. Тук, бихме могли да кажем, женскостта се нор-
мализира и кодифицира във всички възможни измерения 
на пред-, през- и следбрачното битие. Към коментара на 
библейския текст ще добавим и някои наблюдения върху 
Талмуда (Вавилонския Талмуд) - главно Nashim Seder (или 
Раздела за жените) в Халаха и някои любопитни приме-
ри от фолклора на равините в Хагада. Талмудическият дис-
курс безспорно доразвива и обогатява концептуалната сис-
тема на Стария Завет в условията на Новата ера. 

Още от самото начало би следвало да си зададем и да 
потърсим решение на един важен проблем. Какво по-точ-
но ще срещнем (и съответно ще коментираме) в библей-
ския текст? Какъв е видът реалност в изображението на 
жената и нейното „съпружеско“ битие? Дали и доколко 
дискурсивната истина има исторически достоверен статут 
и тежест на доказателство с палеоетнографски характер? 

Най-краткият отговор е, че в това (както и в други) 
отношения библейската текстовост не бива да бъде четена 
като огледало на (потребността от) референциална прав-
доподобност. Повече, отколкото „отразява“, тя конструи-
ра и предписва един модел на женското (съпружеско) би-
тие, една нормативна (също така митологична и наратив-
на) реалност на женското положение. Истинската картина 
трябва да е била много по-пъстра и противоречива - така 
както са били много по-нехомогенни религиозните възгле-
ди, социалните нрави и моралните стереотипи в древное-
врейското общество. Можем даже да предположим едно 
отношение на обратно пропорционална зависимост меж-
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ду фактите на историческата реалност и нормативното 
усърдие на библейския текст. Толкова, колкото по-(неже-
лано)пъстра е била референциалната картина в момента 
на съставителство и редакция, толкова по-силен е бил на-
тискът към нейното (дискурсивно) фиксиране в еднознач-
ни правила и закони. Няма как да не подозрем, че желание-
то е превръщало текста в действителност за едно общест-
во, което успява да види света сътворен в (глас и) слово. 

Тази закономерност работи в много посоки, но в слу-
чая с жените специално има два особено „утежняващи“ 
фактора. 

Първият засяга отношенията между два етапа на пат-
риархална цивилизованост, хронологически дистанцира-
ни през няколко века. Библейският текст по принцип обра-
ботва (събира, дописва, редактира) материал от предход-
ни епохи. При това положение „нормална“ част от норма-
лизиращата практика на редакторския подход е да потис-
ка онези елементи на разказа, които изглеждат архаично 
(примитивно) неадекватни или направо вредни (противо-
речащи) за новите религиозни и социални потребности. 
Колкото по-ранен в историческо отношение период раз-
казва Библията, толкова повече й се налага да има отно-
шение към един начин на живот, в който ролята на част-
ното и домашно пространство е доминирала над публич-
но организираните форми на обществено битие. Всъщност 
част от „високите“ функции на текста се изразяват именно 
в необходимостта да се манифестира приоритетът на пуб-
личното над интимното, на колективното над частното; 
това е „естествената“ посока, в която се развива всяка пат-
риархална цивилизация и е пряко свързано с нейното чув-
ство за историческа и социална значимост. 

Що се отнася до Библията, тази тенденция нараства с 
всяка следваща книга въпреки иначе удивителната способ-
ност на нейния историзъм да сплита двете сфери на чо-



1 2 2 Библейската жена 

вешкото битие. Знаем обаче от различни изследвания с ан-
тропологическа митологичен, палеоетнографски и прочие 
характер, че именно примитивните форми на интимно-до-
машен приоритет са предполагали по-голяма роля и по-
активно участие на жената в обществения живот. Ето за-
що част от историзма на библейския текст неизбежно тряб-
ва да включва потискането и изтласкването на спомена за 
женската „важност“ като характеристика на един превъз-
могнат, „регресивен“, по възможност невидим, цивилиза-
ционен модел. Това, което разказът пази като „женско“ при-
съствие и което, особено важно, се стреми да нормализи-
ра като такова, нерядко тръгва от опита да се потиснат и 
забравят следите на нещо друго, на някаква нежелана („из-
чезнала“) вече действителност. 

Подобно на първия, вторият фактор също се корени в 
сблъсъка между историческа фактология и религиозна идео-
логия на библейския текст. В нито един момент от своето 
историческо съществуване староеврейското общество не 
е било религиозно и етнически хомогенно. Точно обратно-
то: то е като огромен котел, в който врят и кипят объркани 
части от много племенни и етнически общности, а всички 
те се стремят да опазят и да наложат (доколкото могат) 
своите собствени (традиционни) възгледи и култови нави-
ци. Смешението е толкова очевидно, че кара един извес-
тен израелски пацифист, проф. Израел Шахак, да отхвър-
ли изцяло идеята за древноеврейския монотеизъм като „по-
пулярна заблуда“.3 Всъщност цялата история на отноше-
нията между Израил и Бог е история на вяра и неверие, на 
привличане и отблъскване, на непрекъснати колебания в 
потребността от стриктни йахвистки закони. 

Монотеизмът е може би най-голямата разлика, която 
отделя евреите от съседните им племена и народи, всички 

3 Шахак, Из. Еврейска история, юдейска религия: бремето на 3000 
години. ИК Огледало, С., 2003, с.71. 
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те притежаващи (често, както в Египет и Месопотамия, 
много древни и много добре развити) политеистични сис-
теми. А в тези системи женските божества имат важно и 
специфично участие, свързано с областите на земеделието 
и плодородието, на любовта, семейните отношения и съп-
ружеския живот. Донякъде повлияни от чуждите религио-
зни традиции, донякъде предизвикани от ограниченията 
на собствения си догматичен монотеизъм, библейските ев-
реи непрекъснато хранят готовност да се откъснат от него 
и често превръщат своите отклонения в историческа прак-
тика. Няма по-добро доказателство от самия библейски 
текст. Тук ще срещнем безбройни разкази за приливите и 
отливите на йахвистката вяра; текстът натрапливо упрек-
ва/посочва култовете на „разни вааловци и астарти“; про-
роческият дискурс е принципно изграден върху идеята, че 
бедите се случват на Израил като последствие от неговата 
религиозна и нравствена слабост. 

При това положение работата на „съставителите“ в 
много висока степен е била да редактират реалистичната 
пъстрота на живота, от една страна, да кодифицират идеала 
като норма и практика на еврейското общество, от друга 
страна. Законовият дискурс например е отразявал много 
по-точно желанието за чистота на религиозните и социал-
ните нрави, отколкото тяхното действително състояние. 
Положението на жените, включително статутът на омъже-
ната жена, също така не трябва да се чете буквално, като 
историческа практика, а само в контекста на нормативни-
те, предписващи и символични задачи, които изпълнява 
библейският текст. 

Библейската идеология на брака в основата си има сак-
рален характер. Трудно е да открием друга религия, в коя-
то връзките между човека и Бога да са така холистично 
положени в алегоричната парадигма на междуполовите от-
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ношения. Изглежда, че това е една от важните последици 
на ригидния монотеизъм в условията на патриархалното 
общество. Андроцентризмът изтегля властта в единия край 
на родовия модел и в същото време натрапливо търси мяс-
то/места за „женско“ присъствие, воден от потребността 
да запази самата природа на патриархалния ред, който ста-
ва възможен именно като доминация на единия върху дру-
гия (по очевидната липса на трети) пол. 

Нека да тръгнем към по-конкретните наблюдения от-
там, че в еврейската Библия заветът между Иахве и него-
вия народ се възприема като свещена форма на брак (бра-
чен завет) между мъж и жена. Позицията на Господ е пози-
цията на патриархалния мъж съпруг, а човечеството се по-
мества в модела/в ролята на жената съпруга. Красноречи-
ви (и особено възвишени) примери за брачния символи-
зъм можем да изведем от посланията на т.нар. „големи 
пророци“: Исайя, Йеремия и Йезекиил. Всички те изразя-
ват един постоянен, двойствен модел на символизма в 
брачните отношения. Тогава, когато времето е „добро“ (за 
пророците това означава период на религиозна привърза-
ност и материално благополучие), Израил е представен ка-
то красива и млада годеница на Бога. Обратно - в „лоши-
те“ времена на религиозен упадък и трудности фокусът се 
премества върху символичната образност на народа като 
невярна и лъжлива любима (блудница). 

Ето например в своето слово към Осия (един от най-
старите пророци, който пише в Северното царство, навяр-
но в Самария) Господ сам разказва за връзката си с избра-
ния от него народ като за връзка между мъж и жена, която 
е изневерила на своя съпруг и дълго време е тичала подир 
други любовници („Вааловци“ или други богове). Изоста-
вена от тях, пропаднала и самотна, тя „ще се върне при 
първия си мъж“, казвайки искрено „тогава ми беше по-
добре нежели сега“ (Ос. 1:7). И в този миг на върховно чо-
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вешко („женско“) прозрение Бог обещава тържествено: „И 
ще те сгодя за Себе Си, ще те сгодя за Себе Си в правда и 
съд, в благост и милосърдие“ (Ос. 2:19). „Свещената сват-
ба“ очевидно не е еднократно събитие (така като и самият 
Завет); тя е процес, който (ще) се повтаря до окончателно-
то случване на историята в нейния небесен (идеален) мо-
дел. 

Какви са последствията от упоритата употреба на то-
зи тип символично изображение, който модерните библе-
исти наричат брачна метафора? Преди всичко той има 
отношение към онтологическия режим на божественото в 
библейския текст. Бог тук представлява всеобхватна кос-
мическа фигура, която не може да бъде изразена в родови 
термини. Той не е нито мъж, нито жена, нито пък механич-
но съчетание на двата човешки пола. Символизмът на бо-
жественото, както вече знаем, включва възможности за де-
финиция и в двете (земни) посоки. Господ е цар, баща, съп-
руг и войн, но също така - майка, любовница, съпруга и 
дори акушерка на своя народ. С налагането на брачната 
метафора като диминиращ модел неговите дву- (в смисъл 
на „все“) родови функции не престават да съществуват, но 
някак „естествено“ се групират в „мъжкия“ край. Променя 
се балансът на частните символи в общия метафоричен 
режим на божественото. Текстът извежда на преден план 
онези представи, които са изразени в мъжки образи. Бог 
става все повече „мъж“ и все по-малко „жена“. 

Ивритската граматична система, от своя страна, из-
ползва за Господ местоимения в мъжки род. И макар че 
граматическият род не предопределя сексуалната принад-
лежност, а в някои случаи би могъл да се разминава с нея 
(напр. в думата „матриарх“), мъжкият род на местоиме-
нията усилва мъжката образност на божеството, а в също-
то време изтласква женската и замъглява нейния онтоло-
гически принос. 
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Втората група последствия доразвива сексуалната опо-
зиция в посока на социалния предразсъдък; патриархал-
ното мислене наслагва поредица от идеологически стой-
ности върху представата за („всеполов“) космически ред. 
След като Бог е (все повече) „мъж“, то неговите атрибути 
и качества преминават в принадлежност на истинските мъ-
же. Самата „мъжкост“ придобива статут на божественост; 
мъжът заема позицията на бог в своите отношения с „чо-
вешката“ си половина, т.е. с жената. Равините ще изведат 
до крайност тази тенденция, като я натоварват с обредни 
действия; в една от ежедневните си молитви мъжът евреин 
благодари на Бога, че не го е направил жена. 

„Женският“ образ на Израил в същото време изтегля 
човешкото в отношенията между човека и Бога като сис-
тема от качества на истинските жени. „Човешко“ в този 
случай означава профанно с пейоративен акцент: непосто-
янно, несигурно, неразумно, непрозорливо... „Понеже ос-
новният символизъм за Бог е мъжки и основният символ 
за Израил... е женски, всичко добро и съвършено се струп-
ва в мъжката част на уравнението, всички грехове и недос-
татъци - в женската част.“4 Веднъж поел в тази посока на 
разсъждение, патриархалният разум лесно достига до зак-
лючението, че всичко лошо (в човека) произтича от жена-
та или че жената е (по-)лошата част от човечеството. Биб-
лията обаче не формулира подобен текст; едва в Талмуда 
можем да прочетем, че „жените са отделен народ“. Тук по-
лът наистина се превръща в съдба, а сексуалната разлика 
в граница, която отделя пространството на свещеното от 
пространството на профанното с неговата „изконна“ не-
чистота. „Ако родът на Бог замръзне като мъжки, тогава 
се поражда опасност мъжът да се превърне в земна репре-
зентация на божественото, а женското ще се фиксира из-

* Carmody, D. Lardner. Women and World Religions. New Jersey, 1989, 
p. 144. 
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вън представите за свещено.“5 С тази своя насока на попу-
лярно развитие юдейският монотеизъм успява да потуши 
потенциалната си възможност да мисли света отвъд гра-
ниците (или поне йерархията) на родовите отличия, спе-
цифични за политеистичните религиозни системи. Вместо 
да разпредели високото в някакъв вид равновесие между 
двата човешки пола, единният род на Бога се превръща в 
единствена принадлежност на мъжкото, във входно билетче 
за правото да се чувстваш велик и свещен. 

Брачният символичен модел има и друга особеност: 
той придава на отношенията между човека и Бога една осо-
бена интимност, чувство за домашна обособеност сред 
чуждия свят. Във връзката между любим и любима, между 
жених и невеста изпитанията и перипетиите са почти за-
дължителни. Освен това тук винаги има място за отклоне-
ние и завръщане, за грешка и опрощение. Разбира се, този, 
който греши, може да бъде само човекът (човешкото в брач-
ната опозиция); този, който прощава - единствено Бог. Мо-
делът наистина изразява добре частния аспект в отноше-
нията между Йахве и неговия народ, но тази интимност 
има двойствен характер. Неравноправието в онтологичес-
кия статут на участниците подрива равновесието/стабил-
ността на човешкото положение. Властта попада изцяло в 
единия полюс на брачните отношения. На другия полюс 
любовта неизбежно се съпровожда от нестабилност и страх. 
Близостта във всеки момент заплашва да се превърне в 
ужас. „Това е типично патриархален брак: съпругът прите-
жава цялата власт.“6 В брачната метафора еврейското об-
щество поражда и само се поражда от идеята за космичес-
ка валидност на собствените си противоречия. 

5 Frymer-Kensky, Т. The Bible and Women's Studies. In: Feminist Per-
spective on Jewish Studies. Yale University Press, 1994, p. 31. 

6 Пак там. 
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Основите на библейската брачна идеология са поставе-
ни в Петокнижието, но тя продължава да се развива и след 
Вавилонското заточение, по времето, известно като Период 
на втория храм. Появява се образът на Сион (или Цион), 
който бързо (и лесно, както става с образите на родното) 
придобива женски символичен аспект. Сион става (земна-
та, тук има даже буквален смисъл) годеница на Иахве и в 
същото време на неговия народ. И двамата я обичат горе-
що, като очевидно се свързват/идентифицират помежду си 
в тази любов. Особено поетично го казва пророк Исайя: 

Както момък се съчетава с мома, тъй и синове-
те ти се съчетават с тебе; и както младоженец 
се радва на невеста, тъй ще се радва за тебе Бог 
твой. (Ис. 62:5) 

Навярно по същото време се появява и образът на бо-
жествената София - мъдростта като любима на еврейски-
те мъдреци. Към всичко това равините ще добавят и събо-
тата (Шабат) в образа на любима жена. Не е трудно да си 
помислим, че бурното разклоняване на „женската“ симво-
лична система води до някакъв вид възвеличаване на не-
говите реални носителки. Процесът обаче тече в точно об-
ратна посока. Колкото повече се развиват алегоричните 
форми на женскостта, толкова повече самите жени стават 
невидими (и нежелани) в полето на публичното внимание. 
Метафоричната образност на практика издълбава пропаст 
между възвишените представи на мъжката мисъл и соци-
ално-физическата действителност на истинските жени. Им-
плицитно се е формирала една нова опозиция, вътре в ла-
гера на самата „женскост“: идеалната (съвършена, без-
плътна и невъзможна) любима срещу реалната (профанна, 
„нечиста“, неграмотна и менструираща) земна съпруга. Тя 
работи като капан, в който попада не само мъжката (дис-
курсивна) мисъл, но и съзнанието на самите жени, обрече-
ни да се надпреварват с един (чужд) идеал за себе си. Зато-
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ва нека сега се опитаме да хвърлим поглед върху тяхното 
истинско/историческо положение в староеврейското об-
щество. 

Логично ще бъде да тръгнем от икономическата стра-
на на въпроса; патриархатът може да изглежда по-интере-
сен като система от социално-етически норми и възгледи, 
но става възможен само върху определен тип закони за 
собственост. В древния Израил жените нормално нямат 
право да наследяват и да притежават земя. Това ги прави 
постоянно зависими: най-напред от бащите им, после от 
съпрузите и най-накрая - от техните синове. Те не са част 
от големите системи на публичната администрация, не мо-
гат да вземат участие в организацията на властта. Няма 
да ги видим като свещеници, съдии, воини, придворни и 
дипломати. Не могат да бъдат легитимни свидетели в съ-
дебен процес, нито да сключват договори. В отношенията 
си с Бога и обществото жените не са самостойни субекти и 
са представяни от мъжа - глава на семейство. Ако някоя 
от тях все пак пожелае да има свой непосредствен принос 
в областта на свещеното, като направи оброк, като посве-
ти себе си с думи и дело на Бога, нейното решение може 
да бъде прието (и тогава става свещена действителност) 
или отхвърлено (и тогава е невалидно заедно с всички свои 
последствия) от мъжа - бащата или съпруга на тази жена 
(Чие. 30:14-16). 

Навсякъде ще срещнем подобна амбивалентност: же-
ната може да има принос в свещеното или в публичното 
пространство, но само тогава, когато той е легитимиран 
от съгласието на мъжа. Нейното място е преди всичко до-
мът („Домът е жена“, се казва в Талмуда), дейността й ста-
ва възможна в частната сфера, в размерите на камерно-
интимното битие. Все пак жените не са затворени вкъщи; 
те могат да бъдат видени в публичното пространство - на 
пазара или като участнички в колективни действия с ри-
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туален характер: от победни шествия до погребения с мно-
годневно оплакване. 

Нормалните задължения на омъжената жена са да под-
държа дома, да отглежда деца, да преде вълна и да осигу-
рява сексуален живот на своя съпруг. Те са разпростране-
на практика във всички патриархални общества от онова 
време. Има обаче едно задължение, което е колкото любо-
питно, толкова и симптоматично за еврейския мироглед. 
На жените не се позволява да изучават Закона (т.е. да че-
тат и тълкуват свещените книги, което ги прави почти за-
дължително неграмотни). В същото време обаче най-го-
лямата добродетел на омъжената жена е да осигури с всич-
ки сили и средства време и възможности на своя съпруг да 
изучава Тората, да посещава религиозните школи, поня-
кога в продължение на дълги години, далече от къщи. То-
ва означава, че всички грижи и разходи по поддържане на 
семейството и дома са падали върху нейните рамене. Не е 
чудно тогава, че подобна жертвоготовност се е смятала за 
изключително ценно достойнство и е била прославяна с 
особена реторична охота от самите мъже, особено във вре-
мето и в кръга на равините, където се учели обезгрижени-
те от домашния бит съпрузи. 

Разбира се, най-голямото и безпрекословно задълже-
ние на еврейката е да ражда деца. Това става възможно 
благодарение на нейния биологически механизъм. Точно 
тук обаче се сблъскваме с един парадокс. Именно тялото 
на жената в неговата възпроизводителна специфика и ак-
тивност (niddah) е силно табуирано и представлява нес-
кончаем обект (и стимул) на възгледите за ритуална не-
чистота. Тези възгледи са изложени от Бог пред Мойсей с 
изключителни подробности в книга Левит. Тук, между про-
кажените и келявите, даже начело на тях, е положена мен-
струиращата жена. Тя е нечиста в продължение на седем 
дни и трябва да стои отделена, „докле се очисти“. Нечие-
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то е също така всичко, на което легне и до което се допре, 
и всеки, „който се допре до каквато и да е вещ, на която тя 
е седяла“, трябва да изпере дрехите си и да се измие с во-
да, но въпреки всичко ще си остане нечист чак до вечерта 
(Лев. 15: 19-24). 

Още по-тежко е положението на жената родилка. „Ко-
га роди мъжко“, тя ще трябва да се „очиства от кървите 
си“ в продължение на четиридесет дни. После ще донесе 
на свещеника при входа на скинията (вътре, естествено, не 
може да влезе) „едно шиле за всесъжение и млад гълъб 
или гургулица за жертва за грях“ (Лев. 12:6). Това обаче е 
нищо в сравнение с „греха“ на жената, родила момиче. Тя 
ще бъде нечиста двойно по-дълго време, в продължение 
на осемдесет дни, преди да я „очисти“ местният свеще-
ник. 

След всичко това се оказваме много близо до възмож-
ността да заключим, че жената е изначално или естестве-
но нечиста в резултат на своите (непреодолими) биотелесни 
функции; „нечистото“ всъщност не е в отделната, конк-
ретна жена, а в самата (естествена) женскост. Мъжът, кой-
то е неспособен да отделя кръв в равни интервали от вре-
ме, няма никакъв шанс да се вмести в подобен (цикличен) 
статут. И все пак Библията успява да види един чисто мъж-
ки начин да бъдеш нечист: 

Ако някому се случи изливане на семето, да измие с 
вода цялото си тяло и да бъде нечист до вечерта; 
всяка дреха и всяка кожа, на която падне семе, 
трябва да се изпере с вода и да бъде нечиста до 
вечерта (Лев. 15:1о-17). 

Разбира се, между нечистотата, която обхваща една 
четвърт от целия човешки живот, и тази, която може да 
„се случи някому“, има чувствителна разлика. Общ изг-
лежда обаче потресът пред течността („вътрешността“), 
която се излива от човешкото тяло. Но дачи с^ава въпрос 
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за всяка (биологично затворена) течност, или съществува 
някаква особена прилика между „женската'* кръв и мъжко-
то „семе“? Бързо можем да отговорим, че двете са специ-
фично свързани с възпроизводителните способности на чо-
вешкото тяло. Чрез принципа на ритуалното табуиране об-
щността очевидно се опитва да въведе някакви норми и 
санкции върху умението да се зачене и създаде живот. 

Има обаче значителна разлика в това какво подлежи 
на контрол при индивидите от мъжки и женски пол. Мъж-
ката възпроизводителна сила се мисли като свръхценност, 
която не трябва да бъде разхищавана по никакъв повод; 
„семето“ е магическа течност със свещено фиксирана цел 
и законът въвежда нечистотата като вид колективен над-
зор върху нейната съзидателна употреба. „Изливащият се“ 
мъж възпроизвежда митологичната креативност на Бога. 
Женската възпроизводителна сила, от своя страна, е също 
така принадлежност на колектива. Тя обаче не е изконно 
свещена (богоподобна) и носи в себе си опасни (деструк-
тивни) тенденции. Библейската представа за „женска кръв“ 
крие потиснати следите на някакъв нерационализиран 
страх; може би на страха пред хаоса, който предхожда/зап-
лашва божествено подредения свят. (В архаичното мисле-
не кръвта по принцип има силни магически свойства; тя 
дава или отнема живот.) Ето защо кървящата жена трябва 
да бъде непрекъснато наблюдавана, регулирана и сегреги-
рана. Ако е оставена без надзор, кръвта/силата й може да 
стане неудържима и заплашителна, да избликне „навън“ 
(като биологичната неудържимост на менструалния цикъл) 
и да залее/да отнесе патриархалния ред с неговата и без 
това доста проблематична система на родово наследява-
не, а оттам и на частна собственост, по мъжка линия. Кон-
тролът върху способността за раждане, с други думи, удър-
жа биологичната сила в полето на социалната власт. Така 
достигаме до един интересен и сложен проблем, към кой-
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то ще се върнем малко по-късно, през символиката на от-
ключената/заключената утроба, в следващите страници на 
тази глава. 

Дотук вече сме успели да забележим една особена раз-
двоеност в начина, по който Библията мисли жената съп-
руга. Ясно е, че става въпрос за репрезентации на общест-
вен строй, който във всички отношения е буквален патри-
архат. Жената е „втори пол“, изключена от участие в сак-
ралните практики, изгонена от йерархията на публичното 
пространство, въдворена в дома; тя е собственост на мъж-
ките потребности от социална и родова разлика. И все пак 
не мога да кажа, че Библията онтологизира жената/женс-
костта до степен на другост - като Лошия Друг. Ако това 
обаче не се случва в самия текст, то е, не на последно мяс-
то, поради нейната системна невидимост в зоните на сак-
ралното - там, където се извършват всички онтологиза-
ции в религиозната практика на еврейсхата мисъл. 

Много изследователи забелязват, че жената (и особе-
но жената в различни позиции на съпружеския статут) в 
Библията е представена доста по-непредубедено и малко 
по-“демократично“ в сравнение с традициите на другите 
близкоизточни цивилизации и на гръцката „демокрация“ 
която спокойно можем да наречем андрокрация, при това 
със силни рестрикции спрямо самите мъже. В някои слу-
чаи тя се третира като човек и дори като равноправно чо-
вешко създание. Наистина, „блудствалата“ жена може да 
се убие с камъни, но в Стария Завет това се отнася и за 
блудника мъж. Смъртта заплашва всяка недевствена годе-
ница, но същата перспектива виене и над „лошия син“. Его-
истичната съпруга е напаст и трябва да се накаже; същото 
се отнася и за мъжа егоист. Във всички тези случаи, трябва 
да бъдем наясно, женскостта се наказва - често жестоко, 
но не поради мисълта за нейната изконна сгрешеност или 
греховност. Женската малоценност е по-скоро функцио-
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нална, отколкото онтологическа (родова) категория. Съг-
решилата съпруга например е „лоша“, защото нарушава 
правилата на (мъжката) частна собственост; тя застраша-
ва устоите на реда, подронва стабилността на обществе-
ната система - не защото се е родила „лоша“, а защото е 
станала „враг“ чрез отказа да се идентифицира с нормата 
за своето поведение. 

Договори, страхове и проклятие... 
Има ли еврейски „романс“? 

След като ситуирахме в най-общи щрихи позицията 
жена съпруга в библейския текст, би било интересно да 
проследим сега конкретните етапи и перипетии на нейно-
то случване. 

Преди да стане съпруга, жената се ражда дете. Всички 
деца са подарък от Бога, но не в равна степен. Тази идея се 
среща и в Библията, но твърде умерено в сравнение с екс-
пресивното настояване на равините мъдреци: „Щастлив е 
този, чиито деца са синове, и позор за този, който има мо-
мичета (Berakot, 16в). Позорът всъщност си има съвсем 
практически измерения. Всеки баща на момиче е подло-
жен на дълга поредица от грижи и страхове. За да го омъ-
жи, най-напред трябва да го опази девствено; после тряб-
ва да събере годежна такса и да му намери навреме съп-
руг; след като го омъжи, ще трепери дали няма да се ока-
же безплодно; и като връх на всичко, щом застарее (след 
менопаузата) има възможност да се превърне във вещица. 
Ето защо фразата благословия към еврейските синове: „да 
те благослови Господ и да те опази!“ (Чие. 6:24) равините 
талмудисти поправят изключително прозорливо по след-
ния начин: „Да те благослови със синове и да те опази от 
дъщери, защото те искат грижливо пазене“ (Numbers 
Rabbah 11:5). 
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Особени грижи се искат да се опази девойката девст-
вена. Не заради нейната полова разюзданост, разбира се, 
а тъй като представлява лесен и беззащитен обект на мъж-
ките посегателства. Ако някой „срещне девкпа, несгодена, 
па я хване и легне с нея, и ги заварят“, той подлежи на 
законови санкции, тъй като е нанесъл обида върху нейния 
баща. Ето защо трябва да му даде 50 сикли сребро (това е 
цената на годежния откуп) и после да се ожени за изнаси-
леното момиче без право да се развежда с него до края на 
своя живот (Втор. 22:28-29). Ясно виждаме как една (оче-
видно не особено рядка) травматична ситуация се рацио-
нализира и усвоява от общността като повод за брак. 

Частта Мишна в Талмуда вече третира брака като тър-
говска операция, в която мъжът придобива жена по един 
от трите възможни начина: „чрез пари, чрез дело или чрез 
сексуален акт“. Той получава правото върху нейните сек-
суални функции, прехвърлено му от досегашния й надзор-
ник, най-често баща, тъй като „тя живее под контрола на 
своя баща, докато дойде време да попадне под контрола 
на своя съпруг“ (Ketibot 4:5). Към това Джудит Ромни Уег-
нър добавя и своите непосредствени впечатления от брач-
ния ритуал; тя говори за „едностранния характер на брач-
ната церемония, в която мъжът рецитира официалната дек-
ларация, а жената не казва нищо“. Отгоре на всичко той 
обявява, че тази жена е била „заделена“ специално за него.7 

Описаната ситуация не е нищо друго освен начин да 
се ритуализира възгледът, според който жената е последи-
ца от социалните усилия на мъжа. Върнали сме се пак об-
ратно към брачната онтология. След като Бог създава чо-
века и после мисли човешкото като своя „съпруга“, то то-
гава пък всеки (истински) мъж ще се усеща в позицията на 
сътворител по отношение на своята (обикновена) жена. „За-

7 Wegner, J. Romney. Chattel or Person? The Status of Women in the 
Mishnah. Oxford University Press, Oxford, 1988, p. 44. 
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щото твоят Творец е твой съпруг; Господ Саваот е името 
му“, беше казал Исайя (Ис. 54:5). Оттук вече равините лес-
но стигат до логиката на обратното заключение: твоят съп-
руг е твоят творец. Самуел (Шмуел) Юния учи, че жената 
преди брака представлява безформена буца кал; едва мъ-
жът я превръща в полезен съд (Sanhedrin, 22b). Тази мета-
фора съвсем очевидно израства върху „грънчарския“ сим-
волизъм на Сътворението от Битие. 

Библейското законодателство е категорично в изиск-
ването си годеницата да бъде девствена. Само по този на-
чин съпругът може да бъде сигурен, че получава неизполз-
вана стока. Още по-важна е необходимостта да се гаран-
тира „чистата“ връзка с детето, което ще получи всички 
първородни права. Ако все пак момата „не се намери де-
вица“, то „нека я доведат при вратата на бащината й къ-
ща, и градските жители да я пребият с камъни до смърт, 
понеже е извършила срамно нещо у Израиля, като е блуд-
ствала в бащината си къща“ (Втор. 22:21). Подобна ярост 
може да изглежда като религиозен фанатизъм, но тя е мо-
тивирана по-скоро от правилата на частната собственост 
в еврейското общество. „Това, което разгневява законода-
телите, е възможността да се изнесе на пазара повредена 
стока. Така се осрамва бащата, който дава невестата, и се 
обижда съпругът, който не получава това, за което пла-
ща.“8 Жените-за-брак са собственост, достатъчно скъпо 
платена, и законът с всички сили поддържа регулативните 
механизми на този пазар. Във всички случаи, когато се на-
рушат правилата, обиден може да бъде само мъжът - соб-
ственик или купувач. Това личи особено ясно в разпоред-
бите, които санкционират самите мъже, посегнали върху 
чуждо имущество. Ето например: 

8 Baskin, J. Silent Partners: Women as Wives in Rabbinic Literature. In: 
Active Voices. Women in Jewish Culture. University of Illinois Press, Urbana 
and Chicago, 1995, p. 139. 
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Ако някоя млада девица бъде сгодена за мъж, и 
някой я срещне в града и легне с нея, 
то и двамата доведете при вратата на оня град 
и ги пребийте с камъни до смърт: момата, заде-
то не е викала в града, а мъжът, задето е опоро-
чил жената на ближния си... 
Ако пък някой срещне на полето мома сгодена, па 
я хване и легне с нея, да бъде погубен само мъ-
жът, който е лежал с нея... 
защото той я е срещнал на полето, та сгодената 
мома и да е викала, не е имало кой да я спаси. 
(Втор. 22:23-27) 

Зще в библейско време са съществували (макар и офи-
циално неписани) строги форми на договореност между 
бащата и бъдещия съпруг; правила, които са регулирали 
поведението на двете страни в търговските отношения и 
донякъде са засягали задълженията на бъдещата съпруга. 
Писмената форма на брачното договаряне (брачният до-
говор или ketubah) се появява през Новата ера и се налага 
като една от най-силните институции с влияние върху час-
тния живот в еврейското общество. Ketubah урежда в де-
тайли финансовите задължения на съпруга към неговата 
жена по време на брака и след това, в случай, че бракът 
завърши с развод или със смъртта на едната страна. Даже 
в случаите, когато не е съществувал писмен договор, един 
общ модел на задълженията, характерни за него, можел да 
бъде наложен в случай на нужда от всеки равински съд. 

Наистина, ketubah се ограничава с уреждането на фи-
нансовите проблеми, но по този начин може да постигне 
пряко влияние върху поведението на мъжа и жената вкъ-
щи. Най-важният за нас резултат е, че не позволява на съп-
руга да захвърли лесно (или да се освободи от отговор-
ности към) своята съпруга. Няколко от равините в Мишна 
даже оплакват незавидната участ на този мъж, чиято съп-
руга е „зла“, но му е донесла значителна зестра. Той не 
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може да се разведе с нея, ако не събере пари, за да върне 
зестрата на баща й, както предвижда ketubah при евентуа-
лен развод. „Скъпият развод“ е бил социален конструкт, 
балансиращ мъжкото (съпружеско) поведение в условията 
на традиционния за евреите полигамен живот. 

Безспорно е, че брачното договаряне е имало по-скоро 
ползотворен ефект върху положението на жената съпруга. 
То донякъде я предпазвало от мъжкия произвол. Един се-
риозен изследовател на юдаизма като Яков Нойснер, който 
по принцип формулира възгледа за жените по времето на 
равините в отрицателни категории, все пак открива в него и 
подчертано прогресивни черти, дори „просветена“ нагласа 
на съставителите. Той го сравнява с най-добрата правна сис-
тема на древния свят: „Дотолкова, доколкото Мишна се от-
далечава от чисто патриархалния свят на Писанието, тя се 
приближава, без да го достига напълно, до преработената 
система на римското право, където жената се радва на сво-
бода и независимост в значителна степен“9. И все пак ketubah 
е институция, която урежда отношенията между мъжете (ба-
щи и съпрузи) в еврейското общество, а опазването на жен-
ските интереси е допълнителен ефект на неговите регула-
торни функции. Той има за цел да нормализира частните 
отношения между финансовите субекти (жените нямат пра-
во на недвижима собственост), като с това поддържа соци-
алната и морална стабилност на целия колектив. 

И най-сетне трябва да кажем нещо за относителната 
етническа толерантност в семейните правила на библейс-
кия свят (това положение се променя чувствително в тал-
мудическата традиция). Второзаконие позволява на евреи-
те да вземат за жени чужденки, включително в случаите, 
когато те са пленнички и трябва да станат робини. В този 
случай харесаната „хубавица жена“ е задължена да си ост-

9 Neusner, J. Judaism: The Evidence of the Mishnah. Chicago Univer-
sity Press, Chicago, 1982, p. 89. 
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риже главата и да изреже ноктите си, после да съблече „ро-
бинските си дрехи, да живее у дома ти, и да оплаква баща 
си и майка си цял месец; след което можеш да влезеш при 
нея, да й станеш мъж и тя да ти е жена“ (Втор. 21:13). Не-
малка част от героините на Стария Завет са чужденки, омъ-
жени за евреи, най-често из някое от съседните племена. 
Въпреки това отношението към смесените бракове е ам-
бивалентно; те се смятат за потенциално опасни, тъй като 
жените нерядко опазват старите си религиозни нагласи. 
Вредата от тях можем да видим особено ясно в случая с 
цар Соломон. Много от неговите 700 съпруги са чужден-
ки; те се опитват да придърпат душата му към своите 
„скверни“ култове. 

Дотук очертахме обстоятелствата, в които се случва 
първият важен преход в женското битие: девойката става 
съпруга. Това е много важен за нея момент, тъй като само 
чрез него е в състояние да получи видимост и някаква те-
жест в публичното пространство. След като се омъжи, же-
ната за пръв път придобива власт, макар и в тясната об-
ласт на семейните отношения. В тозн момент тя, според 
библейските възгледи, се превръща в социален човек, в до-
машната другост на мъжкото битие. Преходът обаче би 
могъл да остане доста проблематичен без един особен вид 
легитимация на извършената метаморфоза. Жената тряб-
ва да докаже своята способност за видимост и социална 
значимост, като роди деца. Това е нейното първо и най-
важно задължение; то влиза в сила веднага след брачния 
ритуал и всъщност може да бъде разбрано като елемент 
от цялостния комплекс на сватбеното тържество. 

Да се зачене дете според библейската философия на 
живота е съзидателен акт, който налага човека като (зем-
но) въплъщение на Бога-творец. Неслучайно в Битие се 
използва общият термин toldot за означаване на процесите 
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с космогоничен характер и появата на човешка генеалогия. 
И в двата случая toldot се превежда като „зачатия“, „(пораж-
дания“ или дори „потомство“.10 Употребата на общата ду-
ма показва, че способността да се създаде човек е онтоло-
гически „слепена“ с представата за божествено сътворение; 
зачатието е станало частен случай на демиургичния акт; раз-
множаване/повторителност на едно сакрално събитие със 
средствата и несломимата упоритост на земното битие. 

Самата идея творя или сътворявам се означава с гла-
гола bara, приложен с равностойна валидност към дейст-
вията на Бог и към онези (човешки) събития, които нед-
вусмислено изискват да бъдат преведени като раждам де-
те. Така бихме могли да кажем, че в Стария Завет пред-
ставата за Бога-Отец е синкретична с представата за Бо-
га-Творец. Баща е този, който поражда нещо за вечността. 
„Възпроизвеждайки себе си, религиозният човек имитира 
божественото дело по изначалната организация на Кос-
моса и неговата сексуално съзидателна практика най-ве-
роятно се смята за ритуално повторение на космогонич-
ния акт.“1.1 Ето защо това, което „отвън“ или поне на нере-
лигиозния човек може да се стори като стремеж за биоло-
гическо или числено умножаване на децата/хората в ев-
рейското племе, всъщност има дълбоко теологическа мо-
тивация и свещена цел. Библията и цялата по-късна тра-
диция на юдаизма разбират „умножаването“ като знак на 
избраност за свещени дела и най-пряка реализация на (мно-
гократно) сключения завет между човека и Бога. 

Този въпрос, твърде „отвътре“, разглежда и Левинас в 
неговите Есета върху юдаизма. Когато коментира рави-
нистичната интерпретация на майчинството, той катего-
рично подчертава, че майчинството не представлява цен-

10 Вж. Mopsik, Ch. The Body of Engenderment in the Hebrew Bible..., p. 51. 
11 Пак там. 
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ност за себе си, като естествен процес, а само като израз 
на една човешка съдба, която надхвърля границите на лич-
ната и семейна радост. То е начин „да се осъществи Изра-
ил“, да се „преумножи образът на Бога, вписан в чертите 
на човешкото“.12 Разбира се, не трябва да мислим - заст-
рахова се Левинас, - че съпружеската любов няма значе-
ние за евреите, че тя е изцяло сведена до средство за про-
дължение на рода. И все пак смисълът на брака според 
библейската идеология на живота, признава той, гравити-
ра около необходимостта да се създават деца. При това 
положение - когато един природен процес се сакрализира 
и се превръща в теологически мотивирана социална цел -
очевидно е, че ще настъпи рязка денатурализация на него-
вата същност и функции. 

„Естествената“ стойност на раждането, а оттам и стой-
ността на неговия първоначален субект се оказват тежко 
притиснати от бремето на сакралните функции. Като се 
има предвид, че библейската традиция по принцип изключ-
ва жените от възможността да участват в полето на сак-
ралните отношения, ясно е в каква насока ще потече „ви-
соката“ експроприация на техните биологични способнос-
ти. Вярно е, че Старият Завет никак не може да достигне 
християнството в тази посока; вярно е, че тук няма да срещ-
нем чудесата на способността за непорочно зачатие, в ко-
ето духът окончателно триумфира над биологическото чо-
вешко тяло. (Някои изследователи все пак правят опит да 
ги открият в онези сюжетни моменти, където твърде въз-
растни, но силно благочестиви родители внезапно са на-
дарени с дете.) По принцип можем да кажем, че в Стария 
Завет физическото тяло е по-скоро синкретично с тялото 
на религиозния опит. И все пак ми се струват преувеличе-

12 Levinas, Em. Judaism and the Feminine. In: Difficult Freedom. Es-
says on Judaism. The John Hopkins University Press, Baltimore, 1993, pp. 
35-36. 
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ни твърденията за рязко прекъсване на традицията между 
двата Завета, за иманентно развитие на християнските въз-
гледи в тази насока. Още в Стария Завет възниква тенден-
ция към денатурализиране на религиозното тяло: ако не в 
ранните, то вече в онези книги, които се появяват след Ва-
вилонското заточение; ако не в „човешки“-сюжетния на-
ратив, то в реторично-алегоричното поле на пророческия 
дискурс. Именно там се съгражда една традиция, в която 
деградацията на биологичното тяло присъства именно ка-
то крайна идеализация на неговите функции, прехвърлени 
върху някакво друго (алегорично конструирано, магичес-
ки възвишено) тяло. За да не се отклонявам много от ос-
новната тема на тази глава, ще дам само един пример за 
налагането на тази тенденция. 

Посягам към т.н. Книга на Исайя, която представля-
ва доста разнородна компилация от текстове, възниквали 
в продължение на два века библейска традиция. Откъсът, 
който ни трябва, е разположен в самия й край, неговото 
авторство често се отбелязва като Трети Исайя, тъй като 
е създаден след Заточението, около края на VI в. пр. Хр. 
(като се има предвид, че самият Исайя пророкува в VIII в. 
пр. Хр.). Последната, шейсет и шеста, глава съдържа вмък-
ната една истинска ода в прослава на чудотворния начин, 
по който (майка) Сион ражда своя народ Израил. 

Още не бе изпитала родилни мъки, и роди\ преди 
да бяха настъпили болките й, роди син. 
Кой е слушал такова нещо? Кой е виждал подоб-
но на това? Възниквала ли е страна в един ден? 
Раждал ли се е народ отведнъж, както Сион: то-
ку-що се замъчил от родилни болки,- роди синове-
те си? (Ис. 66:7-8) 

В тези два стиха категорично доминира трикратното 
присъствие на една важна двойка глаголи: първия от коре-
на ild (раждам) и втория от корена hvl (мъча се, изпитвам 
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родилни болки). Ще я срещнем в I, IV и V ред (тази повто-
рителност не е много ясна в нашия превод). И двата глаго-
ла маркират типични (естествени) състояния на женското 
тяло. Всяка природна жена ражда в болка и труд; така е 
поне от времето на Изгонването, с присъдата, която Бог 
въздава над Ева. При Исайя обаче раждащият субект не е 
природна жена, а мистичният Сион, благословената иден-
тичност на еврейското племе. „Той“ безспорно е дефини-
ран в женски род, тъй като формите на използваните мес-
тоимения на иврит са последователно женски. Сион е (сим-
волична) жена, защото изпълнява най-типичните женски 
функции. И в същото време е сакрален субект. Точно тази 
сакралност, тази отместеност, разлепеност на символич-
ната от естествената женска природа текстът се старае да 
означи с чудото на отречената природа: „без родилни бол-
ки“, „без да се мъчи“, „отведнъж“... Това необикновено май-
чинство би трябвало да предхожда (не-исторически или 
символично) греха на Ева и така - да „надхожда“ (или тран-
сцендира) земната участ на всяка жена. Оказваме се на пъ-
тя, който води право към Дева Мария. 

Въпросът „Кой е виждал подобно на това? Възниква-
ла ли е страна в един ден?“ има подчертано реторичен 
характер. Всеки от четящите знае, че само Бог е способен 
на подобно чудо, че вече го е направил през дните на Сът-
ворението. Така мистичната майка Сион, която извършва 
най-типичното женско действие, се оказва с амбивалентна 
полова (всъщност дву-родова) идентичност. Тя е жена, до-
колкото може да ражда, и мъж, тъй като ражда по чудот-
ворен начин, отричащ природата на женското тяло. Именно 
аспектът на биологичната липса (това, което нарекох де-
натурализация) се превръща в знак, в белег на принадлеж-
ност към полето на сакралните функции. 

След отклонението на този пример нека се върнем от-
ново към Левинас, който прави едно любопитно сравне-
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ние между еврейската и западноевропейската културна тра-
диция. Смисълът на любовта в Стария Завет никога не се 
изчерпва с изпитваната страст или с присъствието на оби-
чания човек. Любовта, с други думи, не получава роман-
тично значение. „Това измерение на романтичното пре-
живяване, в което любовта става цел на себе си, където е 
лишена от външна целенасоченост - свят на страстта, на 
очарованието и милостта, умеещ да съ-съществува с една 
религиозна цивилизация (и даже да бъде спиритуализиран 
от нея, както в култа към Девата на средновековното хрис-
тиянство) - е чуждо на юдаизма.“13 Оказва се, че традици-
онната еврейска мисъл не познава сантименталното пре-
живяване на любовта. Даже там, където Библията допуска 
следи на „романс“, равинистичната традиция ясно ги де-
поетизира или заличава чрез интерпретация в мистично-
алегорична, най-често есхатологична, посока. (Много ти-
пични са тълкуванията, които Мишна прави на Песен на 
песните. Пак там продължението на рода се обяснява като 
начин, по който Бог присъства сред „своите“ хора. Актът на 
зачатието е сравнен с Храма, чиято основна цел е да помес-
тва божественото присъствие и благословия в земния свят. 
Кабала също така представя зачеването като основно сред-
ство за imitatio Dei. Човешкото тяло е означаващо на кос-
мическия модел; преливането на две тела в едно осъщест-
вява висшия принцип на двуполовата божественост.) 

Всичко това, ако се съгласим с Левинас, обяснява по-
разителния факт, че класическото еврейство няма изкуст-
во - „в този смисъл, в който го имат всички народи по 
земята“. Наблюдаваме една култура, която е погълната от 
страстта по месианистичната си избраност до степен, в 
която човешкото има смисъл само дотолкова, доколкото 
може да бъде осмислено като imitatio Dei, а субектът - ка-

13 Цит. съч., 36-37. 
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то деперсонализирана проява на сакралния опит. Остава, 
поне за мен, трудната необходимост да слепя това обоб-
щение с очевидния прагматизъм на социалните отноше-
ния в библейския текст, с онази рационално-конкретна фи-
лософия на живота, която ръководи обмена на хора, стоки 
и отношения, не на последно място във връзките между 
двата пола. 

Чудото на утробата 

След всичко, което казах дотук, не е трудно да си пред-
ставим кой е най-големият страх на библейската героиня. 
Неспособността да роди е проклятие, което поставя на из-
питание целия й живот. Да бъдеш бездетна е все едно да 
си мъртва, напомня Талмудът. Неслучайно един текст от 
Хагада разказва напълно сериозно, че в отвъдния свят (в 
рая) жените ще могат да раждат всеки ден. 

Децата са най-сигурната гаранция за социалния авто-
ритет на жената; те създават здравината на нейната пози-
ция у дома. Бездетната жена е обект на неодобрение и да-
же презрение - затова, че е разочаровала съпруга си у до-
ма и го е изложила в очите на другите хора. Една част от 
равините настояват такъв брак да се разстрои след десет 
години или поне съпругът да вземе втора жена, а друга 
част отстояват необходимостта да се запази семейството, 
ако все пак е добро. И в двата случая положението на без-
детната жена е толкова лошо, че няколко от авторите на 
Мишна го описват с нескривяно състрадание. 

Разбира се, Библията разказва и случаи, в които жена-
та с „празна утроба“ все пак се радва на обич и уважение 
от страна на своя съпруг. Тези случаи не са малко и можем 
да говорим дори за сюжетна тенденция. Трябва обаче да 
имаме предвид две неща. Първо, тук жената попада в тра-
диционно фаворизираната позиция на отхвърления безза-
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щитен човек. И второ, те са интересни в повествователно 
отношение, именно защото са изключение от установено-
то правило; необикновеността ги прави продуктивни за ле-
гендарната фабула; неслучайно почти винаги завършват с 
чудодейна промяна. Можем да приведем някои много из-
вестни примери: 90-годишната Сара получава сина си Исак 
(Бит. 21); след дълга борба със сестра си Лия Рахил ражда 
Йосиф (Бит. 30); Ана измолва от Бога (бъдещия) пророк 
Самуил... Всъщност историята на Ана от Първа книга Цар-
ства е толкова типична, че може да бъде разгледана като 
означител на всички истории за чудотворно зачатие. 

Благочестивият евреин Елкана от Ефремова планина 
има две жени - Ана и Фенана; „Фенана имаше деца, Ана 
пък нямаше деца“. Въпреки това Елкана обича Ана повече 
от Фенана, „макар че Господ бе заключил утробата й“. Ни-
що чудно, че плодовитата съпруга използва всеки повод, 
за да огорчи и обиди своята съперница; „онази я огорча-
ваше, а тази плачеше (и тъжеше) и не ядеше“. 

Както вече казах, любовта-предпочитание на съпруга 
към неговата безплодна жена изглежда като мотив от сю-
жетната парадигма на „най-малкия син“; това е един от 
„женските“ варианти на историята за потиснатия човек 
(роб, слуга, чужденец...), който ще придобие слава и почит 
подобно на Израил сред останалите народи от Ханаан. 
Друг елемент от същата парадигма е мотивът за борбата 
между съперници; силата на по-големите братя от фолк-
лорните приказки тук е обединена във фигурата на Съпру-
гата-която-може-да-ражда. Както й се полага (и налага) 
от фабулата, тя трябва да обижда и унижава бездетната си 
съперница подобно на двете лоши сестри от приказката за 
Пепеляшка. Не е възможно да използваме този сюжет ка-
то социологическо или антропологическо доказателство 
за отношенията между жени в древния Израил. Даже да ни 
се стори, че разказът се опитва да бъде психологически 
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верен, трябва да имаме предвид, че този ефект на истина-
та идва от символичния смисъл и структурните особенос-
ти на фабулата, а не от наличието на някакъв стремеж към 
референциална правдоподобност. 

Старият Завет по принцип има склонност да мисли 
жените през тяхното участие във възпроизводителната ис-
тория на еврейското племе; борбата за място в семейство-
то по този начин е синекдоха на по-общата борба за при-
съствие в социалните отношения. Утробата е най-силното 
оръжие на библейската жена. „Тъй като са придобивани 
заради тяхната плодовитост, жените са принудени да се 
съзтезават по раждане - нещо като война между утроби“, 
отбелязва Джудит Баскин с твърде невесел хумор.14 Още 
по-живописен пример - истинска война с лагери и бойни 
стратегии - ни дава историята на отношенията между двете 
сестри Рахил и Лия, съпруги на Яков (Бит. 29-30). В този 
случай хубавата, стройна Рахил е толкова открито пред-
почитана пред Лия с нейните „болнави очи“, че Господ -
съгласно структурните закони на парадигмата малък оне-
правдан човек - насочва благоволението си към необича-
ната съпруга (още веднъж виждаме, че не психологията, а 
митологията определя библейските отношения): 

Господ (Бог) видя, че Лия не беше обичана, и отво-
ри утробата и... (29:31) 
И видя Рахил, че тя не ражда на Иакова деца, u 
завидя Рахил на сестра си и рече на Иакова: дай 
ми деца; ако ли не, умирам. (30:1) 

Разбира се, Яков е патриарх на еврейското племе, но 
не и Бог. Рахил също го знае, затова избира по-практичния 
път: изпраща слугинята си Вала да легне с него и така при-
добива син, наречен Нефталим - име, което трябва да оз-
начава „силна борба се борих със сестра си и надвих“. Лия, 

14 Baskin, J. Silent Partners. Women As Wives in Rabbinic Literature, 
p. 141. 
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която междувременно е спряла да ражда след четири сина, 
изпраща на свой ред слугинята Зелфа и така получава още 
две деца - Гад и Асир. (Горкият Яков, не е лесно да си пат-
риарх на племе, което обожествява мъжкия възпроизводи-
телен труд.) Едва тогава (най-вероятно от съжаление към 
неговите усилия в доста напреднала възраст) Господ си 
спомня Рахил: „и послуша я Бог, и отвори утробата й“. Поя-
вява се Йосиф. Всичко това ни напомня за една друга „жен-
ска“ война, разиграла се две поколения по-рано около дя-
дото на Яков, Аврам. И там Сара получи дете след дълга и 
упорита борба с утробата на египтянката Агар (Бит. 21). 

Но нека се върнем отново към нашата история с Елка-
на, Фенана и Ана. Подобно на Рахил, Ана плаче и тъжи 
пред мъжа си. Елкана й отговаря с напълно реторичен въп-
рос: „защо плачеш и защо не ядеш, и от какво тъжи сърце-
то ти?“, след което успява да формулира една чудесна реп-
лика, както изглежда - симптоматична за мисленето на 
патриархалния мъж през всички епохи: „Не струвам ли аз 
за тебе повече от десет сина?“ Колкото и да е натрапливо 
обаче, мъжкото самочувствие не е в състояние да реши 
проблема на бездетната Ана и тя решава да се обърне за 
помощ към най-високата възможна инстанция. Още при 
първото посещение в Храма, толкова страстно отдадена 
на молитви към Бога, че дори прозорливият свещеник Илий 
я смята за пияна, Ана дава оброк: 

Господи (Всемогъщий Боже) Саваоте! Ако Ти пог-
леднеш милостиво на скръбта на Твоята рабиня 
и си спомниш за мене, и не забравиш рабинята Си 
и дадеш на рабинята Си дете от мъжки пол, аз 
ще го дам на Господа (в дар) за през всички дни на 
живота му; (и вино и сикер няма да пие,) и бръс-
нач няма да се допре до главата му. 

Многоочакваното дете от мъжки пол следователно е 
обречено да бъде назорей или собственост на Бога. Това, 
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което прави Ана, е всъщност жертвоприношение. И наис-
тина, едва откърмила своята изстрадана рожба, тя я от-
късва от себе си и я завежда, за да я остави завинаги, в 
Храма. В замяна на това Бог окончателно отключва без-
плодната й утроба и тя бързо ражда още трима сина и две 
дъщери. Тук имаме много добър пример за библейската 
философия на дара. Най-напред една благочестива съпру-
га поднася душата си в Храма; в отговор Бог й дава дете. 
Тя му връща детето, за което получава петкратна отплата. 
Диалектиката на отношенията между човека и Бога се ко-
рени в способността за (себе)даряване. Тя е висше изкуст-
во (може би затова изчерпва потребността от други изкус-
тва, както казваше Левинас), но в същото време е тайнст-
вен топос, който поражда самата способност/потребност 
да се прави изкуство. Веднъж възнаградена, Ана става по-
ет; тя издига гласа си в необичайно красива молитва, мно-
го силна проява на поетичното в библейския текст: 

Лъкът на силните се пречупва, а слабите се със 
сила препасват; 
ситите работят за хляб, а гладните почиват-, 
дори безплодната ражда седем пъти, а многодет-
ната изнемощява. 
Господ умъртвява и съживява, сваля в преизпод-
нята и изважда. 
Господ прави човека сиромах и богат, унижава го 
и го въздига... 

Това е истински благодарствен химн, изграден върху съз-
нанието за чудотворната диалектика на Божието присъст-
вие. Не е чудно, че векове по-късно апостол Лука го изпол-
зва като реторичен модел, за да напише известния Magnificat 
или песента благодарност на Дева Мария, след като полу-
чава вестта за непорочната си заченалост (Лука 1:46-55). 

Историята на Ана и на всички други жени с чудотвор-
но ощастливени утроби ни отвежда към необходимостта 
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да поставим един важен въпрос на семейната икономия в 
библейския текст. На кого принадлежи тялото на детето? 
И тъй като детето, което има значение, е непременно от 
мъжки пол, можем по-точно да се запитаме: на кого при-
надлежи тялото на сина? Ще се опитам да отговоря на то-
зи въпрос чрез съпоставителна интерпретация на две дру-
ги истории. 

Първата от тях, известна като Akedah (или История 
на завързването) от Битие 22, е много разпространена и 
често употребявана от християнската митология като ек-
залтиран пример за силата на безрезервната вяра. Тя „зае-
ма централна позиция в юдео-християнската култура от 
Средните векове до Киркегор и по-нататък“, може би за-
щото „носи заряда на амбивалентността и предизвикател-
ството, сравним с този, който съдържа митът за Едип в 
класическата традиция“.15 Ще я припомня много накрат-
ко, още повече, че вече добре познаваме сюжетните пери-
петии, които предхождат нейното случване. 

Когато Аврам е вече в доста напреднала възраст, Гос-
под го подлага на изкушение. Той му нарежда да вземе 
„едничкия си син Исаак“, когото много обича, да отиде в 
земята Моравия и там да го принесе в жертва чрез „всесъ-
жение“. Аврам не се поколебава даже за миг. Оседлава ма-
гарето, нацепва дърва за огън и пристига на посочената 
му планина. „И направи там Аврам жертвеник, наслага дър-
ветата и, като свърза сина си Исаака, тури го на жертвени-
ка върху дървата“ (Бит. 22: 9). В мига, в който вече е вдиг-
нал ръката си с ножа, за да заколи момчето, Ангел Небе-
сен го спира и му изпраща по-подходяща жертва - овен, 
заплел рогата си в гъсталака. Веднага след това Бог ут-
върждава окончателно своя завет с патриарха на еврей-
ското племе. 

15 Ostriker, Al. S. Out of My Sight. In: Feminist Revision of the Bible. 
Blackwell Publishers, Cambridge & Oxford, 1993, p. 39. 
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Какво знаем за момчето Исак до този момент? То е 
родено от Сара на 90-годишна възраст по начин, толкова 
чудотворен, че кара жената да се засмее, когато чува - под-
слушвайки от палатката - разговора на Бог с мъжа й Ав-
рам. Тъкмо на този смях е кръстен Исак - име, което значи 
смее се или смях в памет на нейното преживяване. Всъщ-
ност всички имена тук са дълбокозначещи, както и в дру-
гите библейски истории. Аврам е баща господар; Сара -
велика господарка (очевидно близка до всички „велики бо-
гини“ от ханаанския регион). „Господарското“ е не само в 
нейното име. Цялостното й поведение, конструирано чрез 
фрагменти от повествованието в Битие 16-21, говори за 
силен и властен характер, за добро самочувствие и ста-
билна семейна позиция. Сара разговаря с мъжа си напъл-
но свободно, изказва категорично своето мнение, нерядко 
му нарежда как да постъпи и непреклонно налага волята 
си да бъдат изгонени Агар и сина, който робинята е роди-
ла на Аврам, въпреки очевидното нежелание на баща му. 

Нещо повече, в Битие 18 Сара разговаря и с Господ 
почти толкова свободно, колкото със своя съпруг, тя дори 
се опитва да го излъже, напълно съзнателно. (Нещо в ней-
ния образ ни напомня за друга „господарка на живота“ -
първичната Ева.) Триумфиращата сила в смеха на Сара 
става открита, когато детето е вече родено; този смях ня-
ма да бъде повече крит, той се превръща в белег върху 
тялото на сина, в име на майчината победа: „И рече Сара: 
смях ми стори Бог, който чуе за мене, ще се разсмее“. Още 
един път искам да подчертая, че Битие представя първата 
жена матриарх като независима личност с властен (чак до 
жестокост) характер, с ясен разум и силна воля. Толкова 
по-странно изглежда пълното й отсъствие от сцената с от-
веждането на момчето Исак. Къде е тази, която някога из-
прати на сигурна смърт Измаил, в момента, когато отвеж-
дат собствения й син? Гласът й, победният смях изведнъж 
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се превръщат в липса, толкова необяснима, че трябва да 
има симптоматичен характер. Изглежда, че текстът се опит-
ва да означи някакъв важен преход в символичния пласт 
на внушението, някаква многозначителна разлика, случва-
ща се в хода на сюжетното действие. 

Исак, който до този момент е бил синът-на-майката 
(свързан с нейния смях, белязан от нейното независимо 
поведение), изведнъж се оказва отнет, отнесен в далечната 
планина, където единствено Господ знае какво да направи 
с него (оттам и името, което остава на тази местност -
Йехова-ире или Господ ще предвиди). Изчезването (тайнс-
твеният консенсус) на майката трудно може да бъде разб-
рано и с помощта на „чистите“ палеоетнологически дока-
зателства. Почти всички изследователи са съгласни, че по 
времето на Аврам традицията да се пренасят деца в жерт-
ва на божеството не е била актуална в ритуалната практи-
ка на еврейското племе и следователно не можем да про-
четем случката като начин да се отхвърли, да се делегити-
мира подобна (отживяла) традиция. „Външният“ смисъл 
продължава да бъде скрит вътре в повествованието, раз-
положен в пресечната точка на отношенията между сю-
жетните фигури: Майка, Баща, Бог и Син. 

Остава ни да погледнем Akedah от една по-нетрадици-
онна интерпретативна позиция: да я разберем именно ка-
то история за изчезването на майката от живота на всеки 
еврейски син. На планината, високо в земята Моравия, Исак 
се оказва едновременно развързан (от старите) и завързан 
(с нови връзки на своята принадлежност). Силата на пъп-
ната връв отстъпва пред необходимостта от религиозна и 
етническа идентичност, разбрана в патриархални терми-
ни; преход от името/гялото на майката към институцията 
на „бащиното“ наследство, теоцентрично осмислена и сак-
рализирана. След епизода, в който Бог налага своето зна-
ние, Исак надмогва биологическата си принадлежност към 
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майката и става собственост на „мъжките“ задължения. 
Осигурен е новият патриарх; неслучайно точно в този мо-
мент Иахве подновява Завета си с племето на Аврам. 

Akedah завършва щастливо: бащата доказва несломи-
мата сила на своята вяра; синът оживява; Господ се уверя-
ва в достойнствата на избрания от него народ. И все пак 
някой трябва да заплати цената на „мъжкото“ щастие, да 
отстъпи от (правото на власт върху) сюжетната сцена. То-
ва е Сара, която подходящо умира още в началото на след-
ващата глава. Аврам отива в земята на хетите и поисква да 
купи от тях пещерата Махпела, за да я погребе „отпред 
очите си“ (Бит. 23). Две неща са особено интересни в тази 
глава. Първото е отказът на Аврам да получи пещерата 
(заедно с нивата, в която е разположена) като дар от хета 
Ефрон в знак на почит и уважение. Евреинът не се прими-
рява, докато не му наброява 400 сикли сребро, колкото е 
цената на нивата. Можем да се замислим върху симпто-
матиката на отказа да получи гробницата на Сара безплат-
но. Една от възможните посоки на прочита ще ни каже, че 
еврейският патриарх не иска да получава подарък (още по-
вече ритуално място като фамилна гробница) от чуждо пле-
ме, тъй като дарът или даряването е жест от сакралната 
икономия на отношенията между човека и Бога. Това мо-
же да бъде вярно, стига само да не помнехме две други 
случки. В първата от тях Сара е прибрана за наложница в 
дома на египетския фараон, „а покрай нея Аврам помину-
ваше добре“ (Бит. 12:16). Във втората пък го виждаме охот-
но да получава богати дарове от Авимелех, цар на Герар, 
който на свой ред е взел жена му за наложница в своя дво-
рец: „хиляда сикли сребро, дребен и едър добитък, и слу-
ги, и слугини“ (Бит. 20:14). 

Друг вариант на възможното обяснение ще ни отведе 
към символичния смисъл на прехода, за който вече гово-
рихме. Думите, с които хетът Ефрон предлага земята си в 



154 Библейската жена 

дар на Аврам като „княз Божий“, са блестящ пример за 
една реторика на интимните чувства в библейския текст: 
„не, господарю, чуй ме: давам ти нивата; давам ти и пеще-
рата, която е в нея; подарявам ти я пред синовете на моя 
народ; погреби покойницата си.“ (Бит. 23:11). Именно та-
зи реторика се оказва неподходяща в една история, която 
разказва развързването на сърдечните отношения. Тогава, 
когато се разрушава „правото на майката“ като регулатор 
на социалните връзки, изчезва и възможността за размяна 
върху основата на интимните отношения. Правото на ба-
щата изисква нов ред, в който господстват законите на па-
рично-стоковата размяна. „Какво е това за мене и тебе?“ 
- пита Ефрон. В отговор Аврам му отмерва точно 400 сик-
ли сребро, защото това е цената, която „минаваше между 
търговците“. На пазара няма „между мене и тебе“; хората 
там са чужди за гласа на сърцето; говорят само парите. 
Така майката се оказва убита още веднъж. 

Второто нещо, което привлича вниманието в епизода 
с купуването на пещерата Махпела, е една реплика на Ав-
рам, толкова странна, че част от преводите на Библията 
(включително нашият Синодален превод) я редактират до 
степен, която я кара да прозвучи с точно обратния сми-
съл. „Дайте ми между вас място за гроб, което да си е мое, 
та да погреба моята покойница отпред очите си“ - казва 
Аврам на хетите от Хеврон. Десет стиха по-рано (Бит. 22:19) 
сме научили, че последното местожителство на еврейския 
патриарх е Вирсавия: той се заселва там непосредствено 
след случката със сина му Исак. Географските карти по-
казват, че между Хеврон и Вирсавия има разстояние око-
ло 50 км, при това пътят е препречен от планини. Неслу-
чайно, когато Сара умира в Хеврон, Аврам идва, за да поп-
лаче над нея. („И дойде Аврам да плаче и ридае за Сарра“, 
Бит. 23:2.) Ясно е, че той не иска да вземе мъртвата във 
Вирсавия, а е готов да плати четири и половина килогра-
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ма сребро, за да я погребе сред хетите, край Хеврон. При 
това положение изразът „отпред очите си“ изглежда не-
логичен. И наистина, в други преводи на Битие той при-
съства с противоположно значение: „извън очите си“ или 
„далеко от очите си“. Така например стандартните англо-
езични преводи на този текст твърдят съвсем недвусмис-
лено „out of my sight“.16 „Out of sight, out of mind“, казва 
една известна английска поговорка. (Далече от очите, да-
лече от сърцето“ е нейният български аналог.) „Out of mind“ 
е пространство на липсата и забравата; извън-ума се на-
мира полето на несъзнаваното. Мъртвата майка се оказва 
това, което трябва да „изпадне“ от съзнанието (от очиге/ 
ума) на патриархалния мъж. И наистина, още в първото 
изречение на глава 25 Аврам, който по това време е около 
140-годишен, си взема нова жена - Хетура или „ухаеща-
та“. Тя му ражда шест сина. Тук, разбира се, не трябва да 
търсим логика, а потвърждение на чудото, което става въз-
можно, само защото „Господ благослови Авраама във 
всичко“ (Бит. 24:1). Тази шава завършва с друго изречение, 
ксзто пак разказва за сватба, този път на сина му Исак: „И 
въведе я Исаак в шатрата на майка си Сарра; и взе Ревека, 
и тя му стана жена, и той я обикна; и се утеши Исаак в 
скръбта за майка си“ (Бит. 24:67). 

Две сватби след едно погребение! Смъртта на майка-
та сама по себе си не изглежда достатъчна, за да се от-
хвърли нейната власт. Необходимо е тя да бъде изтласка-
на от съзнанието, а следите на спомена да обраснат с нови 
случки и близки хора в психичната икономия на патриар-

16 Така постъпват най-авторитетните английски и американски пре-
води: The Authorized King James Version, The Revised Standard Version, 
The Amplified Bible, The New American Standard Version. Единствено в 
изданието на Международното библейско общество (The New Interna-
tional Version) интерпретативният проблем е разрешен, като се изпуска 
Цялата фраза. 
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халния мъж. Оттук нататък властта на мъртвата майка ще 
се връща само изтласкана, потисната - във вид на психоза 
или невротичен симптом. 

Все пак историята със Сара е само един идеален при-
мер (или модел) на психично развитие. Какво обаче се случ-
ва тогава, когато „майчиното“ не се окаже добре изтласка-
но и синът упорито (несъзнателно и натрапливо) продъл-
жава да се завръща към него? Това ще научим от история-
та на най-силния еврейски герой: Самсон. 

Самсон се появява по начин, който вписва рождение-
то му в легендарната парадигма на чудотворно разтворе-
ната утроба. Неговата майка, жена на Маной от еврей-
ското племе на Дан, е безплодна в продължение на много 
години, докато най-сетне Ангел Небесен не й донася вест-
та за бъдещото зачатие. Веднага трябва да кажем, че нещо 
в образа на тази, останала безименна до края на история-
та, жена ни напомня за Сара: тя е умна, съобразителна и 
напътства мъжа си в благочестивото поведение (Съд. 13). 

Още преди да бъде роден - „от самата майчина утро-
ба“ - младенецът е обречен на Бога (подобно на Самуил); 
той ще бъде назорей: „бръснач няма да се докосне до гла-
вата му“, няма да пие „вино и сикер“, няма да хапне нечис-
то и ще извършва само богоугодни дела. Изглежда, че то-
зи път текстът не ни е оставил място за никакви интерпре-
тативни съмнения, за никакъв „женски смях“. Още преди 
да се е родил, Самсон вече е принадлежност на Бога. На-
соката на неговия живот е формулирана в „не“ категории 
на социалното поведение („няма да пие“, „няма да хапне“, 
„няма да се докосне“...). Героят ще бъде различен от дру-
гите хора и точно тази оразличеност ще гарантира негова-
та изумителна физическа сила като проява на тайнствена-
та му разположеност в полето на сакралните отношения. 
Самсон, с други думи, е обречен да заплати цената на своя-
та изключителност с безпрекословна всеотдайност на Бо-
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га и на „мъжките“ (религиозно-етнически) задължения. Без 
да е бил някога истински принадлежен на майката, той ще 
стане ръка на историята, насочвана от желанията на Бога. 

Но как изглежда в действителност животът на героя 
Самсон? Всички енциклопедични справочници върху биб-
лейския текст настояват на неговата особеност, нетипич-
ност като назорей и „Божи човек“; те говорят за амбива-
лентно поведение, за безконтролен и непостоянен харак-
тер, даже за „чувственост, безотговорност и ... липса на 
истинско религиозно отношение“.17 

Популярната традиция в интерпретацията на случая, 
от друга страна, го разбира преди всичко като илюстра-
ция на идеята за женско коварство; Далила е парадигма-
тичен образ на „женската“ склонност към предателство и 
неспособност за вярност. (Тя осигурява центъра, свързва-
щото звено в тройната система от образи, митологично 
представителни за тази идея: Ева-Далила-Саломе.) Всъщ-
ност историята на отношенията между Самсон и Далила 
(Далида в Синодалния превод) е само един епизод от три-
кратното повторение на подобни случки в рамките на по-
голяма история. (Може би тук трябва да отбележим, че 
целият разказ има подчертано приказен или приказно-ле-
гендарен характер. Ще срещнем различни мотиви, широ-
ко разпространени във фолклора и митологията на други 
народи: мотива за загадката, чието решение носи живот 
или смърт, за трикратно повторената съдбовна среща, за 
четирите опита и т.н.) Основна тема на разказа изглежда 
сблъсъкът между силата и сексуалността в мъжкото/геро-
ичното поведение. Силата е дарена от Бога, тя е оръдие за 
решаването на колективно значими задачи (в нашия слу-
чай за изтребление на филистимците, които 40 години дър-
жат в подчинение народа на Израил). Сексуалността е тъм-

“ Библейски речник. Изд. Нов човек, С., 1994, с. 486. 
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на и сляпа стихия, която изключва разума и въвежда рит-
мичното повторение на грешката в човешкото поведение, 
а грешката се превръща в грях, който трябва да бъде изку-
пен. Символичният смисъл на историята е разположен в 
диатопичното пространство на отношенията между висо-
ко и ниско, божествено и човешко, обществено и интимно 
и оттам - все така метафорично - между мъжко и женско. 
Самсон е герой с типично трансгресивен характер, от те-
зи, които извършват hubris в древногръцката митология. 
Въпреки натрапливата очевидност на своята физическа си-
ла той попада в категорията на жертвените фигури, като с 
това ни напомня Исак; фантастичната изключителност 
стигматизира неговото присъствие. Изглежда, че една от 
функциите на мита за чудотворното раждане е да произ-
вежда герои с „различен“ характер; някои от тях поемат 
„нагоре“, към възвисяване (Исак става благочестив патри-
арх, Самуил - велик пророк), други - „надолу“, към при-
низяване на Божия/мъжкия елемент в природата на човеш-
кото. 

Още първият епизод разказва един несполучен романс. 
Героят зърва млада филистимка, сърцето му закопнява по 
нея и той попада в редица от перипетии на проваления 
брак. Тук вече можем да забележим една особена и сис-
темно проведена в целия разказ диалектика на отношенията 
между „телесния“ поглед (типичен жест на желанието в 
мъжката психическа икономия) и слепотата, която пара-
доксално се ражда чрез него. Любовта на Самсон е толко-
ва очевидно неподходяща (племето на девойката е Врагът 
в целия разказ), толкова „сляпа“, че текстът е принуден да 
рационализира/да редактира нейното сюжетно наличие с 
мотива за някакъв скрит и божествен замисъл, който ще 
позволи да бъдат наказани омразните поробители. (Моти-
вацията повтаря реторичния модел в Книга Изход, където 
Иахве „втвърдява“ сърцето на фараона, за да покаже се-
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демкратно своите чудеса.) Напразни остават предупреж-
денията на двамата благочестиви родители; страстта пре-
борва назорея Самсон и го довежда до границата, където 
желанието и садистичната отмъстителност изглеждат син-
кретично неразделими. Той извършва поредица от изклю-
чителни подвизи: убива трийсет души в град Аскалон, за 
да им открадне „премените“; вързва опашките на трийсет 
лисици по две, слага свещ помежду им и ги пуска във фи-
листимските посеви, които изгарят до дъно; пречупва „пи-
щялите и бедрата“ на група мъже... Герочното поведение 
се оказва с трансгресивна посока „надолу“, към инфантил-
ните корени на страстта; любомраза, каквато се ражда в 
отношението към фигурата на майката според психоана-
штичните теории на човешкия опит. 

Във втория епизод ще видим героя да посещава една 
зоститутка от Газа. Обектът на любовта и този път е (с)гре-

1ен, сексуалността става все по-опасна и сляпа. Смъртта 
1ебне Самсон със засадата на местните жители, но почте-
ште приказки не завършват с двукратното повторение на 
някаква ключова ситуация. Той изтръгва цялата градска 
юрта, зад която се крият филистимските нападатели, и я 
зтнася „навръх планината“ под техните смаяни погледи. 
Гогава се появява Далила. Сгрешената жена за пръв път 
юлучава име заедно с други подробности, които затварят 
кръга на нейната грешност. Далила най-вероятно е филис-
тимка, както първата годеница, обича парите, както жена-
та от Газа, и отгоре на всичко живее самостоятелно в соб-
ствена къща. Тя не е представена като дъщеря или съпру-
га на някого; свободната жена е епитом на опасността в 
библейския текст; тя персонифицира извън-нормалното, 
онова, което заплашва установената систематика на соци-
алните връзки. 

Няма да разказвам подробно любопитния диалог, кой-
то се разиграва четирикратно между Самсон и Далила. То-
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ва, което прави особено впечатление, е натрапливата лип-
са на психологическа мотивация в поведението на героя 
Самсон. Той изглежда забравил всичко, което би могъл да 
знае един нормален мъж на неговата възраст, включител-
но поуките от първия и втория случай. От поведението му 
сякаш наднича психиката на малко дете, което не прите-
жава опит в полето на човешките отношения, но страстно 
преследва своята потребност от безрезервна любов. Тази 
липса би могла да прикрива и някакво имплицитно знание 
на сюжета, което не може/не трябва да бъде експлицирано 
върху повърхността на библейския смисъл. Читателят ос-
тава в дискомфортно недоумение пред невъзможността да 
рационализира мотивите на мъжкото поведение. (Струва 
ми се, че точно това недоумение го кара - през всички епо-
хи - да проектира своя познавателен дискомфорт върху 
„лошите“ аспекти в образа на Далила.) Той се оказва из-
правен пред поредица от въпроси, на които не може да 
отговори, и текстът не му предлага никаква помощ в това 
отношение, а с митологичен замах го лишава от всяка на-
дежда за помощ. Сляп ли е Самсон да не вижда, че Далила 
го мами по четирикратно еднакъв начин? Защо никога не 
изразява собствено мнение, не се опитва да разсъждава, 
не я укорява (поне) за досадното поведение („тя го отегча-
ваше с думите си всеки ден и го мъчеше...“)? Защо разкри-
ва тайната си на четвъртия път или тогава, когато всеки 
приказно-легендарен герой би бил поучен от трикратното 
повторение на сюжетната ситуация? 

Може би отговорът се крие в начина, по който Далила 
представя мотивите на своето поведение. След първия не-
сполучлив опит тя обвинява Самсон в лъжа: „ето, ти ме 
измами и ми каза лъжа...“ В отношенията между двама влю-
бени лъжата симптоматизира липса на обич или поне на 
такава обич, която би погълнала всичко друго. И Далила 
казва точно това след третата несполука: „защо думаш 
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„обичам те“, а сърцето ти не е с мене?“ В текста се поява-
ва ключовият термин „сърце“; ще го срещнем пет пъти в 
четирите поредни стиха. Всеки път това е сърцето на назо-
рея Самсон; то става главен герой на историята в този фа-
тален момент; история за това как Мъжът дава сърцето си 
на една Жена. Когато открива на Далила „цялото си сър-
це“, Самсон е вече изцяло неин; Господ „отстъпва“ от обез-
душеното тяло, а „филистимците го хванаха и му извадиха 
очите, доведоха го в Газа и го обковаха с две медни вериги, 
и той мелеше в затвора“ (Съд. 16:21). 

Символичната слепота на сексуалния опит най-сетне 
се е превърнала в телесна действителност. „Познавайки“ 
жената, Самсон престава да знае Господ; и Господ не иска 
вече да знае за него. Ослепяването изиграва своята класи-
ческа роля на символична кастрация. Мъжът, който е бил 
разделен от женското още в лоното на зачатието („от май-
чината си утроба“), който е бил обречен на големи („мъж-
ки“ или героични) дела, регресира към „сърдечното“ мяс-
то на тази липса-съдба. Остриганият Самсон престава да 
бъде назорей и се завръща към (желанието си за) това, което 
никога не е бил - син, обвързан с тялото на своята майка/ 
жена. В този момент Далила изчезва от разказа, защото 
вече не му е нужна, но някъде отдалече, от пространство-
то на потиснатите значения, бихме могли да дочуем ней-
ния смях. 

Добрата съпруга 
или как да станеш изьестен при портите 

Веднъж омъжена, библейската жена извършва най-го-
лемия преход в своя живот. Рязко се променя нейният со-
циален статут. От обект на брачната регулация тя се прев-
ръща в субект на домашното битие. Традиционното зако-
нодателство й гарантира известни права; раждането на дете 
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(от мъжки пол) укрепва нейното място в дома и засилва 
влиянието й сред другите членове на рода. Наистина, биб-
лейската съпруга е принадлежност на своя дом и само та-
ка (по парадоксален начин - през непубличното) получава 
право на видимост в публичното пространство. Разбира 
се, тази видимост също има парадоксален характер: жена-
та се „вижда“ тогава, когато направи щастлив и доволен 
своя съпруг; неговото щастие е нейна гордост и слава. За-
това и мъдрото слово гласи: „Който е намерил добра же-
на, намерил е благо и получил е благодат от Господа“ 
(Притч. 18:23). В Талмуда се добавя още по-радикално: 
„Мъж, който няма жена, не е истински мъж“ (Yebamot, 62b), 
а според равина Хама, син на Ханини, щом „мъжът се оже-
ни, греховете му са погребани“ (Yebamot, 63а). 

Многобройни правила, писани и неписани, уреждат 
взаимоотношенията между двамата съпрузи. Доминира же-
ланието да се укрепи и запази бракът: чрез строги мора-
листични предписания за женското поведение, от една стра-
на; чрез финансови и правни рестрикции върху свободата 
на мъжкото поведение, от друга страна. Във Второзако-
ние например се предвижда глоба от сто сикли сребро за 
съпруга, който намрази жена си, „па я набедява в порочни 
дела и пусне лоши думи за нея“ (22:13-19). Пак там на мла-
доженеца се забранява да „отива на война, и не бива да му 
се възлага нищо; нека той остава свободен у дома си през 
цяла година и да весели жена си, която е взел“ (24:5). 

Домашните отношения са обект на особено внимание 
и системна регулация в частта Мишна на Вавилонския Тал-
муд. Тук можем да изброим до десет традиционни задъл-
жения на еврейския мъж към неговата съпруга. Важно зна-
чение между тях има необходимостта да й осигури храна, 
подходящо облекло (Ketubot, 5:4) и съпружески (т.е. сексу-
ални) права. По-нататък мъжът трябва да се грижи финан-
сово за своята жена, да обезпечи материалното й положе-
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ние в случай на развод или след смъртта си, да гарантира, 
че нейната собственост (обикновено придобита чрез зест-
ра) ще премине в ръцете на общите им наследници (жена-
та не може да наследява земя). Съпругата трябва да полу-
чава пари за своите ежедневни разходи, ако ли не - ще 
може да запази част от печалбата, получена с предене и 
тъкане, която в обикновени случаи принадлежи на мъжа 
(Ketubot, 5:9). Въпреки че Талмудът препоръчва въздържа-
ние в употребата на храна и напитки, щом става въпрос за 
неговите жени и деца, съпругът е съветван да харчи даже 
повече, отколкото би могъл да си позволи (Chul. 84в). Ако 
съпругата се окаже отвлечена заради откуп, нейният мъж 
е длъжен да даде всичко, което има, за да я освободи. 

Още един път искам да се върна към правото на сек-
суален живот. То, разбира се, няма нищо общо с женските 
удоволствия и с грижата за женското тяло; зад него стои 
възпроизводителният фетишизъм на еврейското общест-
во. Той е толкова безусловен, че поражда една от много 
малкото ситуации, в които жената би могла да се отнесе 
към съда с предложение за развод. Сексуалната задълже-
ност на мъжа има социален статут; нейната липса прави 
жената видима в правораздавателното пространство, за-
щото собственик на раждащата утроба е всъщност цялата 
етническа група. Дори равините, които не са настроени 
твърде демократично към идеята за женски права, безус-
ловно признават абсолютната необходимост на съпругата 
да извършва полов акт със своя съпруг. Тази позиция се 
мотивира с интерпретацията на един труден за превод тер-
мин от Тора - 'onah. Ще го срещнем например в Книга 
Изход, в наставленията, които Бог дава чрез гласа на Мой-
сей (Изх. 21:10); в нашия Синодален превод 'onah е предс-
тавен с фразата „съпружеско съжителство“. 

Разбира се, библейският текст знае добре разликата 
между нормативно наставление и социална практика, за-
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това ще срещнем истории, в които жената е недвусмисле-
но ощетена откъм правото да получава сексуален (всъщ-
ност родилен) живот. Това могат да бъдат случаи, в които 
тя трябва да бъде наказана (по този начин Давид отмъща-
ва на първата си съпруга Михала за нейния „неуместен“ 
смях нред екстравагантното му поведение по време на ед-
но ритуално шествие), или случаи, в които една от съпру-
гите е системно отблъсквана заради друга. Тук пък ще си 
спомним чудесния разказ (един от малкото, представящи 
сътрудничество между жени), в който сестрите Рахил и Лия 
обменят общия си съпруг на цената на една мандрагора. В 
действителност Библията е категорична, когато изисква от 
мъжа с повече от една жени да изпълнява в равна степен 
задълженията си към всяка от тях. Интерпретирайки тази 
ситуация в условията на Новата ера, Мишна педантично 
разработва система от детайлизирани указания; необхо-
димостта от „съпружеско съжителство“ се оказва дифе-
ренцирана според професията на мъжа и съобразена с вре-
мето, което той би могъл да прекарва вкъщи (Ketubot, 5:6). 
Освен всичко това трябва да кажем, че официалното за-
дължение на мъжа да има сексуален живот със съпругата 
си изисква и съгласие от нейна страна. И в този случай 
равините са се постарали да въведат ясни (т.е. финансови) 
регламентации. Сексуално „ленивият“ мъж трябва да пла-
ща глоба за всеки пропуснат ден, но глобата на нежелае-
щата (го) жена е два пъти по-голяма (Ketubot, 5:7). Ясно 
можем да забележим как работи едно традиционно напре-
жение в законодателните усилия на равинистичните текс-
тове: тук се сблъскват възгледите за жената като сексуална 
собственост с възгледите за жената като самостоятелна 
личност. Този конфликт остава вътрешно неразрешен, за-
това и най-продуктивният прочит изглежда възможен в раз-
граничителна вместо в обобщителна херменевтична посо-
ка. Основният въпрос според мен би трябвало да разпитва 
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Талмуда не дали разбира жената каго собственост или лич-
ност, а кога (в какви ситуации) я разбира като собственост 
и кога като автономна личност. 

Дотук щрихирах онези права, които получава съпруга-
та в резултат на най-радикалния женски преход. Ясно е, че 
те са сдвоени със система от задължения - не по-малко и 
не по-леки - от нейна страна. Ще се опитам да представя 
тази система чрез картината-притча на един конкретен 
текст, който разказва именно добрата библейска жена. На-
мираме го в последната, трийсет и първа, глава на Книга 
Притчи Соломонови. В наративно отношение става въп-
рос за модела разказ в разказ: това са думи на цар Лему-
ил, с които „го е поучила майка му“. Заради парадигма-
тичния характер на примера ще си позволя да цитирам 
текста изцяло. 

Кой ще намери жена добродетелна? 
Нейната цена е по-висока от бисер; 

сърцето на мъжа й е уверено в нея, и 
той не ще остане без печалба; 

Тя му отплаща с добро, а не със зло, 
през всички дни на живота си. 

Набавя си вълна и лен, и на радо 
сърце работи с ръцете си. 

Тя, както търговските кораби, отда-
леч си набавя храна. 

Тя става още през нощта и раздава 
храна в къщата си и уреченото на слугините си. 

Намисли си за нива, и придобива я; 
от плода на ръцете си насажда лозе. 

Препасва със сила кръста си и 
укрепва мишците си. 

Тя чувствува, че занятието й е добро, 
и светилото й не гасне нощем. 

Протяга ръце към хурката, и пръстите й 
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се хващат за вретеното. 
Шепата си на сиромах отваря, и 

ръката си на нужделив подава. 
Не се бои от студ за челядта си, защото 

цялата й челяд е облечена с двойни дрехи. 
Тя си тъче килими; висон и пурпур е 

нейно облекло. 
Мъжът й е известен при портите, кога 

седи със старейшините на страната. 
Тя работи покривки и ги продава, 

доставя пояси на финикийските търговци. 
Здравина и хубост е нейно облекло, 

и весело гледа на бъдещето. 
С мъдрост отваря устата си, и 

кротка поука е на езика и. 
Наглежда домакинството вкъщи и 

не яде хляба на празността. 
Стават децата й и я облажават -

мъжът, и той я хвали: 
„много жени добродетелни е имало, 

но ти надмина всички“. 
Миловидността е примамлива и 

хубостта - суетна; но жена, която се бои от 
Господа, е достойна за хвала. 

Дайте й от плода на нейните ръце, и 
нека делата й я прославят при портите! 

(Притч. 31:10-31) 

Първото нещо, което привлича вниманието в тази 
„поука“, е специфичната поместеност на женските добро-
детели в социалните отношения, видени като пазар на чо-
вешките ценности. Идеята се изгражда върху опорите на 
няколко съкровени представи: цена, печалба, от-плаща, 
търговски, придобивам, продавам. Видяна от позицията 
на мъжа, жената се оказва (в този случай „добра“, „хуба-
ва“, „весела“) стока, която изисква да бъде подходящо под-
брана и съхранявана, за да се отплати „с добро, а не със 
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зло“. Нейният разум е мислен в чисто практически изме-
рения - тя, „както търговските кораби“, предвижда отда-
лече проблемите и се приготвя да ги посрещне. Въпреки 
че разбира страстта на мъжа по хубавата девици, когато 
става въпрос за брачен живот, библейският текст се отри-
ча от примамките на красотата и дори ги третира като 
капан, който би могъл да попречи на подходящия избор 
Нагизденото тяло не съблазнява библейския разказвач; же-
ната, която се грижи за себе си, не би могла да се отдаде 
изцяло на грижата по семейството. Красивото лице пред-
полага самочувствие и нарцисизъм - две неща, които се-
мейният живот не търпи. Вместо красиво домашното жен-
ско тяло трябва да бъде здраво, издържливо и всеотдайно 
- това определя неговата висока цена, неговата „безцен-
ност“. 

На второ място текстът ни предлага сравнително пъ-
лен индекс на трудовите задължения, които има омъжена-
та жена. Тя е важен субект в системата на домашната ико-
номика и много активно трябва да допринася за прехрана-
та на семейството: купува вълна и лен от пазара, „на драго 
сърце“ преде и шие дрехи - така че всички вкъщи да бъдат 
„двойно“ облечени, приготвя храна и я разпределя още в 
ранни зори, работи на нивата и на лозето, тъче килими, 
изработва покривки за продан... След всичко това наисти-
на трудно можем да я упрекнем, че „яде хляба на праз-
ността“. След Библията и Мишна формулира трудовите 
задължения на добрата съпруга - онези „видове работа“, 
която тя „трябва да извършва за своя съпруг: да меле жи-
тото, да пече хляб, да пере, да готви, да кърми децата, да 
му оправя леглото и да преде вълна“ (Ketubot, 5:5). Разби-
ра се, има и други задължения, не по-малко важни, които 
само метафорично бихме описали като труд: добродетел-
ната жена трябва да бди над своя съпруг, да му осигурява 
душевен комфорт и свободно време, в което ще изучава 
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Тората, да задоволява сексуалните му потребности и дори 
да го глези. Така съпругата на равина Елеазар сготвила на 
мъжа си шейсет вида ядене, когато бил болен. 

Макар че в древния Израил социалното положение на 
човека не е кастово регламентирано (с изключение на све-
щениците, където кастата е заменена с рода) и социалната 
йерархия не оказва решително влияние върху икономията 
на родовите/половите роли, жената от богато семейство 
има известни предимства, дори ако се омъжи за беден мъж. 
Нейното съпружеско положение се влияе от големината 
на имуществото (зестрата), която е внесла в новия дом. 
Едно измерение на това имущество са робите и ето как 
изглежда положението на омъжена жена с богат и щедър 
баща: „Ако тя е довела на съпруга си една робиня, няма 
нужда да меле жито, да пече хляб или да пере. Ако му е 
довела две робини, няма нужда даже да готви или да кър-
ми детето си. Ако са три - нито ще оправя леглото му, 
нито ще работи с вълна. Ако пък четири - може да се изтя-
га на дивана.“ (Ketubot, 5:5). Разбира се, равините не са 
склонни да проявяват търпимост към онази жена, която 
обича да се „изтяга“. Нейният мързел е заплаха за еврейс-
кия мъж, нарушение на нормите и предвестник на хаос. 
Ето защо равинът Елиезер се отнася към горните редове 
строго и недвусмислено: „даже да му е довела и сто роби-
ни, той може да я принуди да преде, тъй като леността 
води до безпътство. Независимо от всичко тя трябва да му 
пълни чашата, да му оправя леглото и да му мие лицето, 
ръцете и краката“ (Ketubot, 61 а-в). Оказва се, че социал-
ното положение не може да бъде коректив на половата съд-
ба. Домът е сакрално пространство, в което мъжът трябва 
да се чувства така, както се чувства Бог (когото представя) 
в отношенията си с човека изобщо. 

Системата от трудови задължения, специфични за доб-
рата съпруга, е ясно центрирана в една-единствена цел: 
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успешното случване на домашното битие прославя мъжа 
и утвърждава неговата почтена позиция сред останалите 
мъже, в публичното пространство, „при портите“. Съпру-
гът легитимира „доброто“ в поведението на своята жена, 
като я хвали без мяра: „много жени добродетелни е има-
ло, но ти надмина всички“, а неговите собствени думи по-
раждат действителността на домашното щастие, което е 
белег за собствената му добродетел. Особено интересен в 
нашия случай е фактът, че притчата за добрата съпруга е 
разказана от друга жена и съпруга - майката на цар Лему-
ил. Оттук можем да стигнем до две заключения. Най-нап-
ред да помислим за високата степен, в която еврейската/ 
библейската жена е интериоризирала мъжката идея за щас-
тие. Тя изговаря себе си (женското) чрез мирогледа на со-
циалната норма, без никакви нюанси на колебание и дис-
танция. В същото време обаче не трябва да забравяме, че 
тази „майка“ е наративен ефект на самия текст, сюжетна 
персона, в която библейският разказвач влага своите възг-
леди за (добра) съпруга и майка. Майката по принцип е 
специфична фигура на библейското мислене, много актив-
на в книги като Съдии и Царства, където сюжетът й въз-
лага важни исторически и дори легендарни функции. Тя се 
оказва добре усвоена, повествователно интериоризирана 
като говорител на мъжката/официалната нравствена ви-
зия. Нищо чудно, че Фройд, твърде много евреин и може 
би затова толкова пламенен богоборец, ще види именно 
във връзката между майка и син идеалния пример за без-
проблемност и безкористност на човешките отношения, 
за невъзпряна взаимна идентификация в психичната ико-
номия на интимния опит. 

Текстът от Книга Притчи съдържа и друг момент, кой-
то изисква допълнително изясняване. Добрата жена, щом 
:и намисли за нива, и придобива я, а после засажда в нея 
юзе с плода на ръцете си. Това ни кара да видим, че тя 
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притежава известна икономическа самостоятелност, че ней-
ната инициатива се оценява и дори предполага в рамките 
на семейните задължения, че съпругата може да бъде су-
бект на търговските връзки. Веднъж - като купува на пазара 
вълна и лен, а после продава изготвените килими, покривки 
и дрехи; втори път - като събира пари и допринася за купу-
ването на нова нива. Разбира се, традиционното законода-
телство не й позволява да притежава (и така да купува в 
юридически смисъл) земя. Закупеното с нейната упоритост 
и труд ще бъде собственост на мъжа и по-късно ще преми-
не в наследство на децата момчета. Такава е социалната 
практика. И все пак Библията е успяла да вмести в себе си 
разказ, който се опитва да отмени икономическия аспект на 
неравноправието в мъжко-женските отношения и да учреди 
една различна възможност за тяхното по-справедливо фун-
кциониране. Не знаем дали и доколко този разказ е бил/се е 
превърнал в юридическа практика. Според мен той по-ско-
ро доказва още веднъж, че не трябва да четем Библията ка-
то (етнографски, религиозен или политически) документ, а 
като много по-комплексен текст с учредителен, предписа-
телен, легендарен, литературен и т.н. характер. 

В Книга Числа, която разказва скитането на еврейско-
то племе преди да достигне „обетованата“ Ханаанска зе-
мя, срещаме една любопитна история (Чие. 27:1-8). След 
смъртта си евреинът Салпаад от коляното на Манасий ос-
тавя пет (неомъжени) дъщери и нито един мъжки наслед-
ник. Момичетата (очевидно с независим и борбен харак-
тер) застават „пред Моисея, пред свещеника Елеазара, пред 
князете и пред цялото общество, при входа на скинията на 
събранието“. Техните имена са Махла, Ноа, Хогла, Милка 
и Терца; текстът не се поколебава да ги изброи въпреки 
традиционното си нежелание да споменава наследниците 
от женски пол; тези момичета са наистина необичайни с 
упоритостта си да станат видими в самия център на пуб-
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личното пространство. Тяхното искане звучи разумно за 
съвременния читател, но почти революционно в контекс-
та на древните родови отношения: „Защо да се изгубва 
името на баща ни измежду племето му поради това, че 
няма син? Дай ни дял между братята на баща ни“ (27:4). 
Мойсей с пророческа отговорност отнася делото им пред 
Господ. 

И Господ каза на Моисея: 
право говорят Салпаадовите дъщери; дай им нас-
ледствен дял между братята на баща им и пре-
дай им техния бащин дял: 
а на синовете Израилеви обади и кажи: ако някой 
умре, без да остави син, предавайте неговия дял 
на дъщеря му. 

В този удивителен случай Иахве - ни повече, ни по-
малко - учредява институцията на женското наследствено 
право при липса на мъжки наследници по права линия. 
Факт е, че нито в самата Библия, нито в законодателните 
усилия на равините тази институция няма да се появи като 
нормативна практика. И все пак можем да открием някак-
ви непреки следи от нея (доказателство, че нищо не се гу-
би в съзнателно-несъзнателната икономия на библейско-
то мислене), най-малкото - в една друга история, пак за 
жена, пак с упорит и борбен характер. 

Четвърта книга Царства разказва подробно за чу-
десата, извършени от пророк Елисей, наследник на Елия 
(или Илия) в годините, които предхождат падането на Юж-
ното царство. Наративът напомня разпръснат цикъл от 
приказки с общо тематично ядро. Той винаги е бил възп-
риеман като Историята на пророк Елисей с недвусмислен 
фокус в сюжетното поведение на великия чудотворец. То-
ва е попречило да се оцени като важно фабулното присъс-
твие на други герои с епизодичен и не така легендарно-
възвишен характер, например безименната жена от Сонам 
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или „соиамката“, чиято история всъщност заема немалка 
част от фабулното пространство на две пгави (4:8-37; 8:1-6). 

Главният герой Елисей е още в самото начало на своя-
та пророческа кариера, когато „една богата жена го пока-
ни у дома си да яде хляб, и той, колчем минеше, всякога се 
отбиваше там да яде хляб“. Тази „богата жена“ се оказва 
сред първите, които разпознават и посочват с поведение-
то си неговото могъщество; в термини на по-късните от-
ношения можем да я наречем „меценат“. Макар и сърдеч-
но, гостоприемството не й се вижда достатъчно. Тя пред-
лага решително на мъжа си да направят пристройка към 
къщата, да я обзаведат подходящо, „та, кога идва у нас 
[пророкът], да си отива там“. Поведението на безименната 
жена от Сонам изглежда наистина странно в контекста на 
всичко, което знаем дотук. Тя повиква/поканва един не-
познат мъж в семейната къща, която е наречена „нейна“, и 
след това почти нарежда на съпруга си да направи прист-
ройка. Разбира се, знаем, че тази жена е богата и бихме 
могли да заключим, че социалното положение все пак ус-
пява да коригира половата съдба в отделни случаи, особе-
но когато е съчетано с разумен и властен характер. Изне-
надите обаче не свършват дотук. 

В един хубав ден Елисей решава да й се отплати за 
стореното добро. Докато разсъждава (заедно с верния си 
слуга Гиезий) върху перспективата на тази отплата, за чи-
тателя става ясно, че жената е вече на възраст, ала бездет-
на. Учудени сме от дългото мълчание на текста (и на ге-
роинята) по този толкова важен въпрос. Учудването ни ста-
ва още по-голямо, когато - запитана какво би искала да 
получи най-много в дар - сонамката не пожелава дете, 
всъщност нищо не пожелава, защото си има всичко, вклю-
чително благоволението на управляващите князе. Нейни-
ят отговор сякаш подрива идеята за „най-голямото благо“ 
в живота на всяка библейска жена. Бездетна съпруга, коя-
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то не моли за (мъжко) дете? Не се ли страхува тази жена, 
че след смъртта на мъжа си (отгоре на всичкото стар) ще 
остане безпомощна и уязвима, без къща и доходи? Откъде 
идва нейната необичайна самоувереност? Текстът го е ка-
зал достатъчно ясно: „аз живея между народа си“ (4:13). За 
читателите неспециалисти обаче тези думи изглеждат по-
скоро нова загадка, отколкото отговор. Знаем, че според 
правилата на библейския брак съпругата задължително е 
отивала да живее с рода на своя съпруг. Защо тогава со-
намката е останала „между народа си“? Как е възможно 
да бъде омъжена и все пак неоткъсната от бащиното си 
обкръжение, без съпругът й да бъде неин роднина? 

Нека да отложим за малко този въпрос, като поглед-
нем напред, в по-далечните перипетии на разказваната ис-
тория. Като всеки голям пророк Елисей е преди всичко 
мъж. Той не е в състояние да допусне, че може да има дру-
го благо за една бездетна жена освен заветната мъжка рож-
ба и (все пак) я дарява на своята благодетелка. Няколко 
години по-късно, необяснимо и неочаквано, детето умира. 
И сега вече виждаме разгневената властна майка. Без да 
губи време в окайване и оплакване, тя нарежда на своя съп-
руг да приготви ослица и бързо тръгва да търси Божия 
мъж. Намерила го чак в планината Кармил, незабавно го 
укорява: „исках ли аз от моя господар син? не думах ли: 
недей ме лъга?“ Тези думи отказват на Елисей всяка въз-
можност за колебание и той съживява умрялото, изстина-
ло вече момче. 

Четири глави по-нататък в книгата историята със со-
намката продължава. По съвета на Елисей тя е живяла, 
заедно с цялото си семейство, в продължение на седем го-
дини далече от своя град, където са върлували глад и ми-
зерия. Сега се връща обратно и отива направо при царя да 
моли „за къщата си и нивата си“, използвани междувре-
менно от други жители на Сонам. Получава си ги обратно, 
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при това заедно с „всички приходи от нивата, от оня ден, 
когато е напуснала земята, досега“ (8:6). Няма да разсъж-
даваме върху обективната справедливост на това царско 
решение. По-важно е да знаем със сигурност, че тази жена 
е (била) собственик на земя и къща. Това обаче не е въз-
можно според традиционното еврейско законодателство 
освен в един-единствен случай: сонамката е била измежду 
дъщерите, наследили част от бащината земя поради лип-
са на мъжки наследник, както беше учредено от Господ 
във връзка с петте момичета на евреина Салпаад от Книга 
Числа. Само така ще си обясним защо героинята живее 
„между народа си“, защо не изглежда подвластна на нев-
ротичната болка по мъжко дете, защо съпругът й се отна-
ся към нея с толкова уважение, а сам присъства твърде 
безгласно на сюжетната сцена. 

Разбира се, бихме могли да продължим разсъждения-
та и в по-радикална посока. Какво би станало, ако всички 
библейски жени имаха правото да наследяват къщи и ни-
ви? Как щяха да изглеждат тогава техните характери, как-
во щеше да бъде поведението им към мъжете - царе, деца 
и съпрузи? Наистина, това са абстрактни и спекулативни 
въпроси, лишени от историческо основание в законите на 
древния (еврейски) патриархат. И все пак само в тази гла-
ва на книгата разгледахме два подобни случая: Далила (със 
собствена къща) и безименната сонамка (с дом и земя). 
Едва ли ще бъде пресилено, ако кажем, че и в двата случая 
героините не действат според установените правила на 
„нормалната“ женскост. И което изглежда още по-важно: 
библейският разказвач има съзнание за проявите (и готов-
ност да фабулира последиците) на тази различност. 

И все пак - в широкия план на своите дискурсивни 
задачи - Библията има за цел да превъзмогва разликите, 
да нормативизира проявите на жената, не на последно мяс-
то като ги разпределя в категориите „добри“ и „лоши“ пое-
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тъпки според начините на тяхното съотнасяне към мъжки-
те/високите/легендарните функции на разказа. Парадигма-
тичен пример за натурализиране на нравствените импера-
тиви е фигурата на майката в Книга Съдии и в четирите 
книги Царства. Героините-майки, от една страна, имат 
много важно сюжетно значение. В същото време обаче те 
са разпределени с безкомпромисна яснота от двете стра-
ни на моралистичната граница: щедро прославени или 
яростно заклеймени в пълна зависимост от религиозно-
историческата перспектива на разказа. За доказателство 
можем да приведем дълга редица от примери. Тук ще се 
спра основно върху Втора книга Паралипоменон. В пър-
вите десет глави се разказва царуването на Соломон, а от-
там нататък - разпадането на Великата монархия и пос-
ледвалата история на брожения, преврати и неспокойства 
в Южното царство (Юдея). Забележителен е подходът на 
разказвача, известен сред изследователите на Библията ка-
то Придворния историк. Той въвежда почти всеки нов цар 
през името и потеклото на неговата майка. Моделът из-
глежда така: 

Охозия беше на двайсет и две години, когато се 
възцари, и царува в Йерусалим една година; май-
ка му се казваше Готолия, дъщеря на Амврия. (II 
Пар. 22:2) 

Или: 

Езекия се възцари на двайсет и пет години, и ца-
рува в Йерусалим двайсет и девет години; майка 
му се казваше Авия, Захариева дъщеря. (II Пар. 
29:1) 

По този начин разбираме за Михаия, Амигал, Зехора, 
Йеруша... (Същият модел доминира и в последните две 
книги Царства, като отново се свързва с типа историчес-
ко писане на „придворната“ школа.) Някои от царете са 
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невръстни, когато достигат до престола: Манасия е два-
найсетгодишен, Йосия - само на осем. Ясно е, че в случаи 
като тези майката трябва да е имала още по-голямо влия-
ние върху политиката на царския двор. Изобщо би могло 
да се говори (според библейски и извънбиблейски източ-
ници от целия регион) за институция на царицата майка, 
наречена gebirah. Иззад трона на своя син, легитимирана 
не на последно място с „властта на сърцето“, тя е имала 
силно присъствие в политическите събития и нерядко е 
задавала доминиращата посока на религиозните нагласи 
и култови практики. 

Тук обаче трябва да отбележим, че Придворният ис-
торик разбира функцията на царицата майка, на царства-
щата жена изобщо в доста амбивалентен план. По-голя-
мата част от разказите в общо шестте книги Царства и 
Паралипоменон носят силна струя на неодобрение към ней-
ната власт и демонизират нейното присъствие в потока на 
историческите събития. Разказвачът системно вижда май-
ката като подбудител на неверие в Йахве, като проводник 
и активен субект на онова чуждопоклонничество, в което 
толкова често изпада народът на Израил. Тя е тази, която 
може да повлияе на своя царстващ син и текстът не се от-
казва от механизма на емоционалната мотивация, за да 
(си) обясни донякъде драматичната история на разпад и 
падение след възхода на Соломон. Така например юдей-
ският цар Аса, след дълъг период на неверие и религиозни 
безчинства, най-сетне се „охрабрява“ и започва да премахва 
„езическите гнусотии от цялата земя Иудейска и Вениами-
нова“ (И Пар. 15:8). „Охрабряването“ на сина очевидно 
трябва да разберем като оттласкване от властта и влия-
нието на майката, защото едно от първите неща, които 
прави Аса след своето просветление, е да поведе открита 
борба срещу нея: „А майка си Мааха цар Аса лиши от цар-
ско достойнство, задето бе направила истукан за дъбрава-
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та. Аса катурна идола й, насече го на късове и го иЗгори в 
Кедронския дол“ (15:16). Фразата „лиши от царско дос-
тойнство“ недвусмислено отбелязва институционалния ха-
рактер на присъствието и силата на властта, характерни 
за еврейската gebirah, царицата майка. 

Друг от царете през тези смутни години, Охозия, не 
получава религиозно прозрение и упорито безчинства, не 
на последно място защото безрезервно споделя нечистите 
страсти на своята майка Готолия. „И той също ходеше по 
пътищата на Ахавовия дом, защото майка му беше негова 
съветница в беззаконните дела“ (II Пар. 22:3; вж. също IV 
Цар.11). Образът на Готолия изобщо е силно демонизиран 
в исторически-легендарен план. Тук особено ясно личи не-
доволството на разказвача от възможността за „женска“ 
намеса в царските работи. След като синът й е убит в Из-
раил, Готолия погубва целия/своя царски род в Юдея и 
остава да царува безнаказано шест години, докато най-сет-
не е свалена и убита с преврат. За нея текстът има една 
постоянна (и очевидно приказна) формула на непоклати-
мото си неодобрение: „нечестивата Готолия“. 

И все пак, ако има фигура на безрезервното отрица-
ние, на развихрената страст по демонизация на женската 
власт в един „исторически“ наратив, това е прословутата 
Йезавел от Трета и Четвърта книга Царства. Като съп-
руга на израилския цар Ахав и по-късно майка на цар Йо-
рам, с невиждан и твърде „неженски“ размах Йезавел ус-
пява да изтреби стотици „Господни пророци“, настанявай-
ки на тяхното място 950 свои (не-йахвистки) свещеници. 
Тя безчинства дълги години, докато най-сетне през 842 г. 
пр. Хр. е убита с преврат. Захвърлен край градските пор-
ти, трупът й заслужено бива изяден от подивели псета. На-
казанието кулминира в идеята за демонично десакрализи-
ране (оскверняване) на царското тяло. За да внуши своето 
отвращение, текстът вмества елементи на натуралистична 
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описателност в легендарния наратив: „отидоха да я погре-
бат, ала от нея не намериха нищо, а само череп, нозе и 
китки от ръцете“ (4 Царств. 9:35). Формулата, която беле-
жи присъствието на Йезавел, сплита по любопитен начин 
погнуса и интимност в отношението към нея: „оная прок-
летница“. 

Тези и други примери ясно извеждат наличието на ця-
ла тенденция към легендарно демонизиране на жените, 
пристъпили прага на политическата власт. Бихме могли 
да помислим, че - поне в мисленето и традицията на Прид-
ворния историк - тази тенденция получава „реалистични“ 
мотиви и наративна инерция от случая със седемстотинте 
жени на Цар Соломон. Те, както знаем, подтикват владе-
теля да служи на чуждите богове и така поставят начало 
на разрушителните процеси във великото Царство. Вярно 
е, че много от Соломоновите жени са чужденки, както впро-
чем и Йезавел, „дъщеря на сидонския цар Етваал“. И все 
пак ми се струва по-продуктивна възможността да интер-
претираме демонизиращата тенденция отвъд причинно-
следствената зависимост между повествователните явле-
ния. Изглежда, че в митологичното въображаемо на биб-
лейския текст жените са по-често готови да отстъпят от 
ригидната теология на Единния бог; те са по-податливи 
на вярата в други божества и по-склонни към не-йахвист-
ки култови практики. Това може да ни наведе към три раз-
лични обобщения. 

Първото засяга мисленето на библейския разказвач, 
което е подчертано мъжко, монологично, „всезнаещо“, със 
силна склонност да натурализира патриархалните меха-
низми на обществения живот. В такова мислене половата 
(както и всяка друга) разлика лесно става морална съдба. 
„Характерът“ на жените, лишени от правото сами да гово-
рят, работи като механизъм с интерпретативен характер. 
Той „изговаря“ причините за нещастията на колектива, пси-
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хологизира и усвоява/преработва историческия провал. В 
чуждостта на жената (спрямо позицията на библейския раз-
казвач) нормата отчуждава нежеланите аспекти на собст-
вената си другост. 

Второто обобщение има характер на историческа хипо-
теза. Възможно е именно жените да са оказвали по-голяма 
съпротива срещу възприемането на йахвисткия монотеизъм 
като единствена и задължителна религия на цялото общес-
тво. Именно те са били по-упорити в опазването на древни-
те ханаански или месопотамски култове, още повече, че те-
зи религии са имали политеистичен характер, като са включ-
вали могъщи женски божества покровителки, а между тях 
прословуто омразната на библейския разказвач Астарта. 
Съпротивата на жените е била неофициална и по-скоро без-
мълвна, но именно рядкото случване на властта в образа на 
жена (както в случая с gebirah) е придавало глас и сила на 
потисканите нагласи. Това на свой ред е възбуждало стра-
ховете на самите мъже (не на последно място от себе си), 
особено на говорителя в библейския корпус като изразител 
на ортодоксалната теологическа, историографска и законо-
дателна практика в еврейското общество. 

Страхът от властта на царстващата (майка-)жена има 
най-сетне психологически корени в патриархалната ико-
номия на семейните отношения. Gebirah е всъщност един 
преувеличен, дискурсивно преекспониран случай на по-об-
щата власт, специфична за майката в библейското общес-
тво. Тя по принцип има твърде широки права (макар и 
неписани), що се отнася до живота и съдбата на нейните 
деца в рамките на семейното битие. Бихме могли да гово-
рим дори за един специфичен вид власт, признаване на 
авторитета, особено ако използваме примери от ранните 
книги. (Сред тях има някои с драстичен характер - като 
начина, по който Ревека спечелва бащината благословия 
за сина си Яков; пословична е също така упоритостта на 
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Вирсавия да направи наследник на цар Давид своя далече 
не първороден син Соломон.) Изглежда, че текстът пред-
полага някакъв вид изключителност („изключеност“от мо-
ралната норма) за жената майка в онези случаи, когато се 
бори за правата на своя син. Нейната правота може да бъ-
де доста „крива“, но по-скоро надхвърля с ирационална 
лекота представите за добро и лошо, властта на законите, 
включително на тези, които са изложени в писмен вид. Тя 
има особен характер: правота на сърцето, която намира 
своите основания в идеята за безпрекословна идеалност 
на връзката майка-и-син. Именно любовта е това недосе-
гаемо преживяване, което дава сили на майката да се бори 
„като лъвица“ и сакрализира нейното поведение отвъд ра-
ционалната власт на нормата и закона. Тя легитимира де-
формацията на моралното отклонение като правота на сър-
цето, като необяснима, но разбираема в своите парадокси 
действителност на женския опит. Във всеки случай не сме 
в състояние да усетим и сянка от укор в поведението/гласа 
на библейския разказвач. Може да ни се стори, че той из-
говаря женското в правата на неговата импулсивна, неу-
държима различност и по този начин му признава някакъв 
по-особен, във всеки случай „не-мъжки“ статут. По-веро-
ятно ще бъде обаче да кажем, че това, което разказвачът 
разбира или което поне изрича, е друга (и много важна за 
патриархалната икономия на любовта) норма. Имам пред-
вид нормата на майчината любов (стихийна и неудържи-
ма) към сина, иначе казано, нарцистичния аспект на мъж-
ката увереност в правото да се получава (безрезервна) лю-
бов. 

Ако и сега продължим да се вглеждаме в сюжета на 
майчината любов, ще открием още нещо любопитно, осо-
бено характерно за ранните книги, където разказът често 
съдържа елементи с приказно-фолклорен характер. Синът 
на сърцето, върху който пада неудържимият избор на май-
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чината любов, обикновено е този, който няма право на пър-
вороден син, който е попаднал в неблагоприятна позиция, 
изобщо - онеправданият в рамките на семейните връзки 
човек. Това включва нашата фабулна ситуация в по-общия 
(и вече познат) наративен модел на „най-малкия син“, който 
има изключително силна позиция и легендарни функции 
във въображаемото на библейския текст. Така какго цели 
ят Израил се идентифицира с ролята на политически „ма 
лък“, но белязан с върховната обич на Бог между остана-
лите народи, библейският мъж неосъзнато се разполага в 
амбивалентната икономия на сина, ощетен от съдбата, по-
тиснат от бащата/закона, но сакрално различен (и затова 
способен на големи дела) според избора на майчиното сър-
це, на „сърдечното“ (мистично-необичайното) в живота 
изобщо. Според наративния механизъм на този модел май-
ката попада в ролята на добрия помощник от вълшебните 
приказки. Тя е този, който осигурява невероятното, но „цар-
ствено“ случване на щастливия край. В заключение нека 
да отбележим, че там, където „сърцето“ (любовта към си-
на) легитимира нейното поведение, майката на библейския 
текст постъпва винаги исторически правилно, независимо 
от очевидните факти на изкривената социална и нравстве-
на норма. 

В Дома на събутия 

Макар и символично поместен във високия ред на тра-
диционните ценности, библейският брак невинаги протича 
щастливо и гладко. Ето защо религиозните закони, от една 
страна, перипетиите на наратива, от друга, често се зани-
мават, понякога в големи подробности, с обстоятелствата, 
фигурите и ситуациите на „лошия“ опит. Вече видяхме как 
Второзаконие постановява парична шоба за онзи мъж, който 
намрази жена си и поради тази причина злослови във връз-
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ка с нейната девственост. Наистина, основната грижа на сан-
кцията (и) в този случай не е да наложи принципите на ня-
каква по-специална идея за справедливост, да утвърди „чо-
вешките права“ на жената. Законодателните усилия са при-
целени много по-общо в необходимостта да се поддържа 
социалното равновесие, не на последно място като се за-
щитават правата на бащите, осигуряващи „честни“ жени. 

Още от самото начало трябва да кажем, че библейски-
ят корпус по принцип избягва да проблематизира статуса 
на мъжа като неуспешен съпруг. „Лошият“ мъж е по-ско-
ро прелюбодеец, ленивец или пропаднал син. Едва рави-
нистичните текстове започват да говорят за съпрузи, кои-
то поради спецификата на тяхната работа или поради при-
чини с физиологичен характер не изпълняват добре „ес-
тествените“ си задължения и предизвикват законния гняв 
на пренебрегнатите съпруги. В Библията обаче домашна-
та слава на мъжа изглежда твърде много делегирана на 
жената; добродетелите на умело намерената съпруга пра-
вят съпруга „известен при портите“. 

При това положение можем да разберем големия ин-
терес към проявите на неслучено женско достойнство и 
голямата грижа за тяхното прилежно класифициране като 
вид дискурсивен надзор и първа стъпка към социалното 
им стигматизиране. Внушителен брой текстове разказват 
жената като лоша съпруга: от дефинитивното назоваване 
на нейните белези (както в Премъдрост на цар Соломон 
или в Книга на Иисус, син Сирахов) до любопитните анек-
дотични истории, разпръснати в Хагада. Съществува много 
силна и моралистично продуктивна опозиция добра :лоша 
жена, в която качествата на „женското“ са интерпретира-
ни от позицията на тяхната (мъжка) полза в системата на 
домашния опит. Някои текстове се постарават да изведат 
опозицията като пряка структурна аналогия, например 
Притчи Соломонови: 
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Мъдра жена урежда къщата си, а глупавата я 
съсипва с ръцете си. (14:1) 

Добронравна жена придобива слава за мъжа, а 
жена, която мрази правда, е връх на безчестие. 
(11:16) 

Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позор-
ната е като гнилеж в костите му. (12:4) 

В подобни случаи можем да забележим, че алегорич-
но хиперболизираните белези на жената като лоша съпру-
га са не „просто“ продукт на една мизогинистична соци-
ална традиция, но също така резултат от реториката на 
дискурсивните механизми в библейския текст и закономер-
но следствие от необходимостта да се формулира човеш-
кото в антиномични двойки от качества като конституи-
ращ принцип на патриархалната мисъл. 

Но нека сега да видим конкретно коя жена е лоша съп-
руга според библейския текст и равините, кои са нейните 
специфични качества. Според мъдрия Соломон тя е свад-
лива и сърдита, безразсъдна е, бъбрива, глупава и „от ни-
що не разбира“. Такава жена: 

сяда при къщните си врата на стол, по високите 
места на града, 
за да вика минувачите, които си вървят право по 
пътя: 
„който е глупав, да свърне тука “, и на малоумния 
казва: 
„ крадена вода е сладка, и укрит хляб - приятен “. 
(Притч. 9:14-17) 

Исус бен Сирах набляга по-специално върху женската 
злоба: „Всяка злоба е малка в сравнение със злобата на 
жена“ (25:21); „Скланям по-скоро да живея с лъв и змей, 
нежели да живея със зла жена“ (25:18); „Зла жена е волски 
хомот, който се движи насам и натам; който я взима, е 
също като оня, който хваща скорпия“ (26:9). Друго типич-
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но женско качество според него е лукавството: „както из 
дрехите излиза молец, тъй и от жената - женско лукавст-
во“ (42:13). От поученията му бихме могли да направим и 
няколко заключения с етнографски характер: в древноев-
рейското общество все пак е имало и такива съпруги, кои-
то са властвали над мъжете си („Отвращение, стид и го-
лям срам е, кога жена владее над мъжа си“, 25:24) и са 
пиели, очевидно наравно с техните мъже („Голямо тегло е 
предадената на пиянство жена“, 26:10). 

Разсъжденията на бен Сирах нерядко показват недоб-
рожелателство към целия женски пол, но то е нищо в срав-
нение с открития мизогинизъм на Еклисиаст. Този йеруса-
лимски цар от Давидовото коляно, живял във времето след 
Соломон, спечелва голяма мъдрост, но и голямо страда-
ние, защото „който трупа познание, трупа тъга“ (Екл.1:18). 
В страданието си той научава, че жената е по-горчива от 
смъртта, „тя е мрежа, сърцето й - примка, ръцете й - око-
ви“ (7:26). За него казусът добра и/или лоша съпруга изоб-
що не съществува, тъй като няма добра жена: „Мъж наме-
рих един от хиляда, но жена между всички тях не намерих“ 
(7:28). „Естествено“ произтичащото заключение, че най-
разумно е „човек“ изобщо да не се жени, ще ни отведе към 
онези от патристичните текстове, които постановяват сек-
суалното (и съпружеско) въздържание като висша проява 
на човешкото поведение. 

За разлика от екзистенциалните тревоги на древния цар 
талмудическите равини изричат страха пред нежеланите 
качества на жената съпруга в много по-обикновени кате-
гории на битовия живот. Сред тях особено важен е симво-
лизмът на храната и храненето; чрез него се рационализи-
ра („смила“) ужаса пред неовладяната/неовладяемата жен-
ска природа. В Хагада, както казах, има много истории за 
„лоши“ съпруги. Според една от тях нещастният Рав неп-
рекъснато бил тормозен от неговата жена. Наистина, зло-
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деянията й се разгръщали в чисто домашен, даже трапе-
зен мащаб: „Ако той й кажел „Сготви ми леща“, тя му гот-
вела грах; ако поисквал грах, тогава му готвела леща“ (В. 
Yeb. 63а). Масата очевидно е била (символичен, но също 
така и буквален) център на недоразумения между двата по-
ла. Същият автор равин продължава да разсъждава: „Как 
трябва да разбираме понятието „лоша жена“? Абей казва: 
Тази, която му приготвя ястие и сама се готви да хапне от 
него. Рава казва: Тази, която му приготвя ястие и след това 
му обръща гръб“ (В. Yeb.63b). 

Както изглежда, ежедневието е било зона на „дребни-
те революции“ за еврейската съпруга. Зад малките актове 
на битовия живот обаче мъжете писатели съзират недвус-
мислената жестикулация на женския опит за независимост. 
Оставен да проникне в пространството на социалната 
власт, той може да придобие политически следствия и де-
моничен размах - както в случаите на gebirah, царицата 
майка. И още нещо: зад малкото битово проявление се крие 
големият проблем за женския нарцисизъм, за желанието 
на жената да приласкае себе си вместо своя съпруг, да се 
погрижи за своята вместо за неговата прослава. Този нар-
цисизъм, това желание за (и внимание към) себе си като 
начало на социалния хаос библейският автор прочита в 
склонността на жената да се грижи за своето тяло и за сво-
ето удоволствие. Второзаконие предупреждава строго и 
недвусмислено: „Жена, изтънчена и изнежена между вас, 
която от разкош и изнеженост никога с нога не е стъпала 
на земята, с безжалостно око ще гледа на обичния си мъж, 
на сина си, дъщеря си“ (28:56). Женската грижа за себе си 
е предвестник на катаклизми в брачния свят. А най-голе-
мият катаклизъм е отклонението от безпрекословната вя-
ра, че съпругата е собственост на семейството и оръдие за 
неговото гладко функциониране като гаранция на реда в 
патриархалния свят. 
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Все пак има едно нещо, една абсолютна опасност, коя-
то винаги дебне еврейския мъж и заплашва сигурността на 
неговото семейно щастие: изневярата на жената съпруга. В 
своята книга Исус бен Сирах твърди, че „жена, наклонна 
към блудство, се познава по дигането на очите и клепачите 
й“ (26:11). Този соматичен белег обаче не е бил достатъчен 
- или достатъчно сигурен - за по-ранните библейски зако-
нодатели и те въвеждат един от най-противоречивите обре-
ди на техния свят: изпитанието с горчива вода или sotah. 
Ще го срещнем подробно разказано в Книга Числа (5:11-
31), и то с думите, които сам Господ отправя към своя про-
рок Мойсей. Обредът се препоръчва да бъде прилаган с рав-
ностойна валидност в два доста различния случая, очевид-
но еднакви по важност в съзнанието на еврейския мъж. В 
първия случай жената е фактически „осквернена“ т.е. тога-
ва, когато „някой преспи с нея и излее семе, и това бъде 
скрито от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, и против 
нея няма свидетел, и тя не бъде изобличена, а него обземе 
ревнив дух...“ Във втория случай изневярата има само хипо-
тетичен характер: съпругът просто „начене да ревнува жена 
си“, макар че тя е неосквернена. Виновна или не, съпругата 
трябва да бъде отведена в Храма и след като се направи 
„принос за спомен, който напомня беззаконие“, свещени-
кът й дава да пие смес от светена вода и пръст от пода на 
скинията заедно със следните думи: 

...ако ти си изневерила на мъжа си и си се осквер-
нила, и ако някой, освен мъж ти, е преспал с тебе 
...да даде Господ, утробата ти да изсъхне, и коре-
мът ти да се подуе... 

Ясно е, че това заклинание принадлежи към много дре-
вен магически дискурс, който предхожда религията на Иах-
ве и най-вероятно има аналози в сакралната практика на 
другите племена от ханаанския регион. Трудно е да гада-
ем дали стомахът на жена, изпила вода с пръст и мастило 
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(след като са изречени, думите се написват, а пък написа-
ното се изпира във все същата чаша със светена вода), ня-
ма да се подуе като най-естествена физиологична реакция. 
Във всеки случай от този момент нататък съмнителната 
съпруга е поставена под надзора на цялата общност, а ней-
ната утроба се превръща в обект на специално внимание. 
Ако има късмет да не се подуе веднага и особено ако заче-
не през следващата година, обвинението се смята за нева-
лидно. В противен случай „ще бъде проклета между наро-
да си“ и „ще понесе върху си своя грах“. 

Изпитанието с горчива вода поставя нелекия въпрос за 
това как трябва да наречем положението на жената съпруга 
в библейския свят. Феминистката библеистика нерядко из-
ползва фразата sexual chattel, сексуална робиня. Сериозна 
изследователка като Джудит Ромни Уегнър търси компро-
мисно разрешение, докато разглежда същия случай, само 
че в границите на Мишна: съпругата е третирана понякога 
като chattel (най-често когато въпросът е свързан с възпро-
изводство и секс), а друг път като личност (особено щом са 
засегнати стопанските интереси на целия род).18 Друг Мно-
го сериозен библеист, Яков Нойснер, въпреки че е мъж, се 
оказва по-радикален от феминистката Джудит Уегнър. Ко-
гато изследва Seder Nashim или раздела с правни трактати 
за поведението на жените в Мишна, той дефинира жените 
като „мярка“ за ненормалност или отклонение в еврейско-
то общество от талмудическия период. В идеалното общес-
тво, което биха могли да си представят равините, мъжът е 
нормален, а жената е анормална, твърди Яков Нойснер19. 

Съвсем различна позиция заема френският философ Ле-
винас. Изпитанието с горчива вода според него е револю-

18 Wegner, J. Romney. Chattel or person? The Status of Women in the 
Mishnah. Oxford University Press, New York, 1988. 

19 Neusner, J. Judaism: The Evidence of the Mishnah. Chicago Univer-
sity Press, Chicago, 1982. 
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ционна крачка напред в сравнение с жестоката патриархал-
ност на други народи от Близкия изток. То дори представ-
лява начин да се облагодетелства жената съпруга. Обредът 
води до „зачитане на човешката личност у нея, тъй като я 
избавя от произволното отношение на ядосания съпруг, да-
ва му възможност да „изпусне парата“ на сляпата ревност 
чрез дълга процедура, в която инициативата се оказва иззе-
та от трета страна с обществен характер - свещениците на 
Храма“20. Тази интерпертация е забавна и остроумна, но би 
се видяла пресилена в своята откровена възхвала на еврейс-
ките нрави даже за равините талмудисти. Трактатът Sotah 
от Seder Nashim въвежда някои важни поправки в ритуална-
та практика. Най-напред мъжът, който подозира в невяр-
ност законната си съпруга, трябва да я предупреди за свои-
те опасения, при това публично чрез присъствието на два-
ма свидетели. И чак когато тя, видяна поне от един човек 
(мъж, разбира се, като това може да бъде самият съпруг), 
наруши възложената забрана, вече може да бъде отведена в 
Храма и подложена на обреда горчива вода. „Като подла-
гат на изпитание само жени, за които има свидетел (готов 
да докаже съмнителното им поведение), съставителите на 
Мишна изразяват дълбокото си несъгласие с неправомер-
ния начин, по който Тора третира жените“ - отбелязва с 
повече или по-малко право Джудит Хауптман.21 

И още една специфична промяна трябва да споменем. 
Равините се оказват готови да търсят вина и у двамата 
участници в прелюбодейния акт. Краят на трактата ни сре-
ща с напътствие, което засяга пряко мъжа любовник: „Та-
ка както водата проверява нея, трябва да провери и него“ 
(Sotah, 5:1). Не е особено вероятно тази по-скоро пожела-

20 Levinas, Em. Essays in Judaism, p. 34. 
21 Hauptman, J. Feminist Perspectives on Rabbinic Texts. In: Feminist 

Perspectives on Jewish Studies. Yale University Press, New Haven and Lon-
don, 1994, p. 48. 
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теляа забележка да се е превърнала в популярна обредна 
практика, но все пак е важна потребността от известна рав-
нопоставеност на двата пола пред закона на Храма. Както 
изглежда, ужасът от изневярата на жената съпруга е започ-
нал да спада с изминалите столетия. Защо? Какво се е слу-
чило през това време? 

Най-общо можем да отговорим, че еврейският рели-
гиозен патриархат се е успокоил, т.е. консолидирал спо-
ред собствената си система от правила. Нерядко вече сме 
споменавали в колко голяма степен най-фанатичните за-
конодателни норми на библейския текст имат не толкова 
„реалистичен“, колкото съпротивителен и предписващ ха-
рактер. Стриктният йахвистки монотеизъм разбира зем-
ния брак като повторение и сакрална връзка между човека 
и Бога, от една страна, като imitatio Dei, от друга. При това 
положение верността на съпругата е много важен гарант 
за неговата способност да повтаря правилно акта на бо-
жественото творение. „Заченатото тяло ще бъде умноже-
ние на свещения акт само дотолкова, доколкото майката 
на детето е съпруга на неговия баща или доколкото детето 
може да бъде разпознато като дете на мъжа, който е съп-
руг на неговата майка“, отбелязва Чарлс Мопсик22. Све-
щеният характер на еврейския брак е радикално зависим 
от верността на съпругата; това я превръща в обект на 
обществен надзор и даже в субект на обредни действия. 
Да не говорим отново за стопанската страна на въпроса, 
където се появява ужасяващата възможност наследството 
на един мъж да се окаже преминало върху детето на друг. 

Нека сега да допуснем, че съпругата в един вече склю-
чен брак се е оказала „лоша“: зла или глупава, бъбрива 
или свадлива, каквито и да са критериите за тези прояви. 
Какво може да направи оттук нататък нещастният мъж? 

Mopsik, Ch. The Body of Engenderment ..., p. 57. 
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Преди да премине към някакви публично-правни дейст-
вия, той най-вероятно ще се опита да реши проблема си 
вкъщи, и то според особеностите на своя характер. Един 
трактат от Талмуда разказва особено картинно възмож-
ността да се постъпва различно в подобен случай, и то с 
вече познатата ни метафорика на храната: „Равинът Меир 
обичал да казва: така както мъжете се различават по отно-
шението си към храната, така се различават и по отноше-
нието си към жените. Някои мъже, ако в чашата им падне 
муха, слагат я настрана и не пият от нея. Това съответства 
на начина, по който Папус бен Юда имал навика, като изли-
за навън, да заключва жена си вътре. Друг мъж, ако в чаша-
та му падне муха, ще изхвърли мухата и после ще изпие 
чашата. Това съответства на начина, по който много мъже 
не обръщат внимание, когато съпругите им разговарят с 
техните братя или други роднини. Трети човек пък, ако му-
ха падне в супата му, ще я размачка и изяде. Това съответ-
ства на начина, по който един лош мъж понася да види как 
жена му излиза с неприбрана коса, как преде по улиците с 
разголени ръце или се къпе с мъжете.“ (В. Git. 90-b) 

Интересно е да забележим, че се е появил терминът 
„лош мъж“ - като огледална реакция на недопустимото е 
поведението на неговата съпруга. Лош е мъжът, който тър-
пи волностите на своята лоша жена, т.е. мъжът с търпелив 
и мекосърдечен характер. Очевидно е, че са съществували 
и такива еврейски мъже, стигматизирани от железните за-
кони на религиозния патриархат. В друг трактат обаче се 
обобщават всички възможни случаи, независимо от харак-
тера на съпруга, със следното заключение: „Така както ме-
сото може да се приготвя по предпочитание, и мъжът мо-
же да прави с жена си каквото поиска“ (В. Ned. 20b). 

Едно от най-често „поискваните“ разрешения на неус-
пешния брак е разводът, изключително древна институция 
в библейския свят. Второзаконие разказва накратко какви 
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са формалните процедури около един „нормален“ развод: 
„ако някой вземе жена и й стане мъж, но тя не добие благо-
воление в очите му, понеже той намира в нея нещо про-
тивно, и й напише разводно писмо, даде й го в ръце, и я 
изпрати от къщата си...“ (24:1). Този разказ навярно про-
пуска участието на някаква трета страна (например писар 
или свещеник), защото нито всички мъже са можели да 
пишат, нито пък (още повече) - всички жени да четат. Във 
всеки случай единственият, който може да инициира лега-
лен развод, е мъжът. 

Вече към началото на новата ера равините въвеждат 
някои ограничения пред самоволното решение на съпру-
га; както винаги, те се изразяват във финансова санкция. 
Желаещият отново да бъде свободен трябва да върне об-
ратно брачната зестра, описана в ketubah. Това скромно 
на пръв поглед решение е предизвиквало истинска драма 
в сърцето на еврейския мъж. Равините често оплакват съд-
бата на онзи „човек“, чийто ketubah е твърде голям и пра-
ви развода му скъп. Но даже за него може да се намери 
евтино разрешение, стига само да заяви, че жена му е прес-
тъпила някой от законите на традиционния еврейски мо-
рал. Такъв ще бъде случаят, ако е излязла на улицата с 
непокрита коса, ако е сготвила храна от необложени с да-
нък продукти, не е спазила правилото за сегрегация по вре-
ме на менструация или е отказала сексуална близост на 
своя съпруг. Да не говорим за случаите на „блудство“. Поя-
вата на всяко подобно условие води до развод, в който 
жената не получава нищо (М. Ket. 7:6-7). За тези случаи 
равинът Рава казва със задоволство, като привлича и една 
от мъдростите на Соломон: „Ако някой има лоша жена, 
похвално е да се разведе с нея, защото е казано „Изпъди 
кощунника, и раздорът ще се махне...“ (В. Yeb. 63b). 

И все пак легалният развод с писмено споразумение е 
само една от възможностите да се накаже необичаната съп-
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руга. Има и друг начин, който в действителност е тради-
ционна част от режима на полигамното общество, само че 
равините успяват да го осмислят като морална санкция. 
Това е механизмът на жената алтернатива или възможност-
та да се вземе втора съпруга. Така и парите остават вкъ-
щи, и наказанието е налице. Същият Рава съветва мъжа с 
финансови затруднения: „лоша жена, чийто ketubah въз-
лиза на твърде голяма сума [трябва да бъде притисната] 
със съперница редом до нея“ (В. Yeb. 63b). Можем да бъ-
дем почти сигурни, че за една възрастна съпруга със сре-
ден социален статут и без особени перспективи в живота 
унижението да раздели брачното ложе е било за предпо-
читане пред връщането в родния дом и пълната финансо-
ва катастрофа след евентуален развод.23 

Разбира се, трябва да кажем, че и жените имат някакви 
минимални права да поискат развод. В самата Библия те-
зи права не могат да бъдат срещнати, но отново равините 
са се постарали да формулират възможните ситуации. 
Всички причини се фокусират около неспособността/не-
желанието на мъжа да консумира домашния сексуален жи-
вот (и най-вероятно са изглеждали свързани с необходи-
мостта да се зачеват деца). Най-основателни между тях са 
импотентността или стерилността на съпруга, системни-
ят отказ на сексуален акт, дългосрочното му пребиваване 
извън дома, когато професията не го предполага. (Учещи-
те Закона мъже не попадат в категорията на „виновните 
скитници“, въпреки че някои между тях са отсъствали в 
продължение на години, издържани с труда на достойни-
те си съпруги.) Причина могат да бъдат и някои болести, 
например циреи или проказа. Жената е в правото си да 
недоволства, ако съпругът й стане събирач на кучешки из-

23 Baskin, J. Silent Partners: Women as Wives in Rabbinic Literature. In: 
Active Voices. Women in Jewish Culture. University of Illinois Press, Urbana 
and Chicago, 1995, p.31. 
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пражнения или ковач на медни изделия, или обработва ко-
жи - поради силната миризма, която придружава тези про-
фесии. Наистина, тя би могла да предвиди неудобствата 
още преди да е сключила брак. И все пак равините й оста-
вят вратичка възможност да каже: „Мислех, че съм в със-
тояние да го понеса, но после разбрах, че не мога“ (Ket. 
7:10). Изоставената съпруга не е в състояние да получи раз-
вод, тъй като не може да го поиска. Необходимо е да на-
мери двама мъже свидетели, които да потвърдят, че са ви-
дели съпруга й мъртъв; едва тогава тя ще получи позволе-
ние да се омъжи отново.24 

И все пак накрая трябва да кажем, че въпреки своята 
популярност и легитимност разводът е само спомагател-
на практика в древноеврейския свят. Тон не е начин да се 
постигне един различен модус на битов живот, а по-скоро 
средство да се облекчи и поправи старият. Отхвърлянето 
на една съпруга най-често предхожда вземането на друга 
при липса на финансови възможности да се издържат и 
двете. Успоредно със съчувствието и даже възхвалата на 
мъжа, предприел тази решителна крачкаа, протича и дру-
га линия на етична оценка. И тук разделението напомня 
познатото ни амбивалентно отношение към жената изоб-
що - между недостатъците на профанното битие и висо-
кия статус на символичното й присъствие. 

Веднъж попаднал в полето на брачната алегория, там, 
където семейната връзка е аналог на отношенията между 
човека и Бога, разводът лесно добива нежелани и негатив-
ни значения. И по-скоро един специфичен вид развод -
изоставянето на първата законна съпруга. В този акт (кой-
то навярно е имал доста тежест в мъжката битова логика, 
където съпругата остарява бързо) библейският повество-
вател/законодател вижда проява на неморално (не на пос-

24 Примерите са приведени по: Carmody, Denise L. Women and World 
Religion. Prentice Hall. New Jersey, 1989, p. 147. 
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ледно място в смисъл на не-религиозно) поведение. Сил-
но чувствителен към безкрайните изневери на Израил спря-
мо Бога, той го разбира като (аналогично) предателство. 
Това се усеща особено силно в пророческия дискурс. Ма-
лахия например, след като е описал как Бог отвръща лице 
от приносите на своето племе, опитва да изрази причини-
те с образността на развода: „Затова, че Господ беше сви-
детел между тебе и жената на твоите младини, към която 
ти постъпи вероломно, когато тя е твоя другарка и твоя 
законна жена“ (Мал. 2:14). И веднага по-долу същото мне-
ние е легитимирано като слово в устата на Бог: „Ако от 
омраза я напуснеш, казва Господ Бог Израилев, безчестие 
ще покрие дрехата ти...“ (2:16). 

Първата любима има особен статут в библейското мис-
лене. Тя изглежда по някакъв начин аналогична на първо-
родния син. Там върху първия плод попада „начатъкът“ на 
мъжката сила. Тук първата любов иззема „сърдечната“ 
енергия на съпруга и поражда връзка с религиозно-етичен 
характер, която не може да се повтори. Разбира се, отнозо 
трябва да имаме предвид алегоричния характер на идеята 
„първо“. „Първо“ не означава само хронологически знак, 
а цяла система от отношения и процедури, свързани с вер-
ността към Бог, който в еврейската религия е Един и в 
този смисъл винаги „пръв“. 

След всичко дотук остана да предположим още една 
възможност - безспорно най-лошата - в брачното битие 
на еврейския мъж. Ако той умре, неговата съпруга остава 
вдовица. Изглежда, че тази роля никога не е била лека за 
жената съпруга, тъй като Библията отрано и упорито пре-
дупреждава цялата общност да се грижи за нея. Второза-
коние вече извежда система от правила, които се опитват 
да облекчат положението на вдовицата, вреждайки я сред 
другите маргинални групи на своя свят - децата и при-
шълците: 
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Не изопачавай съдбата на пришълец, сирак и вдо-
вица, и от вдовица не вземай дреха в залог (24:17); 
Кога жънеш на нивата си и забравиш сноп на 
нивата си, не се връщай да го вземеш: нека оста-
не за пришълец, (сиромах) и вдовица... 
Кога береш маслините си, не дообирай клоните: 
нека остане за пришълец, сирак и вдовица... 
Кога береш лозето си, не дообирай това, що ос-
тане след тебе... (24:19-21) и т.н. 

Не можем да знаем със сигурност дали тези наставле-
ния са имали главно пожелателен характер, или са били 
популярна практика (поне в ранната епоха преди Заточе-
нието). В Книга на Рут можем да видим как снахата-вдо-
вица събира съзнателно изоставени житни класове из ни-
вите на Вооз, но този текст е написан сравнително късно, 
след Заточението. Самото Второзаконие настоява върху 
процедурната задължителност на своето предписание, ка-
то го свързва с най-силната си налична морална санкция: 
„Проклет да е, който криво съди пришълец, сираче и вдо-
вица!“ (27:19). 

Причините най-общо бихме могли да подредим в две 
категории. Първите имат социално-правен характер. Съп-
ругата не е можела да наследява земята на своя (починал) 
съпруг, поради което стопанската й ситуация е ставала 
крайно несигурна, а тя самата - зависима от положение-
то/разположението на своите мъжки деца, ако изобщо ги 
има. Втората група причини има символичен характер. Зна-
ем, че ранноеврейското общество проявява натраплива (по-
не написана) грижа към съдбата на ощетените категории 
хора. Навсякъде, където пистулира правилата на отноше-
нието към тях, Второзаконие добавя и своята историко-
религиозна причина: „помни, че и ти беше роб в Египет, и 
Господ (Бог твой) те освободи оттам: затуй ти и заповяд-
вам да правиш това“ (24:18). Така както някога Йахве се е 
погрижил за оцеляването на своя народ, сега и гародът, 
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вече заселен в Обетованата земя, е длъжен да доказва вер-
ността си към своя Бог, като постоянно му подражава. Гри-
жата за вдовицата придобива символично сакрален харак-
тер, но не заради това, че нещастното същество е жена и 
по някакъв начин заслужава внимание, а защото се е пре-
върнало в неволен обект на идентификация по принципа 
малък онеправадан човек. 

Един специфичен случай в битието на жената вдовица 
представлява институцията на левирата. Въпреки че е по-
известна с това име, то е създадено доста късно и произ-
хожда от латински език, където levir се нарича братът на 
съпруга (девер). Еврейският термин е yibbum и оттам 
yevamah или „левиратна вдовица“ - жената, чийто мъж е 
починал, без да остави мъжки наследник. При това поло-
жение неговата родова линия е заплашена от прекъсване. 
Случаят очевидно е бил доста разпространен (хато се имат 
предвид безкрайните войни, които води еврейското пле-
ме), защото Библията го разказва още в Битие и след това 
го регламентира във Второзаконие. Ето как изглежда на-
редбата там: 

Кога братя живеят наедно, и един от тях умре 
без син, жената на умрелия не бива да се омъжи 
за външен човек, но девер й трябва да влезе при 
нея, да я вземе за жена и да живее с нея, -
и първородният, когото тя роди, да носи името 
на умрелия брат, за да не се затрие името му в 
Израиля. (25:5-6) 

Левиратът в действителност не задължава към брак 
(фразата „да я вземе за жена“ е стандартна за обозначава-
не на сексуалния акт). Той само нарежда на девера да оп-
лоди вдовицата на брат си и роденото от тази връзка дете 
няма да се смята за негово, а за дете на починалия съпруг; 
така то ще може да наследи имуществото на своя неслу-
чен баща. „Бракът може и да дойде, пише един библеист. -
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Той навярно е желан, най-малкото от вдовицата. Но в рам-
ките на левиратния обичай ... връзката най-често означава 
само зачеване на дете.“25 

Както винаги, библейският законодател предвижда и 
случаите, в които неговите наредби не се изпълняват: 

Ако пък той не поиска да вземе снаха си, снаха мv 
да отиде при портите пред старейте и да каже: 
„девер ми не иска да въздигне името на брата си 
в Израиля, не ще да се ожени за мене“; 
тогава старейте на града му да го повикат и да 
го придумат, и ако той стане и каже: „не искам 
да я взема “, 
нека снаха му да дойде при него пред очите на 
старейте, да събуе обувката от ногата му, да го 
заплюе в лицето и каже: „тъй се постъпва с човек, 
който не съзижда дома на брата си (в Израиля)“; 
и ще му извадят име в Израиля: дом на събутия. 
(25:7-10) 

Както изглежда, пред нас е един изключителен случай 
на взискателност и дори настъпателност в публичното по-
ведение на еврейската жена. Тя може да заплюе мъжа в 
лицето и да го унизи пред цялата общност. Нека да не заб-
равяме обаче, че в тази ситуация жената най-малко от всич-
ко представя своите лични (женски) желания и потребнос-
ти; текстът изобщо няма съзнание за тяхната (още по-мал-
ко пък валидна) наличност. Yevamah е преди всичко фигу-
ра на събитията в родовия сюжет; по силата на биологич-
ния механизъм само тя е способна да продължи името на 
мъжа си и така на неговите отци; утробата й може да га-
рантира устойчивостта на рода и оттам - бъдещето на ця-
лото племе. Това я прави средоточие на публичното вни-
мание и субект на обредни действия. Поведението на вдо-

2S Coats, George W Widow's Rights. In: Catholic Biblical Quarterly, 34, 
4 (Oct. 1972), p. 464. 
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вицата изведнъж попада в странната зона между валид-
ността на правната процедура и зова на сърцето. В резул-
тат се поражда специфична фигура със силен продуктивен 
заряд по отношение на наративните механизми. 

Всичко това можем да видим ясно в най-известния слу-
чай на yevamah: историята с Тамар, снаха на Юда, сам той 
син на патриарха Яков и родоначалник на най-важното ко-
ляно сред еврейското племе (Бит.38). Началото на разказа 
я представя омъжена за най-големия между трима братя: 
Ир, Онан и Шела. Бог взема живота на Ир, защото мъжът 
е „лош“ и не намира благоволение пред очите му. Като 
верен последовател на Йахве, Юда нарежда на втория си 
син, Онан, да влезе при жената на брат си и да възстанови 
неговото потомство. Онан, на когото е съдено да стане 
много известен в западната култура, прави нещо твърде 
различно от „престъплението“, което ще му припише по-
късно викторианското моралистично съзнание, стъписа-
но от натраплив ужас пред мастурбацията и нейните „ка-
тастрофални“ последици: 

Онан знаеше, че потомството няма да бъде него-
во; и затова, кога влизаше при братовата си же-
на, изливаше (семето) на земята, за да не даде 
потомство на брата си. (38:9) 

Тук модерното мислене е изправено пред предизвика-
телството да интерпретира поведението на по-малкия син 
в контекста на своите собствени етически и психологически 
категории. Можем да видим Онан мотивиран от чувство на 
вина или на съперничество; като герой от парадигмата на 
Едиповите проблеми; като фигура на трансгресивното по-
ведение и т.н. Много по-вероятно изглежда обаче прагма-
тичното обяснение на еврейското родово право. Ако Тамар 
роди мъжко дете, то ще получи половината от наследство-
то на своя дядо, Юда, тъй като Ир е бил първороден син. 
Ако пък остане без наследник, Онан ще вземе мястото (и 
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богатството) на умрелия брат. За съжаление обаче неговата 
логика е твърде човешка и онова, „което правеше, беше зло 
пред очите на Господа; и Той умъртви и него“ (38:10). Наи-
стина, както възкликва импулсивно един библеист, „Йахве 
е бог, който убива изменниците на левирата“24. 

Юда, който в други ситуации е по-прозорлив, този път 
се изплашва, че снаха му Тамар по някакъв магичсски на-
чин предизвиква смъртта на неговите деца (разпростране-
ният във вълшебните приказки мотив за царската дъщеря, 
която убива кандидатите за ръката й). И той я излъгва да 
се прибере в бащиния си дом, докато порасне достатъчно 
най-малкият син Шела. След като „мина много време“, Та-
мар осъзнава лъжата и тогава извършва своето прослову-
то деяние: преоблечена като проститутка, успява да съб-
лазни самия си свекър. Поведението й очевидно е много 
угодно в очите на Бог, защото тя получава не едно, а две 
мъжки деца едновременно - близнаците Фарес и Зара. 

Смело можем да кажем, че в представите на древния 
еврейски читател и в контекста на библейската логика Та-
мар извършва геройство. Това съвсем недвусмислено се 
потвърждава от развитието на наратива в книгите след Би-
тие. По-големият от близнаците, Фарес, става родоначал-
ник на дълга родова линия, към която принадлежат най-
големите герои от времето на Монархията - Давид и Со-
ломон, а според Новия Завет - и самият Месия. Това изоб-
що е линията на царете в библейския текст. И все пак Та-
мар извършва едно от най-забранените неща в морала на 
еврейското общество: прелюбодейства със своя свекър. 
Забраната на подобно действие е ясно изведена в законо-
вия дискурс, макар и от гледната точка на свекъра, а не на 
снахата (като жена тя е традиционно невидима в зоната на 
сакралния жест): „Голотата на снаха си не откривай; тя е 
жена на сина ти, не откривай голотата й“ (Лев. 18:15). И 

26 Coats, G. Widow's Rights, p. 462. 
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втори път в същата книга, още по-страховито: „Ако някой 
легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени: те са 
извършили мръсотия, кръвта им е върху тях“ (Лев. 20:12). 
Всъщност странният акт на Тамар попада под двойна ка-
тегорична забрана - веднъж заради цитирания инцест и 
втори път заради смъртното наказание, което заплашва не-
омъжената жена, обвинена да върши секс. Така образът й е 
силно амбивалентен, широко разпънат между най-високо-
то (прамайка на царския род) и крайно ниското, санкцио-
нирано с поредица от закони. Пред нас, с други думи, е 
типична фигура на женския hubris. 

Интересно е при това положение да се опитаме да от-
крием специфичните механизми, с които митологичната 
логика успява да „събере заедно“ противоречията, да мо-
тивира потребността от невъможните крайности. На пър-
во място можем да се запитаме: коя е Тамар според своя 
произход? Текстът не го казва напълно ясно, но почти всич-
ки изследователи приемат, че тя принадлежи към ханаан-
ското племе. Юда, след като е напуснал своите братя, се е 
заселил между чужди племена и е взел за жена дъщерята 
на ханаанеца Шуа; логично е да помислим, че после изби-
ра снаха си на същия принцип, още повече, че наблизо ня-
ма други евреи. Това също е вид престъпление за еврейс-
кия религиозен морал. Юда по свой начин е фигура на биб-
лейския hubris. Още преди да спи със снаха си, той прес-
тъпва две други забрани: ендогамията (законът задължава 
евреите да се женят вътре в своето племе) и връзката с 
ханаанска жена. Тук трябва да споменем, че ханаанското 
племе е между седемте най-забранени за брачен и сексуа-
лен контакт племена. Точно за тях Второзаконие казва ка-
тегорично: „и не се сродявай с тях: дъщеря си не давай на 
сина му, и дъщеря му не вземай за сина си“ (Втор. 7:3). 

Историята с Тамар експлицира едновременното про-
тичане на две противоположни повествователни линии в 
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библейския текст. В по-тесен (религиозно-етнически) сми-
съл това е сблъсъкът между закона за ендогамията и исто-
рическата практика на еврейското общество. В по-широк 
план, доколкото се засягат митологичните практики на дис-
курсивното мислене - потребността да се търсят Герои в 
полето на трансгресивния опит. Тамар, както и Юда, трябва 
да бъдат необичайни, донякъде невъзможни образи. Имен-
но тяхната способност на hubris ги извежда отвъд полето 
на профанното битие и ги прави сакрални - точно в този 
смисъл на sacer, където високо и ниско, трансцендентно и 
омърсено се допират, а допирът ражда фигури, способни 
да потресат въображението на обикновения, „нормален“ 
човек. 

В подкрепа на подобно твърдение можем да приведем 
още доводи, свързани с разказаната история. Особено лю-
бопитно е нейното странно разположение в структурата 
на Битие. Тя прекъсва равномерния до този момент нара-
тив за Йосиф и перипетиите на неговите отношения с дру-
гите братя. Току-що, в края на предходната (37) глава лю-
бимият син на Яков е бил продаден за двайсет сребърника 
на керван от египетската земя. Патриархът раздира дрехи-
те си, препасва вретище и горко плаче. Точно в този мо-
мент, когато и героите, и читателят чакат с трепет да се 
развие наченатият криминален сюжет, текстът вмества една 
странична и много противоречива история с амбивалент-
ни герои. Веднага в следващата (39) глава отново виждаме 
Йосиф, но вече в Египет и подложен на изпитанието да 
стане любовник на съпругата на своя господар, царедво-
реца Потифар. Не е трудно да открием, че Йосиф отказва 
да извърши това, което в същото (наративно) време из-
вършват Тамар и Юда: инцест (господарят е фигура със 
символично бащин характер) и сексуална връзка от екзо-
гамен тип. По линията на тази логика Тамар и безименна-
та египтянка са аналогични фигури: и двете проявяват свое-
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то (женско) желание, и двете активно съблазняват избра-
ния мъж. 

Така започваме да разбираме защо снахата на Юда е 
трябвало да бъде чужденка, и то не друга, а сред седемте 
най-“мръсни“ племена (от тези, които вършат „мръсотии“ 
и „гнусотии“, се казва в текста). В същото време обаче ха-
наанците са сред коренното население на Обетованата зе-
мя и евреите, въпреки забраната, често са се смесвали с 
тях. По линията на този двойствен механизъм за желано-
нежелана идентификация чужденката ханаанка Тамар по-
пада в зоната на опита, наречен от Фройд нарцисизъм на 
малките разлики. Нейната фигура привлича и отблъсква 
едновременно въображението на библейския разказвач. Тя 
се оказва достатъчно „близка“, за да бъде лесен обект на 
идентификация, и в същото време демонично „далечна“, 
за да се проектират (обективират) върху нея страховете п 
забраните на еврейското общество. Подобна амбивалент-
ност на възприемането не може да съществува в случая с 
жената на Потифар; много различна по социален статус и 
тип култура, тя е абсолютната (еднопланово лошата) чуж-
денка. 

Разбира се, ортодоксалната юдейска традиция интер-
претира структурния парадокс на странното съчетание по 
принципа на контраста - двете истории се намират една 
до друга, защото представят положителното и отрицател-
ното разрешение на един и същи проблем. Правоверният 
Йосиф отхвърля незаконната връзка, докато Юда й се под-
дава. И все пак това е логиката на по-късната религиозна 
интерпретация, но не и на легендарното мислене. Архаич-
ната митология не обича правоверни герои; тя има нужда 
от необичайното, невероятното, за да случи най-гранди-
озните си събития. 



ПЪТЯТ КЪМ ПРЕИЗПОДНЯТА 
Блудницата: социална практика и 
символични стратегии на употреба 

„Както вол отива на клане, 
както елен на изстрел... “ 

За пръв път фигурата на блудницата се вплита в сю-
жетните обстоятелства на библейския наратив с история-
та на Дина и нейните братя от Битие 34. Патриархът Яков 
упреква двамата най-кръвожадни между своите синове, Си-
меон и Левит, затова, че са избили евейското племе с из-
мама. Братята обаче имат непоклатима аргументация: „ни-
ма пък бива да постъпват със сестра ни като с блудница?“ 
(34:31). Дина всъщност е била изнасилена от Сихем, „син 
на евееца Емора, княз на оная земя“, който след това пък 
се влюбил в нея и се оказал готов на всичко, за да получи 
ръката й. Според религиозните закони на самите евреи по-
добна постъпка е напълно възможна като брачна страте-
гия, но Симеон и Левит очевидно използват термина блуд-
ница символично. За тях той не съдържа реалността на 
социалната практика (при това случаят с Дина е по-скоро 
обратен на блудство), а означава представата им за жен-
ско безчестие. 

Само четири глави по-нататък се появява историята с 
Тамар, получила правото си на левиратна вдовица, yeva-
mah, след кратка трансгресия в занаята на проститутка. В 
предходната част на книгата разказах тази история от глед-
ната точка на левирата и неговите закони, а сега ще прос-
ледя само тези аспекти, които засягат пряко „блудното“ 
поведение на Тамар. 

Престояла в къщата на своя баща достатъчно дълго, 
за да осъзнае, че е била измамена и няма да получи дете, 
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Тамар предприема действия, които са недопустими или 
направо табу според религиозната етика на еврейското об-
щество и в същото време героични според логиката на ле-
гендарното поведение. По подобен начин постъпиха дъ-
щерите на Лот. И в двата случая инцестът и моралната 
трансгресия (които биха били характерни за поведението 
на божествата в друга религия) осигуряват историята (и 
по този начин реализират Завета в битието) на избрания 
еврейски народ. 

Юда1, вече вдовец, но преминал задължителното вре-
ме на траур, отива в Тимна, за да нагледа хората, които 
стрижат неговия добитък. Тамар съблича вдовишките дрехи 
и, увита в було, го причаква при портите на град Енаим, на 
разклона за Тимна. Очевидно не е било трудно да се съб-
лазни един държелив вдовец, защото Юда с готовност се 
съгласява да заплати цяло козле за услугите на случайната 
проститутка. Но тъй като козлето не ходи с него по пътя, 
той й дава в залог печата, връвта и тоягата си. Няколко 
дена по-късно изпраща своя приятел Хира с отплатата, 
но, уви, проститутката се оказва изчезнала заедно със зна-
ците на неговото достойнство. Срещата обаче дава своите 
резултати и Тамар получава от бащата това, което не са 
успели да й дадат (всеки по своя начин) двамата синове. 

Когато нейната бременност става известна, Юда из-
праща да я доведат и не без облекчение се опитва да при-
ложи крайната мярка, възможна в подобен случай: „изве-
дете я, и да бъде изгорена“. Историята, разбира се, завър-
шва щастливо, защото Тамар доказва кой е бащата на два-
мата близнаци Фарес и Зара. Юда е справедливо разкаян 
(„тя е по-права от мене, защото аз я не дадох на сина си 
Шела“), моралът на разказвача и на читателите - задово-
лен („И той я вече не позна“). Фарес и Зара, от своя стра-

1 От името му, Hehuda на иврит, произхожда самата дума евреин 
или hehudi. 
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на, пораждат два клана, с което възстановяват коляното 
на дядо-баща си Юда и осигуряват царската династия на 
евреите чак до Христос. 

Историята, любопитна като приказка и двусмислена 
като мит, съдържа много въпроси, на които трудно би мог-
ло да се отговори със средствата на модерното знание. 
Вярно е, че Тамар може да съблазни свекър си единствено 
предрешена (обвита в було), но как той изведнъж разпоз-
нава нейния „занаят“, след като по онова време само омъ-
жените жени са имали право да бъдат забулени на публич-
но място?2 Откъде това изключително доверие към една 
(съвсем непозната и чужденка отгоре на всичко) прости-
тутка, че й дава (дори едновременно) три важни символа 
на публичната си идентичност? (Един модерен изследова-
тел ги нарича „близкоизточни еквиваленти на основните 
кредитни карти, които притежава човек“3.) Защо текстът 
използва две различни понятия, за да назове мнимия зана-
ят на Тамар? И още много въпроси, към някои от които 
ще се върнем по-късно, в хода на тази глава. Засега по-
важно е да изтъкнем, че дръзкият акт превръща Тамар -
една обикновена вдовица, при това чужденка - в парадиг-
матична фигура на умението за героизъм и в прародител-
ка на еврейското племе. 

Много тънка линия разделя героичните жени съблаз-
нителки (като Тамар или Рут, или дъщерите на Лот) от 
демоничните в Библията. Вече казах, че историята с Тамар 
може да бъде осмислена в съпоставка с разказа за жената 
на Потифар. Мут-ем-енет, както я назовава Томас Ман, се 
опитва да постигне същото нещо - да съблазни един мъж 
на всяка цена. Тя обаче е чужденка, която дърпа благосло-

! Вж. Anderson, Fr. And David Freedmen (tr., notes and comm.). Hosea, 
Ancor Bible. Garden City, New York, 1986, p. 225. 

Altar, Robert. The Art of Biblical Narrative. Basic Books. New York, 
1981, p. 9. 
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вения Йосиф към законите (и поради това беззаконието) 
на своето племе. Тамар също е чужденка, но логиката на 
нейното поведение съвпада със свещения смисъл на оце-
ляването в еврейската митология. Така тя се превръща в 
героичен субект на способността за целенасочено, религи-
озно осмислено действие. Митологичната логика не се ин-
тересува от истината на етнографските обстоятелства. За 
един съвременен учен може да е напълно ясно, че ражда-
нето на син (с всички средства, на всяка цена) преди 4000 
години в Близкия Изток трябва да е било единственият 
начин за оцеляването на безимотна вдовица, чужденка без 
дом, еднакво нестабилна сред чужди и свои. За библей-
ския разказвач и читателите обаче нещата стоят съвсем 
различно: Тамар е жена, осенена от Бога, обзета от съзна-
нието за мисия. Нейното поведение се ръководи от вяра в 
бъдещето на Израил. Точно това й дава сили да наруши 
границите на своя (на чуждия, на всеки) морал. Тамар е 
Избрана. И докато злощастната съпруга на Потифар се 
опитва да „открадне мъжката генеративна енергия“, както 
е казала Алис Бах,4 тя използва точно инерцията на мъж-
кото право, за да получи своето женско място сред общ-
ността. Това, разбира се, може да бъде само мястото, кое-
то патриархалният кодекс е вече предвидил за (желанието 
на) всяка жена: да роди син; неслучайно тази, която проя-
вява двойно усърдие, получава и двойна награда. 

Проституцията като средство за реализация на една 
мисия може би не е най-добрият възможен начин, но все 
пак е един от начините вътре в системата на патриархал-
ните норми. Иначе казано - един много „мъжки“ начин да 
се решат „женски“ проблеми. Битие очевидно използва 
блудството като социална практика, за да постигне рели-
гиозно внушение със средствата на два наративни ефекта: 

4 Bach, Alice. Women, Seduction and Betrayal in Biblical Narrative. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1997, p. 63. 
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контраст и инверсия. Така ниското става високо, профан-
ното героично, а разказът ясно печели откъм ефектност на 
повествователните събития и ефективност на тяхното же-
лано въздействие. Що се отнася до Мут-ем-енет, тя - за 
разлика от „добрата“ Тамар - прави недопустимото. Де-
монична за библейската мисъл е онази съблазнителка, коя-
то подрива самата система на патриархалните норми, да-
вайки израз на своето (невъзможно, невидимо) женско же-
лание. Най-типичният образ на този демонизиращ процес 
е Лилит, бегло спомената на две места в Библията, но под-
робно разказан в апокрифни еврейски текстове. 

Още в границите на Петокнижието Левит започва да 
урежда религиозно-правните норми на отношението към 
блудницата и всъщност я въдворява като неизбежна фигу-
ра на социалната практика сред еврейското племе. Отвъд 
нагласата към погнуса и патоса на забраната можем да 
прочетем митологичната мотивация в употребата на са-
мата идея за „блудно“. Същия тип мислене ще срещнем и 
във Второзаконие - книга, за която се предполага, че е 
създадена чак към края на VII в. пр. Хр. Така например 
Левит забранява на всички еврейски свещеници да се же-
нят за блудница, но също така за вдовица или за разведена 
жена (21:14). Ако пък свещеническа дъщеря „се оскверни с 
блудство, тя безчести баща си: с огън да бъде изгорена“ 
(21:9). Нека да обърнем внимание на факта, че на прости-
туцията като занаят наказание не се полага. Но случаят с 
дъщерята (както и със съпругата) на свещеника е разли-
чен. По закона на метонимията (или заразяването) в ми-
тичното мислене те попадат в зоната на мъжкото (свеще-
но-свещеническо) присъствие; тяхното блудство вече не е 
занаят или социална практика, а безчестие за мъжа, на ко-
гото принадлежат, и води до смесване на сакрално с про-
фанно. Оттам идва и най-строгото възможно наказание в 
еврейското общество: огън, който да пречисти/да изличи 
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ефекта на смесването и да възвърне (чистотата на) пре-
дишния ред. 

В същата посока и Второзаконие се старае да удържи 
разделени ниското и високото, а нечистото - да изгони от 
храма. „Син на блудница не бива да влиза в обществото 
Господне [т.е. да стане свещеник], ни десетото му коляно не 
бива да влиза“ (23:2). Оказва се обаче, че същата забрана не 
действа, когато става въпрос за цар, потомък на блудница 
(Давид и Соломон, както знаем, са от потомството на Ра-
ав), или Съдия (Йефтай е извънбрачен син от проститутка). 
Като се има предвид, че царят упражнява върховната адми-
нистративна власт на земята, а Съдията (от периода преди 
Монархията) е вожд и жрец в същото време, можем да пред-
положим поне няколко обяснения на очевидния парадокс. 

Едно от тях ще засегне автономността на легендарно-
фолклорните механизми в библейския наратив (и пак сти-
гаме до модела малък, онеправдан човек, където „малък“ 
включва и най-ниския възможен произход). Друго подсказ-
ва за разцеплението между практиката на историческата 
действителност и пожелателния характер на религиозно-
догматичното предписание. Изглежда, че по същия начин 
трябва да прочетем и вместването на две (по една във вся-
ка от двете законови книги) фрази, опитващи се да отме-
нят „по принцип“ блудството от нравите на еврейското пле-
ме. „Не допущай дъщеря си да се оскверни с блудство, за 
да не изпадне земята в блудство, и да се не напълни земята 
с разврат“ - казва Бог на Мойсей в Книга Левит (19:29), а 
във Второзаконие Мойсей го парафразира: „Блудница от 
Израилевите дъщери да няма, и блудник от Израилевите 
синове да няма“ (23:17). В тези фрази, които - въпреки су-
ровия тон - са повече пожелателни, отколкото насока за 
някаква конкретна законова практика - виждаме как се по-
лагат основите на бъдещата символична интерпретация. 
Съпругата/дъщерята (и общо жената) са отнесени към зе-
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мята и към духа на еврейското племе, а „блудството“, т.е. 
занаятът на проститутката (силно разпространен и много 
„нормален“ в Близкия Изток през древността) е стигмати-
зиран с моралистичния термина „разврат“. 

Нека сега се върнем отново към онези места в законо-
вия дискурс, където забелязахме как нечистото/блудното 
се мисли като нарушение на реда. В същата глава, която 
не допуска син на блудница да стане свещеник до десето 
коляно, Второзаконие постановява: „В дома на Господа, 
твоя Бог, не внасяй блуднишка плата“ (23:18). Няма ясна 
логика, която да обясни защо парите, все пак спечелени с 
труд, не могат да бъдат „внесени в храма“, докато не съ-
ществува подобна забрана за парите, спечелени чрез убийс-
тво или лихварство например (две „мъжки“ действия, прин-
ципно забранени). Но затова пък знаем, че липсата на „нор-
мална“ логика е характерна за голяма част от забраните в 
Библията (което, разбира се, не значи липса на логика, а 
само действието на друга логика - от митологичен тип). 

В една от своите книги Мери Дъглас опитва да разга-
дае кода на омърсяването в библейските представи за не-
чиста храна (забранени за консумиране породи животни и 
грешни начини за приготвяне на храна). Зад енигматична-
та смесица от нелогични, неразбираеми, несъвместими заб-
рани тя успява да изведе общия принцип, според който 
нечисто е смесването на признаци от различни редове в 
природата (или породата, ако става въпрос за животно) 
на едно явление. (Така например всички чифтокопитни пре-
живни животни са чисти; нечисти са камилата, свинята, 
заекът и скокливата мишка, защото всяко от тях е или са-
мо чифтокопитно, или само преживящо. Сред водните жи-
вотни нечисти са всички, които остават извън правилото 
да имат перки и люспи.) 

„Блудното“ е вид нечисто или омърсено. За разлика 
от други видове ритуална нечистота обаче то става обект 
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на религиозно внимание, едва когато се прояви извън гра-
ниците на профанния референт (проституцията) и предиз-
вика смесване на прояви от два несъвместими режима на 
действителността. 

Както изглежда, същият принцип е в действие, когато 
законодателите от Второзаконие и Левит се занимават с 
въпроса за проституцията като професия или социално 
(профанно) явление. В този случай те просто отказват да 
въведат правила и това оставя лесното впечатление, че 
проститутки в Обетованата земя е имало навсякъде друга-
де освен между дъщерите на избрания еврейски народ. (Раз-
бира се, точно обратното ни подсказва строгият тон на 
предупреждението към всеки баща да пази своите дъще-
ри.) По този начин, можем да обобщим, „блудното“ (като 
нечисто или омърсено) е непоместено (всъщност непомес-
тимо) в парадигмата на приетото за нормално в някакъв 
ред от явления на социалното битие. И ако нормата за жен-
скост в патриархалния разум е съпружеска принадлежност 
към един-единствен мъж, блудницата очевидно е запла-
шителна фигура на не-нормалното и без-редното. Оттам 
и винаги моралистичното отношение на свещениците за-
конодатели; за тях блудницата не е проститутка, т.е. жена 
с определена професия, а образ на хаоса, на отказаните и 
разместени граници. (Можем вече да зърнем апокалиптич-
ния ореол в алегоричната употреба на образа, предстояща 
в пророческия дискурс.) 

Свещеник, омъжен за блудница, е заплаха за чистота-
та на сакралния ред, навлизане на нечистото в храма. На 
същия принцип трябва да се принасят в жертва само „съ-
вършени“ животни (нищо болно, хромо, с някакъв недос-
татък). Жената и животното могат да влязат в храма (да 
докоснат свещеното) само с визата/нормата за изрядност. 
Нека да си припомним, че не само блудницата, но също 
така вдовицата, разведената и напуснатата жена са брач-
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но табу за свещеника. Всяка от тези жени е принадлежала 
на друг мъж и в някакъв смисъл е престанала да бъде же-
на. Обект на брачната норма в библейското общество е 
девственото момиче, затова и левитът може да вземе само 
„мома от народа си“. Чужденката и употребената (обез-
женствена) жена са еднакво неподходящи за него. И в два-
та случая се смесват някакви граници, надзърта (опасността 
от) безредие. А хаосът или безредието е най-страшното в 
съзнанието на библейския разказвач; то връща света към 
времето преди (еврейския) Бог. И затова - вече в Притчи 
Соломонови - ще срещнем хиперболичното (за всяка мо-
дерна мисъл) и предизвикателно (за романтическото въо-
бражение) твърдение, че опитът на блудницата да се пре-
върне в почтена съпруга е едно от трите най-страшни не-
ща, които биха могли да се случат; едно от тези (непоноси-
ми) събития, които карат земята да се разтърси от гняв 
(Притч. 30:23). 

И все пак най-хубавото в еврейския корпус от „книж-
ки“ е неговата способност да бъде разногласен и вътреш-
но противоречив, без да става неубедителен - така както 
може да бъде само митологичният текст. Когато говорим 
за блудницата, в това ни убеждава историята с Раав: една 
обикновена жена, редова проститутка, чужденка от град 
Йерихон. След Тамар (която все пак „играе“ на блудница) 
Раав става втората прародителка на Юдиното коляно със 
своя история. Тя е сред най-често споменаваните женски 
фигури от Стария Завет в Новия. Когато Матей описва ге-
неалогията на Исус Христос, той посочва само четири же-
ни от еврейската Библия като негови прародителки: Та-
мар, Раав, Рут и Вирсавия (Мат. 1:5). Не може да не ни уди-
ви фактът, че те всички са чужденки (не-еврейки) с повече 
или по-малко съмнително поведение, включващо дейст-
вия на проституция или съблазнителство, откровено непо-
бираеми в нормите на законовия дискурс. Според Матей 
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Раав (очевидно превърнала се в „почтена жена“ въпреки 
недоволството на мъдрия Соломон) се омъжва за някакъв 
пра-правнук на Фарес, единия от близнаците на Тамар. То-
ва обаче е нищо в сравнение с приказното въображение на 
равините в Хагада. Със своята склонност към легендарна 
фриволност на сюжетирането те правят близнаците глав-
ни герои в историята с Раав, несмутени от очевидния факт, 
че между двете поредици от събития трябва да е изминало 
повече от столетие.5 

Историята с Раав се намира във втора глава от Книга 
на Иисус Навин. След смъртта на Мойсей евреите про-
дължават да навлизат с битки в Обетованата земя. Набли-
жават силния (тогава) град Йерихон и се готвят да го прев-
земат. Водачът им, Исус, Навинов син, изпраща двама съг-
ледвачи да проучат тайно отвътре града. (Това са героите, 
набедени по-късно за Фарес и Зара.) Двамата момци отся-
дат в къщата на една местна проститутка на име Раав. (Тук 
ще прескочим възможността за спекулации върху тяхното 
поведение.) Когато йерихонският цар, научил някак за ев-
реите съгледвачи, изпраща патрул да претърси къщата, же-
ната ги скрива на покрива, сред „ленените гръстници“, раз-
стлани там. Тя хладнокръвно излъгва царските хора и на-
сочва евреите как да напуснат безопасно града. В замяна 
те й обещават да бъдат „милостиви и верни“, когато успе-
ят да разрушат Йерихон, да опазят жива нея и цялото й 
семейство, събрано в къщата, белязана с червено въже. 
Исус Навин, наследил разумната добросъвестност на своя 
предходник Мойсей, спазва тяхното обещание. Историята 
има не само щастлив, но и приказен край: „Блудницата 
Раав, пък и бащината й челяд, и всички, които бяха у нея, 
Иисус остави живи, и тя живее между Израил доднес.“ 

5 Вж. Kirsch, J. The Harlot By the Side Of the Road. Rider Books, Lon-
don, 1997, p. 140. 
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Особено любопитно изглежда да се взрем в мотивите 
за героичното поведение на Раав, още повече, че текстът е 
изключително подробен и експлицитен в това отношение. 
Много по-късно апостол Павел с присъщата му ретори-
ческа настъпателност ще заяви в своето Послание до ев-
реите: „С вяра блудницата Раав не загина заедно с невер-
ниците, като прие благосклонно съгледвачите“ (Евр.11:31). 
Това твърдение е положено в контекста на една простран-
на ода за вярата - разбира се, християнската вяра, която е 
несломима пред всичко абсурдно, както ще каже Тертули-
ан. В текста на Петокнижието обаче става въпрос за моти-
ви и отношения от съвсем различен порядък. Разговорът 
между блудницата и съгледвачите прилича много повече 
на търговска сделка, отколкото на „жива представа на оно-
ва, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не 
вижда“ според павелската дефиниция на християнската вя-
ра (Евр. 11:1). Жената е много практична (както го пред-
полага и нейният занаят), тя вече е чула, че евреите идват с 
огън и меч, без да знаят пощада ни към жените, ни към 
децата, ни към добитъка на превзетите градове. Раав отк-
ровено казва на двамата съгледвачи: „Господ е дал вам 
тая земя, понеже ужас ни облада от вас, и всички жители 
на тая земя се изплашиха от вас...“ (2:9). И тя всъщност 
сключва договор (любимия жанр на еврейското публично 
право), който обвързва с конкретен начин на поведение 
двете страни и педантично посочва засегнатите обекти: „за-
кълнете ми се в Господа (вашия Бог), че както аз ви сторих 
милост, тъй и вие ще сторите милост на бащиния ми дом... 
че ще запазите живи баща ми и майка ми, брат ми и сест-
рите ми... и ще избавите душите ни от смърт“. Това не е 
нищо друго освен законът на Мойсей, парафразиран в по-
ложителен смисъл: милост за милост, душа за душа... Чуж-
денката Раав се оказва пълноценна еврейка по манталитет 
и търговска дарба. Напразно някои модерни изследовате-
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ли ще се опитат да обсъждат нейната „добронравност“ и 
„благородно сърце“. Раав е представена като практичен 
човек на действието и на добрата сметка. Нейните добро-
детели са много повече на ума, отколкото на сърцето: тя е 
жена, която умее да слуша, да преценява слуховете, да бъде 
смела и бърза в решителния момент... Това ще усети даже 
апостол Яков, който взема повод от нея, за да добави дей-
ствието към вярата във формулата на верния християнин: 

Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само 
с вяра? 
Също тъй нали с дела се оправда и блудницата 
Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг 
път? 
Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и 
вярата без дела е мъртва. (Яков 2:24-26) 

Никак не е чудно, че еврейската Библия намира точно 
такава фигура, за да я утвърди като прародителка на цар-
ския род. Най-важното, което интересува редакторите, е 
пресечната точка, в която една жена с подобен характер 
успява да разпознае и приеме верния Бог. И ако блудство-
то много често се мисли като практика на неверие в Гос-
под, разпространена сред еврейското племе, то в този сми-
съл именно проститутката, чужденката Раав е неговото па-
радоксално - и затова героично според легендарната ло-
гика, лесно мислимо като възвишено - отрицание. 

* * * 

Макар че законовият дискурс отказва да изрече прос-
титуцията като социално явление, разпространено сред си-
новете и дъщерите на Израил, всички палеоетнографски 
данни ни водят в обратна посока. Проституцията е била 
изключително популярно явление - както сред местните 
племена на Обетованата земя, така и в целия Близък Из-
ток, при това в двете й разновидности - като светска и 
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като храмова (или култова) практика. Имайки предвид сме-
шението на хора, нрави и обичаи, характерно за този ра-
йон, нищо не ни кара да мислим, че еврейската общност е 
успяла да се затвори, да се опази по някакъв начин от нор-
мата на другите общности. 

Разбира се, възможно е да са съществували изключе-
ния или кратковременни опити за промяна, например в 
онези моменти, когато религиозната догма успявала да се 
наложи като държавна практика - както при реформите 
на цар Йосия през VII в. пр. Хр. Но именно фанатичната 
упоритост на тези реформи да премахнат „блудството“ го-
вори по-ясно от всичко друго за неговото широко разпрос-
транение. Доказателства можем да срещнем и вътре в са-
мия текст, особено там, където приказно-легендарните так-
тики на наративния механизъм потискат влиянието на ре-
лигиозно-моралистичната норма. Помним, че в Книга Съ-
дии галаадецът Йефтай е незаконен син or блудница и за-
това - необичан в семейството на почтения си баща. В Тре-
та книга Царства две блудници си оспорват правото върху 
едно мъжко дете пред съда на цар Соломон. В същата книга 
текстът открито казва за времето преди падането на Юж-
ното царство: „В тая земя имаше и блудници, които вър-
шеха всички гнусотии на ония народи, които Господ бе про-
гонил от лицето на Израилевите синове“ (III Цар. 14:24). 
Както изглежда, проститутки е имало винаги в библейско-
то общество, но текстът предпочита да разбира присъст-
вието им като чужда/чуждоплеменна практика. 

И не само проститутки жени е имало в древния Изра-
ил. Това, което текстът особено малко обича да казва, е 
наличието на проститутки мъже. И отново става въпрос 
за явление, „нормално“ в Близкия Изток; мъжете са прос-
титуирали и като обикновени, и като свещени представи-
тели на древния занаят. Следите от тяхното присъствие в 
библейския текст са много малко на брой, но достатъчно 
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убедителни, не на последно място заради изключителната 
погнуса в реторичния жест. Един от примерите ще срещ-
нем точно в последния стих, който цитирах: „В тая земя 
имаше и блудници...“. Думата „блудници“ тук всъщност е 
в мъжки род, прикрит от превода заради употребата й в 
множествено число. Друг пример срещнахме във Второ-
законие. Там твърдението беше съвсем недвусмислено; тек-
стът използва ясно родово разделение на професията, ма-
кар и в негативния план на изричната й забрана: „Блудни-
ца от Израилевите дъщери да няма, и блудник от Израи-
левите синове да няма“ (23:17). 

Тези бегли следи обаче не ни дават възможност да ка-
жем нищо по-конкретно и по-специфично за характера и 
поведението на проституиращите еврейски мъже. (Върху 
хомосексуалността по принцип тегне религиозна забрана, 
въпреки че митичният наратив в Битие пропуска и други, 
даже драстични, примери.) По принципа на крайната от-
лика можем да направим сравнение с положението в Древ-
на Гърция от близо същото време. Върху фона на това, кое-
то Платоновият Павзаний нарича така красиво с името 
Aphrodite Ourania (или Небесна любов), мъжката прости-
туция там е точно толкова (т.е. много и легитимно) раз-
пространена, колкото и женската. Все пак има и разлики. 
Жените са можели да упражняват професията на всяка въз-
раст, докато мъжете трябвало непременно да бъдат само 
млади и много млади, т.е. непълнолетни.6 

Трудно е да кажем защо точно хомосексуалността (и в 
нашия случай мъжката проституция) е обект на толкова 
силно табу в законодателната система на библейския текст. 
Може би точно защото е била характерна за нравите на 
местните племена в Обетованата земя и често се е свърз-

6 Вж. Халпърин, Дейвид. Демократичното тяло: проституция-
та и гражданството в класическа Атина. В: Халпърин, Д. 100 години 
хомосексуалност. С., 2000, 156-198. 
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вала с култовете към най-омразните божества („ваалов-
ци“ и най-вече „астарти“) - главни конкуренти на еврей-
ския Иахве, включително сред самите евреи. Друг тип при-
чинност можем да потърсим вътре в системата на йахвист-
ките възгледи, т.е. иманентна на библейския монотеизъм. 
Парадоксално ще се опитам да подходя към нея през ра-
дикалната отлика на древногръцкото отношение. 

Даже в демократична Атина, където се предполага, че 
големият реформатор Солон е въвел институцията на дър-
жавно поддържаните публични домове, съществува един 
особен страх, свързан с практикуването на проституцията 
от млади мъже. Смята се, че тя (без да бъде срамна) оста-
вя неизтриваем белег върху характера на тези, които я уп-
ражняват. Никой от древните автори не се занимава със 
спецификата на „белега“ върху характера на жените, защо-
то те така или иначе нямат граждански права и не могат 
да упражняват влияние върху публичните дела, т.е. „ня-
мат“ характер. С мъжете обаче положението е друго. Този, 
който е прооституирал на млади години, изгубва своите 
граждански права и се оказва социално кастриран, оженс-
твеноствен. Причината за това са две черти, които заная-
тът (или склонността да го практикуваш) са развили у не-
го: сервилност и алчност. Тази формула, изтълкувана в кон-
текста на класическите възгледи за гражданска съвест, оз-
начава човек, който може да бъде подкупен или лесно под-
веден встрани от интересите на своята общност/град, т.е. 
човек, който не заслужава да бъде гражданин.7 

Преведена на езика, който използва религиозното мис-
лене в библейския текст, формулата сервилност и алчност 
включва малко по-различни понятия: липса на силна вяра 
в Йахве, склонност към „гнусни“ култове, морална и рели-
гиозна лабилност... Но това са точно онези качества, кои-

7 Вж. Халпърин, Д. Цит. съч., с. 168. 
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то изграждат парадигмата на символичното блудство (как-
то ще видим в профетичния текст). Според логиката на 
библейския разказвач жената блудница може да бъде „прос-
то“ представителка на определен (срамен наистина) зана-
ят. Мъжът проститутка обаче е два пъти „блудник“. Вед-
нъж, защото упражнява позорна професия, и втори път, 
защото отхвърля свещената същност на всяко мъжко при-
съствие: да бъде земен наместник на Бога, лице и място, 
където се случва свещената власт. Социалната самокаст-
рация на младия елин, който проституира по една или друга 
(човешка) причина, тук придобива символично религиоз-
но значение. Блудстващият евреин е отрицание на самата 
свещена същност на мъжката роля (по същия начин хомо-
сексуалността разрушава религиозния символизъм на бра-
ка). Той е нещо като бог, който отрича себе си и пожелава 
да стане профанно създание, т.е. нещо невъзможно, абсур-
дно, неописуемо в термини на религиозната логика; образ 
на хаоса; разпад в опорите на света. Поради всичко това 
библейският текст е последователно категоричен в отказа 
си да види и назове подобно явление. Библейският човек 
трябва да бъде преди всичко Мъж, за да (о)стане добър 
евреин. 

Отделно внимание си заслужава да отделим на още 
един вид проституция; тя, за разлика от мъжката, е малко 
по-подробно разказана в библейския текст. Имам предвид 
институцията на нейната култова (или храмова) практика. 
По всички запазени данни изглежда, че Близкият Изток е 
бил ненадминат в това отношение през древността, докъм 
II в. пр. Хр. Към светилищата на различни божества (най-
често вавилонската богиня на любовта Ищар и ханаанска-
та богиня на плодородието Астарта) в цяла Месопотамия, 
Египет и Ханаан са били прикрепени различен брой жени, 
често робини, чиято професия е била да се отдават на не-
познатите посетители. Тяхната дейност е имала култов ха-
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рактер, тя се е възприемала като ритуал, който осигурявал 
плодородието на земята и гарантирал благоденствието на 
общността; имитация на свещения акт, в който се зачева 
светът.8 „Символиката на образа е лесно разбираема, за-
щото не е трудно да се улови връзката между сексуалния 
акт и плодородието. Това е обряд, който поставя индиви-
да в интимен контакт с процеса на съзидание, отразен в 
култа.“9 Култовата проституция, с други думи, разиграва-
ла древната идея за hieros gamos; храмовата служителка 
представлявала богинята, на която била посветена, а слу-
чайният посетител (срещу известно заплащане, което по-
тъвало в касата на светилището) попадал в ролята на бо-
жествения любовник съпруг. 

Броят на жените, прикрепени към храмовете, е вари-
рал според тяхната големина и известност. В малките мест-
ни светилища той навярно не е бил дори постоянен, но в 
най-известните култови места достигал стотици. Така на-
пример според Страбон през римско време прочутият храм 
на Афродита в Коринт е притежавал над хиляда робини, 
които работели и като проститутки. Коринт обаче е из-
ключение за Древна Гърция, където този вид проституция 
е много по-слабо разпространен в сравнение с Близкия Из-
ток, и то главно по периферията на гръцкия свят. 

Жените, които са практикували свещената проститу-
ция, понякога са били прикрепени към конкретния храм 
(нерядко робини), това е бил техният занаят, но съществу-
вал и един много различен вид практика. Най-любопит-
ния (даже клюкарски) разказ ни дава гръцкият историк Хе-
родот. Живял през V в. пр. Хр., той описва необикновена-

8 Вж. Goodfriend, Е. Prostitution (ОТ). In: The Ancor Bible Dictionary. 
Vol.5, pp.505-510.; K. Van Der Torn. Prostitution (Cultic). In: ABD, vol.5, 
pp.511-515. 

9 Jepsen, Knud. Myth in the Prophetic Literature. In: Otzen, В., H. Gotlieb, 
K. Jepsen. Myths in the Old Testament. London, SCM Press, p.108. 
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та съдба на почтените матрони от Вавилон. Те били за-
дължени от религията по веднъж в живота си да отидат в 
храма на Ищар и там да се отдадат на първия странник, 
който ги пожелае. Не без известно удоволствие от пикант-
ната новина Херодот съобщава как хубавите жени се за-
връщали бързо по своите домове, а на грозните се налага-
ло да стоят дълго, понякога даже с години.10 

За разлика от големите градове в по-затънтените мес-
та на Обетованата земя (където често се разиграва биб-
лейското действие) не навсякъде е имало светилища във 
вид на храмове. Ритуалният hieros gamos се извършвал на 
най-различни, смятани за свещени, места - например в го-
рички, даже под определени дървета, край градските пор-
ти или там, където се пресичали няколко пътища. Тук е 
можела да дойде и всяка почтена ханаанска съпруга, задъл-
жена по някакъв начин - например чрез доброволен обет -
да се посвети еднократно на своята богиня Астарта. 

Какво е било отношението на евреите към подобни 
места и практики? Нека да тръгнем към възможния отго-
вор от една любопитна подробност в историята с Тамар и 
Юда. Когато текстът описва как забулената вдовица сре-
ща своя свекър на кръстопътя пред портите на град Ена-
им, той използва термина за обикновена проститутка или 
zonah. Когато обаче Юда изпраща ханаанския си приятел 
Хира да занесе спечелената отплата, мъжът търси не zonah, 
a kedeshah, което означава буквално „посветена жена“; то-
ва е терминът за назоваване на ханаанските храмови прос-
титутки. Какво кара текста/Хира да употореби изведнъж 
тази дума? Какъв вид блудница все пак е изиграла Тамар? 

Бихме могли да приемем - заедно с някои съвременни 
изследователи на библейския текст, че Хира е ръководен 
от мотиви, специфични за мъжкото приятелско отноше-

10 Вж. По-подробно Fisher, Eugene. Cultic Prostitution in the Ancient 
Near East? A Reassessment. - Biblical Theology Bulletin, 6, 1976. 
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ние, т.е. че той се опитва да въздигне някак постъпката на 
своя приятел. По-вероятно изглежда обаче, че разказът ка-
ра Хира да реагира според вътрешната логика, присъща 
на този образ. Като хананеец героят знае добре кой може 
да причаква мъже на кръстопътя край портите на града 
(където обикновено е имало светилища на местните бо-
жества) и към това знание се добавя иначе енигматичната 
подробност за забулената Тамар (булото е дреха, разре-
шена само на омъжените жени). Както изглежда, Хира е 
бил сигурен, че непознатата „блудница“ не е била обикно-
вена представителка на древния занаят, а някоя местна съп-
руга, изпълняваща даден по една или друга причина обет. 
Нищо не ни кара да мислим, че Юда, живеещ отдавна сред 
ханаанското племе, не е знаел всички тези подробности. 
Но дали това знание намалява вината му в някаква степен, 
дали може да има оправдателна сила според логиката на 
библейския разказвач? 

Отговорът ще бъде категорично отрицателен. Текстът 
не само че не се опитва да оневини и да „разкраси“ своя 
герой, но в действителност вмъква мотива за ексцесивна-
та трансгресия, за двойната („свръхчовешка“) вина. Пат-
риархът Юда не просто посещава една проститутка (което 
все пак е профанен тип „гнусотия“ според редакторите на 
Битие) ; той разделя постелята на една култова прости-
тутка, т.е. участва в имитация на свещения акт с най-ом-
разната за библейските автори богиня Астарта. Това е ре-
лигиозно предателство - едно от тези, които със своето 
постепенно натрупване ще предопределят трагичните пе-
рипетии на предстоящата еврейска история. Разбира се, 
легендарният механизъм на библейския наратив има и дру-
га логика. Като прекрачва границите на омърсеното в ре-
лигиозен аспект, Юда всъщност попада в категорията на 
онези герои, които движат легендарното действие със своя-
та способност за hubris. Грешен откъм позицията на рели-
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гиозната логика и на моралния жест, той се оказва съвър-
шен Герой според принципите на митичното действие. Сега 
вече от него, без посредничеството на недостойните (а мо-
же би не-достойни означава не-способни в сексуално, т.е. 
в съзидателно отношение) синове ще се появи най-избра-
ното коляно на бъдещия еврейски народ. 

Битие не ни е оставило място да се съмняваме, че древ-
ните евреи са били добре запознати с обичая и практиката 
на ханаанското култово „блудство“. Но ако тук тяхното зна-
ние все още може да бъде продуктивен сюжетен мотив, 
във всички следващи книги то се превръща в повод за по-
рицание и в причина за гневното отношение на библей-
ския разказвач. От малкото примери, които можем да срещ-
нем в различни книги, разбираме, че непростимата гнусо-
тия се е настанила навсякъде из земите, където живеят ев-
реи, и понякога успява да стигне светая светих на религи-
озното пространство в техния бит - самия Йерусалимски 
храм. 

Когато цар Йосия предприема онези реформи, за кои-
то вече няколко пъти стана въпрос, едно от първите неща, 
радикално извършени, е прочистването на Храма. Изго-
нени са свещениците на всички други богове освен Йахве, 
изгорена е култова статуя на Астарта, изхвърлени са огро-
мен брой неподходящи религиозни вещи (IV Цар. 23:4-6). 
Но какви могат да бъдат тези страшни вещи, „направени 
за Ваали и Астарти“, които предизвикват гнева на добрите 
евреи, и могат ли те да бъдат свързани с „блудството“? 
Отговора можем да получим много по-нататък в нашата 
„библиотека“, чак във Втора книга Макавейска. Наисти-
на, тя разказва за доста по-късна епоха, но религиозните 
обстоятелства са аналогични на ситуацията точно преди 
Йосия да предприеме своите (ненадживели го впрочем) ре-
форми. И, разбира се, пак става въпрос за Йерусалимския 
храм: 
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Храмът се напълни с любодейство и безчиние от 
страна на езичниците, които, имайки работа е 
блудници, се събираха с жени и в най-светите 
притвори, и внасяха вътре непозволени вещи. 
И жертвеникът се изпълни с гнусотии и запре-
тени от закона вещи. (6:4-5) 

Както изглежда, някои „неща“ не изчезват в история-
та на Обетованата земя и освен това - съдейки по гневни-
те изявления на пророческия дискурс - имаме всички ос-
нования да се съмняваме, че блудстващите потребители 
на гнусните вещи са били само „езичници“. Но нека по-
търсим помощ в свидетелството на Осия, един от най-ста-
рите пророци, писал в Самария през VIII в. пр. Хр. Той 
разказва съвсем недвусмислено за езическото идолопок-
лонство, разпространено сред еврейското племе: 

Повръх планини принасят жертви и по ридове 
кадят под дъб, топола и теревинт, защото им е 
хубава сянката; затова дъщерите ви блудстват, 
и снахите ви прелюбодействат. (Ос. 4:13) 

Последната част на стиха напомня за изумлението на 
гръцкия историк Херодот: снахи и дъщери от почтени се-
мейства блудстват по култовите места, като действията им 
очевидно са мотивирани с религиозни причини. Сякаш за 
да не остане място за някакво усъмняване, Осия повтаря и 
в следващия си стих: 

Аз ще оставя да наказвам дъщерите ви, кога блудс-
твуват, и снахите ви, кога прелюбодействуват, за-
щото вие сами сте откъм блудниците... (4:14) 

И ако сега отново се върнем към Южното царство в 
края на VII в. пр. Хр., където текат реформите на цар Йо-
сия, ще видим, че и тук положението е същото. Библейски-
ят разказвач изгражда картина в пълно съответствие с то-
ва, което знаем за свещената практика на проституцията в 
Обетованата земя: 
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За да падне обаче мъжът в пропастта, той трябва да 
бъде уловен по някакъв начин, подведен встрани от пра-
вия път на Завета. И затова текстът разгръща богата сим-
волика на ловджийството. Блудницата е символичен ло-
вец, който дебне мъжките страсти; „жена прелюбодейка 
улавя многоценната душа“, се казва в Притчи. Нейното 
изкуство е метафорично отнесено към аксесоарите на ло-
ва: примки, мрежи, капани... „Не се срещай с развратна 
жена, за да не паднеш някак в нейните примки“, предуп-
реждава синът на Сирах (Сир. 9:3). Вече не сме далече от 
крайността на обобщението, което е специфично за раз-
съжденията на друг препатил цар разказвач, Еклисиаст: 

и намерих, че по-горчиво от смъртта е жената, 
защото тя е мрежа, сърцето и - примка,ръцете 
й - окови... (Екл. 7:26) 

И тук сякаш трябва да се запитаме: кое всъщност оп-
ределя демоничния характер на „блудното“ и налага мо-
ралистичното отрицание на библейския текст извън прос-
транството и механиката на легендарния наратив. В кон-
текста на всички християнски интерпретации, които са се 
натрупали около историята на Сътворението, би трябвало 
да решим, че това е грехът, иманентен на „женското“, кой-
то наднича, вечно буден, от него. Според мен обаче тази 
логика не е характерна за еврейския текст. Тук страхът не 
се поражда от демоничните качества на женската „същ-
ност“, а от способността на някои жени (блудници, прелю-
бодейки) да събудят без-нравствени, без-душевни страсти 
в природата на мъжа. В сексуалността винаги дебнат сти-
хии на хаоса, онова „животинско“ начало, което се опитва 
да изрази метафоричната образност. Веднъж уловена от 
силата на инстинктите, „многоценната“ мъжка/човешка ду-
ша може да регресира към пред-(без)организацията на йах-
висткия свят, да тръгне надолу, към бездните на греха. А 
там го причакват чуждите идоли, там са Молох и всички 
„вааловци и астарти“. 
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Патосът и метафориката на тези внушения стават един 
от източниците на „дяволската“ линия в християнското 
мислене. Дяволът ще поеме ролята на чуждите идоли, ко-
ито причакват човека, на безнравствените „ловджии“, ко-
ито преследват душата. Във всички случаи позорът/паде-
нието е път навън, отклонение от правата линия/норма на 
онзи договор (или „завет“), който е обещал благоденствие 
на избраното племе. Когато иска да изрази глагола „гре-
ша“ (извършвам грях), Старият Завет използва най-често 
термина hata. Коренът на тази дума в иврит носи смисъл 
пропускам (цел или път); „да сгреша“ следователно озна-
чава да пропусна (или да се отклоня от) верния път. В про-
фетичните текстове вероятността да „сгреша“ (hata) е свър-
зана с перспективата на термина shuv (връщам се, в сми-
съл разкайвам се, намирам отново правия път). Оттам, ве-
че в талмудическата традиция, разкаялият се грешник би-
ва наречен доста тържествено vaal teshuvah, господарят 
на завръщането.13 

От всичко това следва да си помислим, че дори за мъ-
жа, тръгнал веднъж по „пътя към преизподнята“, има спа-
сение; никога не е късно да се разкае и да стъпи обратно 
на верния път. В този смисъл индивидуалното човешко ре-
шение е само литота на отношенията между Господ и не-
говия народ, които не са нищо друго освен безкрайна по-
редица от завети и отстъпления. Наистина, целта, към която 
е устремена блудницата ловджийка, е много висока и цен-
на; всъщност най-ценното, което има човек - душата. Мъж-
ката душа обаче се оказва лесна пътница между този и он-
зи (демоничния, чуждия) свят. И тук ще си позволя да за-
върша с една малко дълга, но затова пък любопитна и ос-

13 Вж. Fromm, Erich. You Shall Be As Gods. A Radical Interpretation of 
the Old Testament and its Tradition. Holt, Rinehart and Winston. New York, 
P. 157. 
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троумна история из Талмуда, цитирана според английс-
кия превод на Ерих Фром. 

Разказвали за равина Елеазар бен Дордай, че вед-
нъж, като научил за някаква блудница в един от 
морските градове, която вземала за услугите си 
по кесия с денарии, събрал кесия с денарии и пре-
косил седем реки, за да я намери. След като бил с 
нея, тя изпуснала дъх навън и казала: Тъй както 
този дъх никога няма да се завърне там, откъде-
то е тръгнал, и Елеазар бен Дордай никога няма 
да бъде опростен чрез разкаяние. Чувайки това, 
той тръгнал, седнал между два хълма и две пла-
нини и възкликнал: О, вие, хълмове и планини, 
измолете милост за мен! Те отвърнали: Как да се 
молим за теб? Ние самите имаме нужда от по-
мощ, защото е казано, „И планини ще се помес-
тят, и хълмове ще се поклатят... “(Ис. 54:10). То-
гава той възкликнал: Небе и земя, измолете ми-
лост за мен! Те също така отговорили: Как да се 
молим за теб? Ние самите имаме нужда от по-
мощ, защото е казано „и небесата ще изчезнат 
като дим, и земята ще овехтее като дреха... “(Ис. 
51:6). Тогава той възкликнал: Слънце и луна, из-
молете милост за мен! Но и те отговорили: Как 
да се молим за теб? Ние самите имаме нужда от 
помощ, защото е казано „Тогава месечината ще 
се изчерви и слънцето ще се засрами... “(Ис. 24:23). 
Той възкликнал: Вие, звезди и съзвездия, измоле-
те милост за мен! Отговорили те: Как да се мо-
лим за теб? Ние самите имаме нужда от помощ, 
защото е казано „И ще изтлее цялото небесно 
войнство... “(Ис. 34:4). Казал си той: Значи рабо-
тата зависи само от мен. Поставил глава меж-
ду коленете си и плакал с всичка сила, докато 
душата му се отделила от тялото. Тогава се чул 
глас от небето да обявява: „Равинът Елеазар бен 
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Дордай е определен за живот в света, който ще 
дойде!14 

(Avodah Zara 17a-b) 
Краткият коментар на Ерих Фром постави акцент върху 

изречението „Значи работата зависи само от мен“: „Ако 
човек иска да се завърне, никой друг не може да му помог-
не. Най-напред той трябва да се научи да бъде сам и да 
разчита единствено на себе си. С други думи: завръщане-
то изисква независимост като свое условие. То не е отстъп-
ление, а израз на свобода.“15 Можем да се съгласим или да 
не се съгласим с употребата на термина „свобода“ в тази 
интерпретация. И в двата случая обаче трябва да призна-
ем на талмудисткия автор нагласата към религиозен ин-
дивидуализъм, способността му да мисли отношенията 
между човека и Бога в термини на личното, индивидуал-
ното поведение. 

Защо блудницата трябва да бъде жена? 

Обект на моето наблюдение в тази част ще бъде само 
пророческият дискурс. Най-важните причини за неговото 
обособяване са две. Първата се определя от упорито при-
съственото, почти натрапливо често явяване на „блудна-
та“ фигура. Втората следва първата, тъй като можем да 
забележим някаква систематика в честата употреба на об-
разното поле, да отчленим възвръщащи се стратегии на 
репрезентация и символично осмисляне. Това в крайна 
сметка ни дава възможност да конструираме една обща 
парадигма на употребите, в които попада „блудната“ фи-
гура, валидна за всички текстове с профетичен характер. 
Все пак основните, върху които ще фокусирам своето наб-

14 Цит. съч., 172-173. 
15 Пак там, с. 173. 
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людение, са тези на Исайя, Осия, Йеремия и Йезекиил. Ще 
използвам, разбира се, и примери от другите книги, но в 
изброените четири символиката на блудството е особено 
пищно и системно представена. 

Основната символична линия, в която пророците мис-
лят блудството, е тази на отстъплението от Йахве, на ре-
лигиозната изневяра. Богоизбраното племе често забравя 
отговорностите на своя монотеистичен завет и отдава ре-
лигиозната си привързаност на чужди божества, като из-
вършва идолопоклоннически ритуали и жертвени практи-
ки. Изневярата е ключово понятие в алегоричната ретори-
ка на профетичния текст. Тя обаче съвсем „естествено“ се 
свързва с поредица от стереотипни представи за поведе-
ние в женски род. Бих казала, че това е неизбежна ментал-
на стратегия за едно общество, в което на страната на мъж-
кото сексуално желание застават полигамната брачна сис-
тема, междинната институция на конкубината (или налож-
ниците), сексуалната употреба на робския труд и добре раз-
витата местна практика на проституцията, включително 
като свещена практика. Изобщо няма смисъл да разсъж-
даваме дали жените в подобно общество изневеряват и да-
ли го правят в някаква по-особена (висока или специфич-
на) степен. Подобни размисли имат само интерпретати-
вен характер, те са извън логиката на актуалната му (пат-
риархална) мисловна система. По-важно е да разберем ме-
ханизма на психологическата проекция, чрез който една 
доминираща (мъжка в нашия случай) група от хора раз-
познава своите собствени (сексуални) потребности и же-
лания като (скрити) потребности и желания на друга (жен-
ска и маргинална) група от хора. И понеже за всички е яс-
но, че жените са нямали възможност да притежават по ня-
какъв легитимен начин друг мъж освен своя собствен при-
тежател/съпруг, остават само два начина да се реализират 
„техните“ съкровени желания: чрез изневяра и блудство. 
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Никак няма да ни учуди фактът, че двете (иначе доста раз-
лични) социални практики проявяват силна тенденция към 
уеднаквяване/сливане в метафоричния режим на профетич-
ното авторство. Според парадоксалната логика на него-
вото (мъжко) въображение и в двата случая онеправдани/ 
пострадали могат да бъдат само мъжете. По този начин 
се появява обобщената алегорична фигура на библейската 
блудница. Тя е всяка жена, която се отклонява от нормата 
на „женското“ (съпружеско) поведение, и всичко човешко, 
което отказва да бъде „себе си“ според законите на своя 
създател. 

Макар че полагам усилия, не съм в състояние да си 
спомня разказ, където някакъв мъж-съпруг, преследващ 
чужда жена според сюжетните обстоятелства, да е описан 
в категории на блудството или изневярата. Така - по пътя 
на социално/вербално конструираната психична реалност 
- способността за прелюбодейство и блудство се превръ-
ща в емблема на женската „същност“, в разпознавателен 
белег на грешното (а оттам и на всяко) женско присъст-
вие. Блудницата се оказва изключително продуктивна фи-
гура на алегорично-митологичното библейско въображе-
ние; тя е човешкото в ситуация на двойна сгрешеност: же-
на, която изневерява веднъж на своя съпруг (и така на бо-
жественото в мъжката религиозна позиция) и втори път -
на (женското в) себе си. Разбира се, древният патриарха-
лен субект (бил той и пророк) никога не разсъждава върху 
социално-историческите причини на своята родова ситуа-
ция, а ги приема за вечни или естествени, нерядко и за све-
щени. 

След като изневярата се оказва специфичен белег на 
женската „същност“, лесно започва да се подрежда серия 
от символични прояви, където двете представи (блудство 
и женскост) обменят черти и качества. Градът например 
традиционно се мисли от древното митично съзнание ка-
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то „жена“. Самата дума в иврит е от женски род. И няма 
да се учудим, че в пророческия дискурс той ще се появи 
като блудница, от една страна, като жена, която плаче и се 
окайва (родово специфично действие), получила справед-
ливо възмездие за своите грехове, от друга страна. Инте-
ресно е, че „женското“ в този случай се оказва по-силно от 
необходимостта да се мисли своето в положителни кате-
гории: блудници са както чуждите, така и своите градове. 
Не друг, а свещеният Йерусалим се появява най-често в 
алегоричната образност на опозорена жена. Исайя е може 
би първият, който изразява своето удивление „как вярна-
та, изпълнена с правосъдие столица стана блудница“ (Ис. 
1:21). Женската символика на града при него е трайна ли-
ния; ще срещнем например едно доста живописно сравне-
ние на град Тир с остаряла и забравена блудница, която се 
опитва да привлече вниманието към себе си с песни и тан-
ци (23:15-16). 

Един друг пророк, Наум, изрича предсказание за раз-
рушаването на град Ниневия. То е съпроводено с доста 
подробна аргументация: „Това е за многото блудства на 
приятната наглед развратница, изкусна в магии, която с 
блудствата си продава народи и с магиите си - племена“ 
(Наум 3:4). В този пример ясно можем да видим отворе-
ния характер на поредицата от женски образи, в които се 
вписва блудното. Към тези, които знаем, тук се добавя 
магьосницата и дори магьосницата търговка, която ку-
пува и продава с измама. Трети, този път доста известен 
със своите плачове пророк, Йеремия, ще ни покаже как 
символизмът на блудството може да предизвика описа-
телна детайлност и миметична конкретност в женската 
характеристика на града. Отново ще стане въпрос за 
Йерусалим, столица на Юдея по времето, когато пише 
Йеремия: „Видях твоето прелюбодейство и твоите бесни 
похоти, твоите разпътства и гнусотии по могилите в по-
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лето. Горко ти, Йерусалиме! Ти и след това не ще се очис-
тиш. А докога още?“ И ето сега крайно „женската“ кар-
тина на предстоящото наказание, предвидено от Бога-съп-
руг: „Затова ще ти бъде дигната полата върху лицето ти, 
за да се види твоята срамота“ (Йер. 13:26). Тук вече ясно 
личи как образът на града клони към разширяване в по-
лето на символичния смисъл и лесно прелива в образите 
на държавата и народа; понякога е трудно да прокараме 
ясна граница между трите представи, всички мислени в 
рода/реда на женското блудство. 

Ездра например безпрепятствено ги подрежда в една 
обща поредица на порицателното си отношение: „Горко 
ти, Вавилоне и Асийо, горко ти, Египте и Сирийо...“ (3 Ездр. 
16:1). Едно от неговите пророчески преживявания пред-
ставлява видение на жена, която „плачеше и ридаеше с ви-
сок глас, и силно страдаше душевно; дрехата й бе раздра-
на, а на главата й пепел“. Постепенно тази единична жена 
с нейната трагична съдба (изгубила единствения си син), 
се превръща в град, а градът най-сетне се оказва самият 
Сион (3 Ездр. 9:38-47). Индивидуалната женска история ста-
ва Историята на цял народ. Този пример чудесно и макси-
мално картинно показва реториката на взаимната заме-
няемост между трите образа (град-държава-народ) в але-
горичното мислене на пророците. 

Апокалиптичната образност, решена в режима на „жен-
ското“ - телесно и душевно - страдание, идва от истори-
ческите обстоятелства, които пък определят разцвета на 
пророческия дискурс. Всички текстове от това поле са фор-
мирани във времето на социален/национален стрес и ка-
тастрофични промени. Най-ранните пророци като Амос и 
Осия пишат (а те са и първите „писмени“) в Северното 
царство, Израил, още преди то да падне в 722 г. пр. Хр.; 
по-късните - през постепенното разпадане на Южното цар-
ство, Юдея, по време на Заточението и непосредствено след 
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завръщането в опустошените родни земи. Всички тези ис-
торически изпитания, видени най-често като предстояща 
реалност, налагат метафориката на демоничното, страш-
ното, ексцесивното, при това в патетично-хиперболичен 
план. Образността на блудното е също така представена в 
режима на не-нормалното и потресно-отблъскващо пре-
живяване. Ще се опитам да я форматирам в две последо-
вателни алегорични посоки. 

Първата предизвиква и мотивира втората. Тя описва 
религиозните „гнусотии“ и „беззакония“, които извършва 
еврейското племе в своето отстъпление („изневяра“) от 
Йахве. Бог го казва директно и невъздържано, от първо 
лице, но с устата на различни пророци: „умножихте безза-
конията си повече от езичниците, които са около вас, по 
Моите устави не ходите и Моите наредби не изпълнявате“ 
(Йез. 5:7). Някои от текстовете се ангажират с по-обща кар-
тина на нравствения разпад, придружаващ религиозното 
отстъпление. Осия например описва подробно хаоса, на-
стъпил в „тая земя“, където вече няма „нито истина, нито 
милосърдие, нито богопознание“: 

Клетва и измама, убийство, кражба и прелюбо-
действо твърде много се разпространиха, и кръв-
нина върви след кръвнина. (4:2) 
Блудство, вино и питиета завладяха сърцата им. 
(4:11) 
Отвратително е пиянството им, съвсем са се пре-
дали на блудство; князете им обичат, що е сра-
мотно. (4:18) 

В този пример ясно се вижда тенденцията към слива-
не на идеите за нравствено и религиозно. Неверността към 
Йахве се измерва в категории и прояви на социално-бито-
вия позор. Пророческата алегория изобщо е синкретична. 
Знакът-картина обикновено смесва различни режими на чо-
вешкото битие; липсва всякакво усещане за нюанси и сте-
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пени на внушението; няма потребност да се диференцират 
конкретни носители на позора, негов субект е цялата общ-
ност. 

Много обстоятелствено, с миметична изобразителна 
точност е разгърната картината на религиозното блудст-
во. Разказани са идолопоклонническите практики в култо-
вете на местните божества. Те се извършват не толкова в 
някакви храмове, колкото в светилища и оброчища, раз-
пръснати „по могилите в полето“ (Йер. 13:27), „повръх пла-
нини... и по ридове“, „под дъб, топола и теревинт, защото 
им е хубава сянката“ (Ос. 4:13); хиперболичното въобра-
жение ги вижда „на всяка висока планина и под всяко кло-
несто дърво“ (Йер. 3:6), даже „на всяка стъгда“ и „в нача-
лото на всеки път“ (Йез. 16:24-25)... В очевидно противоре-
чие със заповедта да не се правят идоли евреите обожест-
вяват различни предмети: „Моят народ пита дървото си, 
и неговият жезъл му дава отговор...“ (Ос. 4:12); „прелюбо-
действаше с камък и дърво“ (Йер. 3:9). Един от най-гнус-
ните обреди, за който често пишат пророците, е жертвоп-
риношението на малки деца, свързано с култа на ханаан-
ското божество Молох. Можем да си представим потреса 
на библейския текст, за който умножаването на избраното 
племе винаги е било първостепенна задача с религиозен 
характер. Гневът прогърмява с гласа на ощетения Бог -
съпруг и баща: 

И взе синовете си и дъщерите си, които ти Ми 
роди, и ги принасяше жертва, за да бъдат погъл-
нати... 
Но ти и Моите синове колеше и им ги даваше, 
прекарвайки ги през огън. (Йез, 16:20-21) 
... защото те прелюбодействуваха, и кръв има по 
ръцете им, и със своите идоли прелюбодейству-
ваха, и синовете си, които Ми родиха, чрез огън 
прекарваха тям за храна. (Йез. 23:37) 
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Една от най-интересните черти на символичното мис-
лене в профетичния текст е склонността да се натурализи-
ра проблематиката на блудството във физиологични опи-
сания на женското тяло и на всички наказателни процеду-
ри, свързани с неговото завръщане/въдворяване в правия 
път. Тук родовата политика на текста определя изцяло дис-
позитива на алегоричната образност. Ще се опитам да пред-
ставя явлението чрез притчата за двете сестри - Охола и 
Охолива, разказана от Бог чрез пророк Йезекиил (Йез. 23). 

И биде към мене слово Господне: 
сине човешки! Имаше две жени, дъщери на една 
майка, 
и блудствуваха в Египет, блудствуваха на мла-
дини; там измачкаха гърдите им, и там изгне-
тиха девствените им ненки. 
Имената им: на голямата - Охола, а на сестра й 
- Охолива. И те бяха Мои и раждаха синове и 
дъщери; и Охола се наричаше Самария, а Охоли-
ва - Йерусалим. 

Още във въведението забелязваме няколко симптома-
тични черти на митологичния историзъм (ако си позволя 
да използвам такъв парадокс, за да означа опита да се раз-
каже историята в символични картини), който характери-
зира по принцип пророческия дискурс. Тази притча напри-
мер синтезира историята на еврейската общност в про-
дължение на шест-седем столетия - от попадането в Еги-
пет до разрухата на Юдея. Историята освен това е разка-
зана през парадигмата на семейните отношения. Рамката 
на повествованието би могла да се нарече и приказка за 
едно семейство: Бог-баща и майка-Сион имали две дъще-
ри... Всичко, което се случва оттук нататък в плана на ко-
лективното преживяване, може да бъде побрано (и разбра-
но) в сюжетната рамка на тази приказка. Така общото и 
без-личното се оказват осмислени като частната истина 
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на една обобщена (но много възможна) домашна група и 
внушени през битово-ежедневния опит на отделния инди-
вид. Това в някакъв смисъл „психологизира“ текста, призе-
мява размаха на негово катастрофично визионерство. Раз-
бира се, става въпрос за „психологизъм“ от митологичен 
тип; неговият „реализъм“ няма референциална опора в пси-
хиката на отделния индивид, а се стреми да постигне/дока-
же целостта на някакво „универсално“ и „вечно“ внушение. 

Освен през модела на семейните отношения история-
та (в същото време) е разказана през тялото и през пери-
петии на неговата социална употреба. Предисторическият 
престой в Египет се е превърнал в блудство на две мало-
летни момичета, робството - в „измачкване“ на техните 
„девствени ненки“ и в „изгнетяване“ на младите им тела. 
И след въведението разказът продължава да се развива по 
същия начин: 

И почна Охола да Ми изневерява и се пристрасти 
към любовниците си, към асирийци, към съседи-
те си, 
към ония, които се обличаха с дрехи яхонтов цвят, 
към областни началници и градски управители, към 
всички хубави момци конници, които яздят на коне; 
и живееше безпътно с всички отбор синове на Асу-
ра... 
не преставаше да блудствува и с египтяни, защо-
то те спаха с нея в младостта й и мачкаха дев-
ствените й ненки, и изливаха върху нея своята 
похот. 

Египтяни, асирийци, халдейци, вавилонци, синове на 
Асура... - древноеврейската история се разгъва, предста-
вена в перипетиите на сексуалното тяло и някак „изпод 
леглото“. Метафората на леглото всъщност присъства чес-
то в парадигмата на „блудния“ символизъм. Това е легло-
то на похотта и позора, то е метонимично отнесено към 
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тялото, което върши в него своите „гнусотии“. Исайя нап-
ример го вмества като централен образ в една доста нату-
ралистична картина на блудния занаят: 

...като се отвърнеш от Мене, ти се разголваш и 
възлизаш, разширяваш леглото си и се уговаряш 
с ония от тях, с които обичаш да лежиш - ог-
леждаш мястото. (Ис. 57:8) 

Йезекиил също обръща внимание на леглото (голямо-
то или „великолепно“ легло за него е символ на „голям“ и 
безпътен секс), като добавя и някои подробности, свърза-
ни с интимно-козметичните процедури на женското тяло: 

...и за тях се измиваше, враносваше очите си и с 
накити се накичваше, 
и сядаше на великолепното легло, пред което се 
нареждаше маса... (Йез. 23:40-41) 

А в следващия цитат, отново от Йезекиил, ще видим 
ясно как текстът използва натуралистичната образност на 
женското тяло, за да внуши погнуса към това, което все 
пак е действие с религиозен характер: „в началото на все-
ки път си направи оброчища, позореше красотата си и раз-
мяташе нозете си за всеки минувач“ (16:25). 

Част от тялото са и дрехите, с които то е облечено. 
Извън пророческия дискурс красивите дрехи означават по-
често достойнствата на човека под тях. (Можем да си спом-
ним например притчата за добрата съпруга, разказана от 
цар Лемуил в Притчи Соломонови“, там дрехите от „висон 
и пурпур“ изразяваха високата цена на разумната и работ-
на жена.) В системата на профетичния символизъм обаче 
значенията се оказват обърнати. Нека да обърнем внима-
ние на грижата, с която е описано облеклото на мъжете/ 
племената, посетили развратното ложе. Охола, както ста-
на ясно в началото, има склонност към „хубави момци“, 
които яздят коне и са облечени „с дрехи яхонтов цвят“. 
Охолива като по-малка започва да блудства по-късно, за-
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това пък „още по-развратна биде в любовта си, и блудст-
вото й надмина блудството на сестра й“; тя също избира 
любовниците си по богатото облекло, което (бихме могли 
да си кажем) ги прави заможни платци. Неочаквано на пръв 
поглед обаче нейното блудство се оказва продиктувано не 
толкова от желание за печалба, колкото от искрени (но лъс-
тиви, разбира се) чувства. В един момент Охолива вижда: 

...издълбани на стената мъже, нарисувани с бои 
изображения на халдейци, 
които бяха с пояс опасани през кръста и с богати 
на глава превръзки...; тя се влюби в тях от един 
поглед на очите си и прати при тях в Халдея 
пратеници. 

С мерките на модерния опит бихме казали, че Охоли-
ва е една доста романтична блудница и жена с характер. 

Тя е придирчива към своите посетители, има отношение 
към тяхната хубост, проявява инициативност, способна е 
да се влюби... Изобщо, напомня ни героинята на Джулия 
Робъртс от филма „Хубава жена“. Но именно тези „мо-
дерни“ качества са най-страшното в очите на библейския 
разказвач. Алегоричната блудница излиза от нормата: 
проститутка, която практикува занаята си от бедност и нуж-
да. Тя има сексуални желания и романтични чувства; това 
я прави фигура на не-нормалната женскост. Желанието за 
„беззаконие“ е скрито дълбоко в душата й, то е било вина-
ги-там, белег на нейната „същност“. Блудството е потреб-
ност, която прави алегоричната героиня персонификация 
на неуловимостта в рамките на закона. „Дигни очи към об-
рочищата и разгледай, де не са блудствували с тебе? По 
пътищата седеше ти заради тях като арабин в пустиня...“, 
казва Йеремия (Йер. 3:2). И тъй като душата на тази „жена“ 
е блудна, метафорично подобни се оказват и всички части 
на нейното тяло. Тя има „чело на блудница“ (Иер. 3:3), „блуд-
но сърце“, „очи, които са блудствували след идоли (Йез. 5:9)... 
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Дъното на падението се проявява точно в това, което 
особено ясно отличава профетичната блудница от обикно-
вената проститутка. Тя не работи, за да печели, а сама е 
готова да съблазни с пари и подаръци харесваните мъже. 
Йезекиил го разказва подробно: 

На всички блудници дават подаръци, а ти сама 
дава подаръци на всичките си любовници и ги под-
купва, та да дохождат при тебе от всички стра-
ни, за да блудствуват с тебе. 
У тебе в твоите блудствувания ставаше обрат-
но на това, което става с жени: не към тебе прип-
каха, а ти даваше подаръци, пък на тебе не дава-
ха подаръци; и затова ти постъпваше обратно 
на другите. (Йез. 16:33-34) 

Освен всичко друго това, разбира се, е и лоша сделка, 
разхищение на труда. Все пак коренът на злото си остава в 
религиозно-моралната неуправляемост на блудното тяло. 
Дискурсът извежда един симптоматичен и упорит епитет 
- „необуздана“. „Колко изнурено трябва да е сърцето ти, 
казва Господ Бог, когато ти всичко това върши като нео-
буздана блудница“, възкликва Йезекиил (16:30). Необузда-
но е тялото, което се ръководи от страстта: .,и се прист-
расти към своите любовници, чиято плът е плът оселска, и 
похотта - като у жребци“ (Йез. 23:20). Тук непременно тряб-
ва да споменем парадигмата на животинския символизъм 
в пророческия дискурс. „Защото като упорита телица упор-
ствува Израил“ - казва Осия (Ос. 4:16). „Вгледай се в тво-
ето поведение в долината, познай, що върши ти, буйна ка-
мило, която припкаше насам-нататък!“, добавя Йеремия 
(Йер. 2:23). 

Както и в другите (не-пророческите) текстове, живо-
тинското е белег на хаоса, причинен от инстинктите, в блуд-
ното поведение. Доброто животно на библейския текст е 
овцата - онова, чиято пословична кротост най-лесно се 
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поддава на човешки контрол. Добрият (религиозният) чо-
век е овца в ръцете на Бога. Стихът, в който Осия нарича 
Израил „упорита телица“, завършва така: „Затова Господ 
ще ги пасе ли сега като агнета на широко пасбище?“ Блуд-
ната жена и похотливият мъж са (като) диви/подивели жи-
вотни; те не се побират в Закона, защото плътта им напи-
ра във всеки миг да го разруши. Както казваше Йезекиил 
за чужденците любовници, „тяхната плът е плът оселска и 
похотта - като у жребци“. Блудницата не на последно мяс-
то е жена, защото в пророческия дискурс вече започва да 
се формира идеята, че именно „женското“ е по-неподат-
ливо на социалния регламент, то е по-близо до не-закони-
те на природата и по-лесно деградира към хаоса на пред-
йахвисткия свят. 

В пряка аналогия с неудържимостта на порока, впи-
сан в блудното тяло, е прекомерността на последвалото 
го наказание. В този случай ясно се вижда как митологич-
ното мислене обединява - в пространството на свещено-
то действие и чрез механизма на профетичната визия -
най-ниското (животинското у човека) и най-високото (Бо-
жественото решение). За това наказание говорят всички 
пророци; то въвежда апокалиптичната перспектива в тех-
ните предсказания. Има обаче два различни субекта на на-
казанието. Първият е, разбира се, Бог. Гневът на Йахве е 
страховит, прекомерен, неудържим. Пророческият дискурс 
прави известни опити да му припише човешката мотива-
ция на изчерпаното търпение, но, както знаем, отвъд-ес-
тественото и преко-мерното са онтологически белези на 
идеята за свещено. В този смисъл поведението на Бог ня-
ма нужда от психологическа мотивация; точно нейната лип-
са гарантира не-човешкото (божественото) в поведението 
на библейския Йахве. 

Вторият субект на наказанието над Еврейската блуд-
ница изглежда парадоксален в модела на свое-чуждото от-
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ношение към света. Той е съставен от чуждоплеменните 
„любовници“, навестили някога нейното „великолепно“ 
легло. Още един път виждаме приоритета на родовото мис-
лене в структурата на профетичната алегория. Чуждите пле-
мена и народи: египтяни, асирийци, халдейци... - са безс-
порни врагове на евреите в тяхната древна история и тек-
стът няма никаква (рационална) причина да търси тяхната 
помощ, за да накаже собствената си блудна женскост/чо-
вешкост. Но тези народи, макар и омразни, са представе-
ни в мъжки род, те са алегорични мъже. Мъжката позиция 
спрямо жената, както знаем, изразява отношението на Бог 
към всичко (несъвършено) човешко. Врагът, разказан като 
мъжки субект, е по-близо до (яростта на) Иахве, отколкото 
своя народ, изобразен като виновна жена. Така „любовни-
ците“ парадоксално (за нас) поемат правораздавателни и 
отмъстителни (без да има за какво всъщност да отмъща-
ват, тъй като са били облагодетелствани, включително с пари 
и подаръци, до този момент) според пророческия дискурс. 
Родовата позиция им прехвърля задължението да бъдат гнев-
ни и непомерно жестоки в своето „отмъщение“; те са про-
дължение на Божията ръка; оръжието, размахано в нея. 

Картината на мъжкото наказание е разказана (пак) най-
подробно в текста-Йезекиил: 

...затова ето, Аз ще събера всички твои любовни-
ци, е които ти сe наслаждава и които ти люби, 
всички ония, които мрази, и ще ги събера отвред 
против тебе и ще разкрия пред тях твоята голо-
та, и ще видят всичкия ти срам... 
ще те предам в ръцете им, - и те ще разрушат 
твоите блудилища и ще разхвърлят твоите об-
рочища, ще свлекат от тебе твоите дрехи, ще 
вземат твоите накити и ще те оставят гола и 
непокрита. 
Ще свикат против тебе събрание, ще те убият с 
камъни и ще те разсекат с мечовете си. 
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Ще изгорят е огън твоите къщи и ще извършат 
над тебе съд пред очите на много жени; и ще 
туря край на твоето блудство, и не ще даваш 
вече подаръци. (Йез. 16:37-41) 

Тук виждаме наведнъж събрани много мотиви и об-
разни компоненти на визията за наказанието; те се повта-
рят - по-синкретично или по-фрагментарно - в другите 
пророчески книги. Ще започна с мотива за срама и осрам-
ването. 

Наказанието трябва да има психологически ефект върху 
жената развратница, само тогава тя ще стъпи в пътя на 
покаянието. „Черви се тогава от срам и ти и носи срама 
си“ - казва малко по-нататък Йезекиил (16:52); „И ти ще 
си спомниш за твоите пътища и ще те е срам...“ (Йез. 16:61). 
Все пак Бог не разчита, че закоравялата блудница сама ще 
достигне до състоянието да се черви и срами от делата си. 
То трябва да бъде предизвикано с всички възможни про-
цедури на осрамването, които могат да бъдат приложени 
върху женското тяло. На първо място н в съответствие е 
библейския кодекс на наказанията е публичното излагане 
на присмех и показ: 

И ще те направя ... за поругание. 
И ще бъдеш за присмех и за поругание, за показ и 
ужас у околните на тебе народи. (Йез. 5:14-15) 

Публичността в осрамването е почти задължително 
свързана с голотата; позорът присъства в оголването, в 
показването на „срамните“ части. Те са женската сексуал-
ност и затова трябва да останат безвъзвратно потулени в 
мрака на интимното тяло. Осрамването им, трябва да пред-
положим, като законова практика е засягало не само раз-
голената жена, но и цялата (гледаща) общност, тъй като е 
провокирало нормата да не се мисли (да не се вижда) жен-
ската сексуалност. Факт е, че пророците са единодушни в 
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потребността да „разголят“ - за да осрамят - своята блуд-
ница: 

...и сега ще открия срамотата й пред очите на лю-
бовниците и... та да я съблека доголо и да я изло-
жа, както в деня на раждането й... (Ос. 2:10, 3) 
Затуй иАз я предадох в ръцете на любовниците й... 
Те откриха голотата й, взеха синовете и дъще-
рите и, а нея убиха с меч. (Йез. 23:9-10) 

Ако съществува някакво колебание коя точно е най-
срамната част, самата „срамота“ на жената, достатъчно е 
да си припомним Йеремия: 

Затова ще ти бъде дигната полата върху лице-
то ти, за да се види твоята срамота. (Йер. 13:26) 

Ясно трябва да кажем, че наказанието и Божия гняв 
пророческият дискурс разиграва изцяло върху сцената на 
женското тяло. Символичното въображение успява да вмес-
ти изключително разнообразие от живописни наказателни 
техники: от позорно разголване до посичане с меч, от ог-
рабване („ще ти вземат всичко, спечелено с труд, Йез. 23:29) 
до жертвено всесъжение, от пребиване с камъни до накъл-
цване с нож, а най-добре - в комбинация от различни тех-
ники: 

И ще обърна Моята ревност против тебе, и ще 
постъпят с тебе яростно: ще ти отрежат носа 
и ушите, а каквото ти остане, ще падне от меч; 
ще вземат твоите синове и твоите дъщери, а 
каквото ти остане, огън ще погълне-, 
ще ти съблекат твоите дрехи и ще вземат тво-
ите накити. (Йез. 23:25-26) 

Въпреки изобилието от примери до този момент, не 
бих искала да пропусна още един - картината на възмез-
дието от текста-Исайя. Тя е симптоматична с умението да 
се мисли Страшният съд в битово-натуралистични образ-
ни измерения: 
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И каза Господ: загдето дъщерите сионски се гор-
деят и ходят с вирнати шии и прелъстяват с 
погледи, и ситно стъпват, и с верижки на нозе 
дрънкат, -
Господ ще оголи темето на дъщерите сионски, и 
ще открие Господ срамотата им... 
И вместо благовоние ще бъде зловоние, и вместо 
пояс ще бъде въже, и вместо накъдрени коси - пле-
шивина, и вместо широко наметало - тясно вре-
тище, вместо хубост - жигосване. (Ис. 3:16-17,23) 

Между жестоките/живописните процедури на наказа-
нието се намира и съденето или съдебният процес, който 
ще бъде подигнат срещу Еврейската блудница. Наистина, 
този съд се извършва по правилата на примитивното пуб-
лично правораздаване, тук не се търсят доказателства и 
гвидегелн: 

Защото тъй казва Господ Бог: да се свика против 
тях събрание и да ги предадат на озлобение и 
грабеж. 
И събранието ще ги избие с камъни и ще ги изпосе-
че с мечовете си, ще убие синовете им и дъщерите 
им и с огън ще изгори къщите им. (Йез. 23:46-47) 

Единствен прокурор и съдия в този съдебен процес е 
Божият гняв. Но тъй като блудницата е всъщност цялата 
общност на Израил, събранието трябва да бъде осигурено 
с други, не-еврейски участници. И отново в субект на нака-
занието се превъплъщават „любовниците“, чуждите мъ-
же-племена: „и ще те предам тям на съд, и ще те съдят със 
свой съд“ (Йез. 23:24). За пореден път родовата политика 
на символичното мислене надмогва етническата реалност. 
Необходим е мъжки субект, който да поеме правораздава-
телната функция, да стане (земна) ръка на Божия гняв. Са-
мо по този начин можем да разберем главоломната мета-
морфоза на омразния чужд в ролята на онези „праведни 
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мъже“, които ще съдят сестрите Охола и Охолива „със съд 
на прелюбодейки и със съд на кръвопроливачки, защото 
те са прелюбодейки, и тям по ръцете има кръв“ (Йез. 23:45). 

Профетичният съд, можем да кажем, напомня на съ-
дебен процес във военни условия. И ако за наказанието 
над обикновената блудница даже строгият бен Сирах ще 
предложи „гражданска“ процедура, която включва „изслед-
ване“ (Сир. 23:33), то съденето в пророческия дискурс не е 
„реалистична“ законова практика, а символично преобра-
жение на Страшния съд, образ на Божието възмездие, който 
не може/не трябва да се побира в правилата на земното 
битие. 

* * * 

Символичният сюжет на профетичната алегория, да-
же тогава, когато е изграден в подробности с натуралис-
тично-битов характер, все пак е само вербална визия, въо-
бразена реалност. Има обаче един изключителен случай, в 
който текст и житейска действителност се сплитат по нео-
бичаен начин, алегорията е разиграна с телата на живи хо-
ра. Това е случаят на пророк Осия, който се оженва за прос-
титутката Гомер и с историята на техния брак се изписва 
съдбата на целия (потънал в блудство) еврейски народ. 

В един хубав ден, „в дните на иудейските царе Озия, 
Иоатама, Ахаза, Езекия и в дните на израилския цар Иеро-
воама“ Господ Бог проговаря на Осия, син Беериев: „иди, 
вземи си жена блудница и деца от блудство; защото твър-
де много блудствува тая земя, след като отстъпи от Госпо-
да“ (Ос. 1:1-2). Послушният Осия придобива своята zonah 
за „петнайсет сребърника, за хомер и полухомер ечемик“, 
като й казва: „остани у мене много дни; не блудствувай и 
не бивай с други; също и аз ще бъда за тебе“ (Ос. 3:2-3). От 
брака се раждат три деца: двама сина и една дъщеря. Спо-
ред нареждането на Господ техните имена са символична 
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транскрипция на отношенията между еврейската общност 
и нейния Бог, те са белези на провала в някога сключения 
Завет. 

По-големият син на Осия получава името Изреел, „за-
щото още малко ще се мине, и Аз ще отмъстя на дома 
Иуев за кръвта, пролята в Изреел, и ще прекратя царство-
то на дома Израилев“ (1:4). Името Изреел (или Израил), 
от друга страна, е общо название за целия еврейски народ. 
То ни отвежда към един друг герой, много важна фигура 
на библейския разказ. Някога, в Битие, Господ нарече Яков 
с името Израел (или „този, който се бори с Бога“). Яков е 
един от най-големите патриарси на еврейската праисто-
рия, чрез неговото тяло (единственото, което Иахве докосва 
пряко) името Израил получи свещено значение: тяло-за-
вет на връзката между Бог и народ. Векове по-късно мал-
кото дете Изреел, родено от невероятния брак между про-
рок и блудница, става антиметафора на свещените отно-
шения. Това е тялото на провала и на безверието; анти-
Яков или Недокоснат-от-Бога; съдба отрицание на идеята 
за избраност. 

След Изреел се ражда момиче, недвусмислено наре-
чено Лорухама, Непомилувана: „защото Аз няма вече да 
помилувам дома Израилев, та да им прощавам“ (1:6). По-
малкият син на Осия също така носи възмездието в своето 
име - Лоами, „Не Мой народ“: „защото вие не сте Мой 
народ и Аз няма вече да бъда ваш Бог“ (1:9). 

За да разберем символичния смисъл на тази история, 
трябва да се върнем към историческата фигура на пророк 
Осия - един от малкото правоверни религиозни водачи на 
Израил през VIII в. пр. Хр. Със своето поведение и писа-
ние той лесно попада сред групата на онези „праведни мъ-
же“, които ще бъдат призвани да съдят Еврейската блуд-
ница според Йезекиил. В полето на традиционната брачна 
символика Осия - като мъж - попада в позицията на Бог 
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спрямо блудната общност на Израил. Неговият (житейски) 
брак с една проститутка изиграва тайнството на свещения 
сексуален съюз, превръщайки го във вербална (и така ри-
туална) действителност. Това ни напомня нещо, което не 
би признал никой библейски редактор: свещения hieros 
gamos, практикуван в омразните храмове и по езическите 
оброчища на местните племена от палестинския регион. 
Разбира се, несъзнаваното на библейския текст не мисли 
като редактор и теолог; то възвръща именно нежеланото, 
общото в религиозната митология на тези земи. 

Изглежда трудно, но изкусително да гадаем каква е би-
ла съдбата на истинските актьори в историята на Осия. 
Както казах, самият пророк се смята за биографично ре-
ална фигура, чийто живот съвпада с представените от тек-
ста „житейски“ факти. Това навежда, на първо място, към 
сноп от интерпретации с психологически и даже романти-
чен характер. Думите, с които Бог нарежда на Осия да „взе-
ме“ Гомер, изглеждат като умела рационализация на едно 
иначе невъзможно (лично) решение. Появява се драмата 
на древен пророк, разпънат между мъжката си любов и 
религиозното задължение. С перипетиите на своите слож-
ни чувства Осия сякаш се приближава към упоритостта и 
търпението, с които Бог посреща безконечните изневери 
на своя народ. „Тъй като обичал Гомер въпреки нейните 
недостатъци, пише Дениз Кармоди, случилото се му дало 
възможност да проникне дълбоко в дълготърпеливия ха-
рактер на божествената любов.“16 

В друго екзегетично пространство събитията ще при-
добият обратен ред. Текстът и способността за пророчест-
во са истинският живот на Избрания мъж, а бракът се случ-
ва, за да превърне в (дискурсивна) действителност рели-
гиозното вдъхновение. „Като разиграва мита за свещения 

16 Carmody, Denise. Women and World Religions. Prentice Hall, New 
Jersey, 1989, p. 143. 
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брак, Осия го демонстрира не само с думи, но и с голямо-
то символично действие на своя живот: брака му с прос-
титутката Гомер. Това действие представя отношенията 
между Йахве и Израил като същностно извратени; по от-
ношение на Йахве хората са като жена, невярна на своя 
съпруг.“ А пък имената на децата съответно са разбрани 
като „нулификации на основните ценности, които отно-
шението на израилтяните към Бог би трябвало да потвър-
ди.“17 По тази логика ще направим психологическо заклю-
чение в твърде различна посока, обратна на първата: за 
праведник като Осия бракът със zonah е бил не любовна 
потребност, а изпитание; тежест, кръст на Избрания. 

Има, разбира се, и трета възможност - желанието на 
текста да разкаже Историята като лична история, съдбата 
на един народ - чрез синекдохата на една конкретна съд-
ба. В този случай Осия пише религиозна литература, анго-
житие, структурирано по законите на легендарното мис-
лене; тук „личното“ се създава според система от (симво-
лични, религиозни) потребности в структурата на жанра. 

Необходимостта да се разказва Историята в истории 
(на единичната участ) е специфичен белег, който отличава 
древноеврейския профетизъм от доминиращата традиция 
в пророческите текстове на Близкия Изток. Сюжетната по-
литика на библейския разказ е почти изцяло поместена в 
рамките на брачния символизъм: нанизани последовател-
но или взаимно преплетени са поредици от перипетии на 
семейните отношения, в които Бог неизменно е излъган 
съпруг, а Израил - неговата невярна съпруга. Практиката 
на многоженството позволява да се разпространи един ти-
пичен сюжет на пророческото въображение. В него Изра-
ил и Юдея (друг път Самария и Йерусалим) са сестри, а 
Йахве (както Яков от Битие) е женен за тях едновременно. 
И те, разбира се, му изневеряват - една след друга според 

17 Jepsen, Knud. Myth in the Prophetic Literature, p. 109. 
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логиката на историческите събития. Няма никакъв сми-
съл да си припомняме, че законовият дискурс забранява 
този вид брак (поради опасността да възникне „нелоялно“ 
съперничество между двете сестри); тук е важна логиката 
на легендарната образност и митологичните отношения, 
а не нормата за социална човешкост. 

Спомняме си живописната история на сестрите Охо-
ла и Охолива, разказана в текста-Йезекиил. Пророк Йере-
мия също има подобен (без да бъде така подробен) разказ. 
Тук, в Трета глава, сам Господ разказва как коварно е бил 
измамен от двете сестри съпруги, при това в битово дос-
товерни подробности. Най-напред го предава „отстъпни-
цата, дъщерята Израилева“ и той се вижда принуден да й 
връчи „разводно писмо“. Виждайки това, „вероломната й 
сестра, Иудея, не се побоя, и прелюбодействуваше с камък 
и дърво“ (3:8). Любопитна е упоритата симптоматика на 
кръвната връзка между блудстващите жени. Към нея ще се 
върна малко по-късно, а сега искам да спомена още една 
история на Йезекиил, която - обособена от своя алегорич-
но-профетичен контекст - би могла да се чете с интерес и 
любопитство като антична новела. Главната фигура в нея, 
Йахве, със своето поведение на благопристоен, но сладос-
трастен възрастен мъж ни напомня за типичен герой от 
буржоазния роман на XIX век. Много накратко представе-
на, историята изглежда така: 

Веднъж еврейският Йахве зърва изоставено бебе, мо-
миченце, подхвърлено сред полето от неговите родители: 
баща амореец и майка хетянка. Бебето очевидно е съвсем 
нежелано и необичано, а родителите - безотговорни езич-
ници: „пъпа ти не отрязаха, с вода те не умиха за очистяне, 
със сол те не посолиха и с пелени не повиха...“ (16:4). Господ 
прибира детето и започва да се грижи за него, влизайки в 
чисто едиповата позиция на настойник баща. Облечено в 
„пъстрошити дрехи“ и обуто в „червени сандали“, някога 
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полумъртвото бебе израства в мома хубавица: „ти порасна, 
стана голяма и достигна превъзходна красота: твоите гър-
ди се надигнаха, и косата ти порасна...“ (16:7). Тук вероятно 
трябва да отбележим, че гърдите притежават особено мяс-
то в интимната топография на блудното тяло: те са видими 
и скрити едновременно за библейския раказвач за разлика 
от абсолютната срамота на това, което се вижда/мисли един-
ствено в ексцесивната ситуация на публичното опозорява-
не. Гърдите с други думи се оказват средищен топос в але-
горичната образност на женското тяло: достатъчно ниско, 
за да бъдат белег на блудното поведение, достатъчно висо-
ко, за да избегнат табуто върху неизразимата срамота. 

Но нека отново се върнем към Йахве и неговата (на-
мерена) дъщеря. Разцъфналото момиче превръща бащи-
ните чувства в любовни и скоро се сключва брачен съюз. 
На това място всеки психоаналитичен прочит би видял 
сложната ситуация на невестата - полудъщеря и полусъп-
руга, лишена от трепети към свои връстници; можем да 
очакваме диалектика на благодарност и недостатъчност в 
нейното поведение. Бог обаче не мисли човешкото в пси-
хологически термини. Може би затова е така изненадан от 
внезапната страст по блудство у своята млада съпруга. Той 
мазохистично изброява младите й любовници в очакване 
на мига, когато ще я накаже с цялата сила на своя гняв. 

Още преди края на тази история ясно се вижда как 
профетичният текст разполага фигурата на Йахве в трой-
на система от символични позиции: едновременно баща, 
любовник и съпруг (на своя народ Израил). Но това на 
практика са всички възможни позиции, с които мъжът учас-
тва в брачната парадигма на човешките отношения. За раз-
лика от човека обаче Йахве безпроблемно прекрачва тех-
ните граници; още по-точно ще бъде да кажем, че негово-
то присъствие обединява функциите, които изискват тези 
роли. Опитът да се вметнат някакви нравствени разсъжде-
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ния тук е напълно излишен, тъй като Бог е отвъд-морален 
по дефиниция. По-интересно изглежда да видим как родо-
вата политика на профетичния текст възпроизвежда със 
своите символични средства целостта на епистемата, в коя-
то патриархатът по принцип мисли мъжа и всички негови 
роли, свързани с властта над жената и нейното тяло. В то-
зи смисъл блудницата е необходимото друго на женската 
норма в библейския текст. Тя задоволява потребността да 
се контролира и въдворява женското посредством симво-
лическата си вписаност в „същността“ на жената като бе-
лег на ниското (хаотичното, инстинктивното, сексуално-
то) в природата на човека. 

Обобщителните разсъждения върху притчата на Йезе-
киил извеждат на преден план необходимостта да се екс-
плицира още едно наблюдение, което има подкрепа във 
всички останали текстове. Алегоричната блудница на биб-
лейските пророци не е проститутката, моралната чужден-
ка, а омъжената жена, съпругата-прелюбодейка; злото от-
вътре на брачната норма. Тя не е тази, която работи със 
своето тяло, за да печели пари, а тази, която има всичко, 
но го захвърля, за да се отдаде на ниските страсти, на „гнус-
ното“ у човека. Както ясно казва Йезекиил: 

...ти беше не като блудница, защото отхвърля-
ше подаръци, 
но като прелюбодейна жена, която вместо своя 
мъж прибира чужди. (16:31-32) 

В този смисъл проститутката Раав дори не е блудни-
ца, тъй като изминава точно обратния път - на вярата и 
спасението. Това, което интересува профетичния говори-
тел, е съзнателното предателство, изневярата, отказът от 
нормите на почтеното поведение. Блудството не е нито 
занаят, нито незаглушима телесност, а морален избор на 
„беззаконието“, смърт за душата. Блудницата, от своя стра-
на, е метафора на падналия човек, на човешкото в отказ от 
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способността за духовно издигане над хаоса и първичните 
сили. Така вече можем да разберем един от най-важните 
мотиви в структурата на парадигмата: мотива за разкая-
нието и за завръщането към Бога. 

Религиозната мотивация на тази идея се корени в пред-
ставите за единната всеобхватна природа на божествено-
то присъствие. Алтернативата на завръщането се ражда в 
дълготърпеливата милост на Бога, в неговата способност 
да бъде толкова добър и великодушен, колкото е бил жес-
ток и гневен доскоро. „Защото Аз съм милостив, казва Гос-
под, - няма вечно да негодувам“ (Йер. 3:12) и „Ако искаш 
да се обърнеш, Израилю, към Мене се обърни“ (Йер. 4:1). 
Има само едно условие за това последно „обръщане“: блуд-
ницата трябва да осъзнае вината си („Признай само вина-
та си“, Йер. 3:13) и дълбоко да се разкае. Тогава, утолил 
страховитото пиянство на своя божествен гняв, Йахве ще 
си спомни за миналото и за сключения Завет: „Но Аз ще 
си спомня Моя съюз с тебе в дните на твоята младост и 
ще възстановя с тебе вечен съюз“ (Йез. 16:60). 

За да изрази перипетиите на женското покаяние, на-
ред с поетиката на вярата текстът въвежда и чисто битови 
техники за въздействие върху грешното тяло. Така напри-
мер в една картина на Осия завръщането изглежда като 
одомашняване на диво животно: 

Затова ето, Аз ще препреча пътя й с тръне и ще 
я заградя с ограда, и тя няма да намери пътеки-
те си; 
ще се впусне подир любовниците си, ала не ще ги 
догони; ще ги търси, ала няма да ги намери и ще 
рече: ще отида и ще се върна при първия си мъж; 
защото тогава ми беше по-добре, нежели сега. 
(Ос. 2:6-7) 

В друг случай въздействието прилича на съблазняване 
и ни отвежда към романтичната еротика в Песен на пес-
ните: 
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Поради това и Аз ще я отвлека, ще я доведа в 
пустиня и ще й говоря по сърце. (Ос. 2:14) 

Мотивът за разкаянието-завръщане кулминира в кар-
тината на Последния ден - този, който ще трае вечно, за-
щото оттук нататък започва идеалното царство на Изра-
ил. Ще цитирам неговата най-компактна визия, взета от 
текста-Осия: 

И в оня ден, казва Господ, ти ще Ми викаш: мъжо 
мой, и няма вече да Ми викаш: Ваали. 
И ще премахна имената на Вааловци от устата 
й, и няма вече да се споменават имената им. 
И ще сключа в онова време зарад тях съюз с пол-
ските зверове, с птиците небесни и с влечугите 
по земята; и лък, и меч, и война ще изтребя от 
оная земя, и ще им дам да живеят в безопасност. 
И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за 
Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие-, 
ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще 
познаеш Господа. 
И в оня ден Аз ще чуя, казва Господ, ще чуя небето, 
и то ще чуе земята, и земята ще чуе хляба и вино-
то и дървеното масло; а тия ще чуят Изреел. 
И ще я посея за Себе Си на земята, и ще помилу-
вам Непомилувана и ще кажа на не-Мой-народ: 
ти си Мой народ, а той ще рече: Ти си мой Бог! 
(Ос. 2:16-23) 

Позволих си този дълъг цитат, защото той е симпто-
матичен за древноеврейския апокалиптизъм. Картината на 
живота-който-идва при Осия напомня прословутата образ-
ност на Исайя: царство, в което хора и животни живеят 
заедно; крайностите са примирени, злото изтребено... То-
ва, което ще се възвърне, е всъщност Раят, включително 
като „добро“ състояние на човешката сътвореност. Инте-
ресно е да забележим обаче, че в този Втори Едем има 
известно преразпределение на сюжетните роли. Всичко чо-
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вешко е изтеглено във фигурата на (преродената) Ева, до-
като Адам потъва във вече ясно конституираната като мъж-
ка божественост. Последният брак, легендарното време на 
щастието и милостта е всъщност безвремието на след-ис-
торията. Тук отношенията са само идеални: човекът е за-
винаги привързан към своя Бог, жената - към мъжа, земя-
та - към небето... Това е царство на тоталната връзка, в 
която потъват всички противоречия на социалното битие; 
разликите (включително родовите) се допълват до безкон-
фликтна цялост; другостта съвпада със същото и краят 
прегръща началото на живота. 

Ако сега се върнем към образа на разкаялата се блуд-
ница, ще вндим още една от неговите важни прояви в биб-
лейския текст. Освен че играе важна роля в апокалиптич-
ните картини на профетичния текст, той осигурява еди;1, от 
най-значимите посоки на приемствеността между христи-
янската идеология и древноеврейския корпус. От живопис-
ните визии на пророците образът преминава в Евангелия-
та и особено в текста-Лука (8:2), който моделира фигурата 
и символизма на една голяма (надхвърлила себе си) греш-
ница - Мария от Магдала, наречена Магдалена. Тя е цен-
трална фигура и в религиозното мислене на множество хе-
теродоксални християнски течения от началото на Новата 
ера. „Блудният“ символизъм продължава да се развива и 
вътре в ортодоксалната дискурсивна практика. Свидетел-
ство за това е един любопитен корпус от текстове, нарече-
ни Жития на блудници. Писани са оригинално на гръцки 
език, после са преведени и допълнени на латински; първо-
началната им задача е била да окуражават аскетичния из-
бор на мъжете отшелници. 

Това са разкази за големи блудници, които най-напред 
се отдават на желанието за грях, но след това се покайват 
и го изкупват през останалата част от живота си като от-
шелнички из пустинята. Текстовете принадлежат на аске-
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тичната литературна традиция и имат нарастваща попу-
лярност, която кулминира в Средновековието; неизменен 
център на наратива е моментът на просветлението и раз-
каянието, който обхваща блудстващите жени. Най-важна 
сред тях е фигурата на Мария от Египет, станала Св. Ма-
рия Египетска; нейният текст навлиза дори в литургична-
та традиция на Православната църква. Можем да срещ-
нем също така Пелагия, актриса от Антиохия, Таис (но не 
познатата ни гръцка хетера), още една Мария, дъщеря на 
отшелника Аврам... 18 

Сега вече ще се опитам да дефинирам общия смисъл 
на „блудната“ образност в двата Завета на библейския 
текст. Фигурата на блудницата олицетворява най-ниското 
стъпало, до което може да стигне жената в своя отстъп от 
Божия замисъл. И понеже жената е човешкото в парадиг-
мата на брачния символизъм, падналата жена, както ви-
дяхме, става метафора на падението за всеки човек. Оттук 
вече и разкаянието внушава идеята, че човекът във всички 
ситуации е способен да се покае; даже най-големият греш-
ник може да се върне към правия път. Щом блудницата го 
може, тогава всеки го може, внушава логиката на библей-
ския текст; просветлението има автентичен характер, то е 
вписано в природата на човека. 

Тази идея ни позволява да видим от различна позиция 
тенденцията към абсолютизиране на ниското във фигура-
та на блудницата, както и патоса на моралното порицание 
в профетичния текст. „Блудното“ като най-лошо, епитом 
на „гнусното“ у човека е само единият полюс в антино-
мичния модел на библейското мислене. То няма религио-
зен смисъл сам за себе си, а едва във връзката му със сис-
тема от противоположни стойности на другия полюс, т.е. 
като елемент от структурата на всяка антиномия в една 

18 По-подробно за този тип житиета вж.: Ward, Benedicta. Harlots of 
the Desert. Cistercian Publications. Kalamazoo, Michigan, 1987. 
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дълга редица: добро и лошо, мъж и жена, чисто и омърсе-
но, високо и ниско, Бог и човек... Степента на отрицател-
ност в „ниския“ полюс е пряко зависима от степента на 
положителност във „високия“. Проститутката става блуд-
ница, блудницата - диво животно успоредно с процеса, кой-
то превръща мъжа в съдия и пророк, пророка - в Бог. Така 
безкрайната доброта в единия изисква безкрайност на ло-
шото в другия край. Символизмът на блудното трябва да 
се разбира именно релативистично: само най-лошото е 
структурно адекватно на най-доброто. За да дойде абсо-
лютното тържество на небесния Израил, земният Израил 
трябва да мине през изпитанията на покварата и позора; 
негов символ е именно блудницата, разказана от проро-
ческия дискурс. 



НОНМАН ИЛИ ЖЕНСКИЯТ РАЗУМ 
От коварството на трикстера 

до Светата Премъдрост (София) 

Още първата жена, която се появява в света (на биб-
лейския текст), може да бъде наречена „умна“. Ако се вър-
нем към Историята на Сътворението, ще си припомним, 
че там Ева извършва действие, непознато до онзи момент 
по сложната обвързаност на интелектуални и сетивни еле-
менти в човешкото поведение. Тя „вижда“ (както навсякъ-
де в Библията, глаголът носи силни конотации на вникване 
и прозрение), че дървото е добро (за ядене), усеща негова-
та естетическа привлекателност („приятно за очите“), ус-
пява да свърже видимите с невидимите качества на едно 
явление и пожелава плода, „защото дава знание“ (Бит. 3:6). 
Интелектуалната, моралната и естетическата рефлексия се 
раждат едновременно в този комплексен акт, който има 
аналог единствено в поведението на Бог от първите две 
глави на Битие. 

След като човешкото присъствие на земята започва 
да придобива свой колективен сюжет, нанизва се пореди-
ца от истории, в които участват жени, и често интригата 
на оцеляването сред избраното племе става възможна 
именно като резултат от тяхната дръзка и хитроумна на-
меса. Ревека измамва мъжа си Исак и осигурява първо-
родството на своя любимец Яков. (От лакомия, космат и 
глупав Исав се поражда племето на „рижите“ или едоми-
тите.) Рахил отвлича идолите на своя баща (магическото 
въображение тълкува присъствието на чуждите богове ка-
то допълнителна помощна сила), измисляйки един специ-
фично женски начин да ги укрие пред яростта на ограбе-
ния Лаван. Тамар сглобява сложен и дързък план, за да 
получи правото си на левиратна вдовица. Във всички тези 
случаи, основополагащи за историята на еврейския род, 
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можем да говорим за една особена морална амбивалент-
ност в поведението на жените: победата им става възмож-
на с цената на действия, които се разполагат по границите 
на утвърдените норми за морал и почтеност. Измамата е 
почти неизменен спътник на тяхното поведение. Разбира 
се, текстът не ги упреква никога, защото последствията от 
тази измама стават възможност да се осъществи Божият 
избор, да се постигне свещената цел. Бихме могли да гово-
рим за една особена теология на морала, която по никакъв 
начин не съвпада с по-късните („граждански“) възгледи за 
социалния договор. 

Има обаче и нещо друго, което надхвърля света и ре-
лигиозната логика на библейския текст; това е много по-
универсалната склонност на примитивното въображение 
да вижда разума, хитростта и измамата неизбежно свър-
зани, като части на един цялостен, синкретичен модел на 
човешкото поведение. Най-добре познатият пример са 
приключенията на гръцкия Одисей. Парадигматичният 
омировски „умник“ няма да бъде възможен като Герой, 
ако се опитаме да разчленим моралния от интелектуалния 
аспект в неговите митологични подвизи. Фигурата на трик-
стера, на хитроумния измамник изпълнява важни функции 
в етиологическите легенди на много народи; така напри-
мер в митологията на древните племена от Южна Амери-
ка той се появява в образа на животно, най-често заек. То-
ва сравнение ни помага да разберем амбивалентните ха-
рактеристики на библейските матриарси и трябва смело 
да кажем, че за легендарно-приказното въображение те не 
са някакво специфично „женско“ качество. (Както изглеж-
да, трябва да се откажем дори от изкусителното феминис-
тично твърдение, че са формирани като закономерно след-
ствие от потиснатия и маргинален статут на жените в ев-
рейското общество.) Същата морална амбивалентност ха-
рактеризира сюжетното поведение и на много от героите-
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патриарси (достатъчно е да си припомним Аврам, който 
два пъти разменя жена си Сара за сигурност в чужда стра-
на). Както знаем добре, много от разказите в Битие имат 
архаичен фолклорен произход, но се оказват вплетени в 
целостта и целите на библейския наратив. Те съдържат в 
себе си представи, които не могат да бъдат обяснени с ло-
гиката на по-късното разсъждение. Редакторите са ги прие-
ли по принципа на теологичната мотивация (правилно е 
това, което реализира свещената цел), равините са ги до-
написали в лабиринта на своите цветисти интерпретации, 
но „липсата“ на морал е по-скоро следа от един друг, син-
кретичен и примитивен морал, който можем да разберем 
само приблизително и силно метафорично. 

Още един път искам да подчертая, че фигурата на трик-
стера (или хитроумния измамник) играе важна роля в ар-
хаичните митологични сюжети на основополагането. При-
съствието на жени трикстери в Битие не е необичайно, а 
по-скоро типично явление за този тип разсъждение. По-
интересен е фактът, че те са именно жени, че библейският 
разказ е посмял да запази фабулното наследство на един 
тип митологично въображение, което очевидно предхож-
да или (все още) съ-съществува със систематиката на пат-
риархалното (религиозно, протоисторическо) разсъждение. 

Фрагменти на примитивен митологически наратив при-
състват активно и в другите книги на Тора. Още в началото 
на втората книга, Изход, попадаме на един епизод, който 
според единодушното мнение на съвременните изследова-
тели представлява изключително древно - и много енигма-
тично в отликата на своята религиозно-магическа логика -
дискурсивно явление. „По мистериозност, неяснота и сму-
щаваща чудноватост нищо в Библията не може да се срав-
ни с историята на Сепфора и „кръвния годеник“ - пише Джо-
натан Кирш. - Като някакво чудновато насекомо, засти-
нало в библейската смола, тези три кратки стиха ... ни ка-
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рат да предположим, че вярата на древните израилтяни е 
била много по-странна и по-богата от това, което редак-
торите са позволили да видим.“1 Епизодът е толкова стра-
нен, че двама важни еврейски автори от времето на Римс-
кия свят - Йосиф Флавий и Филон Александрийски - пред-
почитат да го пропуснат, разказвайки „биографията“ на 
единия от главните му герои - Мойсей. По-късните интер-
претации са толкова много и така различни (вече цитира-
ният Кирш твърди, че никой друг библейски пасаж не е 
бил подлаган на толкова странни и даже скандални про-
чити), че може би ще е най-добре да кажем с разума на 
още един съвременен библеист: „първоначалният смисъл 
на тази история е загубен отвъд всяка възможност да бъде 
възстановен“.2 Но тъй като става въпрос за жена героиня, 
която извършва смело и находчиво в своята чудноватост 
дейстие, ще поемем риска да се вгледаме в разказа, още 
повече, че това действие прави възможна реализацията на 
Завета и цялата по-късна история на еврейското племе. 

Изход 4 предава надълго един доста интимен разго-
вор между Бог и Мойсей: Господ убеждава евреина, побяг-
нал в земята на мадиамските племена, да поеме ролята на 
водач и спасител за своя народ, а Мойсей се противи, като 
изтъква различни доводи. Най-сетне го виждаме, натова-
рил жена си Сепфора и двамата си сина, да преминава пус-
тинята на път за Египет. 

По пътя, когато Мойсей беше на нощувка, случи 
се, че го срещна Господ и искаше да го умъртви. 
Тогава Сепфора взе остър камък, обряза крайна-
та плът на сина си, и като я хвърли при нозете 
Мойсееви, рече: ти си ми кръвен жених.  

1 Kirsch, J. The Harlot By the Side Of the Road. Rider Books, London, 
1977, p. 155. 

2 Robinson, В. P Zipporah to the Rescue. - Vetus Testamentum, 36/4 
(Oct. 1986), p. 449. 
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И Господ си отиде от него. Тогава тя рече: кръвен 
жених - поради обрезанието. (4: 24-26) 

Този епизод има ясен смисъл единствено в преводите. 
В оригиналния текст изобщо не става ясно кого иска да убие 
Бог и защо, кого обрязва Сепфора, върху чии крака хвърля 
(истинската дума е „допира“ или „докосва с“) парченцето 
плът, кого нарича „кръвен жених“ и дали изобщо жених е 
верният превод. Ако се обърнем за помощ към прочита на 
равините, ще попаднем в още по-голямо и почти главолом-
но объркване. Според някои от тях Бог (според други това 
не е Бог, а някой от неговите по-сурови ангели) иска да убие 
Мойсей, защото не е обрязал навреме сина си (или двамата 
си сина); според други наказанието е предизвикано от заба-
вянето на Мойсей, тръгнал по дългия път през Южен Си-
най към Египет; според трети обектът на отмъщение е по-
големият син Елиезер, според четвърти - по-малкият син -
Гирсам. Да не говорим за това, че един доста радикален 
(модерен) изследовател не изключва възможността Сепфо-
ра да обрязва самия Бог. Парчето кървава плът се оказва 
докоснато до краката или на Мойсей, или на детето, или на 
ангела/Бог, а пък краката могат да бъдат (според разпрост-
ранения библейски евфемизъм) метонимичен заместител на 
(нечии) тестиси. Истински водопад от интерпретации пре-
дизвиква фразата „кръвен жених“. Според Ибн Езра думата 
hatan („жених“) се отнася за обрязаното дете, защото има 
предвид действие с инициационен характер; т.е. Елиезер е 
иницииран в радостта да бъде приобщен (чрез кръвта си) 
към Бог (Radak, Sherashim). Според известния средновеко-
вен тълковател Раши думата означава по-скоро „проливач 
на кръв“ или убиец: „ти си убиец на моя съпруг“, казва Сеп-
фора на нощния посетител. В трета група от прочити жена-
та изрича енигматични фрази като „твоята сватба с мен изис-
ква кръв“ (Chizzkuni, Targum) и „чрез тази кръв ще останеш 
мой“ (Rashbam; Targum Yonathan). 
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Самият епизод не попада добре в обкръжението на съ-
седните елементи от разказа за Мойсей. Малко преди него 
е много известната сцена с горящия къпинов храст - един 
от много малкото примери за директна теофания. Мойсей 
току-що е получил задачата да изведе „децата на Израил“ 
от „ръцете на египтяните“ и да ги отведе в земята, където 
тече мед и мляко. Не се вижда никаква ясна сюжетна логи-
ка Господ да иска да убие човека, когото току-що е призо-
вал да бъде негов пророк. 

Сепфора, от своя страна, е мадиамка (потомка на Ма-
диам, син на Аврам от неговата втора жена, Хетура), една 
от седемте дъщери на местния свещеник Йотор. Единстве-
ното, което разбираме ясно в нашия епизод, е това, че тя 
успява да реагира бързо, решително и с някакво неясно (до-
ри в целостта на библейския текст) знание за отвъдното. 

Всичко, което казахме до този момент - енигматична-
та логика, липсата на ясна субектно-обектна диспозиция, 
нарушената връзка със съседните сцени - ни кара да нап-
равим следното заключение: Изход 4 включва един епи-
зод с изключително архаична фабула, който по някакъв на-
чин е попаднал в епопеята на Мойсей, придобивайки ня-
кои от имената на героите в нея. Може би става въпрос за 
много старо описание (или за свещен текст) на инициа-
ционен обряд, в който жрица на някаква велика богиня спа-
сява своя любовник (или син, или съпруг) по аналогия с 
един много разпространен мотив в митологиите на Еги-
пет и Близкия Изток. При всяко положение виждаме как 
жена извършва действие, подходящо за жрица (може би 
това е кодирал фактът, че тя е дъщеря на свещеник), ри-
туалът е метонимично отнесен към идеята за човешка жер-
тва (акцентувани са образът на кръвта, окървавяването и 
рязането); фразата, която произнася, е заклинателна и най-
вероятно е представлявала древна обредна формула. Ра-
зумът на жената в този случай има много различен произ-
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ход в сравнение с измамническото остроумие на библей-
ските матриарси. Сега той притежава магически и езоте-
ричен характер, свързан е със способността да се изпъл-
няват свещени действия, чрез него се реализира контактът 
на човешкото битие със света на отвъдното, на някакви 
демонични сили, които изискват жертва и кръв. 

Ако напуснем страниците на Тора и продължим ната-
тък, в другите книги, ще започнем да забелязваме, от една 
страна, промени в типа поведение на библейската „умна 
жена“ и, от друга страна, тенденция към обединяване на 
тези промени в по-цялостен, обобщен модел, характерен 
за т.нар. Второзаконна история. В Съдии 13 например ще 
срещнем майката на героя Самсон. Тя е решителна като 
съпругите матриарси, тълкува Господните думи подобно 
на Ева, а цялата ситуация може да бъде сравнена с току-
що разказаната история за Сепфора и Мойсей. 

И в този случай Бог се появява, за да възложи на хора-
та трудна задача (да родят и отгледат герой), но теофа-
нията (да видиш Бог) е трансгресивна позиция, която зап-
лашва с унищожение човешкото битие. Точно така, сякаш 
поучен от примера на Мойсей, я тълкува Маной, бъдещи-
ят баща на Самсон: „бездруго ще умрем, понеже видяхме 
Бога“ (13:22). Неговата съпруга обаче, макар и безименна 
в целия текст, се оказва обладател на по-съвършено зна-
ние. От двамата герои тя е тази, която истински „вижда“ 
Бог, защото прозира в по-дълбоките основания на свеще-
ния опит и дръзва да тълкува поведението на висшата си-
ла: „ако Господ искаше да ни умъртви, не би приел от ръ-
цете ни всесъжение и хлебен принос, и не би ни показал 
всичко онова, и сега не би ни открил това“ (13:23). 

След Съдии започват четирите книги Царства, в кои-
то вече бихме могли да говорим за обобщаване на повта-
рящите се характеристики в присъствието на библейската 
isha hahama (умна жена) до модел или парадигма, специ-



Hohmah или Женският разум 267 

фична за целия исторически наратив, изграден според со-
циално-религиозните норми, установени в Книга Второ-
законие. Факт е, че никъде другаде няма да срещнем в ед-
но сравнително малко пространство толкова много исто-
рии, които разказват разума и показват съобразителното 
поведение на жени героини. Именно поради техния брой 
ще ги представя накратко и фрагментарно, като изтъквам 
отделни прояви в сюжета и някои акценти на символич-
ния смисъл. 

Началото е поставено с Ана (една от двете съпруги на 
ефратеца Елкана), бъдещата майка на големия пророк Са-
муил (1 Цар. 1-2). И тъй като вече сме говорили по-под-
робно за тази история, ще припомня само две важни (и в 
този случай) неща. Първото е независимото, решително 
поведение на бездетната Ана, която измолва от Бога дете 
срещу обещанието да му го посвети изцяло. Второто е он-
зи патетично възвишен и поетично красив славослов бла-
годарност към Бог, който има аналози единствено в псал-
мите на Давид и ще послужи по-късно на апостол Лука 
като дискурсивен прототип на известния Magnificat от не-
говото Евангелие. Ана е представена като поетеса; нейни-
те думи са доста различни от сакралните заклинания, кои-
то изричат пророчици като Мариам и жрици като Сепфо-
ра; тук вече става въпрос за литературно съзнание (на биб-
лейския текст), за художествена реторика на поетичния из-
каз, за драматична сантименталност в човешкото прежи-
вяване. 

Авигея от Първа книга Царства е типичен пример за 
героиня, която Левинас би нарекъл „очарователна“, макар 
че всъщност не е еврейка, а „кармелка“, т.е. от планината 
Кармел, където са живеели различни нееврейски племена. 
Нейното име означава „бащата (или баща ми) е радост“ и 
тя наистина е радост за всеки мъж, на когото принадлежи; 
текстът недвусмислено казва „тая жена беше твърде умна 
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и хубавица“ (25:3). И все пак съпругът, с когото живее в 
началото на нашия разказ, очевидно не я заслужава. На-
вал, безумният, е „човек твърде богат“, но „жесток и злон-
равен“. Неговото коравосърдечие се превръща в пагубна 
сила, когато отказва да изпрати на Давид и отбраните му 
момци отплата за това, че са пазели овчарите и стадата му 
от крадци и разбойници в пустиня Маон. Вече се задава кър-
вавото отмъщение на обидения Давид, когато Авигея пое-
ма събитията в свои ръце. Научила от един слуга какво се е 
случило, бързо и без да пита мъжа си, тя натоварва цял кер-
ван с храна и тръгва да посрещне младия войн, по това вре-
ме бивш царски зет, изпаднал в немилост. Думите й са кол-
кото кротки, толкова и разумни, почтителни и цветисто кра-
сиви; речта й може да бъде образец за ораторското майс-
торство на човек, който иска милост, без да се унижава: 

... върху мене да е грехът, господарю мой; позволи 
на рабинята си да говори в ушите ти и чуй думи-
те на рабинята си. 
... Господ не ще те остави да проливаш кръв, а ще 
задържи ръката ти да не отмъщаваш... 
Прости вината на рабинята си; Господ бездруго 
ще въздигне за моя господар крепък дом, защото 
моят господар води Господните войни, и през це-
лия си живот зло в тебе не ще се намери. 
(25:24,26,28) 

Наистина, Авигея открито злослови по адрес на своя 
съпруг („защото, каквото му е името, такъв е и той: Навал 
му е името, и безумието му е с него“, 25:25), но читателят 
вече усеща, че този съпруг не е „нейният“, че в тяхната 
връзка се крие продуктивно несъответствие; Бог и приказ-
ният сюжет не биха оставили умната и красива принцеса в 
ръцете на едно безумно чудовище. Следват три стиха, които 
са истински пример за древна поезия. Ето началото на та-
зи „поема“: 
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Ако човек стане да те гони и търси душата ти, 
то душата на моя господар ще бъде свързана 
във възела на живота у Господа, твоя Бог, а ду-
шата на твоите врагове Той ще захвърли като 
из прашка. 

Авигея говори в метафори с впечатляваща красота; те 
докосват сърцето на младия „господар“, не на последно 
място защото намекват за неговата най-чудотворна побе-
да - с прашка над страшния гигант Голиат. Нищо чудно 
тогава, че Давид е трогнат и укротен: 

...благословен Господ, Бог Израилев, който те пра-
ти днес насреща ми, 
и благословен да е твоят разум и благословена да 
си ти, задето сега ме не остави да проливам кръв 
и да отмъстя за себе си. (25: 32-33) 

Красивите думи на Авигея се оказват и магически 
действени. Те възпират смъртта („ако не беше побързала 
и не бе дошла насреща ми, то утре до съмване аз не щях да 
оставя на Навала и онова, което мочи до стена“), укротя-
ват злото и го превръщат в благословия. Това е пак хипо-
стаза на въздействието, което оказва една заклинателна 
формула, само че тук - разгърната в лирически стил и с 
много по-ясна намеса на авторското съзнание. Магичес-
ката сила в думите на една isha hahama придобива особе-
но ясен израз в следващите стихове от тази история; тук те 
в буквален смисъл ще причинят смъртта на безумния гос-
подар. Изчакала да види мъжа си изтрезнял от поредното 
тържество, Авигея му разказва какво се е случило. Нейна-
та способност да говори в живописни картини се оказва 
толкова силна и убедителна, че сърцето на Навал „примря 
и той стана на камък“. Десет дни след този очевиден ин-
фаркт Навал е вече изцяло мъртъв, Авигея - свободна. И 
никак няма да се учудим, като видим Давид да провожда 
вест, че „си я взема за жена“, а самата Авигея - как „се 



270 Библейската жена 

приготви набързо, възседна осела и ... тръгна след прате-
ниците на Давида“. Както ще отбележи Силвия Шроер, „коя 
жена, жадуваща за живот, няма да предпочете младия прив-
лекателен бандит пред богатия глупак и пияница“?3 При-
казната логика на този сюжет го превръща в типичен раз-
каз за спасението на добрата принцеса от лошия звяр, но 
тук принцесата е по-скоро магьосница, която прави съд-
бата (си) с (умни) думи и (бързи) действия. 

Пак Словото е център и сила на женския разум в исто-
рията за текоянката, която разказва притча на цар Давид 
във Втора Книга Царства 14. Минали са много години от 
смъртта на Навал, Давид отдавна е цар, най-големият меж-
ду синовете му, Амнон, е изнасилил сестра си Тамар; по-
малкият, Авесалом, е отмъстил за нея и сега се намира в 
немилост. Йоав, началник на царската войска, търси на-
чин да примири принца с баща му; придобрителната ми-
сия е възложена на една „жена текоянка“. 

Оттук вече започва една чудесна история, разиграна 
като пиеска между двама актьори. Жената, очевидно на 
възраст (защото ще се преструва, че има двама пораснали 
синове) и умна (Йоав праща специално да я издирят в град 
Текоа, близо до Витлеем, родно място на пророк Амос) се 
появява в двореца преоблечена като същинска актриса от 
древна мистерия: в строга жалейна дреха, скърбяща, раз-
плакана... Тя разказва измислената история за своите си-
нове и много умело поставя за разрешение един важен 
проблем на отношенията между деца и родители: ако едно 
дете съгреши, трябва ли родителите да се откажат от него 
и така да разкъсат свещените връзки на родовия живот, 
или трябва да му простят греховете и причинената болка? 
Давид реагира спонтанно, като взема страната на прош-
ката и майчиното сърце пред закона и строгото наказание. 

3 Shroer, S. Abigail: A Wise Woman Works for Peace. In: Wisdom Has 
Built Her House. The Liturgical Press, Colegeville, Minnesota, 2000, p. 82. 
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Така той всъщност е мотивирал и собствения си избор да 
върне Авесалом, да потисне гнева и обидата в гордото си 
сърце на цар и баща. Още преди да свърши глава 14, ще 
видим момъка повикан обратно в Йерусалим. 

Символичното послание на тази история може да бъ-
де прочетено по различни начини в зависимост от нагла-
сата и методологическата стратегия на този, който чете. 
Аз ще се опитам да достигна до него, като я съпоставя с 
две други истории, и двете от Царства, свързани по няка-
къв начин с общата епопея на цар Давид. 

Първата история разказва за срещата на Саул с Аен-
дорската магьосница, която извиква пред него сянката на 
пророк Самуил (1 Цар. 28). Втората - известната присъда 
на цар Соломон в спора между две блудници за едно мал-
ко дете (3 Цар. 3). Вече съм коментирала тези два епизода 
в главата за жените пророчици, затова ще тръгна направо 
от изводите, които направих там. 

Истинската майка и Аендорската магьосница прите-
жават едно общо качество, което ги прави възвишени спря-
мо законите на социалния ред: това е тяхното милосър-
дие, rahamim, способността за интуитивна идентификация 
с парадигмата „благ и милосърден“, специфична в идеята 
за еврейския Бог. Магьосницата проявява състрадание към 
човека, който я е поставил извън закона и я заплашва със 
смърт, а майката е готова да се откаже от правото си на 
собственост, за да опази живо детето на своята утроба 
(rehem). 

В пиеската, изиграна от умната жена текоянка пред цар 
Давид, виждаме аналогично разположение на сюжетните 
обстоятелства. Един могъщ владетел баща прекланя си-
лата на закона (включително себе си като нейна персони-
фикация) пред милосърдието (rahamim) и състраданието 
на майчиното сърце, пред „вътрешната“ сила на женската 
rehem. Алегорията, в която се изразява спектакълът на ум-



272 Библейската жена 

ната текоянка, разиграва именно режима на един друг за-
кон, отместен от суровата едноплановост на буквалното 
отмъщение, скрито във второзаконния кодекс на човеш-
ките отношения. Единият от нейните измислени синове е 
убил другия в разпра на нивата и сега целият род иска да 
накаже убиеца по най-прекия адекватен начин: „предай то-
гова, който уби брата си, ние ще го убием заради душата 
на брата му, която той погуби, и ще изтребим дори и нас-
ледника“ (14:7). 

Сърцето на майката обаче говори с различна логика: 
„И тъй, те ще угасят искрата, която ми още остава, за да не 
оставят на мъжа ми име и потомство по земното лице“. Яс-
но се вижда, че „женската“ мотивация съдържа две отделни 
посоки, скрепени заедно чрез съюза „за да“. Първата мисли 
метафорично: справедливостта на Мойсеевия закон е несп-
раведливост към „вътрешния“ опит на майката, към нейна-
та вътрешност (rahamim), където грее искрата на несломи-
ма любов. Тук трябва да спомена, че думата „искра“ не е 
точен превод; староеврейското понятие е „горещ въглен“. 
„Искра“ отвежда внушението към по-съвременни метафо-
рични конотации в областта на духовното преживяване, а 
„горещ въглен“ настоява върху идеята за реална топлина, 
за материален/телесен носител на „горещия“ опит. 

Втората насока е изразена в една традиционна форму-
ла на патриархалната представа за достойнство и смисъл 
на човешкото битие: името на мъжа (ми) и потомството на 
рода. В това отношение текоянката е наистина умна, за-
щото изрича думите и поема съдбата на една друга пара-
дигматична вдовица и героиня на библейския текст - Ное-
мин от известната Книга на Рут. И все пак се долавя не-
що двойствено, нещо, което не се побира в лесната логика 
на съюза „за да“ и подрива идеята за рода и мъжкото име 
като единствен критерий на женската чест. Тези, които ис-
кат да отмъстят според практиката на Мойсеевия закон, 
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не са чужди и „външни“ хора, някаква група от еврейското 
население на град Текоа, а „целият род“, именно този род, 
в чието име/потомство вдовицата проси (своята, майчи-
на) милост. Изведнъж се оказва, че има два рода в биб-
лейския род или по-точно два различни режима на пот-
ребността да се мисли смисълът на рода. 

Единият е скрит в думите/душата на майката, в ней-
ния разум; другият - в делата/потребностите на общност-
та. Първият ни препраща назад, към връзките на кръвта и 
тялото, на интимните чувства и „вътрешната“ (ще припом-
ня, че rahamim означава едновременно милосърдие и те-
лесна вътрешност) логика на потребността от колективен 
живот. Вторият е свързан с езика и означаването, със сим-
воличната сила на името, с неговото разрояване в потом-
ство по „цялото земно лице“ и с духа на законите, които са 
в състояние да го (у)крепят. 

Оказваме се изправени пред една от най-интимните 
опозиции на патриархалната мисъл, пред онази древна ан-
тиномия (толкова древна, че понякога се нарича „вечна“), 
която сблъсква тялото със закона, вътрешността с външ-
ното и жената с мъжа. Изключителното в библейския текст 
не е в това, че дава израз на „вечната“ опозиция, а в това, 
че я разрешава по два различни начина, в два различни 
режима на желанието да се внуши символичният смисъл. 
Дори Давид е велик монарх и носител на библейската пред-
става за царственост не само (не толкова?) заради безкрай-
ните си военни победи, колкото заради способността си 
да взема решения, които са отвъд строгостта на законите 
и случват божествено-“женския“ опит да мислиш „с утро-
бата“, да си вътрешно милостив, rehamim, да носиш „го-
рещия въглен“ на любовта. 

И все пак това е само едната страна на въпроса, еди-
ният план на репрезентация и внушение в библейския текст. 
За повествователя в четирите книги Царства и още повече 
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за редакторите или съставителите, които работят пет века 
след времето на разказаните събития, има и друга логика на 
преценка, и друга позиция на внушение. Честно ще бъде да 
кажем, че именно тя доминира и определя посоката, в коя-
то се сбъдва историческата перспектива на сюжетния план. 
Решенията, взети в името на сюблимната милост, имат по-
скоро отрицателни, отколкото положителни последствия в 
историята на Израил, те пораждат нови беди в съдбата на 
избрания, но непрекъснато страдащ народ. С връщането на 
Авесалом в престолния град започва дълга поредица от сму-
тове и кръвопролития; Саул също така не успява да разбере 
урока на състрадателната магьосница и не след дълго цар-
стването му стига до своя трагичен финал. 

Но нека да не се отклоняваме повече и да се върнем 
към наблюденията върху разума на жената. Крайно време 
е да признаем, че нашата текоянка, макар и „умна“, не е 
измислила сама пиеската басня. Историческата логика на 
второзаконния наратив изисква мъж, който да движи лос-
товете на всички важни сюжетни събития. Ето защо прит-
чата е подсказана/режисирана от Йоав, военачалник и по 
това време предан служител на своя цар. Нищо в поведе-
нието на Йоав обаче не ни кара да мислим, че той самият 
умее да говори/да мисли поне наполовина така добре, как-
то се бие; думите му са прости и ясни - като мислите на 
всеки добър войник. За разлика от тях словото на текоян-
ката е цветисто, метафорично и понякога дори поетично 
красиво. Ето например едно лирично философско разсъж-
дение, вмъкнато в нейния дискурс: „Ние ще умрем и ще 
станем като разляна на земята вода, която не може да се 
събере; но Бог не желае да погуби душата и се грижи да не 
отхвърли от Себе Си и отхвърления...“ (14:14). 

Намесата на Йоав в сюжета на разказа изглежда нара-
тивно изобретение, което е призвано да осигурява две важ-
ни неща извън присъствието/ролята на женския персонаж. 
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Тук трябва да кажем, че самият Йоав е важна фигура на 
историческите събития в цели две книги Царства (и така 
случката с умната текоянка е кратковременен епизод в дъл-
гата сага на неговия живот, а съвсем не обратното). Наша-
та история е вместена с цел, много по-важна от това да се 
разкаже умът на една жена. Тя, най-напред, участва в из-
граждането на един доста сложен характер: Йоав е жес-
ток, безскрупулен и ловък придворен, който по-нататък ще 
предаде самия Давид и заслужено ще бъде наказан със 
смърт от неговия син Соломон. Освен това текстът, който 
е типичен пример за „второзаконния“ начин да се разказ-
ва история (големите събития са често видени през проце-
пите на царския будоар), има нужда да се разгърне именно 
в сложни фабулни перипетии, които оплитат заедно царя, 
сина му, безмилостния военачалник и неизвестната за чи-
тателя до този момент „умна жена“от град Текоа. И отно-
во трябва да кажем, че това, което удивлява в библейския 
текст, е запазеният периметър на действие и „личен харак-
тер“ за една маргинална (женска) фигура, вместена в един 
от безкрайните епизоди из епопеята на Давид. Важна е 
именно „специализацията“ на този женски характер; тя 
превръща мимолетния образ в парадигматичен предста-
вител на цяла група от маргинални, „бързопреходни“ фи-
гури на сюжета и така успява да превъзмогне (за опреде-
лен тип рецептивна нагласа поне) традиционната невиди-
мост на жените в древния исторически наратив. 

Още следващата история, шест глави по-нататък във 
Втора книга Царства, ни уверява съвсем недвусмислено, 
че „умната жена“ умее да говори винаги убедително, в ху-
бави притчи, без да има нужда от мъж суфльор или режи-
сьор. Наистина, и тук героинята ще остане безименна; не 
бива да прекаляваме с модерни изисквания към библей-
ския наратив. Изглежда, че титлата „умна“ поглъща пот-
ребността от индивидуализиращо номиниране на женски-
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те фигури. Това може да значи две различни неща: или епи-
тетът „умна“ е по-силен от родовата принадлежност „же-
на“ (героинята е по-скоро умна, отколкото жена), или че 
всяка жена е (по своему) умна и героинята потвърждава 
общото правило. Изборът на всяка една от тези възмож-
ности ще бъде интерпретация. Самият текст не казва ни-
що определено; той, както винаги, принуждава читателя 
да гадае, да го тълкува. 

Поредната библейска умница е жителка на северния 
град Авел-Бет-Маах. В този град се е укрепила войската 
на израилтяните отцепници, водена от Савей (епизодът съ-
що е част от сагата на Давид). Вече познатият ни Йоав се 
готви да нападне и превземе града, а това, както знаем, 
означава сигурна смърт за всичко живо, дори за добитъка 
в него. 

Тогава една умна жена завика от градската сте-
на: слушайте, слушайте, кажете на Йоава да 
дойде насам, и аз ще поговоря с него. (20:16) 

Следва, разбира се, поредната притча: 

...едно време казваха: който иска да пита, нека 
пита в Авел; и тъй решаваха делото... 

Авел е представен като място (като „утроба“), в което 
се пази традицията на мъдростта и религиозната вяра, а 
пък жената се олицетворява с историята и с престижа на 
своя град. Той самият е описан в термини с „женски“ ха-
рактер: мирен („аз съм от мирните, верни градове израил-
ски“) и ясно наречен майка („майка на градовете у Израи-
ля“). Същата титла („майка у Израиля“) използва книга 
Съдии, за да назове пророчицата и съдия Девора; тя от-
праща към възможността за един общ, майчинско-влас-
тови корен на персонажа умна жена, и оттам - към по-
общата идея за потиснат майчински аспект в библейската 
представа за власт. 
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Героинята придумва Йоав да се задоволи с главата на 
бунтовническия предводител, Савей, която ще получи хвър-
лена от високите стени на града. И едва след това (забеле-
жете, след това) тя отива да разговаря със старейшините и 
„народа“ на своя град. Очевидно е, че нейното предложе-
ние е било съвсем еднолично и нейните действия - напъл-
но самостоятелни. 

Струва ми се, че вече е крайно време да спра с разказ-
ването на любопитни истории, макар че е трудно да под-
мина изцяло умната (и пак) безименна жена от град Баху-
рим (2 Цар. 17), първата жена на Давид - Михал или Мел-
хола в Синодалния превод (нейната съдба е толкова инте-
ресна, че не заслужава да бъде бегло докосната), жените, 
които изхранват пророци, малката прислужница в дома 
на сирийския военачалник Нееман (4 Цар. 5) и още, и още... 
Вече сме убедени, че съществува не просто група от фигу-
ри на „умната женскост“, а завършена парадигма на (пот-
ребността от) един важен тип женско присъствие в биб-
лейския текст. И затова, вместо да изброявам истории, ще 

опитам да извлека няколко общи прояви (или черти) на 
женския разум, внушени чрез тях. 

Това, което най-често имахме възможност да видим до 
този момент, е женската способност за красив и въздейст-
ващ изказ. Голяма част от героините се изразяват в притчи 
- вид наратив, запазен за важните и умни мъже в библей-
ския текст, нерядко пророци. Особен вид текст е спектакъ-
лът с притчов характер: тук символичните жестове замест-
ват или допълват въздействието на вербалния текст. Такъв 
беше случаят с умната текоянка; той е пряко сравним със 
символичната вербално-телесна жестовост на мъжете про-
роци. Най-близкият пример от същата книга е пророк Натан 
с баснята за овцата, отново пред цар Давид (2 Цар. 12:1-15). 

В съчетание с някаква притча или отделно, жените из-
ричат и поетически монолози; смело казвам поетически, а 



278 Библейската жена 

не поетични, защото някои фрагменти от тяхната реч мо-
гат да бъдат самостоятелни образци на древна (дори фи-
лософска) поезия. След всичко това сякаш можем да обоб-
щим, че жената в библейския текст говори по-малко от мъ-
жа, но затова път проговорилата умна жена е изключител-
но красноречива, нейните думи са убедителни и нерядко 
съпътствани от решително действие; те са богати на сим-
волични внушения и често са форматирани според прави-
лата на някой древен реторически жанр: ритуална форму-
ла заклинание, нравствено поучение притча, философско 
разсъждение, лирическа песен...4 Като се има предвид, че 
словото и особено умението за въздействащо слово пред-
ставлява един от най-старите и „вечни“ механизми за влия-
ние и авторитет на индивида сред общността, бихме мог-
ли да кажем, че парадигмата умна жена вмъква една осо-
бена, скрита линия (или връзка) на жената с властта. 

Умната реч като вид овластяване е контрапункт на до-
миниращата представа за обезправеност на жената в биб-
лейското общество; някои книги, например Съдии, Цар-
ства и Рут, вметват една алтернативна посока на репре-
зентация и внушение. Женското слово тук е близо до (спо-
собността за изключително) действие и понякога придо-
бива открито перформативен характер. (Нека да не забра-
вяме, че част от текстовостта в тези книги идва от време-
на, когато магическите практики на думата действие са би-
ли все още жива реалност.) Един прозорлив библеист като 
Петер де Бур разработва връзката между умния персонаж 
и дадените от него съвети, които са не просто препоръчи-

4 Например притчата, с която говори жената от Авел, попада в по-
конкретната категория „притчи за идентификация“, един традиционен 
жанр на фолклорната мъдрост, разпространен не само в древния Бли-
зък Изток, но също така в целия класически свят и в модерна Европа. 
(Вж. R. В. Y. Scott. Folk Proverbs of the Ancient Near East. In: Studies in 
Ancient Israelite Wisdom. New York, 1976, pp. 419-420. 
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телни, а могат да предизвикат смърт, ако не бъдат изпъл-
нени.5 Мъдрото слово може да убие и възроди (както в слу-
чая с Авигея), да отнеме главата на мъжа пълководец (Са-
вей), но в същото време и да спаси един многолюден град. 
Толкова висока степен на перформативност забелязваме 
единствено във вербалното поведение на пророците. Въз-
можно е цялата парадигма умна жена да израства върху 
по-архаичната образност на жените пророчици. Една от 
техните най-специфични черти (силата на словото) се е ока-
зала обособена и доразвита като обединителен белег на 
цяла група от „по-житейски“ характери, от легендарен тип 
героини на библейския наратив. 

Втората особеност, която можем да забележим във 
всички включени тук истории, е нагласата на сюжета да 
представя женския ум винаги в контекста на (неговата стой-
ност за) мъжкото поведение. Това не е разум изобщо, не е 
разум за себе си, не е начин да се общува между жени... 
Умното женско слово, трябва да подчертаем, има смисъл 
преди всичко като коректив на мъжкото поведение. Не ста-
ва въпрос за фабулни ситуации, в които присъствието на 
героините има допълващ, помощен или орнаментален ха-
рактер. По-скоро можем да кажем, че то въвежда (за глед-
ната точка на мъжкия персонаж) някаква скрита алтерна-
тива на разсъждение, някаква непозната или неизречена 
до този момент посока на поведение; именно в нея се крие 
вярното разрешение. „Вярно“ може да означава правилно 
в нравствен смисъл (взето според правилата за нравстве-
ност, установени във второзаконния кодекс на човешките 
отношения). Умната правилност често има сюблимен ха-
рактер; тя надхвърля обичайното поведение на мъжа и му 
помага да постигне моменти на просветление, да „види“/ 
да разбере желанието на Бога. 

5 De Boer, Р A. Н. The Councellor. In: Wisdom in Israel and the Ancient 
Near East. - Vetus Testamentum Supplement, 3. Leiden, 1995, pp. 42-71. 
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„Вярно“ също така може да означава полезно (за ге-
роите в конкретните обстоятелства на някой сюжет) или 
продуктивно за сбъдването на историческата перспекти-
ва в целия текст. Редки са онези случаи, в които жената 
дава несправедлив (греховен) или грешен съвет. Един от 
тях е разказът за съпругата на самарийския цар Ахав, де-
моничната Йезавел, която разиграва цял спектакъл с тай-
ни писма и фалшиви свидетели, за да изпрати на смърт 
невинния Навутей и така да осигури на мъжа си собстве-
ност върху неговото лозе (3 Цар. 21:1-16). Умът на Йезавел 
не може да бъде „добър“, защото епизодът е подчинен на 
друга структурна и морална логика; той е част от по-дъл-
га история за живота на най-злата царица в историята на 
Израил. Въпреки това е много любопитно да забележим, 
че обърнатата посока на нравственото внушение не пречи 
да съществуват всички главни характеристики на модела 
умна жена: представлението, словото действие, сдвоява-
нето с мъжа..., само че всички те са разгърнати негативно, 
в приказно-демоничен, хиперболично заплашителен план. 

Следващата особеност представлява конкретна реа-
лизация на отношението важен мъж - умна жена в че-
тирите книги Царства, т.е. там, където появата на жен-
ския разум достига честотата и целостта на завършен мо-
дел. Всички епизоди са по един или друг начин свързани с 
историята на цар Давид, и то точно в аспекта на открове-
нието, корекцията и просветлението. Оформя се цяла по-
редица от родови двойки, в която женските персонажи се 
сменят, неизменни са само Давид и (функцията на) жен-
ския ум: Давид и Мелхола, Давид и Авигея, Давид и мъд-
рата текоянка... В друга поредица от двойки герои Давид е 
изместен в мъжки фигури, които са репрезентативни на 
неговото присъствие: предходникът (Саул), военачалникът, 
придворният пророк и т.н. Самият Давид, както знаем, е 
най-големият цар и герой в историята на древния Израил, 
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персонификация на самата идея за възвишена (мъжка) цар-
ственост, любимец и помазаник Божи. 

Всичко това ни отвежда към един много разпростра-
нен сюжетен модел в митологиите на Близкия Изток. Две 
божества от различен пол, но с близък статут: брат и сест-
ра, съпруг и съпруга, любовници... - попадат в ситуация, в 
която женското божество с несъкрушима любов помага 
на мъжкото, излекува го, спасява живота му, даже го въз-
родява... Няма да тълкувам корените на този мит, те са 
достатъчно разработени.6 Но всички религии на Близкия 
Изток с изключение на еврейската имат политеистичен ха-
рактер. Щом обаче Бог (о)стане Един, а старите митоло-
гични матрици не могат да бъдат изхвърлени от несъзна-
ваното на текста, появява се необходимостта ог компен-
саторни стратегии за проява на общото мислене. Фигура-
та на Бог се измества сравнително лесно в човешки персо-
нификации с полубожествен статут. Подобно изместване 
претърпява и женският персонаж, само че тук идеологи-
ческият натиск на моно(андро)теистичната линия с много 
по-силен и се появяват допълнителни процеси на фрагмен-
тиране, дегероизация и профанизиранс. Въпреки това на-
шата поредица от сдвоявания на мъжкия героизъм с жен-
ский ум изглежда структурно аналогична на по-общия и 
по-разпространен митологичен сюжет. Даже упоритият от-
каз на съставителите да облекат женския разум в дрехата 
на по-висок социален статут (и още повече рязката нравс-
твена негативизация, когато това все пак се случи - Ми-
хал, Йезавел) говорят не на последно място за техния страх 
пред възвръщането на някакаква потисната, нежелана и 
„чужда“ матрица, която заплашва целостта на монотеис-
тичния патриархален модел. 

6 Много представителни в това отношение са изследванията на ан-
трополозите постюнгианци като Джоузеф Кембъл, Робърт Грейвс, Ерих 
Нойман и др. 
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„Който ме е намерил, намерил е живот“ 

В двете предходни части на тази глава видяхме как мъд-
ростта на жената се проявява в повествователни ситуации 
с граничен характер; тя излиза на сюжетната сцена в дра-
матични моменти на криза и изпитание. Съществува оба-
че и друга категория ситуации, които са свързани с не тол-
кова драматичната обстоятелственост на ежедневния се-
меен живот. Умната жена тук е винаги майка, а нейната 
мъдрост е собственост на дома и има за цел правилното 
възпитание на децата. Разбира се, става въпрос за децата 
от мъжки пол. Библейският текст парадоксално „разцеп-
ва“ грижите по детето момиче. Нравствено-педагогичес-
кият аспект остава невидим и тъй като той е свързан до 
голяма степен с влиянието на майката, именно връзката 
майка-и-дъщеря пропада зад вербалната сцена. В същото 
време „комуналният“ аспект на грижата по вече порасна-
лото момиче - да се опази девствено, да му се намери до-
бър жених и т.н. - е делегиран изцяло на неговия баща. В 
този случай женското възпитание засяга не толкова гри-
жата за детето момиче, колкото отношението на един мъж 
(собственик) с други мъже. 

Като добър пример за възпитателно поведение на ум-
ната майка можем да си припомним притчата акростих, с 
която иначе неизвестният цар Лемуил е обучаван в знание 
за добрата съпруга (Притч. 31). Майчиното слово е силен 
педагогически фактор в библейското общество. Няма по-
добро доказателство за това от резултатите, които разказ-
ва самият текст. Тук мъжете по принцип се вслушват мно-
го внимателно в съветите на своите съпруги и майки и ги 
следват дори тогава, когато те се оказват вредни и грешни 
(както в случая с цар Ахав и жестоката Йезавел). Едно от 
много малкото изключения ще срещнем в историята на 
Йов, но тук женското слово е вплетено в наративна стра-
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тегия, която разделя абсолютния праведник от думите/сър-
цата на всички останали хора. 

Ако се върнем още веднъж към притчата за добрата 
съпруга, ще видим, че в общия дискурсивен контекст (ця-
лата книга Притчи Соломонови) се говори твърде много 
за майката като съзидателна сила в живота и възпитание-
то на нейните деца. Трябва да признаем, че почти не се 
усеща дискриминативно (полово) отношение от страна на 
библейския говорител: необходимостта от почит към май-
ката е последователно въведен мотив - винаги част, раз-
бира се, от по-голямата тема за почитта към родителите 
изобщо. „Мъдър син радва баща си, а глупав човек нехае 
за майка си“, казва една от сентенциите на Соломон (15:20); 
„Глупав син е скръб за баща си и огорчение за майка си“, 
добавя друга (17:25). Майчиното присъствие се разбира 
най-често във вербален аспект: то е слово, завет, поука... 
Текстът изговаря влиянието на майката като способност 
за умен говор: „Синко, пази заповедта на баща си и не от-
хвърляй поуката на майка си“ (6:20) или обратно: „Слу-
шай, синко, поуката на баща си и не отхвърляй завета на 
майка си“ (1:8). Тук трябва да отбележим един важен вер-
бален факт, който по никакъв начин не личи в нашия Си-
нодален превод. Точните фрази в първия случай са mitzvah 
aviha (разпоредбата на бащата) и torat imeha (напътствията 
на майката), а във втория - musar aviha (поуката на баща-
та) и torat imeha (отново напътствията на майката). Това, 
което в еврейския текст два пъти се приписва на умната 
майка, е torah, може би най-точно преведено като учение: 
учението на майката. Но Torah, разбира се, е названието 
на цялото Петокнижие, където става въпрос за Учението 
на Мойсей. Майката се оказва владетел на мъдрото слово 
в библейското общество. И тя, както бащата, е длъжна да 
поучава, да дава musar, но все пак идеята за torah внушава 
действие с по-системен и по-продължителен характер от 
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идеята за (бащиния) musar - напътствието, което може да 
бъде давано еднократно или само понякога, при наличие 
на конкретен повод. 

Книга Притчи Соломонови подсказва още едно обоб-
щение. Тук идеята за майчиното учение е синонимна на 
представата за умна жена. Всяка добра майка е умна жена 
в плана на това разсъждение. Очевидно е, че разумът на 
жената не може да има „личен“, индивидуален произход, 
той е функция на необходимостта/способността да се из-
пълняват семейните задължения. Сега вече е време да по-
мислим и в по-широк библейски контекст, като се върнем 
към наблюденията от предишните части на тази глава. 

Щом излезе от своето парадигматично (рождено) прост-
ранство - дома, женският ум започва да изпълнява и публич-
ни функции. Нека да си припомним съвета/поуката на жена-
та от Авел-бет-Маах или притчата на умната текоянка, дос-
татъчно възрастна, за да говори („напътства“) като майка на 
цар Давид. Изглежда, че „домашният“ разум на майката и 
способността на жената да бъде съветник и дипломат, да из-
пълнява „напътстващи“ роли в моменти на историческо из-
питание произхождат от една обща традиция на светоглед и 
логика в библейския текст. Тази традиция се натрупва в про-
дължение на много време и книги, докато кулминира в обра-
за, който сега ще стане основен обект на анализ - Hohmah 
(Sophia в гръцките преводи, Премъдрост в нашите, Lady Wis-
dom според едно остроумно означение на английски език). 

Персонифицираната фигура на Премъдростта -
Hohmah - се появява за пръв път в библейските текстове, 
създадени след периода на Вавилонското заточение, ма-
кар че нейното присъствие в средната част на Книга Прит-
чи Соломонови (10-30) насочва към идеята за по-стара дис-
курсивна традиция.7 Много изследователи я разглеждат в 

7 Смята се, че редакцията на тази част включва по-стари фрагмен-
ти, „прибрани“ в рамката на Притчи 1-10 и 31. 
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тясна връзка с по-стари фигури на богини от Северна Аф-
рика и Западна Азия. Най-близо са разположени египет-
ската Маат и особено Изис, чийто култ е много разпрост-
ранен през периода на Птоломеите и Римското владичес-
тво над Египет, но е наследен от много по-древна тради-
ция. Hohmah е „най-добре развитото женско превъплъще-
ние на Бога в библейските текстове“8, но винаги е била при-
чина за интерпретативно неразбирателство в рамките на 
библейската екзегетика, предизвикала е истинско стълпот-
ворение от противоречиви насоки на коментиране. Спо-
ред едни от авторите тя представлява сравнително скром-
на „останка от култа на женски божества в древния Близък 
Изток“9; според други може да бъде възвеличена като „са-
мия Бог на Израил, само че изречен с понятия и Gestalt на 
богиня“10. Трети, без да отричат силата на нейното рели-
гиозно внушение, настояват, че „в древноеврейската ми-
съл тя се е превърнала в подчинен атрибут или израз на 
трансцендентния мъжки Бог“ и вече не може да бъде схва-
щана като „автономна женска проява на божественото“11. 
В противоречие с тази идея феминистичната екзегетика, 
където Hohmah е важен обект на изследване, се съсредото-
чава именно върху нейната женственост и прилика с други 
богини от региона. В една от най-влиятелните книги по 
този въпрос Клаудия Камп формулира следния основен 
проблем, който всъщност е общ за всички изследователи: 

8 Schroer, Silvia.Divine Wisdom and Postexilic Monotheism. In: Wisdom 
Has Built Her House. Studies on the Figure of Sophia in the Bible. The 
Liturgical Press, Collegeville, Minesota, 2000, p. 15. 

9 Вж. Moltmann-Wendell, Elisabeth. A Land Flowing with Milk and 
Honey. New York, Crossroads, 1986, pp. 91-102. 

10 Schussler-Fiorenza, Elisabeth. In Memory of Her. A Feminist Theological 
Reconstruction of Christian Origins. New York, Crossroads, 1983, p. 133. 

11 Ruether, Rosemary Radford. Sexism and God-Talk. Boston, Beacon 
Press, 1983, p. 57. 
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„Една книга (по-точно Притчи) е конструирана върху до-
минираща женска образност и все пак е възприета в кано-
на на Израил. Защо?“12 

Дебатът върху фигурата на еврейската Мъдрост от пос-
ледните пет столетия на Старата ера засяга преди всичко 
въпроси с онтологичен характер. Те могат да бъдат обеди-
нени в две общи посоки. Какво представлява старозавет-
ната Hohmah? Първата група от отговори твърди: тя е хи-
постаза или персонифициран глас на Единния Господ, съ-
що така „отглас-саморазкритие от мистерията на Сътво-
рението“13. Втората група я разбира като превъплъщение 
на (спомена за) някоя древна, включително израилска или 
палестинска, богиня. И в двата случая остава необходи-
мостта да се разреши проблемът за отношенията между 
персонифицираната Премъдрост и Йахве. По друг начин 
казано: как Hohmah попада и защо намира място в една 
стриктно монотеистична религиозна система, каквато е 
древноеврейската? 

Изглежда разумно да подходим към разрешаването на 
този въпрос, като го разположим в конкретен историко-
културен контекст. Тогава началото на нашия отговор ще 
изглежда така: защо персонифицираната фигура на Мъд-
ростта се появява - рязко и мощно - именно в периода 
непосредствено след Вавилонското заточение? 

Пропадането на Първото царство (последователно в 
двете му части, Израил и Юдея), разрушаването на Храма 
в Йерусалим, заточението на юдейските първенци - всич-
ко това нанася тежък удар върху чувството за национална 
идентичност и религиозна единност на еврейското общес-

12 Camp, Claudia. Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs. 
Decatur, Almond Press, 1985, p. 17. 

13 Последното определение принадлежи на Герхард фон Рад. Вж.: 
von Rad, Gerhard. Wisdom in Israel. Nashville, Abingdon Press, 1975, p. 
162. 
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тво. От особено значение е загубата на Храма. Трудно е 
даже да си представим дълбочината в последствията от 
тази липса. Изчезва Сион - свещеният хълм, на който Бог 
пребивава между своя народ. Няма го Мястото; няма го 
Бог на земята. „Разрушен е религиозният символ на Изра-
ил и хората преживяват в цялост ужасяващата сила на хао-
са“, пише Силвия Шроер.14 

Загубата на Монархията също така има религиозно-
символично значение отвъд преките измерения на исто-
рическия, националнообединителен опит. Нека да не заб-
равяме, че въпреки някои колебания в нейния избор през 
периода на примитивната теокрация, именно Монархиятг. 
се възприема като огледален образ на отношенията между 
Бог и човешкото множество. „Царството“ има сакрален 
характер в библейския свят, тъй като представлява инсти-
туция посредник между Йахве и Израил. След разрухата 
на Юдея изчезват и двата символа на (потребността от) 
еврсйско единство. Това води до разместване на установе-
ните структури в живота и мирогледа на древния Израил. 
Изглежда, че се отключва бърз процес на промени в раз-
лични области с религиозен, морален и социален харак-
тер, а общото е в трансгресивната насоченост на тези про-
мени, в потребността да се надхвърлят (и така в опасност-
та да се отхвърлят) старите норми. Неслучайно един от 
най-специфичните ефекти на пророческия дискурс, създа-
ден след възстановяването на Храма (Ездра и Неемия), ще 
бъде именно въвеждането на строги (непознати по своята 
догматична прецизност) правила на обществен живот, кои-
то могат да бъдат обединени чрез разбирането на тяхната 
обща цел: да се реконституира (може би просто идеята за) 
етническа и религиозна чистота на избрания от Бога на-
род. 

14 Schroer, Silvia. Wisdom Has Built Her House, p. 31. 
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По време на Заточението сред пленените групи от хо-
ра (а между тях са всички религиозни първенци, които съз-
дават библейската мисъл) се развиват симптоматични про-
цеси. Символичната липса на Бог - като място за среща и 
начин на присъствие чрез царската институция - води до 
разпадане и размножаване на неговото присъствие в конс-
телация от частни прояви. Тъй като няма Храм, отделният 
дом се превръща в място, където могат да се поддържат 
религиозните ритуали, макар и на чужда земя. „Култът към 
националния Бог, който е бил централизиран в двореца и 
храма, сега изведнъж се установява напълно в сферата на 
дома и семейството.“15 Царската институция, от своя стра-
на, като сакрален посредник между Бог и народ, също е 
принудена да се трансформира, като опази функциите си 
въпреки буквалната липса. „Сега на мястото на царския 
престол, както в предмонархическия период, застават кла-
нът, родът и домашната общност; те възстановяват роля-
та си като място за откровение... По време на Заточението 
домът става не само основна социално-икономическа еди-
ница, но също така определя характера и идентичността 
на социалното битие на Израил, както във всички немо-
нархически: периоди.“16 Само че вече знаем, от различни 
антропологически примери, какво се случва тогава, кога-
то социалният живот се окаже съсредоточен в частното 
пространство на дома и рода: жената и особено майката 
рязко засилва властта на своето индивидуално присъст-
вие. Върху нея започват да се прехвърлят роли и функции, 
които иначе са били изцяло съсредоточени върху мъжки 
фигури в публичното пространство. (Достатъчно е да си 
припомним поведението на властните матриарси, на про-
рочици като Мариам и Девора, удивителното поведение 

15 Пак там, с. 35. 
16 Camp, Claudia. Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs, p 

6 2 . 



Hohmah или Женският разум 289 

на Сепфора в нейната нощна среща с Бог...) Спазвайки та-
зи логика, вече можем да направим първото заключение: 
когато се породи ситуация, в която жените придобиват ав-
торитет повече от обикновеното, а традиционните мъжки 
роли се свиват в прояви на битовия живот („феминизират 
се“ спрямо досегашната норма), бихме могли да очаква-
ме, че това ще доведе до засилване на някои, възприети 
като „женски“, аспекти в символичната репрезентация на 
божественото. 

И наистина, точно в Книга на пророк Исайя (по-точ-
но Второ- и Трето-Исайя, макар че православните прево-
ди избягват това деление, тук е просто Исайя 40-66) мо-
жем да срещнем известните примери, в които Бог е пред-
ставен като родилка и майка на своя народ. Силвия Шро-
ер твърди, че социално-историческата промяна рефлекти-
ра дори на равнище граматика в библейския текст. Спо-
ред нея в книгите, които са писани през този период, мо-
жем да срещнем по-честа употреба на глаголи и същест-
вителни имена в женски род. Във всеки случай не можем 
да отречем, че точно тогава се смята създадена елохист-
ката версия на Сътворението - онази история, в която Бог 
поражда мъжа и жената егалитарно, т.е. еднакви и в един 
общ демиургичен импулс. Всичко това ни дава възможност 
да мислим за някакво временно „вгъване“ на монотеистич-
ната, патриархално форматирана мисъл, без, разбира се, 
да съществува разчупване на традиционната рамка. 

Персонифицираният образ на Мъдростта, разумът в 
женска родова роля (граматически думата hohmah също е 
в женски род) продължава да има патриархален характер, 
той по никакъв начин не провокира установените възгледи 
за божественото присъствие. Важно е, че женската при-
надлежност, макар и мислена символично, се издига до 
висотата на полубожествените и със сигурност трансцен-
Дентни представи, включително в текстове, които се смя-
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тат за подчертано андроцентрични, а в някои случаи имат 
дори нескрито мизогинистичен характер като напътствия-
та на Йошуа бен Сира, известен в гръцките преводи като 
Исус Сирах. Мъдростта става съветник на умните, съдия 
сред народа, гарант и крепител на божествено утвърдения 
ред... С всичко това тя иззема функциите на царската фи-
гура в библейския текст. Както изглежда, размножаването 
на сакралното място (Храма, Сион) е довело до размно-
жаване на фигуративността, в която се случва самото бо-
жествено, включително в неговите земни, епифанични (про-
рочески или царски) прояви. 

В резултат на древните исторически обстоятелства За-
точението не продължава дълго. Персийската армия на 
свой ред разгромява асирийските победители на Юдея и 
небезизвестният Кир позволява на пленниците да се за-
върнат обратно в земите си. Скоро след това започва пе-
риодът на реставрацията, в който Престолът и Храмът ще 
възвърнат релиозно-политическата си, национално обеди-
нителна роля. С това се слага край на много процеси, за-
почнали по време на Заточението, включително на проме-
ните с егалитарен родов характер. Заточението е било екс-
тремен момент на социална криза, наподобяващ периоди-
те на революция и война, а в такива периоди по принцип 
трансгресията на социалните роли извежда на преден план 
(засилва влиянието на) някои традиционно маргинализи-
рани групи от хора. Обикновено следва отлив към старите 
граници. В нашия случай обаче персонифицираният образ 
на Мъдростта не изчезва от библейската текстовост, а про-
дължава да се развива, макар и в нови посоки. Но преди да 
се спра конкретно на тези промени, нека се опитам да обоб-
щя неговите прояви във всички текстове. 

Еврейската Hohmah е символично превъплъщение на 
идеите за справедливост, разум и нравствена добродетел-
ност. Тя раздава правосъдие, напътства царете, ръководи 
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мъдрите и спасява грешните. Нейната сила е в абсолют-
ното знание, недостъпно за земните същества, тя има де-
миургични способности и е присъствала на Сътворение-
то. Повечето от тези роли не са характерни за жените в 
библейския свят. Особено любопитен е фактът, че Hohmah 
изключително рядко (и главно в декоративно-символичен 
аспект) изпълнява майчински функции, а ние знаем, че 
именно майчинството е най-важното (и понякога единст-
веното) пространство за женски авторитет в другите кни-
ги. 

Това обобщение ни въвежда донякъде в първоначал-
ната представа за Мъдростта, но в същото време трябва 
да признаем и неговия условен, интерпретативно изкуст-
вен характер. Защото „София е променлива цялост, която 
не подлежи на систематизиране, представена в голямо раз-
нообразие от образи и символи, аспекти на Божията доб-
рота, милост и обич към земните същества“.17 Трудно е да 
се възприеме дискурсивната фигура монолитно, като хо-
могенна цялост, сглобена от аспекти на репрезентацията в 
различни текстове. По-лесно можем да я мислим отделно 
във всеки от тях, като имаме предвид времето и обстоя-
телствата на неговата поява. Почтеният интерпретативен 
подход би изисквал да не откъсваме персонифицираната 
Премъдрост от контекста - исторически, социален и сим-
воличен - на всяка книга, в която тя ще присъства оттук 
нататък като основен герой. А това са, нека да изброим, 
Притчи Соломонови (главно 1-9), Йов 28, някои глави на 
Исус Сирах, Барух 3 и накрая Премъдрост Соломонова 
(особено 6-9). Всички те принадлежат към дискурсивния 
тип, наречен литература на мъдростта, а техните авто-
ри най-вероятно са били представители на високо образо-
ваните и следователно богати групи в еврейското общест-

17 Camp, CI. Wisdom and the Feminine..., p. 102. 
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во. По тази причина те не могат да изразяват „демокра-
тични“, устио-фолклории възгледи. Hohmah не е фигура с 
„народен“ характер, тя е по-скоро съставена („сглобена“) 
от „учени“ асоциации с подобни фигури в други религии и 
според традицията на писмената еврейска мъдрост. 

Книга Притчи Соломонови е типичен пример за ев-
рейската литература (или писания) на мъдростта - дре-
вен жанр, който е бил много разпространен в Египет и Близ-
кия Изток. Думата, която на български е преведена с „прит-
ча“, означава всъщност сентенция (или пословица в сис-
темата на българските фолклорни жанрове): mashal 
(paroimia на гръцки, proverbium на латински). От същия 
корен произхожда и дума, която означава учител, настав-
ник. Meshalim, преведени „притчи“, очевидно са били мъд-
ри съвети, които е трябвало да напътстват хората в тяхно-
то битие. Религиозната екзегетика приписва цялата книга 
на Соломон и в нея може би наистина има запазени фраг-
менти от негови (или записани по негово разпореждане) 
размишления, но по-важен е символичният принцип, кой-
то олицетворява със Соломон - като емблема на (вярата 
в) мъдрия цар - самата способност да се дават напътст-
вия, да се говори мъдро. Соломон, наречен още Иедидия, 
Обикнат от Бога, е идеален образ на царската власт като 
посредник между Бога и хората чрез своето знание и уме-
ние да вниква в трансценденталната предначертаност на 
земното битие. Същият принцип, който прави Соломон ав-
тор на повечето мъдри писания, свързва Мойсей с дискур-
са на Поучението (цялата Тора), а страстно-властния цар 
Давид - с умението да се мисли във възвишени псалми. 

Някои изследователи разделят Книга Притчи на де-
вет различни групи от текстове, други предпочитат да го-
ворят за „рамка“ и „средна част“. Във всеки случай това, 
което ще ни интересува в нашия случай, са първите девет 
глави, които се определят като Първа група от текстове 
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или като „предната“ част на рамкиращия дискурс.18 Смя-
та се, че цялата рамка е написана сравнително късно, може 
би около средата на V в. пр. Хр., за да оформи и моделира в 
цялост разпръснатите до този момент „сентенции“. (Тя в 
действителност включва и други видове текст, особено крат-
ки алегорични разкази и поучителни беседи.) За редакцията 
на книгата се предполага, че е извършена в общността на 
еврейските книжници след завръщането от Вавилонския 
плен, но достатъчно рано, за да опази егалитарните социа-
лни тенденции, започнали по време на Заточението. 

Мъдростта - персонифицирана като властна проро-
ческа фигура - се появява още в Първа глава. Нейното по-
ведение е изключително публично. Тя: 

говори високо на улицата, издига гласа си по стъг-
дите\ 
проповядва в главните места на съборите, при 
входовете на градските порти говори своята реч... 
(1: 20-21) 

Мъдростта събира тълпи, напътства ги на висок глас, 
даже „вика“ (8:1,3,4), застанала „на високи места“, укорява 
„неразумните“, учи „глупците“ на разум.“ Наистина, стран-
но поведение за една „женска“ фигура в древното общест-
во: яростна пророчица, буйна ораторка и народен учител... 
Пространството на нейното сюжетно присъствие е с под-
чертано публичен и комунален, съборен характер (точно в 

18 Съществуват и други мнения за структурата на Притчи. Според 
Бернхард Ланг например първите девет глави трябва да бъдат разбра-
ни като „независима, завършена поучителна книга, използвана в учили-
щата за книжници. Вж.: Lang, Bernhard. Lady Wisdom: A Polytheistic and 
Psychological Interpretation of a Biblical Goddess. In: Reading the Bible. Ap-
proaches, Methods and Strategies. Sheffield, 1997, p. 401. 

19 Изкушавам се да отбележа, че именно тази реч на Премъдростта 
(Притч. 8:4-8) е послужила като реторично-дискурсивен модел на бъл-
гарския монах Паисий в неговото прословуто обръщение към българ-
ския народ. 
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смисъла на гръцкото понятие ecclesia, което ражда терми-
на църква). Особено упорито се повтарят фразите „при вхо-
довете на градските порти“, „пред портите при входа на 
града“. Градската врата (порта) е типично съборно място 
в древния Израил. Тук се уреждат или просто избухват „съб-
рания“, правят се делови споразумения, провеждат се „съ-
дебни процеси“, формира се колективното мнение... При-
мерите могат да бъдат безбройни; ще посоча само два меж-
ду тях. Когато говорим за Книга на Рут, ще видим, че 
точно там се решава съдбата на младата моавитска вдо-
вица чрез споразумение между двама мъже; пророк Нее-
мия разказва как Ездра чете Тора публично пред народа 
„от съмване до пладне“ пред „Водни порти“ (Неем. 8:3). 
Все във връзка със специфичната публичност на простран-
ството „при вратата“ Бернхард Ланг развива своята теза, 
че Мъдростта, поучаваща там, трябва да е била (поне ре-
ликт от) по-древна еврейска „училищна богиня“ или „бо-
гиня на писането“.20 В друго изследване той я сравнява с 
шумерската богиня Нисава, която е наречена „Господарка 
на знанието“, и с египетската Сешат, която е носела кра-
сивите титли „Първа в библиотеката“ и „Тази, която уп-
равлява къщата на книгите“.21 Старозаветният текст обаче 
не ни позволява да мислим Hohmah нито като божествена 
Учителка, нито като Върховна библиотекарка на Израил. 
Най-малкото затова, че никъде няма да намерим доказа-
телство, според което училищата са се намирали в бли-
зост до градските порти; в същото време обаче знаем със 
сигурност, че там е било типично място на „градския съд“. 
По-скоро можем да кажем, че Мъдростта обединява раз-
лични функции, свързани със знанието, правосъдието, мо-

20 Lang, Bernhard. Wisdom and the Book of Proverbs. A Hebrew Goddess 
Redefined. New York, Pilgrim, 1986, pp. 22-33. 

21 Lang, B. Lady Wisdom: A Polytheistic and Psychological Interpretation 
of a Biblical Goddess, p. 402. 



Hohmah или Женският разум 295 

рала и пр., а всички те са символично отнесени към идеята 
за Учение (torah), което става валидно като всеобщо на-
пътствие именно чрез санкцията на неговото публично мяс-
то/разпространение. 

Вече изглежда ясно, че поведението на Hohmah не мо-
же да бъде типично за женските фигури в библейския свят. 
Странностите обаче не свършват дотук. Мъдростта не са-
мо напътства и учи дошлите при нея, тя сама обикаля и ги 
търси по пътищата. Една по-късна книга, отново приписа-
на на цар Соломон, казва съвсем недвусмислено: „защото 
тя сама обикаля и търси достойните за нея и благосклонно 
им се явява на пътищата, и при всяка мисъл се среща с 
тях“ (Прем. 6:16). Нека сега за момент да се абстрахираме 
от високите (профетично-сакрални) аспекти в поведение-
то на Мъдростта. Как би изглеждала в моралните мерки 
на древния Израил една жена, която обикаля сама, за да 
търси/лови поклонници? И още по-конкретно според то-
ва, което вече знаем от библейския текст: има ли някаква 
друга героиня, някаква друга женска фигура, която извър-
шва подобно действие? 

За да намерим отговора, не е нужно да ходим далече, 
той присъства и в нашата Книга Притчи. Разказвачът 
изглежда обсебен от потребността да говори за най-ужас-
ното зло, което може да сполети почтения мъж: „чужда-
та жена“, като терминът задължително включва предста-
вата за нейните блудни наклонности. Акцентът в описа-
нието на чуждата (развратна) жена попада ясно върху оне-
зи аспекти в нейното поведение, които бихме могли да 
групираме в рубрики като мобилност, независимост и ак-
тивност. Глава 7 например включва притчата за един не-
опитен и неразумен младеж, който не съумява да опази 
сърцето си: 

И ето, насреща му жена, натруфена като блуд-
ница, с коварно сърце, 
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бъбрива и необуздана, нозете й се не спират вкъщи: 
ту на улицата, ту по стъгдите - и при всеки 
ъгъл залага примки. (7:10-12) 

Въпреки абсолютно различните модуси на морално 
внушение едно бегло сравнение с поведението на Hohmah 
ще ни доведе до любопитно заключение. Коварната чужда 
жена извършва някои от основните действия, които са при-
същи на Мъдростта, само че изразени в битово-демони-
чен аспект. Едната е красноречива и убедителна, другата -
просто бъбрива; първата - неуморима и настъпателна в 
своите наставления, втората - необуздана. И двете ходят 
по улиците, обикалят „стъгдите“ и разговарят свободно с 
мъжете, за да ги спечелят на своя страна; те са „ловджий-
ки“ на човешката душа, макар и с различни цели. Сега обаче 
нека да изоставим предизвикателството на това сравне-
ние, към което ще се върнем отново, за да видим още една 
необичайна особеност в женското поведение на персони-
фицираната Премъдрост. 

Това, за което Hohmah говори с изключително оратор-
ско майсторство и вдъхновение, е ... нейната собствена цен-
ност. В Притчи 1-9 има цели три монолога, в които тя -
„викайки“ - се хвали (необуздано?) и препоръчва своите 
превъзходни качества. Исус Сирах също е експлицитен в 
това отношение: 

Премъдростта ще прослави себе си... 
В църквата на Всевишния тя ще отвори уста и 
пред Неговото войнство ще прослави себе си... (Сир. 
24:1-2) 

Знаем, че ако има нещо, което патриархалният разум 
не допуска за женското поведение, това е комбинацията от 
самочувствие и публична себевъзхвала; те са недвусмис-
лени белези на женската „обич към себе си“, на женската 
(нарцистична) самодостатъчност. И отново блудницата е 
тази, която задължително ги включва като реквизит на „гну-
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сотата“ в своето поведение. В същото време обаче най-
чужди са тези качества на „добрата жена“. Сега вече, пок-
рай странната аналогия Hokmah - „чужда жена“, се офор-
мя и една (не по-малко странна) опозиция: Мъдростта ра-
дикално отхвърля някои основни белези на Добрата съп-
руга като скромност, търпеливост, умереност и благочес-
тива невидимост на публично място. 

Първото и най-лесно заключение, което бихме могли 
да направим, е, че Мъдростта (въпреки своята грамати-
ческа родовост и полова персонификация) не може да бъ-
де мислена като жена, т.е. като човек, а в някакви термини 
на отвъд-човешкото (индивидуално) присъствие, които й 
дават възможност да бъде различна от буквалните коно-
тации на дискурсивния образ. Това разсъждение вече ни 
вмества в необходимостта да разбираме Hohmah като пре-
въплъщение на идеята за божественото в библейския текст. 
И наистина, бихме могли да намерим достатъчно доказа-
телства в подкрепа на подобна идея. 

Най-напред ще се опитам да изведа проблема за про-
изхода на Премъдростта (или Sophia в гръцките прево-
ди); той всъщност занимава непрекъснато и самия текст. 
Всички книги (с изключение на Сирах) твърдят, че Мъд-
ростта е несътворена; подобно на божество, тя присъст-
ва в света от самото начало; винаги-вече-тук; нейната на-
личност предхожда, а нейната фигура съпровожда акта 
на Сътворението. Притчи е особено разточителна по то-
зи въпрос, влагайки обяснението в устата на самата Sophia: 

Господ мс имаше за начало на Своя път, преди 
Своите създания, открай време; 
отвека съм помазана, отначало, преди да бъде 
създадена земята. 
Аз съм се родила, когато още нямаше бездни, 
когато още нямаше извори, изобилни с вода. 
Аз съм се родила преди планините да са били 
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поставени, преди хълмовете, 
когато Господ още не беше сътворил ни земя, ни 
поля, нито първите прашинки на вселената. (8:22-
26) 

Оттук нататък текстовете на мъдростта дописват 
историята на Сътворението, като натрупват вариации на 
един общ сюжет, според който изначалната Мъдрост учас-
тва в демиургичния акт, най-малкото като свидетел на кос-
мическите събития: 

Когато Той приготвяше небесата, аз бях там. 
Когато прокарваше кръговата черта по лицето 
на бездната, 
когато утвърдяваше облаците горе, когато ук-
репяваше изворите на бездната, когато даваше 
закон на морето... 
аз бях при Него художница, и бях радост всеки 
ден, веселейки се пред лицето Му през всичкото 
време... (Притч. 8:27-30) 

Както виждаме, Hohmah весели и самия Бог, увлечен в 
усилията на всеотдайната работа. Последният стих (30) съ-
държа в оригинал любопитния термин атоп, който наши-
ят Синодален превод изразява красиво, но доста модерно 
като „художница“ - „и аз бях при него художница“. (Същи-
ят превод се повтаря два пъти в Премъдрост Соломоно-
ва.) В действителност думата атоп идва от корен 'тп, който 
разгръща парадигмата вяра, истина. (Оттук, през арамейс-
ки, ще се появи молитвената фраза Атеп! или Амин!) Ве-
роятно на метонимичен принцип - след като Бог е обектът 
на всяка вяра, a Hohmah е също вяр(н)а, атоп, тя трябва да 
е била негово творение, най-вероятно дете, но пък нито 
един текст в еврейската Книга не казва, че Бог е родил 
Мъдростта - някои от равините-коментатори говорят за 
Hohmah като за „заварено дете“. Подемайки тази интер-
претация, Бернхард Ланг изгражда картината на една ис-
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тинска семейна идилия, която нарича мит за твореца и 
неговата жизнерадостна дъщеря.22 От втора страна, атоп 
означава и „сръчен работник“: Hohmah е сръчна работни-
ца и следователно трябва някак да е участвала в акта на 
Сътворението, за да има подобно название. По тази линия 
в гръцките преводи се появява терминът architect; Sophia е 
архитект в света, но не на света, както сполучливо настоя-
ват някои изследователи. Българският превод „художни-
ца“, макар и неволно, ласкае женските дарби, но не изглежда 
възможен за концептуалната практика на древноеврейс-
кия мироглед. 

Друга книга, която добавя перипетии в сюжетно-фигу-
ралната система на Сътворението, е Йов\ нека да не пропус-
нем изключителните метафори, с които работи този текст: 

Когато Той даваше на вятъра тегло и намества-
ше водата по мярка, 
когато определяше наредби на дъжда и път на 
гръмоносната мълния, 
тогава Той я видя и я яви, приготви я и още я 
изпита. (28:25-27) 

Йов изрично настоява върху несътворения характер на 
Мъдростта: когато създава света, Бог я вижда готова, ха-
ресва я, подготвя я за мисия и я изпраща на хората. Тя е 
неговият избраник, посланик и говорител; пратеник меж-
ду световете. 

Същата идея се повтаря и в един друг текст, много по-
рядко забелязван от изследователите - Книга на пророк 
Варух. Той е познат само в гръцки превод и не присъства в 

22 „Lady Wisdom била свидетел на Сътворението. По-стара от всички 
неща, тя била малко дете, когато нейният баща направил света. Забав-
лявала се да гледа неговата съзидателна работа точно така, както на-
шите деца изпитват удоволствие да гледат как се събира боклук, как се 
строи стена, боядисва ограда, поправя велосипед...“ Вж. Lang, В. Lady 
Wisdom: A Polytheistic and Psychological Interpretation..., p. 417. 
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еврейския (и в протестантския) корпус на свещената пис-
меност. Произходът му е доста неясен. Варух, Благочес-
тивият, бил ученик на пророк Йеремия и започнал да пи-
ше под негова диктовка още в края на VII в. пр. Хр. Сама-
та книга твърди, че е била прочетена пред общността на 
заточените евреи във Вавилон през 582 г. пр. Хр. Това оба-
че не събужда доверието на повечето модерни изследова-
тели. Твърдението по-скоро се възприема като литерату-
рен похват, който една късна редакция (II или дори I в. пр. 
Хр.) вмества в самото начало, за да легитимира свещена-
та достоверност на цялата книга. Основният текст също 
изглежда написан доста след Заточението, най-вероятно 
по време на Второто царство, и очевидно вече не от про-
рок Варух. Нас ни интересува специално Трета глава, коя-
то съдържа възхвала на Мъдростта, а нейният финал раз-
казва интересни подробности за отношенията й с Йахве: 

Кой се качи на небето, и я взе и свали от облаците? 
Кой премина морета и я намери, и кой ще донесе 
нея - по-добрата от чисто злато? 
Никой не знае пътя й, ни помисля за пътеките й. 
Но Знаещият всичко я знае; Той я откри със Своя 
разум, Оня, Който направи земята за вечни вре-
мена... 
Той намери всички пътища на премъдростта и я 
подари на Своя раб Иакова и на Своя възлюбен 
Израиля. (3:29-32,37) 

Подобно на Йов Варух настоява, че Бог е открил Мъд-
ростта, при това напълно готова за нейната мисия. Мо-
жем да различим дори мотива за търсенето-странст-
ване на героя (the quest). Подобно на фигура от митовете 
и вълшебните приказки Бог прекосява моретата, катери се 
по облаците, за да намери онова, което е по-скъпо от чис-
то злато. Най-близко ми се струва сравнението на Йахве с 
Прометей. И двамата са готови на труден път, за да наме-
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рят най-ценното за земното битие: светлината (на разума). 
Близостта съществува дори в назоваването - Йахве е То-
зи, който знае всичко, а Прометей според самото си име 
умее да предвижда (като провижда в) смисъла на нещата. 

Единственият библейски текст, който казва, че Мъд-
ростта произлиза от Бога и последователно имплицира 
мотива за нейната подчиненост, е книгата на Исус Сирах. 
(Нека да не забравяме, че тя не е част от еврейската свеще-
на Библиотека.) Израилтянин, който живее в Йерусалим 
през първата половина на II в. пр. Хр., Йошуа бен Сирах 
надживява времето благодарение на своя внук, който по-
ловин век по-късно превежда ръкописа на своя дядо на 
гръцки език. Оригиналният текст на иврит се смята изчез-
нал. В гръцката теология книгата става много известна под 
името Ecclesiasticus, въведено през III в. от св. Киприан. 

Йошуа бен Сира живее в Йерусалим, но пише в усло-
вията на неговата силна елинизация към края на Второто 
царство. Борчески правоверен привърженик на йахвизма, 
той изглежда ревностно ангажиран в борба срещу „модер-
ните“ промени на своето време (не на последно място в 
социалното поведение на жените) и политеистичната ми-
тология на гръцкия пантеон. Това би могло да ни обясни 
две от най-специфичните тенденции на неговото писание: 
параноичната подозрителност към жените и стремежа да 
се омаловажи персонално-божественият аспект в присъс-
твието на Hohmah. За Бен Сирах Мъдростта е недвусмис-
лен продукт на Божия разум: 

Той я произведе и видя, измери я 
и я изля върху всичките Си дела. (1:8-9) 

И най-беглият дуотеистичен нюанс е пресечен още в 
зародиша на възможната логика: само „Един е премъдър, 
твърде страшен - седящият на Своя престол Господ“ (1:7). 
Идеята „страх“ се среща много често в книга Премъдрост 
на Иисуса, син Сирахов. Безспорен лайтмотив е фразата, 
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която фиксира премъдростта в страха от Бога (напр. „На-
чало на премъдростта е да се боиш от Бога, 1:15). Трудно 
е да прескочим въпроса защо и от какво се е страхувал 
толкова много ортодоксално религиозният Бен Сира, та е 
било нужно да проектира тревогите си върху различни обек-
ти с маргинален характер, а между тях жените и Hohmah 
съответно в зоните на социалното и сакралното? Този въп-
рос обаче ще трябва да почака друго изследване. 

Един е Господ, когато седи на Своя престол... - този 
образ от книгата на Сирах изглежда убедителен и само-
разкриващ/самозадоволяващ се в своята правоверна ло-
гика. И в същото време, поставен в контекста на другите 
мъдри писания, той придобива полемичен характер; него-
вата убедителност е спор с една идея, която (някъде скри-
то, другаде експлицитно) се е промъкнала и наложила в 
тях. Появила се като („непораснал“ или пасивен) свидетел 
на Сътворението, Hokmah става бързо изкусна помощни-
ца в делата на Бога. Оттук трябва да направим една пос-
ледна (образна и логическа) крачка, за да стигнем до идея-
та paredros: Мъдростта стои редом с (престола на) Бога. 
Текстът, който особено ясно и недвусмислено заявява тази 
идея, е Премъдрост Соломонова, може би затова, че е най-
късен и създаден в силно елинистични условия. Тук лите-
ратурният герой Соломон (епитом на мъдрия цар, който 
знае какво да поиска от Бога) отправя молитва да му „бъ-
де даруван разум“ и да „слезе върху му“ Премъдростта, 
защото: 

Тя въздига благородството си с това, че живее за-
едно с Бога, и Владетелят над всички я е обикнал: 
тя е посветена в тайните на Божия ум и е изби-
рателка на делата Му. (8:3-4) 

В контекста на това обяснение се крие представата за 
Мъдростта като любима и другарка на Бога; в действи-
телност тя изпълнява функции (съжителка, помощница и 
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съветница), каквито изпълнява добрата съпруга в библей-
ския текст. И още в следващата глава молбата ще бъде 
повторена в категоричния образ на paredros: 

Дарувай ми приседналата до Твоя престол пре-
мъдрост и недей ме отхвърля изсред децата Си. 
(9:4, подч. м., М. К.) 

Божественият аспект в присъствието на Мъдростта е 
стигнал до границата, когато някои изследователи започ-
ват да говорят за елементи на дуотеизъм: появата на вто-
ро божество, подчинено на Йахве. Силвия Шроер напри-
мер сравнява Hohmah в нейната роля на paredros с египет-
ската богиня Маат, която се появява редом с Бога-Творец 
като съ-градителка на вселената. И не само тук, в книга 
Премъдрост, където картината е най-експлицитна и ясна. 
Същата представа може да бъде постигната чрез тексто-
логичен и сравнително-религиозен анализ на много по-ран-
ната Притчи. Граматическият формат и стилистичната 
структура на монолозите, в които Премъдростта разказва 
за себе си, според наблюденията на швейцарската библеи-
стка Шроер са много близко до реториката на изказа, ха-
рактерен за Йахве - например в Изход 3 или в дискурса на 
Десетте заповеди. В същото време те са близки до начи-
на, по който говорят за себе си (в саморепрезентативни 
реплики или монолози) древните египетски богове. Към 
този факт бихме могли да прибавим и една особена упот-
реба на името в множествено число: hohmot (от hohmah), 
което се среща в толкова разноредни текстове като Прит-
чи, Сирах и Псалм 49. Това е формата, наречена pluralis 
intensitatis, където „умножаването“ засилва представата 
за авторитет и значение. Тя ни напомня един много важен 
реторически жест на библейската мисъл: думата Elohim, с 
която се назовава Бог над 2500 пъти в цялата Библия, е 
типичен pluralis intensitatis на el (бог); и тук множестве-
ността е използвана като знак за възвеличаване на (оче-
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видно единия) Върховен творец. След всичко това Силвия 
Шроер прави следното заключение: „От формално-крити-
ческа перспектива можем да кажем, че Hohmah говори ка-
то божество или като Бога на Израил“.23 

Потвърждение на нейното обобщение бихме могли да 
намерим и в сюжетното поведение на Sophia според Десе-
та и Единадесета глава на книга Премъдрост Соломоно-
ва. Тук тя е представена като Онзи, който прави историята 
на Израил. Всичко, което познаваме като дело на Бог, свър-
зано със създаването и спасяването на Неговия народ - от 
Адам до завладяването на Обетованата земя - сега е при-
писано на нейната воля. И все пак няма пряка идентифи-
кация на Hohmah като аспект на Върховния бог - текстът 
ясно ги мисли отделно и спазва йерархията на тяхната съ-
зидателна сила. Мъдростта ръководи и насочва това, кое-
то се случва на земята, без да притежава антропо- и кос-
могенетичните умения, характерни за Върховния бог. По-
добна двойна и строго йерархична система, в която се раз-
пределят ролите и функциите на божественото присъст-
вие, е може би най-специфичният белег на paredros в рели-
гиите, съседни на Израил. Възможно е да направим дълга 
поредица от сравнения в посока североизток - към асиро-
вавилонската митология; на юг, към египетската тради-
ция; в контекста на целия палестински район, но по-инте-
ресно и със сигурност по-предизвикателно ми се вижда да 
въведа една друга група теории, които разглеждат извън-
и предбиблейската историческа практика на древния Из-
раил. Все пак си остава фактът, че това, което познаваме 
от свещената Библиотека на еврейската мисъл, е създаде-
но предимно и е окончателно редактирано след Монар-
хията, особено през и след Заточението, когато се консо-
лидира йахвистката религиозна система, а тя, като всяка 
идеология, се старае да утвърди своя (като единствен, без-

23 Scroer, S. Wisdom Has Builr Her House..., p. 27. 
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прекословен) образ на света в противоречие с принципа 
на историческата многобразност. Тук няма да имам пред-
вид и онези теории, които коментират Hohmah като не-
посредствено присъствие и потиснато влияние на някаква 
(по-често чужда, например Изис) богиня. 

Джудит Хадли е една от тези, които разглеждат персо-
нификацията на мъдростта не като опит да се легитимира 
потиснатият култ на някаква актуална след Заточението бо-
гиня, а като „естествена компенсация за изкореняването на 
по-рано съществували богини, например Ашера и Астар-
та“ с общоханаански характер, но много разпространени, 
включително през периода на Монархията, сред народа на 
Израил. Привеждайки в доказателство наличен археологи-
чески материал, Хадли твърди, че около X в. пр. Хр. Йахве 
и Ашера (или Анат) са били свързани в божествена двойка 
с любовни отношения помежду им. Ашера според нея е за-
пазила култа си във всички части на Израил по времето на 
Монархията, след което е започнало постепенното й отх-
върляне, радикално ускорено с реформите от VII в. пр. Хр.24 

Подобна хипотеза защитава и Д. Георги. Мъдростта 
според него е трансформирана от абстрактно понятие в 
персонифицирана фигура с божествен характер, застанала 
редом до Йахве, за да се попълни мястото, заемано в по-
стари епохи от фигури като Ашера и Анат. Само че Георги 
тълкува Hohmah не като съпруга, а като дъщеря на Бога.25 

Това ни напомня отново за вече познатия Герхард Ланг. 
Отвъд мита за жизнерадостната дъщеря, разказан в Прит-

24 Hadley, Judith. From GoddesT to Literary Construct: The Transforma-
tion of Asherah into Hokmah. In: Reading the Bible. Approaches, Methods and 
Strategies. The Sheffield Academic Press, Sheffield, 1997, pp. 360-400. 

25 Georgi, D. Frau Weisheit oder das Rccht auf Freiheit als schopferische 
Kraft. In: Siegele-Menschkewitz, L. (ed.). Werdrangte Vergangenheit, die uns 
bedrangt: Feministische Theologie in der Verantwortung fur die Geschichte. 
Munich, 1988, 243-276. 
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чи 30, той изгражда много по-сложна, археологически и 
палеоетнографскн документирана хипотеза. Според нея 
древната еврейска религия не може да се смята концент-
рирана около едно-единствено божество още от самото 
начало; „движението за единственост“ се появява сравни-
телно късно, навярно през VIII в. пр. Хр., а пророк Осия е 
един от неговите първи разпространители.26 В крайна смет-
ка и без да продължавам с посочването на други подобни 
теории, може би е по-добре да заключа с едно обобщение 
на Карол Фонтен: „Както изглежда, „сътрудничейки“ си с 
образите на познати богини, за да изгради яхвистката и 
подчинена фигура на жената-Мъдрост, Израил е посрещ-
нал своите собствени психологически нужди от женска об-
разност на божественото, без да прави сериозен компро-
мис с патриархалния монотеизъм“.27 

След всичко, което знаем дотук, вече изглежда необхо-
димо да изведа онези конкретни черти, в които Премъд-
ростта като персонифицирана фигура става герой на биб-
лейския текст. Ще започна с Книга на Йов. Удивителната 
уникалност на тази книга и пълната липса на исторически 
алюзии към някакви известни събития правят невъзможно 
дори приблизителното й разполагане в определен период. 
Различните хипотези обхващат време от пет века - между 
700 и 200 г. пр. Хр., като най-много от тях посочват перио-
да непосредствено след Заточението. 

Hohmah се появява в Книга на Йов само веднъж - в 
Глава 28, която представлява истинска ода на Мъдростта 

26 Вж. различни книги и статии на Ланг. Напр. Wisdom in the Book of 
Proverbs: A Hebrew Goddess Redefined. New York, Pilgrim Press, 1986; Fig-
ure ancienne, figure nouvelle de la Sagesse en Pr. 1 a 9. In: Trublet, J. (ed.) 
La Sagesse biblique de I'Ancien au Nouveau Testament. Paris, Cerf, 1995; 
Lady Wisdom: A Polytheistic and Psychological Interpretation..., p. 412. 

27 Fontaine, Carole. Proverbs. In: Mays, J. L. (ed.). Harper's Bible Com-
mentary. San Francisco, Harper and Row, 1998, p. 502. 



Hohmah или Женският разум 307 

и е твърде самостоятелна, вметната, откъсната от сюже-
та, който тече в съседните на нея глави. Неслучайно доста 
изследователи смятат, че става въпрос за независима пое-
ма с химничен характер, вмъкната по-късно (авторство от 
типа „псевдо-Йов“) в целостта на основния текст. Това мо-
же само да потвърди нейната принадлежност към дискур-
са на мъдрото писане, за който говорим в тази глава и в 
чийто контекст става възможна Sophia. 

Мъдростта тук е противопоставена на всичко онова, 
което човек би могъл да постигне с разум и труд. Тя няма 
цена (не се равнява нито на бисер, нито на чисто злато), 
никой не знае къде се намира („Скрита е гя от очите на 
всичко живо“), не може да бъде разменяна за нищо „по 
земята на живите“ и всъщност никой не я е виждал (дори 
Авадон и смъртта). С опитен реторически жест текстът ут-
върждава абсолютната ценност на Мъдростта чрез стройна 
система от отрицания на нейната познаваемост. Тя е всичко 
онова, което човекът не е и няма (да притежава). Кулмина-
цията на този сакрализиращ процес е в твърдението, че 
само „Бог знае пътя й, и Той познава мястото й“. Очевид-
но това е някакво Друго и не-човешко място, някакъв тран-
сцендентален извор на умението за знание. Така Химнът 

- участва в дебата за Мъдростта, който става актуален след 
Заточението, и в същото време успява да намери своето 
място в концептуалната програма на цялата книга, при това 
без да изисква връзка от фабулен тип. Основният проблем 
в Йов може да бъде изразен с въпроса: съвършен/справед-
лив ли е Божият ред? Отговорът се крие в присъствието 
на Hohmah, тъй като тя олицетворява и съвършенството 
(в неговата земна непостижимост), и справедливостта; 
именно в тях има израз нейната не-човешкост. Мъдростта 
не може да бъде „видяна“, защото е абсолютен израз на 
съвършенството и така трансцендира всяка сетивна реал-
ност. В същото време нейното (незримо) присъствие (и, 
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разбира се, вярата в него) гарантира съвършенството на 
земния свят; Мъдростта, с други думи, може да бъде раз-
брана като идеален модел или матрица на (съвършенст-
вото в) Божия ред и по този начин - със себе си - гаранти-
ра неговата наличност. 

Ако Йов разказва „онтологията“ на Hohmah в не-тер-
мини на нейното (не)възможно присъствие, друг и със си-
гурност много късен текст прави съвършено различен ре-
торически жест. Книга Премъдрост (донаречена Соломо-
нова в гръцката теология) влага в устата на своя говори-
тел герой един Химн, разгърнат в две съседни глави, къде-
то Hohmah е твърде пищно, цветисто и многословно пред-
ставена. Още уводната част на това поетическо съчинение 
успява само в два стиха да формулира 21 епитета, за да 
назове природата на Премъдростта: 

Тя е дух разумен, свет, единороден, многочастен, 
тънък, лесноподвижен, светъл, чист, ясен, без-
вреден, добролюбив, бърз, неудържим, 
благодетелен, човеколюбив, твърд, непоклатим, 
спокоен, безпечален, всевиждащ и проникващ всич-
ки умни, чисти, най-тънки духове. (7:22-23) 

Ако вече сте си помислили, че тези епитети звучат не-
привично за трезвата референциалност на древноеврейс-
ката логика, това ще бъде точно така (въпреки всички вол-
ности, които сме в състояние да очакваме от Синодалния 
превод). Дискурсивната ситуация става още по-ясна в сти-
ховете оттук нататък. Сега вече Мъдростта е наречена „по-
подвижна от всяко движение“, тя е „дихание на Божията 
сила“ и „отраз на вечната светлина“. Тази реторика е не-
двусмислено породена в нов културно-исторически кон-
текст и отразява влияния извън кръга на библейската об-
разност до този момент (всъщност Еврейската Библия не 
включва Книга Премъдрост). От една страна, можем да 
разпознаем концептуалния апарат на гръцката стоическа 
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философия с типичните за нея описания на божественото 
като еманация, отражение („отраз“), огледало, мистично 
було... От друга страна, вече сме много близо до прехода, 
който ще се извърши в новозаветния текст. Там Мъдрост-
та изгубва изцяло своя персоналистичен характер и се прев-
ръща в божествен дух; изчезва Sophia, текстът говори за 
рпеита и logos. Но началото на тази промяна, даже на лек-
сикално равнище, е още в Книга Премъдрост, тук вече 
можем да срещнем фраза, която обединява Sophia с рпеита: 
„Светия Духна премъдростта“ (1:5). Много скоро Премъд-
ростта ще изчезне като самостоятелна („женска“) фигура, 
ще потъне изцяло в системата на светата троичност, а „жен-
ските“ функции ще се разпределят между другите фигури. 

От всичко, което знаем дотук, можем - още веднъж и 
достатъчно ясно - да видим, че Hohmah не позволява да 
бъде мислена като единен (още по-малко фиксиран в ня-
какъв символично-смислов модел) старозаветен образ. Тя 
се променя според социално-историческите условия, в кои-
то са създадени различните текстове, подхранва се от раз-
лични не-библейски влияния, има различна теологическа 
мотивация и се проявява в нееднакви реторични режими 
на поетическото въображение. В никакъв случай не съм 
успяла да спомена цялото разнообразие от нейни прояви. 
Така например изцяло непредставен остана онзи любопи-
тен дискурсивен режим, в който Сирах 24 мисли Hohmah 
като „богиня на дървото“ - много древна сакрална фигу-
ра, разпространена в Египет и палестинския регион още 
към края на новокаменната епоха. И все пак, даже попъл-
нени, тези пропуски няма да повлияят върху общото впе-
чатление. Така че по-добре би било да поставя един друг и 
по-общ въпрос: защо именно Мъдростта се оказва в състоя-
ние да компенсира (донякъде) идеологическата ригидност 
на монотеистичния религиозен проект, защо точно тя „на-
бавя“ на библейската текстовост възможността да се мис-



310 Библейската жена 

ли божественото в концептуално променлив режим? Дали 
само затова, че е подчинен, второстепенен и така „по-сво-
боден“, „по-раздвижен“ образ на върховния бог? Или жен-
ската фигуративност, изявена чрез принципа на персони-
фикацията, също има свое значение? 

Създадена в пресечната точка на три парадигми, кои-
то изразяват идеята за „високото второстепенно“ като жен-
ско, човешко и мъдро, Hohmah е фигура със силно транс-
гресивен характер. Вече говорихме подробно за божестве-
ните аспекти в нейното дискурсивно присъствие, след мал-
ко ще споменем и човешките. „Женските“ характеристики 
трудно могат да бъдат разделени от алегоричната образ-
ност на абстрактните качества. Изследователите никога не 
успяват да примирят мненията дали става въпрос за по-
тиснат спомен на някога почитано божество, или за пое-
тически жест: литературната тропа, наречена персонифи-
кация. Hohmah се оказва фигура на прехождането и по-
точно на връзките (на способността за свързване) в една 
дълга поредица от антиномии, която изгражда света (све-
та на текста включително). Симптоматично е и това, че 
много от нейните (старозаветни) качества ще преминат в 
много силно трансгресивната фигура на Исус Христос, не 
на последно място в онези функционални белези, които се 
свързват с „женския“ символизъм (състрадателност, ми-
лосърдие, интуитивно всезнание, жертвоготовност...) на то-
зи образ. Твърде важно следователно е Мъдростта да бъ-
де (символична) жена. Това, от една страна, я поставя в 
подчинена позиция спрямо върховното божество. (Всъщ-
ност никога няма да разберем с някаква точност какви са 
връзките между Hohmah и Иахве: заварено хранениче, обик-
ната дъщеря, съпруга царица или просто работлива по-
мощница в кухнята на небесния свят?) От втора страна, 
така се компенсират някои специфични аспекти на сакрал-
ното преживяване, които остават потиснати в условията 
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на една стриктно монотеистична (андроцентрична) рели-
гиозна система. Женската персонификация, от трета стра-
на, превръща Hohmah в своеобразен любовен посредник 
на отношенията между мъжките лагери в библейския свят. 
Чрез обмена на нейното (силно еротично) присъствие се 
случва процесът на взаимна идентификация между тях. Но 
нека да видим по-конкретно и с примери как става това. 

Човекът, който е най-близо до възможността да усвои 
(някаква част от) Божественото познание (премъдростта), 
е еврейският книжник или учен мъдрец. Групата на книж-
ниците се конституира много рано, още по време на Пър-
вото царство. Отначало това са хора, наречени писари, към 
администрацията на царския двор, които все повече пое-
мат ролята на съветници. Тяхното влияние се засилва много 
след завръщането от Вавилонския плен. Познавайки Зако-
на (или Тора), те започват да го интерпретират и препода-
ват; малко по малко се превръщат в духовни наставници 
на еврейското общество. От тях, към края на старозавет-
ната епоха, се оформя прослойката на равините (ravi озна-
чава мой учител или дори мой господар). Исус ще при-
надлежи към тази група, макар че по-скоро критикува ней-
ните недостатъци; той описва идеалния книжник (ravi) ка-
то законник (напр. Лук. 7:30; 11:45) и закопоучител (Лук. 
5:17). 

В библейския текст фигурата на книжника има и един 
допълнителен символичен смисъл. В способността си да 
разпознава и следва Единия Бог целият Израил се иденти-
фицира с образа на мъдреца-законник; той започва да ем-
блематизира самото умение за живот според законите на 
Учението. Навярно това е и една от причините за високия 
социален статут на книжника. Пророк Варух например пра-
ви едно любопитно сравнение на митологичните поколе-
ния в човешкия свят. Той разказва, че „отначало имаше 
прочути исполини, твърде големи, изкусни във война“. Бог 
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обаче не ги харесва (като всички исполини, да ги сравним 
с гръцките титани, те трябва да са били опиянени от собс-
твената си сила) и ги унищожава заради тяхното „безу-
мие“. Едва тогава се появява „поколението“ на знаещите, 
т.е. на тези, които искат да знаят Закона (Вар. 3:26-28). По 
този начин мъдростта придобива абсолютния смисъл на 
свръхценност в човешкото битие: знанието на Бог е в съ-
щото време знание за живота, източник на живот. Точно 
това казват различни текстове, като използват една мета-
фора с изключително архаичен произход: 

Блажен човек, който е придобил мъдрост, и чо-
век, който е спечелил разум... 
Тя е дърво за живот на ония, които я придоби-
ват... (Притч. 3:13,18, подч. м. - М. К.) 

Фразата, преведена доста тромаво и с някаква срамеж-
лива неяснота като „дърво за живот“, представлява добре 
познатото ни от всички древни религии дърво на живота 
(etz haim на иврит); помним го твърде добре от историята 
на Сътворението. Hohmah е била винаги в „центъра на све-
та“, още от самото начало. Тя е гаранция и символ на не-
говата реалност, затова Притчи ще може да каже с нейни-
те думи: „който ме е намерил, намерил е живот“ (8:34), а 
Варух съветва мъдрия мъж: „Познай де се намира мъд-
ростта... та заедно с това да узнаеш де се намира дълго-
денствието и животът“ (3:14). 

Тук обаче като че ли забелязваме едно любопитно про-
тиворечие. Нима не заради тяхната склонност към знание 
Адам и Ева бяха изгонени от райския свят? Първите хора 
станаха жертва на нетърпението си да вкусят плодовете на 
etz haim, но сега цялата литература на мъдростта се 
занимава с проблема как умният човек би могъл да пос-
тигне същия резултат. Очевидно нещо се е сменило в кон-
цепцията за човека или най-малкото Адам и Ева не са съ-
щите хора като евреите след Заточението. В Битие зна-
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нието (като незнание) е интуитивно вписано в природата 
на човека; човекът е съвършен (подобие Божие), доколко-
то не знае, че знае. Именно разумът (осъзнаването на пот-
ребността от знание) проваля несъзнателната идентифи-
кация на човека с Бога. Изгонването от рая радикално пре-
обръща това положение. Сега вече стремежът към знание 
се оказва (веднъж завинаги) експлициран в природата на 
човека и по този начин той знае, че не знае. Мъдростта 
отново става обект на домогване, но сега вече по напълно 
различен начин. В първия случай: буквално и символично 
поглъщане, инкорпориране на цялата мъдрост; тази лако-
мия по идентификация със сакралното („и ще бъдете като 
богове“, казва змията) бележи най-човешкото качество в 
неговата различност от Бога, чийто модус на съществува-
не е „съм“, а не „искам“. 

Във втория случай мъдростта представлява бавен, час-
тичен, всеотдаен процес на усвояване, а не на присвоява-
не. Човекът се стреми да постигне само някаква част от 
премъдростта, защото в целостта си тя му е абсолютно 
отречена. Еврейският книжник се обучава дълги години, 
започвайки от дете. Титлата учител или ravi по принцип 
не му се дава, преди да достигне възраст от четиридесет 
години.28 По този начин в неговата фигура се извършва 
своеобразна компенсация (символична поправка) на греш-
ката, случила се някога с първите хора. Книжниците са из-
купители на човешкото в еврейското общество. В Исус 
Христос тяхната фигура придобива обобщен и синтетичен 
характер, изгубвайки при това неизбежните недостатъци 
на своята свързаност с битовите обстоятелства на всекид-
невния живот. 

Наистина, в момента, когато книжникът „поправя“ чо-
века, никой вече не си спомня, че не „човекът“, т.е. Адам, 

28 Вж. Gerard, Jean М. Dictionnaire de la Bible. Robert Laffont, Paris, 
1989, p. 1170. 
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пръв изпита потребност от знание, а Ева. Жената по прин-
цип не се допуска до мъдростта, помним, че нейната най-
достойна роля според равините от Талмуда е да поддържа 
материално съпруга си в дълги години на учение извън 
дома. Но дали Ева изчезва напълно - ако не в мисълта, то 
поне във въображаемото на библейския текст? Според мен 
нейната фигура - жена, съпруга, любима - потъва в обра-
за на самото дърво. Макар и на едно много скрито симво-
лично равнище, това е темата за метаморфозата, така добре 
позната йа древния свят. Дървото на живота, Hohmah и 
Ева (ще припомня, че нейното име, Hava, означава майка 
на живота или майка на всичко живо) са три различни 
аспекта на една обща, архаична и синкретична представа. 

Изключително доказателство за това (включително за 
несъзнавания характер на извършената контаминация) ще 
намерим не някъде другаде, а в мизогинистичната книга 
на Бен Сирах. Тук Hohmah е описана като богиня на дър-
вото, тя е едновременно кедър ливански, кипарис, палма, 
трендафилов храст, гиздава маслина, явор, теравинт, лоза 
и т.н. Когато казва: „Пристъпете към мене вие, които ме 
желаете, и се насищайте с плодовете ми“, сякаш прогова-
ря самото дърво на живота (Сир. 24:13-23). И в същото 
време напомня за Ева - не само с познатата метафорика 
на женското тяло (цъфтящо) като градина, но и с богатата 
система от актуални конотации в изображението на мъд-
ростта. Така стигаме до проблема за еротичната Hohmah. 

Цялата литература на мъдростта описва отноше-
нието на книжника, който се учи, към Hohmah като процес 
на желание, копнеж и страст по притежание. В потребност-
та си да изрази това отношение всеки текст изгражда своя 
специфична система на еротичните конотации и символич-
ната образност. 

Безспорно най-поетически съвършена и стилистично 
изискана е системата в най-късния текст - Книга Премъд-
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poст. Страстта на книжника към Мъдростта тук е описана 
в термини на интимното любовно преживяване, с откро-
вено еротичен език. Джон Клопенборг (без да бъде единс-
твеният, който поддържа подобна теза) доказва убедител-
но, че в това отношение бихме могли да открием пряко 
влияние от религията на Изис - древно египетско божест-
во, станало много разпространено в елинизирана Западна 
Азия през последния век пр. Хр. - а тази религия според 
него е притежавала „необичайно еманципиращ характер“29. 

Но все пак не Соломон с неговата Премъдрост, а Бен 
Сирах е авторът, който най-драстично внушава сексуал-
ния аспект в присъствието на Мъдростта, от една страна, 
и завоевателния нагон в желанието за нейното притежа-
ние, от друга страна. Потребността от мъдрост е изразена 
като непосилен копнеж, изгаряща страст, която пека да бъ-
де незабавно и пряко задоволена. Кроткият книжник се 
превръща в безогледен ловец, готов на всички хитрости и 
засади, за да похити Мъдростта. Той е откровен воайор, 
който наднича в прозорците на нейния дом; незадоволен 
любовник, който се навърта край дома на своята недос-
тъпна любима: 

Излизай подир нея като ловец и туряй засада на 
нейните пътища. 
Който се накланя към прозорците и, ще послуша 
и при вратата и. 
Който се навърта близо до къщата й, ще забие 
гвоздей и в стените й, ще постави шатрата си 
край нея и ще обитава в жилището на благата. 
(Сир. 14:23-25) 

Има различни начини, по които можем да прочетем 
тази странна картина. На единия полюс попада перспек-
тивата да я разберем символично - до степента на десек-

29 Kloppenborg, J. Isis and Sophia in the Book of Wisdom. - Old Testa-
ment Review, 75 (1982), pp. 57-84. 
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суализирана алегория, така както християнската й част от 
равинската екзегетика ще разтълкуват аналогичния случай 
с Песен на песните. На другия полюс е феминистичната 
теология, която говори за „грабливата, егоистична мъжка 
сласт“ като „квинтесенция на метафоричната образност“30. 
Тогава ще възприемем спокойно и обобщението, което 
твърди, че „описанието на отношенията между изучава-
щия мъдростта и Sophia в Книгата на Исус Сирах се оказва 
еротизирано по начини, които от време на време преми-
нават границата към порнография“31. Всъщност Бен Си-
рах не казва нищо, което не се е срещало до този момент. 
Доста по-ранната Притчи е положила същия образ на не-
задоволения книжник, който бодърства край вратата на 
Мъдростта: „Блажен оня човек, който ме слуша, като бо-
дърствува всеки ден при портите ми и стои на стража пред 
вратата ми“. Нещо повече. В Притчи Мъдростта (като сим-
волична жена) изразява желанието да вижда мъжа/мъже-
те, които се навъртат край нейния дом. Най-вероятно ста-
ва въпрос за един стереотипен модел на ухажване, който е 
предхождал реализацията на брачната връзка и е бил при-
ет за нормален в социалните отношения на древния Изра-
ил. В „добрите“ случаи той е завършвал с легитимното 
„прилепване“ на мъжа към жената; в „лошите“ се е въз-
приемал като безплоден изблик на мъжката страст. Точно 
така - като вредно и страшно - можем да си представим 
поведението на онзи „човек“, който издебва „безсрамна-
та“ дъщеря край стените на нейния дом (пак според Бен 
Сира), за да почерни честта на баща й, като го направи за 
„гавра на враговете му“ и „притча в града“ (42:11). 

Тук вече трябва да кажем, че Мъдростта се мисли не 
само като символична любима, но и като (евентуална) съп-

30 Schroer, S. Wisdom Has Built Her House..., p. 94. 
31 Пак там. 
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руга на еврейския книжник. Затова няма да ни учуди фак-
тът, че терминологията на нейното усвояване нерядко въз-
произвежда дискурса, в който мъж придобива жена. Осо-
бено добре виждаме изразена тази особеност в „автобиог-
рафичния“ разказ на цар Соломон от Книга Премъдрост; 
този разказ може да бъде разбран като притча за любовта/ 
връзката между идеалния цар и божествената Sophia. 

Историята се подготвя още в детството на съвърше-
ния мъж, тогава, когато той е „даровито дете“ с „добра 
душа“ (8:19), сдвоена с невинно тяло: „при това, бидейки 
добър, влязох и в чисто тяло“, 8:20. (Нека обърнем внима-
ние, че даже в най-късния старозаветен текст все още не 
съществуза идеята за някаква изначална, вродена греш-
ност/греховност на човешкото тяло.) Макар и млад, ра-
зумният Соломон пожелава Мъдростта повече от всичко 
друго на земния свят: „Аз я обикнах и потърсих от млади-
ни, и пожелах да си я взема за невеста и станах любител на 
хубостта й“ (8:2). Наистина ни се налага да мислим симво-
лично, за да не се сетим, че същият съвършен човек обик-
ва и пожелава още хиляда други съпруги. Но затова пък 
той знае много добре какво би могла да му донесе добрата 
и умна жена: тя има „голяма опитност ... знае тънкостта на 
думите и разрешението на загадките, предузнава личбите 
и чудесата и сетнините от годините и времената“ (8:8). И 
ето, неговото решение започва да става действителност: 
„намислих да я взема в съжителство с мене си, като зная, 
че тя ще ми бъде съветница на добро и утеха в грижи и 
скърби“ (8:9); „като дойда у дома си, ще се успокоя с нея, 
защото в нейните обноски няма грубост, нито в съжителс-
твото с нея - скръб, а радост и веселие“ (8:16). 

Много подобна история, при това век и половина по-
рано, разказва и Бен Сира - писател, който обединява в 
своята фигура традиционните функции на книжника с мъд-
реца равин от по-ново време: 
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Бидейки още момче, преди да бях тръгнал да 
странствувам, открито търсех мъдрост в мо-

литвата си: 
пред храма съм се молил за нея и докрай ще я 
търся; като от вида на зреещо грозде 
сърцето ми се радва от нея; ногата ми тръгна по 
прав път; аз вървях след нея от младини. (Сир. 
51:18-20) 

Мъдростта, от своя страна, посреща младите книж-
ници с отворените обятия на майка и съпруга: „И тя ще го 
срещне като майка, и ще го приеме при себе си като цело-
мъдра съпруга...“ (Сир. 15:2). Виждаме, че двете представи 
(майка и съпруга) клонят към функционално преливане, 
когато стане въпрос за „правилна“ женска позиция към мъ-
жа. Младежът, от своя страна, ако е достатъчно мъдър, 
„ще се опре о нея, и не ще се поколебае; ще се прилепи 
към нея, и не ще се посрами“ (Сир. 15:4). Тук трябва да 
обърнем внимание на глагола „прилепвам се“. Това е съ-
щият термин, който Синодалният превод използва, за да 
означи идеалната съпружеска връзка между мъж и жена 
още от зората на Сътворението: „Затова ще остави човек 
баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще 
бъдат (двамата) една плът“ (Бит. 2:24). Както помним от 
Първа глава, този стих представлява синоптична легенда 
с етиологичен характер; той разказва произхода (и смисъ-
ла) на семейната връзка. Ще го видим да се повтаря още 
един път в писанията на мъдростта, макар и вече доста 
усъвършенстван, доста изтънчен в представата за възви-
шеното семейство на идеалното мъжко начало (знанието 
на книжника) и самата (сакрална) потребност от знание 
(Мъдростта). Това е вече Книга Притчи“, тук терминът 
„прилепвам се“ заема аналогична функционална позиция 
в една фраза, описваща Мъдростта: „Високо я цени, и тя 
ще те въздигне; тя ще те прослави, ако към нея се приле-
пиш“ (Притч. 4:8). 
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По всичко изглежда, че в идеята за брачната връзка 
между еврейския книжник и квазибожествената Sophia се е 
възвърнал един от най-архаичните конструкти на мити-
ческото въображение: мистичният брак, hieros gamos. Той 
е добре представен във всички религии, които заобикалят 

древния Израил, и е много типичен за целия Близък Из-
ток, като се започне с Шумерската цивилизация, първата, 
оставила писмени следи в историята на човешкия свят. Ос-

новното значение на символичния hieros gamos винаги е 
било скрито в „желанието на човека да принадлежи към 
света на боговете, да бъде свързан с тях толкова тясно и 

постоянно, колкото е възможно“, твърди Бернхард Ланг.32 

И по-нататък той припомня още един аспект на сформи-
раната „роднинска“ връзка. Тъй като Hohmah (поне спо-
ред Притчи) е дъщеря на Бога, чрез брака си с нея книж-
никът влиза в родствени отношения пряко с Върховния по-
велител - „както посредством учение, така и чрез любовта 
към Lady Wisdom, книжниците участват в божественото 
познание и по този начин - в мъдрото управление на Тво-
реца“33. Идеята за hieros gamos е толкова силна и симво-
лично въздействаща, че се пренася и в християнството въп-
реки натиска за изчистване на езическите реликти. Тук тя 
се проявява сублимирана в представата за мистичния брак 
между Христос и душата на вярващия човек (или Христос 
и земната църква). 

И още един, много интересен аспект на брачната връзка 
не бих искала да подмина, когато говорим за писанията 
на мъдростта. Ако вземем за пример Книга Премъдрост, 
ще видим, че там Hohmah е описана като (идеална) съпру-
га на двама „мъже“, по-точно на два типа библейска „мъж-
кост“. От една страна, тя е преследваната, многожелана 

32 Lang, В. Lady Wisdom. A Polytheistic and Psychological Approach..., 
413. 

33 Пак там, c. 415. 
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любима на мъдрия книжник. От втора страна обаче е не-
двусмислено изречена като paredros - тази, която седи ре-
дом с Бога в очевидната (и традиционна за Египет и Близ-
кия Изток) позиция на богиня съпруга. При това положе-
ние земният мъж може само смирено да моли небесния: 
„прати я от светите небеса, прати я от престола на славата 
Си, за да ми спомага в трудовете ми...“ (9:10). Макар и с 
божествен произход, Hohmah споделя една важна характе-
ристика на земната женскост: тя може да бъде разменяна 
в пазарната икономия на мъжките отношения. Бог и него-
вият посредник (мъдрецът книжник) споделят общото тя-
ло на Мъдростта; нещо повече, именно двустранната соб-
ственост върху това (многожелано, многополезно) тяло ста-
ва знак (и залог) на връзката между тях, на възможността 
за безпроблемна (сакрална) идентификация. 

Остава още една посока на критическо разсъждения, в 
която ми се струва задължително да се отклоним, без оба-
че да сме изчерпили богатата тема за библейската Мъд-
рост. Изследователите на еврейската религиозна писме-
ност са обединени около идеята, че сред най-значимите 
теологически постижения на древните книжници, дори пов-
ратна точка в съществувалата до онзи момент традиция, е 
идеята да се свърже (идентифицира) Тората с Hohmah. На-
истина, възможността за подобен съюз може да бъде от-
крита и по-назад, още във Второзаконие. Там Мойсей оп-
ределя „наредбите“ и „законите“, които му са предадени 
от самия Бог, като „мъдростта“ и „разума“ на Израил пред 
всички други народи, вярвайки, че народите, „като чуят за 
всички тези наредби, ще кажат: само тоя велик народ е 
мъдър и разумен народ“ (Втор. 4:6). 

Бегло загатната в Петокнижието, идеята се появява, 
вече детайлно разгърната, в книгата на Исус Сирах. В съ-
щия монолог от глава 24, където Hohmah говори с езика на 
„дървесна богиня“, можем да прочетем, недвусмислено 
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формулирана, нейната собствена идентификация с книга-
та на Мойсей: 

Всичко това [има се предвид самоописанието на Мъд-
ростта] е книгата на завета на Бога Всевишни, 
законът, който Мойсей заповяда като наследие 
на събранията Иаковови. (24:25-26) 

И по-нататък: този закон „насища с мъдрост“, „той 
изпълва с разум“, „той разлива учение“... (24:27-29). Hohmah 
е сведена до хипостаза на Закона, черна дъска, върху която 
са изписани думите на Мойсей. Сега вече тя няма собст-
вен дом със седем дялани стълба (както в Притчи 8), къ-
дето да кани мъжете на Израил; сега тя свиква „събрание“ 
в храма, т.е. в Божия дом, и изпълнява далече по-скромна-
та роля на свещеник посредник в отношенията между Гос-
под и неговия народ. Промяната, въведена от Бен Сирах, 
полага една упорита тенденция в мисълта на по-нататъш-
ните еврейски интерпретатори. Сред причините за нейния 
успех е недвусмислено патриархалният характер на наме-
реното идеологическо разрешение, макар че то се постига 
не без насилие върху всички разкрепостяващи, разширя-
ващи, модернизиращи, диалогични, интеркултурни тенден-
ции, свързани с фигурата и употребата на еврейската 
Hohmah. Като резултат образът чувствително се стеснява 
и догматизира, а неговият родов характер изчезва във фик-
сацията на алегоричния смисъл. Монотеизмът на Бен Си-
рах е изключително и ригидно патриархален. Символич-
ната женскост на Hohmah се превръща в отправна точка 
за потискане и деградация на нейната символична пози-
ция. Съвсем логично в Новата ера и според талмудическия 
midrash някогашното божество ще става все по-малко „же-
на“ и все повече хипостаза на (мъжката) мисъл. 

Тази тенденция към обезродяване и обезтелесяване на 
древната Hohmah се пренася от зоната на свещената пис-
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меност в традиционната - както еврейска, така и христи-
янска - библейска интерпретация. Фигурата на Мъдрост-
та се разбира най-често като реторичен, дори литерату-
рен похват - алегория или персонификация. Така напри-
мер християнските теологически операции могат да бъдат 
обобщени в стремежа им да обезплътят и лишат от женст-
веност еврейската Hohmah, като я препратят в „средния 
род“ на свещеното слово; тя става родово неутрално (ne-
uter, нито едното, нито другото) присъствие и понятие. Ста-
розаветният текст обаче не мисли „неутрално“, най-мал-
кото защото неговата идеология е силно фиксирана в пот-
ребността да се разбира светът антиномично, в двойки по-
нятия с противопоставен (включително родово противо-
поставен) смисъл. За да може да бъде описана като на-
същна за сакралната идентификация на човека, Hohmah 
трябва да бъде не-човешка (в този случай мъжът е „чове-
кът“). От втора страна обаче, за да бъде оразличена от аб-
солютната божественост на Върховния повелител, тя тряб-
ва да бъде и не-божествена, т.е. разколебана в атрибутив-
ността на свещената власт. И така тя се оказва в единстве-
ната възможна за нея позиция, която я прави не-човешка и 
не-божествена едновременно: мъдростта се явява (като) 
жена. 

Сега вече можем да разберем защо успява да побере у 
себе си толкова разноредови, даже взаимно непоносими 
характеристики на представите за жена: идеална съпруга, 
мъдър съветник, източник на милост и разум, но в същото 
време гръмогласна съблазнителка, която предизвиква вни-
мание с познатите маниери на блудница и „чужда жена“. В 
нейния образ старозаветната писменост успява да постиг-
не известна реформа на ригидния патриархален монотеи-
зъм, без да опитва революционни похвати и без да излиза 
от традицията на моралистично-алегоричния тип религиоз-
но изображение. Във фигурата на Hohmah кулминират тен-
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денциите към универсализъм и „окултуряване“ на еврейс-
ката мисъл в гръко-елинистичен контекст; тук се пресичат 
влияния от митологичните традиции на целия палестинс-
ки регион, на Египет и на останалите семитски култури. 
Този опит обаче да се обогати религиозният мироглед, да 
се отвори свещената писменост към възможността за „мул-
тикултурален диалогизъм“ остава ограничен, частичен и 
на практика изчезва от живота на Израил с началото на 
Новата ера. Женският символизъм на една (почти) божест-
вена фигура остава повече като предизвикателство към бъ-
дещите интерпретатор(к)и, отколкото като исторически 
опит да се внесат промени в системата на патриархалния 
мироглед. 



С ШИРОКО ОТВОРЕНИ о ч и 
Пророкът и магарицата 

Книга Числа разказва събитията на Изхода за период 
от 40 години: от напускането на Синайския полуостров до 
навлизането в Обетованата земя западно от река Йордан. 
Нейното заглавие, еднакво във всички християнски изда-
ния, идва от различните изброявания, числени прегледи и 
количествени оценки, които съдържа текстът. По тази при-
чина Септуагинтата я нарича Arithmoi, а по-късно Вул-
гатата - Numeri, макар че еврейската традиция я означа-
ва или с първата, или с четвъртата дума на самия текст. 
Във втория - и по-съвременен случай - книгата присъства 
като Bamidbar или В пустинята - заглавие, което много 
точно изразява изключителното географско единство на 
действието: тук наистина всичко се случва в пустинята. 

Религиозната традиция приписва Книга Числа - как-
то и цялото Петокнижие - на Мойсей, но не е трудно да 
видим нейния очевиден характер на компилация от доста 
различни и разноредни дискурсивни усилия. Една част от 
текста е наистина архаична: това са инкорпорирани в ця-
лото яхвистки и елохистки документи от IX-VIII в. пр. Хр. -
същата традиция, която подхранва първите две книги на 
Петокнижието. Основната част от текста обаче, заедно 
с работата по събиране, редактиране и нормативизиране 
на наследените източници, е извършена доста по-късно от 
книжниците на Заточението и след Завръщането, през VI и 
особено през V в. пр. Хр. Разказвам всичко това, защото 
ще бъде важно да видим как въвеждането на стриктен сак-
рален код метафоризира събитията, за които ще стане въп-
рос, и превръща в чудо (с ясни идеологическо-моралис-
тични акценти) онова, което навярно е било по-“нормал-
на“ проява на архаичното мислене от митично-магически 
тип. 



С широко отворени очи 325 

Нашата история се намира в третата (и последна) част 
на Книга Числа. След като са изтърпели тежкото наказа-
ние да обикалят пустинята на Синай, докато умрат всички 
представители на безверните поколения, колоните на Из-
раил, все още предвождани от Мойсей, навлизат в земята 
Моав, която се простира на изток от Мъртво море и про-
дължава нагоре по делтата на река Йордан. Нахлуващите 
евреи спечелват две поредни битки с местните аморейски 
владетели. Това кара Валак, цар на Моав, да се стресне и да 
предприеме решителни действия за защита на своето цар-
ство, след като вече си е осигурил пълна подкрепа от стра-
на на съседното (и еднакво заплашено) мадиамско племе. 

И тъй като моавци и мадиамци ще бъдат строго санк-
ционирани с въвеждането на религиозния код след Зато-
чението (именно събитията, за които предстои да разка-
жем, ще послужат за „историческа“ мотивация на този под-
ход), нека да видим кои всъщност са те? Най-кратко каза-
но, първи братовчеди и даже полубратя на Израил. Пра-
родителят на моавците (или моавитците) е Моав, един от 
двамата синове на Лот (племенник на Аврам), заченати в 
съчетанието с двете му дъщери. Мадиамците са още по-
близки роднини - те произхождат пряко от Аврам и него-
вата втора съпруга Хетура или Цъфтящата. Патосът, с кой-
то книжниците след Заточението потискат и делегитими-
рат древните връзки на еврейската кръв, може да бъде обяс-
нен единствено с потреса от историческата катастрофа и 
с произтичащата от нея параноична идея за „абсолютна-
та“ етническа чистота, много далече от внушенията на 
древните източници с примитивно-религиозен характер. 

Но нека се върнем към нашата история и видим какво 
е намислил моавският цар Валак, за да спре нашествието 
на племето, предвождано от Мойсей. Той изпраща делега-
ция от свои и мадиамски старейшини далеко на север, в 
град Петор, който се е намирал чак на Ефрат, в Горна Ме-
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сопотамия, при очевидно много известния за своето вре-
ме арамейски пророк Валаам - ,,un devin de grand reputa-
tion“, както казват френските коментари. Делегацията мо-
ли пророка - срещу много щедра отплата - да отиде с тях 
в „степите на Моав“, за да (им) прокълне израилското пле-
ме и така да осигури разгрома на неговите военни амби-
ции. Подобно решение може да ни се стори абсурдно, но 
то само доказва автентизма на яхвисткия източник, вмес-
тен в Книга Числа. Една от функциите на древните ма-
гьосници и пророци е била да осигуряват благоденствието 
на своята общност, като проклинат нейните врагове. „Про-
рок на нещастието“ е, от една страна, този, който предри-
ча идващите беди (както постъпват „писмените“ библейски 
пророци, като започнем с Амос и Осия); от друга страна 
обаче и този, който е способен да причини бедите със слово 
и действие. В профетичните книги на библейския текст мо-
жем да срещнем поредица от предсказания срещу съдбата 
на различни народи, намесили се в историята на Израил. 
„Несъмнено е, че те произхождат от ритуалите, извършва-
ни в навечерието на битки, когато нещастието на врага е 
осигурявало спасението на своето царство“.1 Точно такъв е 
примерът с пророк Исайя, който предрича разгрома на аси-
рийския цар Сенахирим, стегнал Свещения град в тежка об-
сада. Още същата нощ Ангел Господен поразява 185 хиля-
ди войници в асирийския стан, а малко по-късно самият 
Сенахирим е убит от своите синове (4 Цар. 19:20-34). 

Библейският герой Валаам принадлежи към категория-
та на най-ранните пророци, hommes de parole et d'action, 
казват френските коментари - институция, тясно свързана 
с царския двор, с доста неясни граници между ролите на 
магьосника, предсказателя и тълкувача на сънища. Старо-
еврейският текст използва термина navi, който Септуагин-

1 Bordreuil, P., Franfoise Briquel-Chatonnet. Le temps de la Bible. 
Gallimard, Paris, 2000, p. 306. 
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тата превежда с prophetes и така всъщност въвежда гръц-
ката концепция за пророк и пророчество. В своя „ивритс-
ки“ смисъл думата navi е тясно свързана с идеята за призо-
ваване в нейните два възможни аспекта (като действие с 
активен и с пасивен характер). Пророкът може да бъде при-
зован (избран, повикан) от Бог или да призовава другите 
хора към някакво поведение според желанието на Елохим.2 

Библейската фигура на пророка, трябва да отбележим 
също така, е част от древната профетична традиция, раз-
пространена в Близкия Изток. Вярно е, че тя претърпява 
промени под натиска на историческите събития и социал-
ните обстоятелства, специфични за Израил след VIII в. пр. 
Хр., че става все по-малко институционална (в политически 
смисъл) и все по-силно зависима от способността за лична 
харизма. Макар и по-древен, арамеецът Валаам също не е 
лишен от харизма; неговата известност се е простирала в 
изключително голям (за онези условия) регион; достатъчно 
е да споменем, че пратениците на Валак трябвало да изми-
нат 600 км само за да стигнат до него. Освен всичко това 
той може би наистина е бил историческа личност, за което 
можем да съдим по един особен археологически документ. 

В Деир Алла, по горното течение на р. Йордан (в днеш-
на Йордания) като по чудо се е запазил надпис от VIII в. 
пр. Хр. Върху стената на една от местните сгради, написа-
ни с мастило, разположени по подобието на страница, в 
рамка и с подзаглавия, на местен език, близък до староев-
рейския, се намират думите на Валаам, изречени (и) спо-
ред Книга Числа.3 Остава ни да добавим това, че арамей-
ският произход сближава пророка с патриарха Аврам, още 

2 Пак там, с. 292. 
3 Вж. Lemaire, A. Les transcriptions de DeirAlla el la litterature arameenne 

antique. CRAI, 1985, pp. 270-285; Hoftijzer, J., G. Van der Kooij (eds.) The 
Balaam Text from Deir Alia Re-evaluated. Brill. Leyde, New York, Copen-
hagen, Cologne, 1991. 
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повече, че Петор е важно място по пътя, който минава Ав-
рам надолу, от Месопотамия към Ханаан. От всички тези 
подробности бихме могли да заключим, че Валаам е сим-
птоматична фигура с толкова-свой-колкото-чужд характер 
в библейския текст. Типичното отношение в подобни слу-
чаи е силно амбивалентно, то се колебае между приемане-
то и неприемането, идеализацията и хиперболичното от-
рицание, възхвалата и позора. Точно такъв е библейският 
Валаам. Текстът заема неговата репутация и неговата из-
вестност, за да легитимира историческата правдивост на 
разказа, но в същото време дописва своя герой в светли-
ната на непочтени действия с неясни мотиви, в противо-
речие с интересите на еврейското племе. И накрая, разби-
ра се, го наказва със смърт. Но нека да видим по-конкрет-
но как протича самата история. 

Моавската делегация, натоварена с дарове, намира Ва-
лаам и му предава заръката на Валак. Като човек, вещ в 
сложните отношения с боговете обаче, той не им дава вед-
нага отговор, а през нощта се съветва с Иахве и получава 
съвет да откаже на пратениците. Те се прибират в Моав, 
но скоро пристигат отново - още по-видни старейшини с 
още по-скъпи дарове. Цялата мисия предполага да са из-
минати около 2400 км. в езда нагоре-надолу по течението 
на р. Йордан. Това безспорно е легендарен жест, точно та-
къв, какъвто изглежда и гордият отговор на пророк Валаам: 

... да ми дадеше Валак и къщата си, пълна със 
сребро и злато, не бих могъл да престъпя 
заповедта на Господа, моя Бог, и да извърша 
нещо малко или голямо (по свой произвол). 

Не е трудно да предположим, че арамейските племена 
са имали собствени божества, различни от еврейския Ело-
хим. Редакторите са дописали фрази като „Господа, моя 
Бог“; в съчетание с авторитета на един чужд пророк това е 
засилвало впечатлението за високата репутация и могъ-
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ществото на Йахве. Според друг вариант на интерпрета-
ция думата Господ (Elohim) е използвана в нейното ориги-
нално значение на иврит, където е в множествено число 
(богове): Валак не иска да престъпи заповедта на „моите 
богове“. 

В своята втора нощна среща с пророк Валаам Господ 
най-недвусмислено изрича думите: „ако тия люде са дош-
ли да те викат, стани, иди с тях; но прави само това, което 
ще ти казвам Аз“ (Числ. 22:20). Разумно послушен, на сут-
ринта Валаам оседлава ослицата си и поема към страната 
Моав. Бог обаче си има свои и не-разумни мотиви на по-
ведение: 

И разпали се Божият гняв, задето той тръгна, и 
застана Ангел Господен на пътя, за да му попре-
чи. Той яздеше на ослицата си, и с него двама 
негови слуги. 
Ослицата видя Ангела Господен, застанал на пъ-
тя с гол меч в ръка, и се отби от пътя и тръгна 
по полето, а Валаам начена да бие ослицата, за 
да я върне в пътя. 
И застана Ангелът Господен на един тесен път 
между лозята, дето имаше ограда и от едната 
страна, и от другата страна. 
Ослицата, като видя Ангела Господен, притисна 
се към оградата, та притисна о оградата нога-
та на Валаама; и той начена пак да я бие. 
Ангелът Господен пак отмина и застана е тесни-
ната, дето нямаше накъде да се отбие нито на-
дясно, нито наляво. 
Ослицата, като видя Ангела Господен, легна под 
Валаама. Разгневи се Валаам и начена да бие ос-
лицата с тояга. 
Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя 
продума на Валаама: какво ти сторих, та ме би-
еш ето вече трети път? 
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Валаам каза на ослицата: задето се поруга с ме-
не; да имах в ръка нож, сега те бих убил. 
А ослицата каза на Валаама: не съм ли аз твоя-
та ослица, която ти яздиш отначало и доднес? 
Имала ли съм навик тъй да ти правя? Той отго-
вори: не. 
И отвори Господ очите на Валаама, и той видя 
Ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в 
ръка, поклони се и падна ничком. (22:22-31) 

Предпочетох да цитирам вместо да преразказвам та-
зи история, защото е много синкретична и почти всяка ду-
ма/фраза има важно значение. Жанрът е притча, но сю-
жетните похвати са приказно-легендарни, особено трой-
ното повторение на една и съща повествователна ситуа-
ция. Доминира метафората на пътя. Всяка ситуация го пред-
ставя в някакъв специфичен отрязък, в образността на кон-
кретни препятствия (път през полето, в теснината, затво-
рен между огради), но като цяло това е житейският път, 
пътят на всеки човек пред очите на Бога. Общият смисъл 
става особено ясен в последните думи на Ангела: „защото 
пътят ти не е прав пред Мене“. 

Мотивите в поведението на Йахве изглеждат рацио-
нално необясними. Само едно изречение, след като съвет-
ва пророка да тръгне, Бог го пресреща гневно, „с гол меч 
в ръка“, готов да му вземе живота („ако да не беше се от-
бивала [ослицата] от Мене, щях да те убия...“). Логиката на 
разказа очевидно не трябва да бъде търсена в зоната на 
конвенционалния разум. Ако следваме принципите на при-
казния сюжет, срещата изпълнява функциите на препятст-
вие-изпитание. Мислена в термините на един митологи-
чен модел, тя представлява инициаторен момент, ситуа-
ция с прагов (или граничен) характер, която трябва да пре-
включи постъпките на героя в нов (религиозно-яхвистки) 
режим. Целият епизод ни напомня за нещо, което вече поз-
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наваме: нощната среща между Бог, Мойсей и неговата съп-
руга (от племето на моавците впрочем) Сепфора в Изход 
4. Намек за подобно сравнение между двата разказа бихме 
могли да открием и в произхода на Валак. Той е наречен 
„Сепфоров син“, като името Сепфор очевидно е мъжки ва-
риант на по-познатата Сепфора. И в двата случая енигма-
тиката на примитивната логика се трансформира от текс-
та в инерция на по-късната теологична интерпретация. Епи-
зодът от Книга Изход укрепва задължителността на ри-
туала обрязване, а епизодът в Числа позволява да се изг-
ради „психологическа“ и „историческа“ мотивация на пос-
ледвалите събития. 

Психологическият аспект вмъква идеята за някакви не-
ясни, нечисти, неизразени до този момент съображения на 
пророк Валаам, свързани както с чуждия му (извън-изра-
илски) произход, така и с щедрите обещания на Валак. Точ-
но тази линия на съмнение (вече превърнато в убеденост) 
ще подеме новозаветният текст. Там ще срещнем (споме-
на за) древния арамейски пророк само в отрицателен план; 
той става епитом на подкупен човек, прототип на продаж-
ника, предходник на Юда. Апостол Петър го врежда сред 
лъжепророците и лъжеучителите: „Восоровия син Валаа-
ма, който обикна неправедна заплата, но биде изобличен 
за беззаконието си: безсловесната подяремница прогово-
ри с човешки глас и възпря безумието на пророка“ (2 Петр. 
2:15-16). Апостол Йоан, като пише до „ангела на пергам-
ската църква“, не пропуска да го смъмри, макар и добро-
желателно, за някои пропуски в работата с църковното пас-
тво: „Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там 
някои, които държат учението на Валаама, който учеше 
Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идо-
ложертвено и да блудствуват“ (Откр. 2:14). 

Тук, в Откровение, виждаме ясно и историческия ас-
пект на епизода с пророк Валаам. Без да изгражда цялос-
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тен разказ, Книга Числа подхвърля твърдението, че имен-
но той е дал на моавския цар един коварен съвет: вместо 
да воюва по разорителен начин с еврейското племе, Валак 
го оставя да си живее мирно в земята Моав, като дори 
насърчава браковете на млади евреи с моавски и мадиам-
ски момичета. Оттук нататък жените поемат щафетата на 
греховното изкушение: те подвеждат мъжете си да се кла-
нят на местното божество Ваал-Фегор, да ядат забранени 
храни и да блудстват в идолопоклоннически жертвени ри-
туали. Следва поредният гняв на еврейския Йахве; напраз-
но бихме очаквали, че текстът ще пощади и пророк Вала-
ам. След като вече е казано, че той „се завърна в земята 
си“ (24:25), седем глави по-нататък идва новата версия, спо-
ред която Валаам е убит с меч от еврейските воини заедно 
с петима мадиамски князе (31:8), повторена в Книга Иисус 
Навин (13:22). Тази развръзка изглежда доста по-късна ре-
дакция, вставена в другата част на историята, сглобена от 
елохистко-яхвистки материал. Нейната цел, както изглеж-
да, е била да скрепи мотиви на „историческото“ повество-
вание (вината на моавци и мадиамци) и по този начин да 
се легитимира принципът на стриктната ендогамия, въве-
ден по времето, когато се сглобява и редактира Книга Чис-
ла. Подобен принцип очевидно не съществува във възгле-
дите на разказвача-второзаконник, той се налага с рефор-
мите на Ездра и Неемия след Вавилонския плен. 

Имам обаче и още една хипотеза. Това, което особено 
разгневява библейския говорител и го кара да изобрети 
жестоката отмъстителност на Йахве като исторически факт, 
е не просто фактът на смесените бракове, а цялостното 
одомашняване на Израил сред местните племена. Подоб-
на картина на усядането (още преди да е започнала истин-
ската битка за Ханаан) би била изцяло в противоречие с 
официалния образ на Похода като сакрална задача и най-
висока историческа цел. 
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Тук би било интересно да споменем теорията на два-
ма френски изследователи, съвременни историци на биб-
лейското време - Пиер Бордрьой и Франсоаз Брикел-Ша-
тоне. Те развиват идеята, че завладяването на Ханаан, та-
ка както е описано в Книга Иисус Навин, т.е. като гигант-
ска военна операция, в която участва целият Израил, пред-
ставлява релиозно-политически разказ с митологичен ха-
рактер, създаден с много по-късна дата и слабо свързан с 
реалността на историческите събития.4 Нито наличието на 
някакъв вид археологически доказателства, нито модер-
ната херменевтика на библейския текст биха могли да до-
кажат, че навлизането в Обетованата земя е имало воен-
но-агресивен характер. То по-скоро е представлявало ба-
вен процес на мирно усядане, в който различни части са се 
откъсвали от първоначалната цялост на номадския Изра-
ил, разпръсвайки се из по-плодородните територии на ха-
наанския регион, най-напред източно и после западно от 
река Йордан. „Съставителите обаче, трансформирайки 
обикновените актове на съвместен живот във военни опе-
рации с огромен размах, са изразили своята „идеология 
на завладяването“. Логично е да си зададем въпроса за-
що? Какво е мотивирало тяхната дискурсивна практика? 

Завладяването на нова (още повече на една „обетова-
на“, божествено обещана) земя представлява важен момент 
в митологията за „раждането на народа“ като събитие със 
сакрален характер. „Редакторите са искали преди всичко 
да кажат, че притежанието на Ханаанската земя е било плод 
на едно божествено решение, а не обикновена случайност; 
че тази земя е била именно Обетованата земя и че въпреки 
дълбоката древност на ханаанската цивилизация легитим-
ността в притежанието на земята все пак е била на страна-

4 Вж. по-подробно Първа глава, L'apparition d'un peuple, във вече 
цитираното изследване на Р Bordreuil et Fr. Briquel-Shatonnet, Le temps 
de la Bible, pp. 23-62. 
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та на Израил.“5 Освен този тип религиозно-етническа мо-
тивация съществува и още по-древният митичен модел на 
противопоставянето между „уседнали и номадски наро-
ди, между земеделци и скотовъди; неизбежен, защото е 
структурен, антагонизъм между вкоренени и мигриращи 
групи“; неговият характер е „универсален“, неговият про-
изход - от „незапомнени времена“; той предхожда всеки 
текст, всяка цивилизация с някаква форма на писменост.6 

Ако си позволим да приемем хипотезата Бордрьой-
Шатоне, изцяло или частично, ще можем да прочетем гне-
ва на библейските съставители като форма на съпротива 
срещу следите/свидетелствата на други разкази, очевидно 
изтласкани далече от рамката на свещения корпус. Отво-
рилите се липси в дискурсивната мотивация, от друга стра-
на, са породили потребността от запълване на повество-
вателното пространство с нови фрагменти и епизоди (как-
то в нашия случай финала на случката с Валаам). Крайна-
та цел е била да се създаде завършена теология на истори-
ческия произход. Така бедният арамейски пророк не успя-
ва да се завърне в страната си, въпреки че изобщо не из-
пълнява поръчката на моавския цар и по тази причина ед-
ва ли би могъл да му стане личен съветник. 

Ако за края на Валаам Книга Числа разказва две мно-
го различни версии, нищо не научаваме за съдбата на дру-
гия главен герой в епизода, който цитирах - многостра-
далната, вярна ослица. Тя очевидно не успява да се помес-
ти в пространството на историческите събития, защото е 
фигура на двойната маргиналност: животно (и) в женски 
род. Имам обаче и друго, по-нестандартно обяснение за 
тази нейна невидимост. Магарицата не споделя трагична-
та участ на своя господар, защото е пощадена от библей-

5 Пак там, с. 51. 
6 Пак там, с. 49. 
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ския текст, точно така, както казва Ангелът на пророк Ва-
лаам: „щях да те убия, а нея щях да оставя жива“ (22:33). 
Заслужава си да помислим по-внимателно върху алтерна-
тивата на това обяснение. 

Магарето е много важно животно в Близкия Изток през 
древността, всъщност едно от трите най-важни (заедно с 
овцата и вола) и единственото, подходящо за езда между 
тях. Яздено или натоварено, то е било крайно необходимо 
на местните племена с номадски или полуномадски харак-
тер. Докъм X в. пр. Хр. на неговия гръб се е осъществявал 
основният транспорт на хора и стоки из региона. Неслу-
чайно като разпространена мярка за вместимост се е из-
ползвала възможната натовареност на едно магаре (hamor 
на иврит; казвало се е буквално „едно магаре“, „две мага-
рета“ и т.н.). За това колко е „побирало“ едно магаре бих-
ме могли да съдим от пасаж, разположен във Втора книга 
Царства. Там Сива, неверният слуга на Мемфивостей, се 
опитва да спечели благоволението на цар Давид, като се 
появява пред него с две магарици, натоварени максимал-
но с подаръци: „двеста хляба, сто вързопчета сухо грозде, 
сто низи смокини и мях вино“ (16:1). 

Патриарсите от библейския текст, особено в периоди 
на благоденствие, нерядко са описани като притежатели 
на магарета. Язденето на тези животни (поне в западно-
семитските общества през второто хилядолетие пр. Хр.) е 
имало царствени конотации, както свидетелстват плочки-
те с клинообразно писмо, намерени в Тел Харири, древ-
ния град Мари. Ясни следи от това отношение са запазени 
и през първите векове на новата ера. Двама от евангелис-
тите в Новия Завет представят Исус, влизащ в Йерусалим 
(точно преди да завърши мисията си на „юдейски цар“), 
яхнал магаре - всъщност ослица според Матей, „осле“ спо-
ред Йоан. Във всеки случай категорично трябва да кажем, 
че фигурата на магарето/магарицата в Стария Завет не носи 
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онзи пейоративен нюанс (глупаво, упорито животно), кой-
то ще придобие по-късно в рамката на европейски-хрис-
тиянските възгледи за света. 

Вече знаем добре, че разказът за пророк Валаам пред-
ставлява вместване на по-архаичен текст в дискурсивната 
цялост, известна като Числа. А това на свой ред означава, 
че в него могат да съществуват следи от примитивното 
магическо отношение на човека към природата, включи-
телно към животинския свят. Такива следи впрочем ще 
срещнем на много места в по-ранните книги на староза-
ветния корпус, както и в навиците/възгледите на староев-
рейското общество, представени там. В тези възгледи жи-
вотните се третират като нормални участници в живота 
на общността, те подлежат на част от законите, които рег-
ламентират социалното битие, одухотворени са и в пове-
дението им прозират ясни антропоморфни следи. (Най-
силният пример в тази насока е змията от Битие.) Така 
например бихме могли да научим някои показателни под-
робности за отношението към воловете. В събота те тряб-
вало да се напоят добре и да се оставят без работа през 
целия ден (това е законът за съботата, Шабат); не се раз-
решавало да им се връзва устата, когато вършеят; загубе-
ни волове непременно трябвало да се върнат в семейство-
то на стопаните, тъй като са се смятали част от него... Виж-
даме как домашните животни се третират по аналогия с 
човешките същества; очевидно става въпрос за реликти 
на първобитния анимизъм, на онова магическо отноше-
ние към природния свят, в което животните са не само пъл-
ноправни участници в човешкото битие, но даже тотеми 
или свещени родоначалници на отделни групи и племена. 

Според елохистката версия на Сътворението „земни-
те зверове“ са създадени чак на петия ден, непосредствено 
преди да бъде създаден човекът; така в новата йерархия на 
духа (одухотворяването на природния свят) те заемат вто-
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рото място след него. Но тази версия е сравнително къс-
на, тя е почти съвременник на редакцията, която сглобява 
Книга Числа. Още по-древен ми се струва произходът на 
един друг дискурсивен факт, който дълго време изпълва-
ше с рационално безсилие желанието ми да разбирам биб-
лейския текст. Книги като Съдии и Царства (т.н. „второ-
законна история“) упорито разказват следната ситуация: 
всеки път, когато „синовете на Израил“ спечелят военна 
победа и разорят някое местно племе или превземат ня-
кой град, те подлагат на поголовно изтребление с меч хо-
рата и животните, намерени в него. От гледната точка на 
модерната логика подобна постъпка е лишена от всякакъв 
разум. Добитъкът е ценно притежание за номадските пле-
мена в Близкия Изток, той се отглежда бавно и би трябва-
ло да представлява обект на завладяване и опазване вмес-
то на разхищение. 

Чак след известно време съобразих, че тази ситуация 
не може да бъде четена от гледната точка на (моя) съвре-
менен разум и дори не само като типична хипербола на 
приказното разказване. Архаичната мисъл третира одо-
машнените животни като част от човешката общност, ка-
то (особена) група сред тези, които живеят заедно в някак-
во място. За нападателите номади „добитъкът“ е част от 
дома/града на победения враг, той подлежи на „затрива-
не“, така както се изтребва наведнъж целият „дом“ (т.е. 
всички роднини) на някой свален цар. Това, което подле-
жи на изчезване, е духът (силата) на дома, а той се споделя 
от всичко живо из него според анимистичните възгледи за 
света. 

Наистина, животните не са равноправни участници в 
бита на един колектив дори според архаичните „докумен-
ти“, инкорпорирани в целостта на библейския текст. Те по-
скоро могат да бъдат разбрани в термини на социалната 
маргиналност, като една от всички непълноценни групи в 
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еврейското общество. Кой друг обаче принадлежи към то-
зи лагер на второстепенната човешкост? Въпросът очевид-
но има доста реторичен характер, но нека все пак се обър-
нем за помощ към още една от типичните ситуации на ста-
розаветния наратив. 

Пак ще става въпрос за победи над ханаанските пле-
мена, само че в този случай все пак са оставени живи (т.е. 
заробени) някаква част от победените хора. Опасните (су-
бектите на силата), т.е. мъжете, и непотребните (жените, 
които не могат да бъдат употребени по „женско“ предназ-
начение) биват убити веднага; другите категории са отве-
дени в плен; тях библейският текст означава с формулата 
„жени, деца и добитък“. Ето един конкретен пример от на-
шата Книга Числа. Вече към края на разказа, започнал с 
пристигането на пророк Валаам, Израил успява да над-
могне и да разбие местните племена. Победата е увенчана 
с (описанието на) богатата плячка: „дребен добитък шес-
тотин седемдесет и пет хиляди, едър добитък седемдесет 
и две хиляди, осли шестдесет и една хиляди, люде - жени, 
които не знаеха мъжко легло, всички бяха трийсет и две 
хиляди души“ (31:32-35). Макар и два пъти по-малко на брой 
от ослите, жените са изравнени с тях в своята двойна фун-
кционалност (безпомощни и полезни) от страна на биб-
лейския разказвач. 

Ако сега се върнем към ослицата героиня от разказа 
за пророк Валаам, ясно ще видим, че тя е поместена в съ-
щата роля на двойно маргинален герой. От една страна, 
домашно животно, търпелив и верен слуга; от друга стра-
на - създание в женски род, което текстът кара да прого-
вори с думите на обидена еврейска съпруга: „не съм ли аз 
твоята ослица, която ти яздиш отначало и доднес? Имала 
ли съм навик тъй да правя?“ С малки лексикални промени 
тези фрази биха могли да съдържат скромното оправда-
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ние на жена, заподозряна в безчестие, обвинена, че е „по-
ругала“ честта на своя съпруг („задето се поруга с мене...“). 
Верността и търпението, с други думи, привличат ослица-
та към парадигмалното пространство на жената съпруга. 
Именно там обаче сме срещали фигури с добре изявен ам-
бивалентен характер: жертви-и-героини на библейския на-
ратив. Най-лесно ще припомня Агар - чужденка и робиня, 
изпъдена да загине в пустинята, възнаградена със способ-
ността единствена между всички библейски жени да склю-
чи сакрален Завет. Аналогията ни кара да обобщим, че ос-
лицата на пророк Валаам попада в любимата приказно-
митологична позиция на библейския наратив. Тя става един 
от онези онеправдани, осмени, обидени герои страдалци, 
които текстът въздига чрез ситуация на някакво чудо и наг-
раждава с финала на уважението и славата в колективната 
памет. 

Тази интерпретация изглежда закодирана и в лекси-
калната стратегия на ивритския текст. Когато Валаам най-
сетне успява да прогледне за (намеренията на) Бог, Прате-
никът го пита: „защо би ослицата си ето вече три пъти? Аз 
излязох да (ти) попреча, защото пътят (ти) не е прав пред 
Мене“ (22:32). Така е според нашия Синодален превод. Биб-
лията на крал Джеймс казва още по-ясно: „Виж, аз изля-
зох, за да ти се противопоставя“, а пък буквалният превод 
на Тора гласи горе-долу така: „Виж, аз се изправям срещу 
теб като противник (safari), тъй като пътят трепери срещу 
мен“. Satan в този случай не означава Сатана или дявол, 
макар че нашият дявол, както изглежда, се е образувал чрез 
членуването на думата satan - противникът (най-големият 
противник на хората) или Сатаната, т.е. Дяволът. По-важ-
но обаче става да видим, че сам Господ се оказва в ролята 
на Валаамов противник (неприятел, съперник, единоборец), 
който спасява беззащитната магарица; той е нейният чу-
дотворен закрилник - една типична фигура, която сбъдва 
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съдбата според законите на приказното, митичното и ре-
лигиозното мислене във всички епохи. 

След като разгледахме поотделно символичните фун-
кции на двамата главни герои, нека сега се опитаме да ус-
поредим моделите на тяхното поведение. Ослицата е „же-
на“ и животно, а Валаам е пророк. Кои са задачите на съп-
ругата и на добитъка вече знаем добре, но можем да се 
запитаме коя е основната функция на пророка в библей-
ския текст? Умението да вижда, бих казала; виждането ка-
то проникване в скритите сили и механизми на човешкото 
битие. В най-старите „документи“, които стават част от 
старозаветната реч, пророкът се дефинира по два начина. 
В първия случай той е „човек на Бога“ (медиатор, чрез ко-
гото сакралното слово достига земния свят); във втория 
случай - „зрящ“ или този, който има способност да вижда 
скритото за другите хора. Двата термина постепенно се 
сливат и вторият се налага като доминиращ знак за роля-
та на еврейския navi. Точно така нарича себе си Самуел, 
най-големият пророк от ранния период на Монархията: 
„аз съм ясновидецът, върви пред мене...“ (1 Цар. 9:19). От-
горе на всичко това става в момента, когато вижда за пръв 
път Саул, тръгнал да търси изгубените ослици на своя ба-
ща. В Тора впрочем има голямо разнообразие от думи, 
които бележат способността за пророческо виждане, но 
нашият Синодален превод е доста спънат и не успява да 
породи ясно внушение за смисловото богатство на пара-
дигмата виждам. 

Валаам, от пиедестала на своето самочувствие като 
известен пророк, също се дефинира чрез възможностите 
на многократно повторената представа за виждане/виж-
дащ. В крайна сметка той три пъти изрича благословия 
(вместо проклятие) върху децата на Израил - под смаяния 
поглед на своя работодател Валак. Всяка благословия за-
почва с една красива метафора на умението да бъдеш „Бо-
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жи човек“: „Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с от-
ворени очи“. И после три пъти, като заклинателна форму-
ла, се повтарят думите: „говори оня, който чува думите 
Божии, който съзира видението на Всемогъщия; пада, но 
очите му са отворени...“ Третата благословия завършва с 
друг букет от метафори на умението да виждаш божестве-
ното: „Виждам Го, ала не сега още; гледам Го, ала не от-
близо“ (24:17). И въобще цялата реч на пророческата бла-
гословия е изключително поетична, символично цветиста 
и приповдигната. Позицията на пророческото присъствие 
е последователно изградена върху символизма на вижда-
нето; смело можем да кажем, че това е възхвала на уме-
нието да се разбира с висшия/ясния взор на проникнове-
нието в Божиите дела. Изглежда, че точно тази част, наре-
чена притча от Книга Числа, е представлявала самостоя-
телен поетически текст, много древна поема от художест-
вената традиция на Близкия Изток, навярно с култов 
рактер, вместена в системата на библейския текст за цели-
те на религиозно-историческото внушение. Във всеки слу-
чай именно тя се оказва записана през VIII в. пр. Хр на 
онази стена, оцеляла по чудо в Деир Алла, толкова далече 
на север от земята Моав. Надписът откроява точно нео-
бикновения, „литературен“, символичен характер на пое-
тическия фрагмент: той е оформен във вид на страница и 
написан с почерк, който напомня курсив. 

Една фраза от надписа на стената, буквално преведе-
на, нарича Валаам „човека, който вижда боговете“. И наи-
стина, в първата част на библейския разказ, още преди да 
тръгне на юг, пророкът „вижда“ Йахве по един древен ма-
гически начин - „през нощта“, т.е. в съновидение. Какво 
обаче се случва в епизода с ослицата? Когато Бог се поя-
вява в образа на своя пратеник (malah или ангел), Валаам 
не го вижда, не вижда Бога, т.е. не изпълнява основната 
функция на своята пророческа роля; той (все още) не е про-
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рок. Очевидно на този момент се опира ранната христи-
янска традиция, за да го прочете като лъжепророк. От друга 
страна, еврейският текст е казал съвсем недвусмислено, 
че Валаам вече е виждал Бога, за да последва неговите на-
пътствия и да тръгне към земята Моав; той също е прате-
ник, malah. Може би проблемът е другаде, точно в онази 
фраза от надписа, която казва, че арамейският магьосник 
„вижда боговете“ - твърде много богове, без да отделя от 
тях волята на Единствения, на „този, който е“. Той е тръг-
нал да изпълни задачата по-скоро от страх, воден от своя 
„професионален опит“, бихме казали днес. По пътя към зе-
мята Моав Валаам все още не е готов да „вижда“ единст-
вено Иахве, да носи гласа му в душата си вместо да слуша 
всякакви богове. Затова са нужни изпитание, страх и зап-
лаха от смърт: все неща, конто традиционно изграждат 
символизма на инициаторния преход. В това отношение 
епизодът е близо до енигматичното внушение и символич-
ния смисъл, които излъчва случката с Бог, Мойсей и Сеп-
фора от Изход 4. 

И все пак - докато мъжът се преражда в своето изпи-
тание - има един герой, който изглежда роден със способ-
ността да „вижда“. Този, който ходи по пътя (на своя жи-
вот) с винаги-широко-отворени очи, е ослицата. Три пъти 
пристига Божият пратеник, три пъти текстът казва без вся-
какво колебание и двусмисленост: „Ослицата видя Ангела 
Господен“. При това нейното виждане е съпроводено с 
действие (защото вярата без дела е мъртва, казва апостол 
Яков и дава за пример блудницата Раав - Яков, 2:24-25). И 
ослицата „действа“, прави това, което може според сили-
те си на животно, жена и роб: отбива се от пътя, притиска 
се към оградата, най-сетне ляга под Валаам. Но ясновиде-
цът е все така недовидец. Пък и кой ли сериозен мъж ще се 
вслуша в немите жестове на една магарица? И като всеки 
човек, който не вижда смисъла на живота и не разбира пъ-
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тищата на провидението, прибягва към агресия и насилие. 
Жестокостта е слепота, казва в този момент Книга Числа. 
Слепотата ражда омразата, а пьк омразата означава лип-
са на Бога в човешкото поведение. 

Точно тук - според законите на приказната система 
три - се случва чудото. То променя света, размества ро-
лите на героите, издига ниското, смъква високото... „Гос-
под отвори устата на ослицата и тя продума на Валаама...“ 
Това, разбира се, е функционално-сюжетна аналогия на про-
фетичната ситуация; Господ винаги отваря (очите и) усти-
те на своите пратеници, даже тогава, когато те се съпро-
тивляват, както злощастния Йона. 

Способността на едно животно да проговори е симво-
личен жест, който случва чудото на съдбата. Знаем за биб-
лейски пророци, предаващи божествените послания с тек-
ста на телесните жестове, лишени от думи. Така например 
Йезекиил трябва да нарисува на тухла Йерусалим и да сло-
жи „желязна дъска“ между него и себе си, за да покаже 
бъдещето, в което градът ще бъде обсаден и превзет (Йез. 
4:1-3). Особено живописен е примерът с Осия, който се же-
ни за проститутката Гомер, за да символизира блудство-
то, в което е затънал целият Израил. Тези телесни актове 
функционират метафорично, по пътя на аналогията. В тях 
човекът-пророк постига съдбата, отказвайки се от най-чо-
вешкото качество - способността да говори. Отново по 
аналогия в нашия епизод животното трябва да се откаже 
от привичността на животинското поведение, да мине „от-
въд“, в пространството на човешкото, за да стане пророк. 
Важен е именно моментът на преминаване в другото, на 
трансгресията и отменените граници. 

Отварянето на една женска и животинска уста е чудо, 
равностойно на чудото, което се случва с мъжа пророк, 
повикан от Бога. Някой може да си помисли, че моето нас-
тояване върху женския род, когато все пак става въпрос за 
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една магарица, представлява пародия и насилие над биб-
лейския текст. Само че връзката съществува особено ясно 
именно в него, експлицитна в употребата на иврит. Глаго-
лът „отвори“ във фразата „Господ отвори устата на осли-
цата“ идва от същия корен (patah), както в случаите, кога-
то Бог „отваря“ утробата на някоя жена и тя започва да 
ражда. Родовата разлика става още по-отчетлива, ако се 
има предвид, че очите на пророк Валаам се отварят по 
друг и очевидно по-мъжки (или не-женски) начин. Лекси-
калният корен тук вече e glh; той имплицира представата 
за разкриване, проглеждане и прозрение. 

Двата начина, по които Бог „отваря“ (човешките спо-
собности на) мъжа и жената, за да постигнат чудото на 
неговото присъствие, са очевидно различни. В първия (или 
„женския“) случай знанието се придобива в по-телесен ас-
пект; „отварянето“ се случва буквално, като метаморфоза 
на някоя част от женското тяло. Във втория случай сома-
тичният акт е сдвоен с по-ясни конотации на метафорична 
значимост: „отворените очи“ на мъжа са не просто отво-
рени очи, а такива, които знаят и разбират тайните на све-
та. От друга страна обаче, магарицата вижда/знае Бог още 
преди да се случи чудото с „отворената“ уста; чудото спо-
ред сюжета на нашия епизод се оказва необходимо един-
ствено, за да случи ясното зрение (и) на мъжа-пророк. По 
този начин магарицата се оказва субект на по-ранно уме-
ние да се „вижда“; „женското“ знание, както изглежда, пред-
хожда „мъжкото“, то има по-първичен, интуитивен, ира-
ционален и предсловесен характер. Освен всичко това се 
подразбира от само себе си (то е телесно-вродено, както 
подсказва животинската фигура), няма нужда да бъде въз-
питавано и съграждано чрез единоборство със „сатани“ 
или могъщи противници, пътят му не минава през трудни-
те граници на изпитанието и потребността от прераждане. 

Цялата ситуация ни напомня един крайно известен и 
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силно митологичен момент от „Пирът“ на Платон: не друг 
(и не мъж), а Диотима научава Сократ (и чрез него остана-
лите мъже от древния пир на живота) какво представлява 
истинската любов и каква е (била) нейната автентична 
проява в човешкото битие. По същия начин и нашата ма-
гарица (думата е aton, съвсем различна от думата за мага-
ре, chamor) притежава изначалното знание да обича (като 
„вижда“ или разпознава) Този, който не може да бъде по-
сочван в слово; Този, който (подобно на нея) просто е. 

Епизодът с ослицата от Числа в никакъв случай не е 
изолиран пример на „женско“ знание в библейския текст. 
Без особено затруднение бихме могли да посочим и други 
случаи, в които то се оказва по-изначално и по-могъщо 
като начин да се намери решение на важен проблем. Такъв 
случай беше епизодът със Сепфора и Мойсей, който раз-
гледахме в предходната част на тази глава, или с пророчи-
цата Олдама, която единствена (при наличието на група 
от официални жреци) успява да разгадае произхода на све-
щения ръкопис, намерен при преустройството в Храма (4 
Царств. 22:14-20). Във всички тези и други подобни случаи 
жената изглежда средоточие на някакво архаично (по-древ-
но, по-силно) сакрално знание, което не може/не трябва да 
попадне в режима на утвърдените (високи, институционал-
ни) религиозни и дори социални практики. 

Отново се появява един проблем или една хипотеза, 
която изникна във Втора глава, във връзка с присъствието 
на жените пророчици. Не е невъзможно библейският текст 
да крие следи от по-древен цивилизационен модел, в кой-
то жреците са били по-скоро жрици, упражняващи маги-
чески практики (включително гадаене или предсказване на 
съдбата) в множеството разпръснати местни светилища 
на ханаанския, а и на целия близкоизточен, регион. Ако 
направим и друга крачка в тази посока, вече ще кажем, че 
жриците (както показва древната практика) би трябвало 
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да са посветени на божество/божества в женски род. Раз-
бира се, съществуват достатъчно разпространени теории 
в това отношение. Тук ще припомня само популярната кни-
га на Рафаел Патай „Еврейската богиня“ („The Hebrew 
Goddess“) с първо издание в края на 60-те години. Тя изла-
га хипотезата (доразвивана и до днес в някои текстове на 
феминистката библеистика) за Велика богиня, която е пред-
хождала мъжкия (доста разколебан в родово отношение 
впрочем) образ на еврейския Йахве. Макар и изтласкани, 
потиснати, деформирани, следите на нейното всеобхват-
но присъствие продължават да избликват в книгите на биб-
лейския корпус, най-често кодирани в патриархално до-
пустими (усвоими) символични представи. 

Освен тази радикална „историческа“ хипотеза бих мог-
ла да предложа и друга посока на разсъждение. „Женско“ 
и „мъжко“ в моята интерпретация на случката с пророк 
Валаам могат да бъдат понятия (метафорични заради не-
наличието на други, по-адекватни в границите на патри-
архалния светогледен модел), които кодифицират идеята 
за две различни епохи или два различни етапа в цивилиза-
ционното развитие на човешкото общество. „Женският“ 
етап изразява по-ранни, примитивни и безписмени време-
на, когато знанието е имало по-интуитивен, не-рациона-
лен, магически характер в тясна връзка с анимистичния 
светоглед. Чрез опозицията женско/животинско - мъжко/ 
човешко библейският текст имплицира идеята за същест-
вуването и смяната на тези два културни режима, като пред-
ставя всеки от тях според (вече) утвърдените стереотипи-
зирани патриархални представи за женско (природно, при-
митивно, безсловесно) и мъжко (словесно, религиозно, ра-
зумно) начало. Кодираната в нашия епизод (изтласкана в 
официалната цялост на библейското разсъждение) логика 
казва, че първият, по-ранният или „женски“ режим има пре-
димства, които стават особено ясни и важни в полето на 
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религиозния (също така не-разумен, магически) опит. Там 
той притежава силата на първично знание, което предхож-
да и поражда човешките усилия да се „види“ Бога, да се 
живее с отворени очи. 

Ако не се съгласим и с тази втора интерпретация, все 
пак остава безспорният факт, че случката с Валаам и него-
вата ослица е разказана в антиномичен и символичен ре-
жим: тя среща-сблъсква помежду им елементите на всяка 
двойка от една дълга поредица опозиции: ниско с високо, 
животинско с човешко, мъжко с женско, природно с ра-
зумно... Символичният смисъл на разказа се поражда имен-
но в неочакваното преобръщане на йерархията вътре във 
всяка двойка значения и оттам - в целия текст. Това е „чу 
дото“ в плана на повествоватслните събития, “.притчата“ 
- в порядъка на нравствените внушения. С неговото случ-
ване в кулминационния момент на сюжета („отворената“ 
ycтa на ослицата, прогледналият човек) разказа импли 
цпра идеята за „обърнат свят“ - хипотетична ситуация, в 
която утвърденият ред напуска своите граници и всичко 
застава наопаки, „нагоре с краката“. Същата визия за све-
та, който е другото на самия себе си (the topsy-turvy world, 
казва един жаргонен израз в английски или по-културната 
фраза le monde renverse на френски език) ще стане много 
разпространена в народните култури на предмодерна Ев-
ропа. Тя е принципът, който се случва в (потребността от) 
карнавалното преживяване. Двама автори на една съвре-
менна книга върху „трансгресията“ разказват за много-
бройни литографии и гравюри върху дърво, които предс-
тавят света „обърнат“ (the world turned upside down) в кул-
турата на средновековна Европа. „В тези гравюри и отпе-
чатъци отношенията на власт и превъзходство са пряко 
обърнати. Тук прасето коли месаря, магарето шиба своя 
ленив господар, мишките гонят котката, еленът и заекът 
преследват ловеца, прислужникът язди на кон, следван от 
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царя пешком, жената носи пушка, докато нейният съпруг 
преде у дома, съпругата бие мъжа си, дъщерята храни май-
ката, синът люлее баща си в люлка...“7 

С логиката на приказно-митологичното мислене и с 
повествователната похватност на притчата (алегоричния 
наратив) историята на Валаам и неговата ослица разказва 
именно способността на света да се „преобръща“, да из-
вежда на преден и „видим“ план скритите сили и механиз-
ми на човешкото битие. Миговете, в които пропадат зако-
ните на „нормалния“ свят, са в същото време и миговете 
на необикновено проглеждане. Именно там, в процепите, 
в зевовете на втвърдените норми, се крие онова първично, 
предразумно и абсолютно („женско“, човешко) знание, кое-
то е най-прекият път към разбирането на Бога. 

7 Stallybras, Р and Allon White. The Politics and Poetics of Transgres-
sion. Methuen, London, 1986, pp. 56-57; Вж. също така Питър Бърк. На-
родната култура в зората на предмодерна Европа. С., 1997. 



РУТ ИЛИ НЕОБИКНОВЕНАТА КНИГА 

Текстът 

Без всякакво преувеличение можем да наречем Книга 
на Рут единствена в Библията. Текстът й притежава худо-
жествени особености и е изграден върху проблемни моти-
ви, каквито Няма да срещнем никъде другаде. Той пред-
ставлява чудесен пример за древна литература и неслу-
чайно е наричан от изследователите ту приказка, ту нове-
ла, ту идилия или разказ. 

В сравнение с много други истории в библейския кор-
пус разказът за Рут изглежда необикновено свързан и ця-
лостен, неговата композиция е внимателно промислена и 
умело сглобена. Няма го обичайното „разлепване“ на дис-
курсивни пластове, което сигнализира авторство в различ-
ни периоди. Персонажите имат добре очертани характе-
ри, причина и действие се свързват в тяхното поведение, а 
това им придава нещо необичайно за библейския текст -
психологическа самостоятелност, както при всеки добър 
литературен герой. От особено важно значение е диало-
гът: той се появява в ключови места на сюжета и участва 
активно в изграждането на характерите, като им придава 
рядко срещани индивидуалност и убедителност. Всъщност 
в Книга на Рут можем да забележим най-силното присъс-
твие на диалог спрямо разказвателен текст в цялата Биб-
лия: 55 от всичките 85 стиха или близо две трети от книга-
та са диалог.1 Толкова много и толкова добре изграден диа-
лог, в който при това доминират женските гласове, няма 
да срещнем никъде другаде. „Изглежда почти като сцена-

1 Вж. Jouon, Paul. Ruth: commentaire philologique et exegetique. Rome, 
1953. 
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рий за пиеса“, отбелязва една библейска изследователка, 
при това „диалозите са комбинирани с кратки отрязъци 
непряк разказвателен текст“2. „Непряк разказвателен текст“ 
- това са изречения, в които повествователят говори от 
гледната точка на своя герой; те наистина създават неуло-
вимо на пръв поглед усещане, че героите мислят и дейст-
ват „отвътре на себе си“ - ефект, който постига само худо-
жествената литература. Към това можем да прибавим и 
честата употреба на глаголи, които изразяват сетивно пре-
живяване, т.н. verba sentiendi, например виждам, чувам, 
поглеждам... 

Сюжетът в Книга на Рут е много строен, обмислен и 
прецизен в логическо отношение; „няма усложнения, кои-
то остават неразрешени, нито един герой не внушава дву-
смислие“3; изхвърлени са всички ненужни подробности; 
действието върви със спокойна последователност към 
крайната цел. Книгата може да бъде чудесен пример за 
това, което пише Ауербах в Първа глава на „Мимесис“. 
Там той сравнява Стария Завет с епоса на Омир, като из-
вежда няколко основни посоки на контраста в поетически-
те принципи. Що се отнася до библейския текст, той спо-
ред Ауербах е структуриран чрез способността му да на-
трупва напрежение у читателя, да се развива праволиней-
но, почти без отклонения, към една предпоставена цел и 
да внушава дълбочина на героите, като представя тяхното 
поведение подчинено на различни обстоятелства от исто-
рически и теологически вид.4 

2 Van Welde, Ellen. Intertexuality: Ruth in dialogue with Tamar. In: 
Reading Bible. Approaches, Methods and Strategies. Sheffield Academic Press, 
Sheffield, 1997, p. 441. 

3 Sasson, Jack. Ruth. A New Translation with a Philological Commen-
tary and a Formalist-Folklorist Interpretation. Sheffield Academic Press, 
Sheffield, 1955, p. 216. 

4 Вж. Auerbach, Erich. Mimesis. Princeton, 1993. 
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Всичко това съществува в Книга на Рут. Можем да 
добавим също, че текстът е поетичен, умело играе с думи-
те (срещаме различни видове парономазия), използва мно-
жество и специфични идиоми. Ще обобщя с твърдението 
на Яков Майерс: „Езикът на Рут може да бъде отнесен 
към най-добрата проза на Стария Завет“5. 

Втората посока на необикновеност в Книга на Рут 
идва от ролята на жените в нея, от приоритета на „женско-
то мислене“ - независимо дали това означава мислене на 
или за жени. Два от трите главни персонажа са жени; те-
матиката обхваща проблеми на женското битие; всяко срав-
нение с повествователните модели на фолклорната при-
казка ще ни каже, че става въпрос за женска фигура в тра-
диционната позиция на Героя, който минава през изпита-
ния и прераждане, за да получи заслужената награда. „То-
ва е женската книга на еврейската Библия“, възкликва Им-
трод Фишер6; тук „доминиращата андроцентричност на 
Светото писание е нарушена от проява на гиноцентрич-
ност“, добавя Карол Мейърс.7 Нищо чудно, че Рут е лю-
бим обект на феминистичната теология; хиляди страници 
разсъждават върху необикновения в патриархата мотив за 
любовта между две жени, за огласяването на женския ра-
зум, за въвеждането на женска наративна позиция. Тази 
тенденция кулминира във вярата, че авторът на книгата е 
жена, която познава добре - и пише целенасочено върху -
проблемите на женското битие. В антропологичната об-

5 Myers, Jacob М. The Linguistic and Literary Form of the Book of 
Ruth. Leiden, 1955, p. 27. 

6 Fischer, Imtraud. A Feminist Commentary to the Torah ? In: Ruth and 
Esther. A Feminist Companion to the Bible. Sheffield Academic Press, Sheffield, 
1999, p. 24. 

7 Meyers, Carol. Returning Home: Ruth 1:8 and Gendering of the Book 
of Ruth. In: A Feminist Commentary to Ruth. Sheffield Academic Press, 
Sheffield, 1993, p. 86. 
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ласт на феминистичната екзегетика съществува хипотеза-
та, че Рут представлява женски фолклорен текст, и по-
точно разказ, създаден в женски кръг по времето на вър-
шитба - тогава, когато мъжете са пребивавали дълго вре-
ме сами на хармана, а женското население е уреждало се-
денки и е разказвало приказки. Текстът се схваща като до-
казателство за съществуването на женска култура в тради-
ционното общество и особено за наличието в нея на тран-
сгресивни пространства: области, в които предписанията 
и нормите на патриархалния свят са се разминавали с же-
ланията и възгледите на самите жени.8 

Умелата интертекстуалност на книгата, сложната сис-
тема от препратки към други книги, най-вече към Битие и 
Второзаконие, дават основание и за друго крайно феми-
нистично твърдение. Пак според Имтрод Фишер Книга на 
Рут е своеобразна поправка на Петокнижието. Там всич-
ки отношения в двойките герои жени са представени като 
съперничество и надпревара за мъжко внимание; тук те са 
взаимно добронамерени и самодостатъчни. В перспекти-
вата на тази интерпретация Рут изглежда дръзко алтерна-
тивна книга. Като използва традицията на най-известните 
текстове, тя отменя патоса на тяхното послание към ев-
рейските жени, изработва нов подход към правните норми 
на традиционното общество и показва, че любовта и съ-
трудничеството са най-добрата стратегия на женското оце-
ляване.9 

Независимо от това дали приемаме, или отхвърляме 
феминистичната интерпретативна позиция, все пак остава 
нещо, което не можем да отречем. Историята на Рут е не-
обичайна в сравнение с всичко, което знаем за живота на 

8 Вж. Van Dijk-Hemmes, Fokkelien. Ruth: a product of women's cul-
ture? In: A Feminist Companion to Ruth, pp. 135-139. 

9 Fischer, Imtraud. A Feminist Commentaiy to the Torahl, pp. 46-48. 
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древния Израил, не на последно място от самия библей-
ски текст. Сюжетът е изцяло зависим от способността на 
две жени да оцелеят благодарение на това, че са нераздел-
ни и силно привързани помежду си. Тяхното поведение не 
надхвърля в никакъв случай границите на обичайното право 
в еврейското общество. То обаче е изградено върху една 
икономия на психологическите мотиви, която е алтерна-
тивна на разказвателната практика в другите книги. Герои-
ните използват социалните норми, за да преутвърдят свои-
те отношения и да останат завинаги („докато смъртта ни 
раздели“) заедно. Отгоре на всичко става въпрос за безко-
ристни чувства на обич между снаха и свекърва - мотив, 
изключително рядко срещан в древния свят и в цялата по-
късна традиция на западната култура. 

След всичко, което знаем дотук, изглежда важно да ка-
жем в кой период от историята на Библията е станал въз-
можен подобен текст. Авторът (въпреки различни догад-
ки) е неизвестен, но езикът според филолозите-ивритисти 
е типичен за еврейските дискурсивни традиции след зато-
чението във Вавилон. Най-сериозно изглежда мнението, че 
Книга на Рут е създадена около средата на V в. пр. Хр. 
Това обяснява факта на нейната литературна изкусност, 
както и на широката мрежа от интертекстуални асоциа-
ции. Можем да предположим, че в еврейска градска среда 
след Заточението се е оформила фигурата на писателя-еру-
дит, който познава добре Светото писание, спазва религи-
озните норми и в същото време използва дискурсивните 
си умения, за да въздейства върху светските практики на 
своето време. Какви са посоките на това въздействие, как-
ви са неговите възможни цели ще видим по-нататък в тази 
глава. 
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Историята 

Историята на Рут започва с похватите на една почтена 
фолклорна приказка.10 Бедствие принуждава героите да из-
лязат на пътя, да станат странници, подложени на изпита-
ние и опасности в чужда земя. 

Поради глад, обхванал страната, семейството на еф-
ратеца Елимелех от Витлеем напуска Юдея и се заселва в 
полята на народа Моав. Любопитно е да погледнем ети-
мологията на имената в това библейско семейство. Ели-
мелех означава [моят] Господ е цар, Ноемин е Сладката 
(или Приятната, Милата), а двамата сина, Хилеон и Мах-
лон -Разруха и Болест. Много по-късно равините ще про-
видят във фразата Елимелех надменност и самочувствие 
(героят се идентифицира с царската функция) като пър-
вопричина за всички беди, предстоящи оттук нататък. Хи-
леон и Махлон (имената се римуват и на иврит) звучат поч-
ти като братята Фобос и Деймос (Страх и Ужас) в гръцка-
та митология. И наистина, болестта и разрухата превзе-
мат избягалото семейство: най-напред умира бащата, после 
двамата синове. Остава единствено Сладката - да изплак-
ва горчилката на живота си заедно с двете снахи от Моав, 
Орфа и Рут. Равините, които са страстни тълкуватели на 
всяка дребна подробност, издъно претърсват въпроса за 
вината, породила тройната смърт. Елимелех според тях е 
бил един от онези богати, знатни, но твърде егоистични 
хора, които са готови да напуснат родината си при първа 
опасност; „дезертьорство“ би бил точният израз на техния 
грях. Вместо да помогне на другите хора от своя народ, да 

10 Джак Сасън прави един интересен „структуралистично-форма-
листичен“ анализ на книгата, като доказва, че тя чудесно се подчинява 
на приказния синтаксис, дефиниран от Проп. Това му дава основание 
да я нарече „фолклористичен“ текст. Вж. Sasson, J. Ruth. A New Transla-
tion with a Philological Commentary... 
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ги сплоти в борбата срещу глада, Елимелех в моралистич-
ната интерпретация на талмудическите равини хуква да се 
спасява. Той напуска Обетованата земя и заживява с цяло-
то си семейство не някъде другаде, а именно в запретена-
та, прокълната страна на моавското племе.“ 

В пълно противоречие с характера на моавките, опи-
сан в Книга Числа, Орфа и Рут са забележително почтени 
и лоялни към родовите традиции и към паметта на своите 
умрели съпрузи. Трите бездетни жени живеят задружно до 
онзи момент, в който Ноемин научава, че гладът в Юдея е 
свършил и се приготвя да поеме назад. Изглежда, че е зат-
ворен един важен цикъл в символичния смисъл на тази 
история: цикълът на хляба, на плодородието, на Милост-
та, която дарява живот („Бог посетил своя народ и му дал 
хляб“). Витлеем, който в буквален превод значи къща на 
хляба, изглежда отново примамлив и пълен. Сега вече тряб-
ва да отбележим, че действието в Книга на Рут става в 
периода, който предшества Монархията, или във времето 
на племенните съдии; неслучайно християнските библии 
разполагат текста (хронологически последователно) вед-
нага след Книга Съдии. Първият стих („В онова време, 
когато управляваха съдиите, настана глад в страната...“) 
сякаш тръгва точно оттам, където завършва Съдии („В 
ония дни Израил нямаше цар: всеки правеше това, което 
му се струваше за право“, 21:25); той възпроизвежда поз-
натата атмосфера на хаос и страх.12 Неслучайно Талмудът 
(Baba Batra, 14 b) приписва авторството на двете книги на 
един и същи субект - на могъщия пророк Самуил, който 
ще стане герой в следващата книга на Библията, първа от 
Царства. 

11 Причините за омразата към народа Моав са подробно описани в 
предходната глава, „С широко отворени очи“. 

12 За времето на Съдии виж по-подробно в главата „Бивало ли е 
някога такова нещо...“. 
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И все пак периодът „Съдии“ в Книга на Рут изглежда 
много различно от исторически същия период, предста-
вен в Книга Съдии. Още в шестия стих на първа глава кар-
тината започва да се променя. След дългия глад Бог отва-
ря утробата на земята, надежда сгрява три женски сърца, 
пътят за връщане (същият корен се използва за думата раз-
каяние) изглежда отворен. До края на книгата панорамата 
на обществения живот в древния Израил претърпява пъл-
на метаморфоза; няма да се учудим, че някои автори из-
ползват жанровата характеристика пасторал за нашия 
текст. „Пасторалното“ би могло да се мисли и в аспекта 
на политическото послание. Ако лайтмотивът на обобще-
нието в Книга Съдии приписва всички злини на факта, че 
липсва цар, който може да обедини племената на Израил, 
историята на Рут ни най-малко не предполага - нито екс-
плицитно, нито в скрития смисъл на своето символично 
послание - необходимостта от монархическа институция, 
за да се въдворят ред и закони в град Витлеем. По-скоро 
можем да кажем обратното: тук отношенията между ге-
роите изглеждат стабилно предпоставени от наличието на 
вечни, традиционни морални и правни закони; общество-
то на Витлеем успешно се регулира от първобитно-демок-
ратични институции като съвет на родовите старейшини; 
правдата тържествува не по силата на властта и със сло-
вото на някакъв царски декрет, а тъй като идва „отвътре“, 
от сърцата на самите герои. Ключовата дума на текста е 
hesed - специфично понятие, което може да бъде преведе-
но приблизително точно като любов-и-милост, може би 
любомилост. 

Hesed е съвършената добродетел на библейската нрав-
ственост, за нея ще стане въпрос и по-нататък в тази гла-
ва. А сега вече можем да обобщим, че Книга на Рут е 
друг, алтернативен поглед към времето на Съдиите. Тя ся-
каш се опитва да „поправи“ историческата действителност, 
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като свива панорамния обзор на Книга Съдии до много 
по-частното пространство на един малък град, в който кон-
кретни хора по много конкретни начини проявяват най-
традиционните добродетели на своето време. Въпреки хао-
са и страха, казва Рут, доброто продължава да съществу-
ва, скрито в интимното, частно пространство на обикно-
вените хора, привързани към традиционната законност на 
своето общество.,,Книга на Рут се превръща в противо-
отрова за Книга Съдии“ - пише Алиша Съскин Острай-
кър.13 „Романтична картина на една мирна страна“, доба-
вя Тиква Фраймър-Кенски.14 Едно е сигурно: двете книги, 
Рут и Съдии, трябва да бъдат четени като две различни 
страни на една обща действителност или като два различ-
ни сюжета на възгледа за историята, разгърнат в староза-
ветния текст. 

Ако сега се върнем към нашата книга, ще заварим там 
Ноемин вече стегната за дългия път обратно към Витлеем. 
(А пътят е наистина дълъг; той тръгва надолу от Моав, 
покрай Мъртво море, пресича Солената пустиня, след то-
ва се качва нагоре, навлиза в Юдея, оттам през Хеврон 
достига до Витлеем.) С нея тръгват Орфа и Рут. В една 
силна литературна картина Ноемин се опитва да разубеди 
двете млади жени да си останат в родното място, да се 
завърнат - всяка от тях - в „майчината си къща“, да се 
омъжат наново и да намерят щастие. Терминът bet'em или 
„майчина къща“ не е обичаен за библейския текст. Тук, как-
то и в българската литература по принцип, се използва 
по-скоро фразата „бащин дом“, тя е недвусмислено свър-
зана с патриархалната позиция на бащата като глава на 
рода. Извън Книга на Рут „майчина къща“ се появява по 

13 Ostriker, Alisha S. The Five Scrolls. Vintage Spiritual Classics, 2000, 
p. XIX. 

14 Freymer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible, p. 258. 
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любопитен начин на две други места: в историята на Реве-
ка от Битие (24:28) и в Песен на песните (3:4, 8:2). И в 
трите случая става въпрос за поведението на активна, ре-
шителна героиня, способна да предприеме действия, за да 
постигне желания брак. Особено недвусмислено говори де-
войката, наречена по-късно Суламит, от Песен на песни-
те: „намерих оногова, когото обича душата ми, хванах се 
за него и го не пуснах, докле го не заведох в къщата на 
майка си и в спалните на родителката си“ (3:4). Не е труд-
но да видим, че bet'em се е появила, за да маркира иденти-
фикацията на героинята с (перспективата за) майчинска 
функция, но все пак остава необичайната езикова чувстви-
телност на библейския текст към женската мотивация и 
женска гледна позиция. 

Що се отнася до Книга на Рут, ситуацията е особено 
любопитна и усложнена. Когато отпраща двете си моа-
витски снахи, Ноемин обяснява защо не иска да ги вземе 
със себе си: 

...върнете се, дъщери мои, идете си, защото аз 
съм вече стара и не мога да се омъжа; та и да 
кажех: „ имам още надежда “, и дори тая нощ да 
бих се омъжила и сетне да бих родила синове, 
ще можете ли чака, докле пораснат? Можете ли 
се удържа да се не омъжите? (1:12-13) 

Първото нещо, което прави този кратък, емоционален 
момент, е да въведе в текста темата и сюжетната перспек-
тива на левирата. На второ място се появява едно импли-
цитно сравнение: между празната утроба на героинята Ное-
мин и възможната пълнота на (всяка) „майчина къща“. 
Всъщност това, което предлага свекървата, е квазилеви-
рат според точната употреба на термина. По-важен е скри-
тият смисъл на думите, който твърди: „Идете си, млади 
момичета, защото аз съм една празна стара жена. Идете 
там, където пълнотата е белег на мястото (на утробата, на 
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родния дом).“ Оттук нататък изборът на „празната“ Ное-
мин вместо „пълната“ перспектива на родното място не-
избежно ще бъде отказ да се признае фактът на нейната 
пресъхнала женскост, както и вяра в чудото, че една женска 
утроба/къща никога не може да бъде празна. Достигнали 
сме до друг важен мотив - мотива за чудото, за изключи-
телното събитие - който започва да се разгръща в сюжета. 

Макар и с плач, Орфа се подчинява и се връща обрат-
но. Оттук ще се появи онази етимологическа операция, коя-
то извежда нейното име от думата врат: Орфа е тази, коя-
то обръща врата/гърба си на Ноемин и така си спечелва 
завинаги пренебрежението на бъдещите интерпретатори.“ 
Рут обаче остава; идва моментът на нейната всеизвестна 
клетва, която ще се превърне в част от брачния ритуал на 
западната християнска цивилизация: 

... където идеш ти, там ще дойда и аз, и дето 
живееш ти, там ще живея и аз; твоят народ ще 
бъде мой народ, и твоят Бог - мой Бог; 
и дето умреш ти, там и аз ще умра и ще бъда 
погребана... само една смърт ще ме раздели от 
тебе. (1:16-17) 

Трудно е да не се забележат поетическите достойнст-
ва на този текст въпреки слабостите на Синодалния пре-
вод. Той е стилистично изваян, афористично сгъстен, кра-
ен в емоционалното си внушение, без да бъде сантимента-
лен и патетичен. Но не само Рут говори в екстатични по-
нятия. Два стиха преди нейната клетва и разказвачът е про-
изнесъл една много силна и специфична фраза. В Сино-
далната Библия можем да прочетем: „И Орфа се прости 
със свекърва си ... а Рут остана с нея“ (1:14). Трябва да се 
признае, че този превод успява да екзекутира богатството 

15 Според други филологически наблюдения името Орфа има араб-
ски произход. То може да идва от arf (аромат, мирис), от urf (любез-
ност, приветливост) или от gurfa (шепа вода). 
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на специфичния смисъл в това изречение, като използва 
безличната фраза „остана с нея“. Rut davka bah, казва ори-
гиналният текст, което на български би могло да изглежда 
така: „Рут се прилепи към нея“. Глаголът davek (dvk) е мно-
го силен начин да се означи връзката между две същества. 
За пръв път е използван в Глава втора на Битие; появява 
се в онзи момент, в който Бог учредява институцията на 
земния брак: 

... затова ще остави човек баща си и майка си и 
ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двама-
та) една плът. (Бит. 11:22, подч. м. - М.К.) 

В друга група от случаи с този глагол (davek) се описва 
идеалното отношение на човека към Бога. Например: 

...ако обичате Господа, вашия Бог, ако ходите по 
всичките Му пътища и се привързвате към Не-
го... (Втор. 11:22, подч. м. - М.К.) 

или 
...да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа 
Му и да се привързваш към Него... (Втор. 30:20, 
подч. м. - М.К.) 

Привързвам се към някого също не е адекватен пре-
вод на глагола davek, тук има сантименталност, каквато 
липсва в библейския текст. И все пак можем да се запита-
ме защо Синодалният превод прави усилие да предаде то-
зи глагол сравнително точно във всички случаи освен в 
Книга на Рут? Вероятно се е смутил (той или някакъв 
негов източник) от силата на любовното чувство между 
две жени. Всъщност и в Библията има само още един ана-
логичен случай на отношения между хора от същия пол: 
това е изключителната любов между Давид (правнук на 
Рут) и Йонатан (син на Саул, царувал преди Давид). Още 
след победата на Давид над страшния филистимец Голиат 
младият Йонатан се „прилепва“ към него: „душата на 
Ионатана се привърза към душата му, и Йонатан го обик-
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на като душата си“ (1 Цар. 18:1). Клетвата между тях на-
помня много клетвата на Рут пред Ноемин: „Господ да 
бъде между мене и тебе, между моето семе и твоето се-
ме...“ (1 Цар. 20:42). Наистина, може да става въпрос за 
ритуален текст, който е бил произнасян в кулминационни 
моменти на взаимно обвързване. Във всеки случай един 
друг юдеин, Давид, както и пра-прабаба му Рут, умее да 
обича дълбоко и страстно - „като душата си“ - човек от 
собствения му пол. 

Както Ионатан и Давид, така също и Рут може да бъ-
де наречена с определението davek, т.е. човек, който е ста-
нал неразделен с някого, като е разкъсал предходната си 
обвързаност, най-често с родния дом. Както е казано в Би-
тие: „затова ще остави човек баща си и майка си“. Що се 
отнася до Рут, нейното поведение буквално съвпада с па-
радигматичната ситуация на брачно обвързване. Тя изос-
тавя майка си и баща си, родното място, боговете на своя 
народ, за да се прилепи към една чужденка - свекърва си 
Ноемин. Но това е също така моделът на поведение, който 
изисква Христос от всички свои последователи. Както 
Адам някога в земния брак, всеки добър християнин тряб-
ва да се отдаде изцяло на новата си (небесна) обвързаност 
- телом и духом. Във всички случаи става въпрос за един 
малък, частен апокалипсис: „човек трябва да забрави“, т.е. 
да разруши в себе си един вече създаден свят и да се само-
положи в границите на някаква нова и по-възвишена общ-
ност. Отказът от старата идентичност е придружен с из-
граждането на нова, особена идентичност на сливането -
с Бога, със съпруга/съпругата, с най-обичания човек. Спо-
ред Библията именно това е моделът на Добрия човек, на 
този, който избира верния път/бог и се подчинява само на 
неговите закони. И затова бихме могли да кажем, че още в 
края на Първа глава от нашата книга героинята Рут е вече 
символично положена като епитом, като характерно пре-
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въплъщение на съвършения библейския човек, на самата 
способност да бъдеш добър чрез духовна обвързаност с 
Божия свят. 

Изминала заедно с Рут дългия път през пустинята, Ное-
мин най-сетне достига до Витлеем; нейната поява в града 
раздвижва силно духа и въображението на местните жите-
ли. Тук в сюжета се появява един нов герой с колективен 
характер, а спецификата на неговото участие напомня мно-
го типичния персонаж на древногръцката драма. Появява 
се Хор на жените от Витлеем. Цялата сцена от края на 
Първа глава свидетелства за това, че авторът на Рут е поз-
навал по някакъв начин образци на античната гръцка тра-
гедия. Нейният жанр може да бъде отнесен към понятието 
kommos - жалбена песен, диалогично изпълнена от актьор 
и хор, появяваща се с „изключителна честота“ в гръцката 
драма.16 Kommos идва от глагола kopto - удрям отчаяно 
гърдите си, типичен трагедиен жест, с който се внушават 
страдание, физическа и душевна болка. 

Вярно е, че Ноемин не удря буквално гърдите си, но за-
това пък думите й в отговор на хоровото запитване „тая ли е 
Ноемин?“ са истинска проява на древния жалбен дискурс: 

...не ме наричайте Ноемин, наричайте ме Мара, 
защото Вседържителят ми прати голяма горчи-
вина; 
аз излязох оттук заможна, а Господ ме върна с 
празни ръце; защо ще ме наричате Ноемин, кога-
то Господ ме накара да страдам, и Вседържите-
лят ми прати нещастие? (1:20-21) 

Името, с което се самоназовава героинята (Мара), оз-
начава горчива, то е още едно доказателство за това, че 

16 Вж. по-подробно Sultan, Nancy. Public Pain: The Power of Women's 
Lament in Ancient Greek Poetry and Tragedy. In: Rediscovering the Muses: 
Women's Musical Traditions, 1993, pp. 94-95. 
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библейският текст мисли имената в етимологически-семан-
тична перспектива. Но ако този отговор кара Ноемин да 
изглежда някак си по български прагматична и твърде фик-
сирана в проблема за своя изгубен имот, това е само за-
щото четем Синодалния български превод. Нищо в ори-
гиналния текст не напомня определенията „заможна“ и „с 
празни ръце“. „Аз излязох пълна (meleah)“, казва Ноемин, 
а „Господ ме върна празна“. „Пълна“ предполага изпъл-
нена с благата на женското щастие. Монологът е из-
граден върху ясната опозиция пълна-празна, която отвеж-
да към метаморфозите на женското тяло и на женското 
битие. Това е разговор между жени. Вярно е, че пак не из-
глежда така, когато четем Синодалния превод. Тук по ни-
какъв начин не се подсказва, че във втората част на стих 21 
става въпрос за хор от жени: 

... цял град се раздвижи поради тях и казваха: 
тая ли е Ноемин? 

Както и в началото на стих 22: 
Тя им рече... 

Наставката на глагола „казваха“ и прякото допълне-
ние („им“) във фразата „тя им рече“ на иврит са в женски 
род. Макар че целият град „се раздвижи“, тези, които го-
ворят, са неговите жени; този античен хор е съставен от 
жителките на Витлеем; Книга на Рут е изключителна в 
употребата на похвата kommos, който предполага именно 
участието на женски хор. 

Изненадите обаче не свършват дотук. Има още нещо 
любопитно в монолога на Ноемин - нещо, което изпускат 
всички стандартни преводи на всички езици. Четири пъти 
героинята споменава Бога - два пъти го нарича Господ и 
два пъти - Вседържител. Думата, която стои зад второто 
назоваване (Вседържител или Пантократор в Септуагин-
тата), eShadai, древното име на Бога и съкращение на фра-
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зата El Shadai, която, буквално преведена, означава Бог на 
гърдите. Ясно е, че никой патриархален превод няма да 
дръзне да се обърне към Бога по този начин. Еврейският 
Бог на гърдите е изключително архаична, примитивна 
представа, която ни връща към проблема за родовата ам-
бивалентност на Йахве. Името имплицира идеята за май-
чински-женски аспект на божественото именно като ми-
тичен образ на възможността да се дава и взема всичко 
(живот), то се свързва с опозицията пълна-празна в жал-
бените фрази на Ноемин, внушавайки една непреводима 
наистина диалектика на родовите значения в библейския 
текст. 

Същата диалектика можем да забележим, ако се опи-
таме да сравним Ноемин с някой подобен на нея библей-
ски герой. Най-близкият пример на аналогична жалбено-
ритуална жестикулация ми се струва многострадалният 
Йов, макар че подобни фрази в подобен контекст изричат 
също така Мойсей (Изх. 5:22; Числ. 11:11), пророк Илия (3 
Цар. 17:20), целият Израил (Пс. 42:2)... Въздигайки публич-
но глас, говорейки за себе си в присъствието на „цял Вит-
леем“, Ноемин заявява своето страдание като част от не-
видим диалог (размяна на отношения) с Йахве. Думите й 
на пръв поглед изглеждат клиширани, „обичайната израз-
ност в една култура, която се страхува от Бога“17. Посте-
пенно обаче разбираме, че става въпрос за нещо много 
повече от употребата на популярни жалбени фрази. Моно-
логът придобива ритмична повторителност и поетическа 
цялост, неслучайно феминистичната теология говори за 
„полемичен философски език“18. Скромната Ноемин по-
пада в групата на онези (необикновени) герои, които дръз-
ват да разговарят с Бог. Както най-известния библейски 

17 Aschkenasy, Nehama. Language as Female Empowerment in Ruth. 
In: Reading Ruth. Ballantine Books, New York, 1999, p. 114. 

18 Пак там. 
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страдалец Йов, тя се чувства парадоксално избрана в свое-
то наказание. „Зад образа на жената, наказана от Бога, стои 
образът на жената, призната от Бога, а не на жената, поме-
тена от случайна, безсмислена катастрофа.“19 С този прик-
рито въздигащ героинята жест текстът всъщност е влязъл 
в полемика с етимологичния смисъл и с една традицион-
на интерпретация на понятието вдовица - almanah или то-
ва, което остава, метафорично казано - трохите от брач-
ната трапеза в еврейското общество. 

Рут също е вдовица, при това чужденка, остатък от 
трапезата на един съпруг с мрачното име Болест. Щом 
пристига във Витлеем, тя веднага трябва да се захване за 
някаква работа, и тъй като попада точно по време на ече-
мичната жътва, логично е, че ще стане жътварка. Но не 
обикновена жътварка като останалите жени; маргинално-
то положение я отпраща в пространството на един обичай 
из древното право на библейския Израил, който се изразя-
ва с глагола lakat. Трудно е да намерим дума, която да 
преведе сравнително точно смисъла на това понятие. Ако 
използваме описателна фраза, leket означава събирам кла-
сове, останали след жътварите. Обичаят е регламенти-
ран в Книга Левит; тук той попада сред заповедите, кои-
то Господ предава пряко на своя пророк Мойсей: 

Кога жънете жетва в земята си, не дожънвай 
нивата си до края, кога жънеш, и останалото от 
твоята жетва не събирай: остави го за сирома-
ха и пришълеца. (Лев. 23:22) 

Смисълът на това задължение може да бъде интерпре-
тиран в три различни посоки. От една страна - то е част 
от системата на човешката подчиненост пред Бога, начин 
да бъдеш добър чрез покорство и послушание. От втора 
страна - да поделиш своята собственост с тези, които ня-

19 Пак там. 
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мат, означава да признаеш, че всяка собственост е вре-
менна за човешкото битие и всъщност принадлежи на Бо-
га; човек притежава, колкото заслужава, и може да го загу-
би винаги, щом наруши условията на свещения договор. 
Да оставиш leket (зърно за бедните), от трета страна, е вид 
идентификация на човека с Бога, форма на древното пре-
живяване imitatio dei. Истински милостивият, съвършени-
ят, този, който разбира всички болки на всички свои деца, 
е Йахве. Като се старае да прилича на него, човекът влиза 
в магически контакт с божественото начало, той става част 
от неговата хармония, постига едно трансцендентно рав-
нище на религиозното преживяване. 

И сега вече, когато сюжетът стига дотук, се случва чу-
дото в нашата книга. Рут попада не някъде другаде, а точ-
но в нивата на Вооз - заможен възрастен гражданин, нео-
мъжен и близък роднина на нейния свекър Елимелех; за 
неговото съществуване тя дори не е подозирала до този 
момент. 

Случването на чудо, mikreh, представлява безспорен 
похват на приказното разказване. В Библията обаче то има 
и важен религиозен аспект: чудото е знак на Божието при-
съствие в някаква ситуация; само Йахве може да го изпол-
зва, за да въздигне или да смъкне някой герой. Чудото е 
ключов момент в икономията на земно-небесните отно-
шения. Що се отнася до рецептивната нагласа на библей-
ския читател, той е подготвен, че всички герои, които взе-
мат участие в случването на някакво чудо, обикновено са 
точно обектите на Божия избор за велики дела. 

Героите в нашия случай са Рут и Вооз, а текстът раз-
казва за тяхната първа среща на нивата. Вооз прави това, 
което би направил на негово място всеки разумен възрас-
тен мъж. Той се обръща към надзорника на слугите си с 
ключовия въпрос: „Чия е тази млада жена?“ „Чия“ за жена 
днес би звучало странно; в Библията звучи нормално. Не 
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защото не означава точно това, което казва (с подобен въп-
рос в други книги се пита за слугите-мъже, напр. Бит. 32:18; 
1 Цар. 30:13), а защото мястото на една жена в библейско-
то общество по принцип се определя от нейната свърза-
ност с конкретна семейна среда. „Чия“ означава едновремен-
но принадлежност (собственост) и родова идентичност, две-
те неща са неотделими в представата за библейска жена. 

Научил вече, че Рут е ничия, Вооз се обръща, този път 
право към нея, с думите „дъще моя“. Два стиха по-ната-
тък Рут е получила правото да събира класове редом с ос-
таналите жътварки, да не бъде притеснявана от мъжете (без-
краен повод за коментари във феминистката теология), да 
пие вода от съдовете на слугите и да топи залъка сн в оце-
та им. Това обаче е сюжетът на „външните“ перипетии. Зад 
него тече друг - скритият сюжет на символичните смисли 
в отношенията между двамата главни герои. Когато казва 
на Рут: „не ходи да събираш на друга нива .... но остани 
тук с моите слугини“ (к. м. - М. К.), Вооз е използвал не 
този безличен глагол „остани“, който се появява на бъл-
гарски, а вече познатия корен dvk; така фразата може да 
бъде преведена: „но се прилепи към моите слугини“. В от-
говор Рут пада ничком и прави поклон доземи, като пита: 
„с какво съм придобила пред очите ти милост, та ме прие-
маш, макар и чужденка?“ Вече разбираме, че става дума 
за „приемане“ и „прилепване“. Както изглежда, текстът нат-
рупва знаците на един (възможен) брачен съюз. 

Вооз честно признава: „обадиха ми всичко що си сто-
рила за свекърва си след смъртта на мъжа ти, че си оста-
вила баща, майка и родина и си дошла между народ, кой-
то не си познавала довчера и завчера...“ (2:11). Втората част 
на това изречение („че си оставила...“) може да ни се види 
позната и тя наистина се е случвала вече - много отдавна, 
в зората на древната еврейска история. Аврам живее още 
в Харан, когато Господ му казва: „излез от твоята земя, от 
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твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще 
ти покажа...“ (Бит. 12:1). С думите на Вооз текстът прави 
почти пряка ситуативна аналогия между скромната моа-
витка Рут и абсолютния патриарх на еврейското племе. 
Върху символизма и семантичните последици на тази ана-
логия ще помислим по-късно, сега ни стига да кажем, че 
Вооз разбира постъпката на младата жена като изключи-
телно дело; Рут трябва да бъде възнаградена от Бога и да 
намери успокоение „под неговите криле“. На фразата „не-
ка Господ ти върне за това твое дело, и да приемеш пълна 
награда от Господа“ Рут отговаря: „дано намеря милост 
пред очите ти, господарю мой“. Забелязваме как се е склю-
чил любопитният кръг на тройните отношения между Бог, 
Рут и Вооз. Вооз хвали Рут за нейното дело и я препоръчва 
пред Бога; Рут изговаря своето познанство с Вооз в тер-
мини на Божията любов. Оказва се, че жената стои пред 
мъжа така, както стои човекът пред Бога. Това обаче ни е 
познато: сакралната аналогия, която изгражда смисъла на 
земния брак.20 

Точно така разчита случката и третата героиня - опит-
ната, възрастна Ноемин. Вечерта Рут се връща вкъщи, на-
товарена с една ефа ечемик, събирана в продължение на 
цял ден „баберкуване“ (като че ли не намирам по-подхо-
дяща дума на български). Не се знае какво е точното изме-
рение на древната ефа, предполага се, че тя е тежала меж-
ду 15 и 25 килограма,21 т.е. онова количество зърно, което 
добрият работник може да ожъне на ден, но един „бабер-
куващ“ жътвар никога не би успял да постигне.22 Хипербо-
личното количество добив е част от важната диалектика 
на пълни-празни значения в нашия текст. Без да знае ду-

20 Вж. главата „Дай ми деца, ако ли не, умирам“. 
21 Вж. Van Wijk-Bos, Johanna W H. Ruth and Esther: Women in Alien 

Lands. New York., 1991, pp. 39-40. 
22 Frymer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible, p. 245. 
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мата диалектика, практичната Ноемин бързо свързва два-
та края на символичния смисъл и когато Рут споменава 
Вооз, тя благославя неговата постъпка, завършвайки с фра-
зата: „тоя човек ни е близък; той е наш роднина“ (2:20). 

Тук непременно трябва да обърнем внимание на два 
важни проблема. Първият идва от неумението на превода 
да подскаже по-точно значение на еврейския термин goel, 
предаден в нашия случай като роднина. Нека да тръгнем 
от понятието geula: това е задължение в кръга на родовите 
отношения, ясно дефинирано в Книга Левит: 

Ако брат ти осиромашее и продаде от владение-
то си, то да дойде близкият му роднина и да 
откупи продаденото от брата му. (Лев. 25:25) 

Смисълът на задължението е да опази целостта на ро-
довия имот, да го предпази от разпилявяне в случай, че 
обеднял член на семейството трябва да продаде „от вла-
дението си“. Goel е именно човекът роднина, който откуп-
ва земята и я запазва в рода, затова нека го наречем отку-
пител. Обичаят geula е ключов момент в историята на Рут; 
коренът g'l се среща 21 пъти в цялата книга, а думата goel -
14 пъти само в последната, четвърта глава. Заможният Вооз, 
както изглежда, е близък роднина на Елимелех, тъй като 
лесно стига до задължението да поеме ролята на goel. Нес-
лучайно талмудическият мидраш поддържа хипотезата, че 
той, починалият Елимелех и още един роднина, който ще 
се появи в началото на четвърта глава, са братя (Ruth Rabba 
6:3). От текста пък научаваме, че Ноемин наистина е пред-
ложила за продажба парче земя от имота на умрелия си 
съпруг. 

Вторият момент, на който си заслужава да обърнем 
внимание, е промяната в употребата на притежателни мес-
тоимения, случила се внезапно в последното цитирано из-
речение. Той ни е близък, той е наш goel, казва Ноемин на 
снаха си. За пръв път жената, която оплака така горчиво 
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съдбата си на „празен“ човек, признава, че моавитката Рут 
е станала част от „ние“-то на еврейския род. Дотук Рут 
беше тази, която искаше да бъде заедно с Ноемин; бли-
зостта между двете жени се градеше изцяло върху реал-
ността на нейните думи, върху силата на нейната клетва. 
Оплаквайки своята самота в края на Първа глава, Ноемин 
дори не си спомня за Рут, така както не отговори нищо на 
нейната страстна клетва при напускане на Моав.23 

Отговора започваме да провиждаме в началото на Тре-
та глава. Когато наближава краят на ечемичната жътва, 
Ноемин казва на Рут: „дъще, не бива ли да ти потърся при-
бежище, за да добруваш?“ (3:1). Грижата за доброто на Рут 
има напълно конкретен израз: брак със заможния и безде-
тен Вооз. Този брак е добро разрешение не само за Рут, но 
и за Ноемин, защото има ендогамен характер; той се случ-
ва вътре в рода и ще изпълни функциите на geula nyibbum 
(левират) едновременно. Земята си остава собственост на 
семейството, а първородният син на Рут ще запази името 
на първия и съпруг, Махлон, и ще се счита за негов зако-
нен наследник. Ако някой печели истински от перспекти-
вата на подобен брак, това безспорно е Ноемин, при това 
във всеки аспект - от морално удовлетворение до матери-
ална обезпеченост. Изобщо трябва да кажем, че Ноемин е 
образ на традиционализма в патриархалните навици да се 
мисли жената. Нейният характер изглежда като пейзаж на 
женските добродетели в мъжкия свят. Ноемин е жената 
майка, чийто свят е семейството; крепител на нормите в 

23 Това странно мълчание е повод за разсъждения от страна на ня-
кои изследователки. Алтруизъм или егоизъм? Съгласие с обета за веч-
на вярност или страх пред перспективата да се върне в Юдея с жена, 
чието племе е отхвърлено според Свещения текст? За неговата интер-
претация като неудобство и раздразнение вж. например Danna N. Fewell 
and David M. Gunn. „А Son Is Born to Naomi!“ Literary Allusion and Inter-
pretation in the Book of Ruth. In: Women in the Hebrew Bible, Routledge, 
London, 1999, pp. 233-239. 
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патриархалното общество. Нейната сила е силата на ней-
ния свят, затова и нейната победа в края на книгата ще 
бъде победа на основанията, върху които е изградено биб-
лейското общество. 

Когато започва да мисли „добруването“ в 1 л. мн. ч., 
Ноемин съставя и план на пътя към него. Заедно с въпроса 
„не бива ли да ти потърся прибежище?“ тя го излага пред 
Рут: 

Ето Вооз, с чиито слугини беше ти, е наш родни-
на; тая нощ той отвява ечемик на гумното; 
прочее, умий се, намажи се, премени се и иди на 
гумното, но му се не показвай, докле не свърши да 
яде и пие; 
а кога си легне да спи, научи се за мястото, дето 
ще легне; тогава иди, отвий го откъм нозете му 
и легни; той ще ти каже какво да правиш. (3:2-4) 

Няма съмнение, че планът има твърде двусмислен ха-
рактер. Вече знаем добре (включително от реплика на са-
мата Ноемин), че самотна млада жена на нивата дори пос-
ред бял ден е заплашена от посегателства и обиди. Това се 
отнася с още по-голяма валидност за времето през нощта, 
на хармана. Вършитбата в древния Израил по принцип е 
мъжка работа; в продължение на няколко дни мъжете ос-
тават сами на хармана; жените - в село. Съществуват пред-
положения, че единствените жени, които се мяркали по това 
време между мъжете, са били местните проститутки. Мо-
жем да намерим доказателства и в самия библейски текст. 
Например Осия, ранен и строг пророк, като обвинява своя 
народ Израил в различни отстъпления от Божия път, сочи 
между конкретните прегрешения: защото „обичаш блудо-
дейни дарове по всички гумна“ (Ос. 9:1). В друг пример 
Възлюбената от Песен на песните разказва покъртител-
ната история на своя нощен опит да намери изгубения Въз-
любен: 
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Срещнаха ме стражарите, които обикалят гра-
да, набиха ме, изрониха ме, снеха ми булото тия, 
които пазеха стените. (Песен на песн. 5:7) 

Очевидно, нощта не е време, когато могат да бродят 
почтени жени; всяка жена, срещната през нощта из улици-
те, още повече на полето, може да бъде единствено блуд-
ница и рискува да понесе наказание. Ето защо планът на 
Ноемин е рискован и не много разумен. Рут е заплашена 
да изгуби единственото богатство, което притежава в този 
момент - доброто си име. 

„Иди, отвий го откъм нозете му“ е фраза, която има 
традиционно силни сексуални конотации в библейския 
текст. Наистина, „отвий нозете му“ (galah kanah) дори на 
иврит не съвпада буквално с по-ясния израз galah 'rvah или 
„отвий му срамните части“ (буквално „разкрий го между 
краката). Galah kanah се среща два пъти в Книга Второза-
коние в смисъл „разгръщам под дрехата“ (Втор. 23:1; 27:20). 
И там смисълът не е достатъчно ясен, а нашият израз по 
аналогия би могъл да се преведе като „разгръщам при кра-
ката“, без да е достатъчно ясно кой и (при) чии крака точ-
но разгръща.24 Затова, ако се върнем към Рут, не можем да 
кажем със сигурност „дали тя отгръща него, или себе си, 
или пък повествователят се заиграва с читателя, като не 
му позволява да види сцената достатъчно ясно“25. 

Все пак е достатъчно ясно, че Рут трябва да извърши 
нещо неподходящо за млада жена. „Ако това не е указание 
как да се прелъсти Вооз, то е най-малкото план как да се 
даде възможност на Вооз да прелъсти Рут“, отбелязва Им-
трод Фишер.26 Има и нещо друго, което е особено любо-

24 Вж. Frymer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible, pp. 247-
248. 

25 Пак там, c. 248. 
26 Fischer, Imtraud. The Book of Ruth: A „Feminist“ Commentary to the 

Torahl In: Ruth and Esther, p. 30. 
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питно в оригиналния текст, но е изчезнало като нелогично 
според патриархалната логика във всички преводи. Инст-
рукциите, които Ноемин дава на Рут: „умий се, намажи се, 
премени се...“ наистина са във 2 л. 1 л. ед. ч., но не в запо-
ведна форма, а в минало време! Ноемин говори на Рут, но 
с особена интимност, като за себе си, само че в някакво 
отминало време, когато е действала като млада жена. Ос-
вен това глаголните форми в минало време (за разлика от 
сегашното) дават възможност да се покаже родът на дей-
стващия субект. Фразата следователно настоява на жен-
ския род на този, който „се изми, намаза, премени“, и по 
този начин укрепва интимността на връзката между двете 
жени. 

Последното нещо, което искам да отбележа по повод 
на тази картина, е нейният ритуалистичен характер. Дей-
ствията на Рут: изкъпване (това е правилната дума, а не 
„умиване“), намазване с парфюмено масло, преобличане в 
simlah (дълга дреха, изчезнала в превода) са знаци на брач-
ното действие, част от подготовката на невястата за брач-
ния ритуал. Техният произход може да бъде изключително 
архаичен, да предхожда религията на Йахве. Джак Сасън, 
един компетентен изследовател на Библията, предполага 
аналогия с ритуалните практики в древна Месопотамия. 
Там те са imitatio dei, защото повтарят описанията на брач-
ната сцена между Инана (Ищар) и нейния годеник Думузи 
(Тамуз).27 Няма съмнение, че Ищар е била много разпрос-
транена богиня сред племената на ханаанския регион; ста-
розаветните текстове (особено пророците) често заклей-
мяват блудните култове към „разни астарти“. Така че под-
готовката на Рут - освен репертоар на едно прелъстяване 
- може да бъде и символичен спектакъл на брачния риту-
ал, точно в онази негова част, когато булката е подготвяна 

27 Sasson, Jack. Ruth: A New Translation With a Philological Commen-
tary and a Formalist-Folklorist Interpretation, p. 47. 
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в „майчината си къща“. Сега вече наистина можем да ка-
жем, че Рут се е „завърнала“ у дома. (Изследователите често 
отбелязват енигматичната употреба на глагола „завръщам 
се“ за Рут още в Първа глава: тя не може да се „завръща“ 
във Витлеем, след като никога не е пребивавала там.) Мо-
ментът на ние-идентификацията, на сливането между две-
те жени означава процес на общо завръщане или преобръ-
щане на кръговрата, затваря се кръгът на женското битие. 
Дъщерята става майка, майката намира реализация в (мла-
достта на) своята дъщеря, двете заедно в кръговрат, който 
напомня цикъла на природата... Това е една от най-арха-
ичните митологеми, които познава човешкият свят, прак-
тикувана много активно по времето, когато е писан текс-
тът, в Елевзинските мистерии на Древна Елада. 

На другия ден Рут „отиде на гумното и стори всичко 
тъй, както й поръча свекърва й“ (3:6). Похапнал и пийнал, 
след като „развесели сърцето си“, Вооз заспива спокойно 
край един купен, а тя „отиде полекичка, отви го откъм но-
зете му и легна“. Рут, промъкваща се като сянка в тъмно-
то, за да не я види никой, е образ, който може да порази 
всяко мъжко въображение. Може би затова няколко сред-
новековни ръкописа я илюстрират в този момент като кот-
ка: Рут-котката, която се промъква към своя стопанин. 

Посреднощ мъжът се стряска, вижда нещо до себе си 
и му задава въпроса: „коя си ти?“. Според някои по-смели 
изследователи Вооз се стряска от мисълта, че го е обладал 
някакъв женски демон, най-вероятно лилит (месопотам-
ската лилиту), който имал навик да напада мъже на откри-
то.28 Може би затова Рут му говори толкова бавно и обяс-
нително: 

...аз съм Рут, твоя рабиня, простри крилото си 
над твоята рабиня, защото си ми сродник. (3:9) 

Вж. Sasson, J. Ruth. A New Translation..., pp. 76-77. 
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Нищо повече няма да каже Рут в своята втора среща с 
Вооз, но и с малкото всъщност е казала много: тя иска 
брак и откупване на земята. Последната дума, „сродник“, 
е познатият ни goel. Но goel не е някаква титла или състоя-
ние, както изглежда терминът в превод; „сродникът“ става 
goel в момента, в който откупи имота на беден роднина. В 
своето единствено изречение Рут влага силно перформа-
тивен смисъл: то не е констатация, нито дори пожелание, 
а недвусмислен призив към действие. 

Фразата „простри крилото си над твоята рабиня“ съ-
що има важно значение. По принцип тя се употребява за 
Бог в неговата неизчерпаема способност да проявява ми-
лост и да закриля; „под крилата на Бога“ е израз, който се 
среща често в текстове на равините. Самият Вооз го из-
ползва, за да благослови Рут по време на тяхната първа 
среща (2:12). От друга страна, фразата е част от дискурса, 
който разказва брачното поведение на мъжа; нещо повече, 
тя се ритуализира в конкретни действия. Ако мъж разпро-
стре дрехата си върху жена, това означава, че я взема за 
своя съпруга. И Господ извършва подобно действие като 
(небесен) съпруг на Младата Израил: 

И минавах Аз покрай тебе и те видях, и ето, 
това беше времето ти, време за любов; и прост-
рях полите на дрехите Си върху тебе и покрих 
твоята голота; и заклех ти се и встъпих в съюз 
с тебе, казва Господ Бог, - и ти стана Моя. (Йез. 
16:8) 

Полите на мъжката дреха са профанен аналог на кри-
лете на Бога. Ако Вооз ги „разпростре“ върху Рут, той ще 
извърши по символичен начин акта на брачното сливане. 
Тук вече трябва да споменем за една скрита линия на сим-
волично сравнение, която тече в диалога между Рут и Вооз. 
Чрез начина, по който говори с Вооз, младата жена го си-
туира по отношение на себе си така, както Бог е ситуиран 
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в неговото отношение към човека. Вооз е милостив, ще-
дър, благороден, откупител... Самото му име означава си-
ла или вътрешна мощ. Нека да споменем и това, че в ев-
рейската литургия и в равинските текстове именно Бог е 
върховният откупител на своя народ, Goel Yisrael. Чрез ду-
мите на Рут Вооз постепенно израства като земна хипос-
таза на божественото присъствие. Това е парадигматична-
та фигура на Съпруга. Застарелият, но (все още) силен мъж 
е идеалният годеник; дори неговата възраст получава дру-
го значение в плана на бащинското присъствие, на патри-
архалната власт. Според логиката на текста Вооз е Избра-
ният (за съпруг и баща) най-малко по три причини: той 
идва от рода на Юда, проявява се като човек, който спазва 
стриктно религиозните норми и се оказва способен на ми-
лосърдие отвъд обичайните граници.29 

Между изброените три големи достойнства особено 
място заема последното или онова, което библейският 
текст нарича hesed. Споменах вече, че думата е трудна за 
превод, тъй като зад нея стои едно сложно понятие от сис-
темата на религиозния етос. Нашата Синодална Библия 
го превежда с милост в цялата Книга на Рут, но това 
назоваване е твърде обикновено и не внушава нито сила-
та, нито сложността на еврейския термин. (За сравнение 
ще посоча как стандартните преводи на английски език се 
стараят да го представят в съставни понятия като steadfast 
love или lovingkindness.) Hesed е духовна способност да из-
вършиш изключителен акт на милосърдие, воден от все-
отдайна любов към другия (човек или Бог). Абсолютният 
субект на този вид любомилост е, разбира се, Бог. Биб-
лейският текст често го опоределя през нея, а нашият пре-
вод казва доста по-подходящо „многомилосърден“ вмес-
то „милостив“ (вж. напр. Изх. 34:6, Йона 4:2 и мн. др.). В 

29 Вж. и Frymer-Kensky, Tikva. Reading the Women of the Bible, p. 244. 
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библейското общество - поне такова, каквото трябва да 
бъде според Завета, сключен с Господ - hesed или любоми-
лост се изисква в отношенията между всички, които учас-
тват в него; тя е главно условие, за да има shalom: социал-
на хармония, мир, изграден върху способността за взаим-
на грижа. 

В книгата, която разглеждаме, понятието hesed се поя-
вява три пъти, доста равномерно разположени в началото, 
средата и вече към края на разказа (1:8, 2:20, 3:10). Лекси-
калната честота не е много висока, но затова пък можем 
да кажем, че става въпрос за „ключова дума, която кон-
тролира целия текст“30. В два от случаите терминът е из-
ползван, за да се означи поведението на Бог, в третия слу-
чай - на Рут. Важното е това, че повторението полага една 
невидима ос на символичния смисъл, по която се изравня-
ват характерите и поведението на всички герои. Двама от 
персонажите - Рут и Вооз - се оказват в символично „свръх-
потентна“ позиция; всеки от тях извършва двукратно hesed. 
(Това е едно от възможните обяснения защо текстът се казва 
Книга на Рут, въпреки че героинята Ноемин е по-предс-
тавителна за перипетиите на разказа и особено за характе-
ра на добрата еврейска жена.) 

Първият път, в който Рут проявява способност за лю-
бомилост, е в отношението към Ноемин; вторият път -
към Вооз. При това, както ще каже самият Вооз: „тая си 
последна милост ти извърши по-добре от първата“. Обяс-
нението, което следва, е малко неочаквано за съвременния 
европейски читател: „като не отиде да търсиш момци, бед-
ни или богати“. Възпитан в традиционната психологичес-
ка мотивация на т.н. „голям реалистичен роман“ от 19 век, 
той малко трудно разбира защо решението на Рут да избе-
ре един богат, неомъжен, почтен, трудолюбив и уважаван 

30 Bronner, Leila Leah. A Thematic Approach to Ruth in Rabbinic Lite-
rature. In: A Feminist Companion to Ruth, 2001, p. 147. 
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средновъзрастен мъж31 пред някакъв (при това хипотети-
чен) младеж, все още неопитен и несигурен, трябва да бъ-
де особена „милост“. 

Възможност да разберем библейската логика ни дава 
талмудическият мидраш. Именно там равинът Самуел бен 
рави Исаак е казал: „Жената предпочита бедния млад пред 
възрастния богат човек“ (Ruth Rabba 6:2). Точно според 
смисъла на това (очевидно афористично) твърдение Вооз 
посреща постъпката на моавката Рут с изключително, мал-
ко необяснимо дори, възхищение: „благословена да си от 
Господа (Бога) дъще!“. И веднага идва логичното обеща-
ние: „аз ще сторя за тебе всичко, що ти каза... ти си добро-
детелна жена“ (3:10-11). Въпреки своето възпитание на мо-
дерни сантиментални хора не трябва да си помисляме, че 
Вооз по някакъв начин вярва в „силата на любовта“ или че 
поне се ласкае да бъде харесван от Рут. Не способността 
за любов е това, което той оценява у непознатата млада 
жена, нито пък предполага, че нейното поведение трябва 
да бъде насочвано от силни емоции. Сам добродетелен 
според библейските норми за добродетел, Вооз е възхитен 
от това, че Рут проявява изключителна милост (hesed) към 
своя мъртъв съпруг и към неговото семейство, като жерт-
ва възможността да си намери млад и привлекателен мъж. 
Именно любовта е това, от което тя се отказва, за да уве-
ковечи името на умрелия и да запази имота на неговото 
семейство чрез брак вътре в рода с подходящ откупител. 

В същото време точно тази способност на възрастния 
Вооз да оцени важността на чуждата добродетел е основа 
на собствените му (библейски) достойнства. Той самият 
извършва двукратно hesed. Веднъж - като помага на една 
чужденка и вдовица да оцелее, втори път - като съживява 

31 В действителност библейският текст не казва нищо конкретно за 
възрастта на Вооз. Можем само да гадаем за нея по богатството и по-
ложението му в градското общество. 
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прекъснатия род на юдеина Елимелех. Най-голямото и не-
оспоримо достойнство на двамата главни герои според за-
коните на библейската нравственост е това, че те отхвър-
лят възможността за личен избор и емоционални прист-
растия в името на колективния етос, на религиозната нор-
ма и на родовото право. Рут-и-Вооз може да бъде наречен 
онзи идеален човек, който спазва Закона, почита тради-
цията и поставя Светото писание по-високо от всички свои 
лични потребности. Затова и двамата, Рут и Вооз, ще по-
лучат най-голямата награда, която е способно да си пред-
стави библейското въображение. Можем да подкрепим това 
разсъждение с думите на талмудическия мъдрец рави 
Зе'ира: „Книга на Рут не ни казва нищо за това що е чис-
то или нечисто, забранено или разрешено. Защо е тогава 
написана? За да ни поучи колко голяма е наградата на те-
зи, които извършват любомилост“ (Ruth Rabba 2:13). 

Ако сега се върнем към идеята, че Книга на Рут може 
да бъде наречена пасторал, ще видим достатъчно ясно мо-
тивите на подобно твърдение. Всеки пасторал изгражда 
завършен модел на света - такъв, какъвто той е или тряб-
ва да бъде според автора - и го структурира в съответст-
вие с правилата на някаква идеална (не задължително без-
конфликтна, но затова пък хипотетично предпоставена или 
„измислена“) система от отношения. Историята на Рут раз-
казва именно за един такъв затворен еврейски свят, за ед-
на легендарна общност, в която основният принцип на от-
ношения между хората е способността им да правят hesed. 
В един символен план на внушението, което създава, ця-
лата книга би могла да се възприеме като образ на биб-
лейската идея shalom: тя е визия на способността за хар-
мония в живота на общността и в още по-обобщен мета-
форичен аспект - идеална проекция на самата идея за свят 
според библейския текст. Тук индивидите се отнасят един 
към друг с любомилост, колективното мнение (хор на же-



380 Библейската жена 

ните, съвет на старейшините) легитимира значимостта на 
техните действия, а на финала Бог раздава заслужените наг-
ради. 

Символизъм на действието можем да открием и в по-
ведението на героя Вооз. Не знаем дали той буквално е 
разпрострял полите на своята дреха над Рут, но много ско-
ро започва да изпълнява даденото й обещание. Сега вече 
разбираме, че „мощта“, която идва от името, е негов вът-
решен белег, че Вооз е не само човек на думата, но и на 
бързото действие: решителен, умен, съобразителен, но пре-
ди всичко - вещ и умел в употребата на традиционното 
право. Още на другия ден той застава при градските пор-
ти и дочаква един мъж, жител на Витлеем, който е още по-
близък роднина на Елимелех и би могъл да стане откупи-
тел на неговия имот. Събира и десет градски стареи, за да 
присъстват в уреждането на делото. Тук всъщност става 
въпрос за институцията на древноеврейския съд. „Пред 
портите“ е традиционен топос, където се решават делата 
на местните жители, а кръгът на стареите свидетелства и 
едновременно с това взема решение по всеки възникнал 
спор. 

Действието „пред портите“ ни дава възможност да на-
правим едно наблюдение, което засяга антропологическа-
та символика в Книга на Рут. Наративът е изграден върху 
редуването и взаимните отношения на четири ключови то-
поса: пътя, нивата, хармана и градските порти. Всеки от 
тях емблематизира конкретна проява на битието в библей-
ския свят. Всеки от тях е средоточие на пространството, в 
което се случва сюжетното действие; фабулата е ясно раз-
пределена в четири глави, всяка от които е разположена в 
обстоятелствения декор и в символичния смисъл на един 
от четирите представени топоса. И четирите топоса имат 
силен символичен потенциал; те са точно това, което ак 
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трополозите наричат гранични пространства - места, в 
които се срещат и сблъскват противодействащи сили на 
традиционните опозиции в човешкия свят. Пътят напри-
мер събира и сблъсква идеите за вътре и вън, свое и чуждо, 
ред и хаос. Нивата среща човешкия труд (цивилизацията) 
със законите на природата; в нощта на хармана изплуват 
сили от другия свят, трудът преминава в отдих и става по-
вод за развързване на потиснатите желания; градските пор-
ти, най-сетне, разделят вътре от вън, право от криво, свое 
от чуждо, истина от лъжа... Те са най-типичното прост-
ранство на публични отношения в един древен еврейски 
град. Архитектурата им е сложна и специфична: двуетаж-
ни постройки с множество помещения и вътрешен двор с 
наредени покрай стените пейки, напомнящ площад. „Вра-
тата е била древният аналог на кметството, съдебната за-
ла и навярно на борсата.“32 

Внушенията на пространствената символика ще ни по-
могнат да разберем какво точно прави Вооз в началото на 
Четвърта глава. 

От пръв поглед е ясно, че действието се е преместило 
от тъмното време на един нощен харман, населен с демо-
нични опасности, където сънища и желания се сплитат в 
отмората на разпусналото се тяло, към светлината на днев-
ния градски свят, под погледите на колектива и в граници-
те на очертаните норми за поведение. В присъствието на 
десет старейшини и (най-вероятно) много от градските жи-
тели (палеоетнографите твърдят, че всеки мъж е минавал 
през портите поне два пъти на ден, както и голяма част от 
жените в града) Вооз провежда един изключителен разго-
вор, образец на диалог от сократически тип. 

В началото той поставя „пред съда“ и пред свидетели-
те важния въпрос за земята - за онова парче земя, което се 

52 Pressler, Carolyn. Joshua, Judges and Ruth. Princeton, 2002, p. 297. 
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продава от Ноемин, макар че думите му са насочени към 
конкретния сродник: 

аз реших да ти обадя и кажа: купи го пред седна-
лите тук и пред старейшините на моя народ; 
ако искаш да го откупиш, откупи го; ако ли не 
рачиш да го откупиш, кажи ми, та да зная, за-
щото освен тебе, няма кой да го откупи, а след 
тебе съм аз. (4:4) 

Безименният сродник отговаря точно така, както бих-
ме могли да очакваме от един добър човек в системата на 
пасторалната общност: той се съгласява да стане goel: „аз 
ще го откупя“. Всичко изглежда решено, когато Вооз пра-
ви неочакван обрат: 

...щом купуваш нивата от Ноемин, трябва да ку-
пиш и от моавката Рут, жена на умрелия, и 
трябва да се ожениш за нея, за да възстановиш 
името на умрелия в дела му. (4:5) 

Този вербален жест ловко смесва два различни закона 
от областта на традиционното право: geula (закона за от-
куплението) и yibbum (закона за левирата). Подобна връз-
ка не съществува никъде другаде в Библията, затова не мо-
жем да кажем дали почива върху някаква (неизвестна) прав-
на норма, или е чисто реторичен похват от страна на Вооз. 
Знаем обаче със сигурност, че Рут не попада в обсега на 
закона за левирата по простата причина, че не е еврейка. 
Като поставя публично въпроса за нейната подлежимост 
на левират, Вооз всъщност изисква от старейте да призна-
ят, че Рут е станала пълноправен член на еврейската об-
щина; неговите думи отменят стигмата на моавската иден-
тичност. В този момент сродникът не издържа на толкова 
радикални промени и отговаря: 

...аз не мога да я взема, за да си не разваля дела; 
вземи я ти, защото аз не мога да я взема. 
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Този отказ от (родова) отговорност изисква някакво 
обяснение и талмудическият мидраш се е опитал да го да-
де. Тук анонимният сродник е наречен Тов, а неговото не-
желание да стане левир се тълкува по следния начин: щом 
като Рут не е еврейка, то и нейните деца няма да се смятат 
евреи. Тов не иска да даде потекло на нови моавци, още 
повече, че Второзаконие ясно е казало: „Амонитец и моа-
витец не бива да влиза в обществото Господне довека“ 
(Втор. 23:3). По всичко изглежда обаче, че Книга на Рут 
не мисли с логиката на това наставление. Тя е отказала 
име и така - самоличност - на този, който не е в състоя-
ние да надхвърли нормата, за да извърши изключителния 
акт на hesed. „Тов“ е обикновеният човек, здраво притис-
нат към буквалния смисъл на словото, неспособен да над-
скочи прагматичния хоризонт на своето битие. Нсслучай-
но библейският текст му е дал едно специфично и всъщ-
ност комично название, изгубено в нашия превод - Peloni 
Almoni, често превеждано като Такъв-и-такъз (So-and-so 
на английски език).33 На иврит фразата представлява дори 
игрословица - вид парономазия, наречен фараго: неясно, 
често граматически некоректно подреждане на думи, кое-
то получава значение само в конкретен контекст. 

Такъв-и-такъв е всеки човек, който не може да надхвър-
ли кръга на битово-ежедневното. За нашия разказ, за ле-
гендарната логика в него той е героят без способност на 
трансценденция - този, който няма да стане Герой; имен-
но затова е оставен без-именен, без-личен в библейския 
текст и в колективната памет. От втора страна, „Тов“ по-
пада в категорията на онези характери, чиято сюжетна за-
дача е да подсилят, да откроят значимостта на героите, 
избрани за велики дела, по пътя на контрастната опозиция 
с техните качества и достойнства. В този смисъл той е мъж-
кият двойник на моавитката Орфа от Първа глава. 

33 Frankiel, Tamar. Ruth and the Messiah. In: Reading Ruth, pp. 332-333. 
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Ако се замислим обаче с трезвата логика на модерни 
читатели, трябва да кажем, че в разговора с Вооз Peloni 
Almoni е разсъждавал много практично: при условие, че 
купи парчето земя и при това се ожени за Рут, ще трябва 
доживотно да изхранва двете жени, да обработва нивата, 
да създаде наследник, който ще носи името на Махлон, и 
когато момчето порасне - да му върне откупената земя. 
Но именно тази логика на битовото, обикновеното, ежед-
невно-човешкото не разказва Книга на Рут. Тя е исто-
рия за изключителни хора, способни да извършат големи 
дела, за което ще получат още по-голяма награда. Лите-
ратурен разказ или фолклорна приказка, религиозна прит-
ча или легенда от етиологически тип, книгата има за цел 
да представи необикновеното в историята на един цар-
ски род. 

И ето, накрая, както в легенда, притча и приказка за-
едно, идва финалът със заслужената награда. Едва ли мо-
жем да се съмняваме, че в един религиозен еврейски текст 
тази награда ще бъде представена някак извън категории-
те на рода и потомството. След като Такъв-и-такъв отказ-
ва да се ожени за Рут и Вооз обявява своето намерение, 
градските жители, събрани край портите, заедно с десетте 
старейшини хорово казват: 

Да даде Господ, щото жената, която влиза в къ-
щата ти, да бъде като Рахил и като Лия, които 
и двете въздигнаха дома Израилев; придобивай 
богатство в Ефрат и нека се слави името ти във 
Витлеем... 
и домът ти да бъде като дома на Фареса, когото 
Тамар роди на Иуда, от семето, което Господ ще 
ти даде от тая млада жена. (4:11-12) 

Тези два стиха представляват необикновено сложна 
брачна благословия в три части, отнасящи се последова-
телно до невястата, жениха и неговия имот. Във фолклор-
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ния сватбен дискурс те са съществували поотделно34; тях-
ното сливане в Книга на Рут най-вероятно има хипербо-
лична функция (да подчертае изключителността на съби-
тието) и може би е било типично за благословиите по вре-
ме на царска сватба35. Сравнението включва няколко от 
най-важните фигури на историите за патриарси и очевид-
но има за цел да вмести героите на книгата в една утвър-
дена историческа линия на благороден произход. То ле-
гендаризира събитията в сюжета и хиперболизира произ-
хода на най-важния (макар и все още невидим) герой - цар 
Давид. 

Следва една много лаконична история, позната като 
Раждането на Овид, която само в петнайсет думи разказ-
ва събития, протекли за най-малко девет месеца. Господ 
развързва утробата на Рут, останала десет години бездет-
на в Моав, и „дава семе“ на Вооз; ражда се син, а хорът на 
жените произнася поредната поетична хипербола, възхва-
лявайки Рут, която за своята свекърва „струва повече от 
седем сина“ (14:15). 

„Седемте сина“ са може би просто условна формула 
на сравнение във фолклорния наратив, начин на текста да 
каже „много“ (както приказният юнак пътува „през девет 
гори в десета“). А може би представляват своеобразна под-
кана за символична интерпретация, свързана със сакрал-
ния смисъл на цифрата седем. 

В следващите два стиха, последни за фабулата, вижда-
ме няколко любопитни промени. Вооз и Рут са изчезнали, 
хорът на жените е станал по-интимният „хор от съседки“, 
а финалните реплики на разказвача извеждат Ноемин като 
водеща фигура. 

34 Вж. Gray, John. Joshua, Judges and Ruth. Century Bible. London, 
1967, p. 405. 

35 Вж. Parker, S. B. The Marriage Blessing in Israelite and Ugarite Lite-
rature. -Journal of Biblical Literature, 95 (1976). pp. 23-30. 
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И Ноемин взе детето и го носи в прегръдките си 
и му беше бавачка. (4:16) 

В оригиналния текст последната дума на този стих наи-
стина означава бавачка, omenet, но общото впечатление, кое-
то оставя разказът, е много по-сложно и неуловимо в един 
ясен термин. Още в следващото изречение съседките заявя-
ват: „На Ноемин се роди син“. С тази реплика вече знаем, 
че детето е дадено на Ноемин, че тя го носи в прегръдките 
си, а жените го смятат за неин син. При това положение 
много изследователи си задават въпроса: каква точно е Ное-
мин? Майка по заместителство, дойка или бавачка на ново-
роденото бебе? Защо истинските родители, Рут и Вооз, са 
изчезнали от пространството на сюжета - дотам, че името 
на детето е дадено от един колективен субект („Съседките 
му дадоха име...“)? Какво означава името Овид? 

Най-лесно изглежда да отговорим на последния въп-
рос. Думата овид идва от корена 'vd (глаголът става avad -
служа, трудя се) и означава буквално служител или труже-
ник. Малкият Овид е обречен да служи на Бога и той ще го 
направи, както ще разберем във финалния стих, като роди 
Иесей, баща на Давид. 

По-трудно изглежда да обясним защо тогава, когато 
почтената приказка би приключила, осигурявайки щастли-
ва женитба за главните си герои, нашият разказ премества 
изцяло вниманието си върху свекървата Ноемин и говори 
за появилото се дете само през фокуса на нейната полза от 
него. Тази постъпка, пише Джак Сасън, „може да се стори 
на по-чувствителната публика прекалена, а освен това тя 
ограбва разказвача от възможността да внуши един модел, 
много разпространен и утвърден в старозаветната тради-
ция: този, в който епонимните прародители на Израел съз-
дават своята царска линия чрез бракове с чужденки“.36 

36 Sasson, Jack. Ruth. A New Translation with..., p. 169. 
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Бихме могли да направим една възможна интерпрета-
ция, като си зададем въпроса: кой е най-важният символи-
чен аспект в присъствието на Ноемин? Според мен това е 
способността й да бъде субект на цикъла пълнота-празно-
та-пълнота, който съвпада и с фабулата на разказа. Изляз-
ла от град Витлеем „пълна“, Ноемин - една типична ев-
рейска жена - се връща назад „празна“, за да придобие 
отново смисъл и пълнота/достойнство на своето битие. В 
нейната фигура, в перипетиите на нейната съдба намира 
символична реализация посланието на целия текст: той е 
разказал наградата, която човек може да придобие само 
от Бог; това е притча за възмездието, което всеки човек 
получава според своята мяра. Този, който е страдал най-
много, ще бъде въздигнат най-високо и ще бъде най-щед-
ро възнаграден. Тук трябва да си припомним, че Ноемин 
от края на Първа глава е често сравнявана с Йов; там тя се 
(само)нарича Мара и плаче с най-горчивите сълзи в цяла-
та книга. Затова темата за наградата, за възхода и паде-
нието, за съдбата на човека изобщо, която може да бъде 
само в ръцете на Бога, е най-добре илюстрирана именно с 
героинята Ноемин. Нейната печалба в края на разказа из-
глежда най-голяма и някак си най-заслужена, а текстът се 
фокусира върху потребността да я изрази. В този план на 
символичното си внушение Книга на Рут напомня Книга 
на Йов. 

Можем да помислим и в друга посока, свързана с пър-
вата. Ноемин, както вече казах, е образ на типичната (доб-
ра) библейска жена. В нея няма нищо изключително, нищо 
от hubris-а, който прави героя Герой; единствено тя сред 
главните персонажи на разказа не извършва някакъв акт 
на hesed. Даже името й (за разлика от другите имена - Рут, 
Орфа, Вооз...) е много разпространено в назоваващите тра-
диции на западносемитските общества, използвало се е ка-
то определение за ханаански герои и героини, често е при-
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дружавало името на богиня Анат. Оправдано можем да 
кажем, че Ноемин е образ представител на еврейката, но 
също така - на жената изобщо, на нейното положение в 
библейското общество и оттам - на човешкото положение 
пред лицето на Бога. Хомологичен на нея изглежда най-
важният колективен субект на действието в сюжета: хорът 
(неслучайно) на жените от Витлеем; той също може да бъ-
де наречен образ/глас на „нормалното“, на традицията и 
ритуала в живота на общността. 

Рут и Вооз са необходими на текста, за да осъществят 
политиката на неговото исторически-легендарно внуше-
ние. В Ноемин е съсредоточен планът на религиозната ети-
ка; нейната наративна съдба е имплицирана от архаична-
та идея за цикличността на битието, за способността на 
живота да съществува в двойки противопоставени катего-
рии, които непрекъснато разменят местата си. Това е ре-
дът, според който съществува човекът, редът на неизбеж-
ното в неговата съдба, но още повече редът на природата 
в антропоморфния (женски) символизъм на нейното въз-
приемане. Нещо във фигурата на Ноемин, в нейното але-
горично присъствие ни напомня за древногръцката боги-
ня Деметра и особено за митологичната сага на нейните 
превращения според прочутите мистерии в Елевзина. 

Книга на Рут завършва с пет стиха генеалогия на Да-
вид. Представени са десет поколения между Фарес и него, 
като познатият ни Вооз е разположен седми поред. В ко-
ментарите на този момент мненията на изследователите 
рязко се разминават. Според едни от тях финалът е доба-
вен към тек;ста доста по-късно с ясно изразена религиоз-
но-политическа цел и остава изкуствено прикачен към сю-
жета на книгата. Според други той е неотделима част от 
оригиналния замисъл и само чрез него можем да разбе-
рем комплексната стратегия на разказване в книгата, оне-
зи значения, за които ще говорим в последната част на 
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тази глава. Преди това обаче нека се вгледаме малко пове-
че в епонимната героиня - Рут. 

Героинята 

Името на героинята Рут има епонимен характер - то 
формира заглавието на цялата книга, затова нека и ние да 
тръгнем от него. Не можем да бъдем сигурни в намере-
нията на библейския текст, тъй като съществуват няколко 
хипотетични насоки на етимологическа интерпретация. 
Може би най-традиционна е операцията, която свързва 
името с думата reut (приятелство). Тя тръгва още от сви-
тъците на Сирийския Таргум и очевидно залага на експли-
цитното послание, което излъчва образът в своя сюжетен 
контекст. 

Друга посока на коментар вижда връзка с глагола raah, 
виждам; обясненията тук неизбежно стават твърде спеку-
лативни поради липсата на по-конкретни семантични асо-
циации. Трета посока започва с друг равин, Йоханан, кой-
то в един мидраш коментира името като произхождащо 
от корена rvh (просмукан съм от влага, просмуквам се, на-
появам). Неговата интерпертация е съчетание на конкрет-
ност и причудливост, такова, каквото могат да постигнат 
само талмудическите равини: „защото е прародителка на 
Давид, който напои Светия, нека бъде благословен, със 
своите песни и химни“ (Ber. 7Ь). Рут, обилна с влага, прос-
мукана от сокове (на живота), е много силна опозиция на 
„празната“ Ноемин. При това положение двата образа мо-
гат да изразяват два противоположни аспекта на женско-
то (но също така на човешкото или природното) битие. В 
същата посока можем да направим и друго подобно срав-
нение. Споменах, че една от версиите за произхода на име-
то Орфа го свързва с арабската дума gurfa, шепа вода. Се-
га вече бихме могли да помислим, че в Книга па Рут съ-
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ществува тенденция, която се опитва - по-явно или по-
скрито - да съчетава имената/фигурите в сюжета по двой-
ки противоположни характеристики на символичния сми-
съл. Например „пълната“ Рут срещу „празната“ Ноемин; 
„обилната“ (на сокове) Рут срещу „оскъдната“ Орфа... Ня-
мам възможност да коментирам подробно тази тенден-
ция, ще спомена само това, че тя всъщност имитира ос-
новния механизъм на смислопораждане, специфичен за пат-
риархалното мислене и за патриархалната цивилизованост 
на човешкото общество. 

След името втората важна характеристика на библей-
ския човек е неговата родова (племенна) принадлежност. 
Рут е моавитка, а това означава много. Според Талмуда тя 
дори е моавитска принцеса, внучка на цар Еглон - очевид-
на хипербола на нейната племенна принадлежност. Неед-
нократно до този момент съм цитирала забраните, свър-
зани с моавитското племе. Ще припомня, че една от най-
важните причини за тях е свързана именно с „блудството“ 
на моавитските жени, подлъгали израилските мъже (спо-
ред Книга Числа) да се кланят на чужди идоли. „Преда-
телството“, споменът за жестокото наказание на Йахве, как-
то и фактът, че моавитците произхождат от Моав, плод на 
инцестната връзка между Лот и неговата по-голяма дъще-
ря - всичко това може би наистина е събуждало „чувство 
на морално превъзходство“ над другото племе и дори „пра-
веден шовинизъм“37. Може би, но що се отнася до биб-
лейския текст, той не мисли с логиката на модерните хора. 
Така например историята на Лот от Битие 19 най-вероят-
но е била примитивен митологичен текст, вариант на ле-
гендарен мотив за царски произход, типичен за региона от 
Месопотамия до Древен Египет. Сексуалната трансгресия 
(кръвосмешението, задължително в родовата линия на еги-

37 Fewell, Danna Nolan and David M. Gunn. ,A Son Is Born to Naomil“ 
In: Women in the Hebrew Bible, p. 236. 
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петските фараони например) в този случай е гарантирала 
свещената чистота в потеклото на царя. Нищо чудно ис-
торията на Лот да е била първоначално моавитска леген-
да за потеклото на някой местен цар, „загребана“ и транс-
формирана според сюжетните нужди на библейското мис-
лене. При това положение можем само да се учудваме на 
интуитивната прозорливост на талмудическите равини, 
които правят от Рут моавитска принцеса; те - според мен 
несъзнателно - са доловили именно примитивната логика 
на легендарната мисъл. 

В края на Четвърта глава от книгата Хорът на старей-
шините пред градските порти съгражда една кратка генеа-
логия на женските връзки, в която се вписва и Рут. Другите 
имена, споменати в границите на два съседни стиха, са Ра-
хил, Лия и Тамар. Какво е общото между тези четири биб-
лейски жени? На първо място - те са типични представи-
телки на „матриаршеската“ фигура в Стария Завет, много 
известни прародителки на еврейското племе. На второ мяс-
то - всички се оказват субекти на някакъв вид сексуална 
трансгресия (Лия подменя сестра си в леглото на Яков, 
Тамар се преструва на проститутка, за да съблазни свекър 
си Юда, Рут прелъстява пийналия Вооз - не толкова раз-
лично от ситуацията с дъщерите на Лот). Любопитно би 
било да си зададем въпроса - кой момент е по-важен във 
фразата „сексуална трансгресия“ - „сексуална“ или „тран-
сгресия“? Можем ли да помислим, че именно сексуалност-
та е била определяща в способността за трансгресия (а 
трансгресията е hubris, т.е. умение да се извърши нещо не-
обикновено и поразително) на една библейска жена? Или 
с други думи - толкова ли са били (сексуално) неудържи-
ми тези жени? 

Отговорът според мен се крие в спецификата на пат-
риархалното мислене за жената. Тук не става въпрос за 
това каква е (била) жената, а каква трябва да бъде тя спо-
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ред определени норми за женскост, произведени извън ха-
рактера на самите жени. Именно сексуалното (природно-
то, примитивно-необузданото, подривното спрямо власт-
та на нормите) е вълнувало въображението на патриар-
халния свят, то е било неговата (повече или по-малко) по-
тискана другост. Нека да обърнем внимание на натрапли-
вата потребност да се мисли женската необикновеност 
(трансгресия) през фокуса на сексуалното преживяване. То-
ва не ни говори нищо за характера на еврейските жени, 
живели преди нашата ера; това ни говори много за иконо-
мията на съзнати и несъзнати потребности в едно общес-
тво, което все повече се втвърдява като патриархално. 

Сега вече няма да се учудим на третата обща черта 
между изброените матриарси: всички те попадат в катего-
рията на трикстера, на героя, който постига победа с це-
ната на някаква хитроумна измама. Рахил отмъква идоли-
те на своя баща, Лия получава една нощ с Яков на цената 
на корен от мандрагора, Тамар и Рут съблазняват (верния) 
възрастен мъж... В главата за женската мъдрост вече ка-
зах, че примитивният разум не разделя интелекта от хит-
ростта. Нашите героини са изобретателни, упорити, воле-
ви и готови да прескочат границите на това, което днес 
бихме нарекли морал. Техните качества се пресичат в ар-
хаичната идея за женска възвишеност. Въпреки нашите 
скрупули на модерни хора, в митологичното мислене на 
библейския текст те са възвишени, царствени фигури. 

Ако сега се върнем към героинята от Книга на Рут, в 
контекста на казаното дотук можем да обобщим: нейният 
образ носи следите на примитивна, царствена женска фи-
гура, представена като важна/възвишена и сама за себе си, 
но в същото време достойна да бъде (пра)майка на най-
великия (легендарен) цар. 

В същия план на символичното обобщение можем да 
разберем и сравнението - имплицитно в текста, но мно-
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гократно експлицирано в коментарите върху него - между 
скромната моавитка Рут и абсолютния патриарх на еврей-
ското племе, Аврам. Аналогията достига най-близо до по-
върхността на дискурсивния смисъл в нощния монолог на 
Вооз: „че си оставила баща, майка и родина и си дошла 
между народ, който не си познавала довчера и завчера“ 
(2:11). Вооз, сам той пряк наследник на Аврам през десет 
поколения, е формулирал подвига на Рут в термини на ле-
гендарните действия, извършени от първия патриарх. Би-
тие 12 ни разказва как седемдесет и петгодишният Ав-
рам, живеещ в Харан, се вслушва в гласа на Бога, който му 
заповядва: 

...излез от твоята земя, от твоя род и от дома на 
баща си (та иди) в земята, коя/по ще ти показ/са; 
и Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те 
благословя и ще възвелича името ти... (12:1-2) 

Виждаме ясно аналогията в постъпките на Рут и Ав-
рам. Както легендарния мъж, който се подчинява на при-
зива „излез и иди“ (leh leha), скромната вдовица напуска 
родината и bet'em, майчината си къща, за да се отправи 
към непозната земя, при непознати хора. Аврам пътува с 
цялото си семейство и с „братанеца Лот“, и с „всичкия си 
имот“; Рут пътува с една друга жена, също толкова безпо-
мощна и вдовица. Аврам е повикан „свише“, той следва 
конкретните наставления на Божия глас; Рут намира сила 
у себе си, тя следва единствено своите чувства. На Аврам 
е обещано да бъде благословен и от него да произлезе ве-
лик и многоброен народ; на Рут никой не обещава нищо. 
През V в. пр. Хр. съвсем безвъзвратно е отминало време-
то, когато Господ пряко се намесва в работите на своя на-
род; той е спрял да говори лично, а могъщият му глас е 
станал шепот в душата, доловим единствено от избрани 
герои. Библейският текст, от своя страна, изглежда все по-
малко митология и все повече литература. 
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След като преминахме през сравнението с Аврам, ве-
че по-лесно можем да разберем и друго - много важно -
равнище на символичния смисъл, който внушава фигура-
та на Рут. Най-кратко казано, тя е олицетворение на самия 
народ Израил. Метафоричната аналогия се изгражда вър-
ху най-характерните черти на нейното сюжетно присъст-
вие. Рут е чужденка: чрез своите отрицателни конотации 
моавитската принадлежност екстатизира именно принци-
па на далечното, не-своето, нежеланото в самата идея за 
чуждост. Веднъж напуснала майчината си къща, тя става 
странник, скитник в пустинята, който търси място и дом. 
Разкъсването на връзките с родното, както и буквалното 
изгубване на близките хора я прави сирак - може би най-
уязвимата позиция на присъствие в патриархалната общи-
на. След смъртта на мъжа си Рут се превръща в „остатък“ 
от щастливата трапеза на брака, тя е вдовица, при това 
бедна вдовица - една незавидна функция в древния свят. 

Ако обединим всички тези характеристики: чужденка, 
странник, сирак и вдовица, ще получим пълната парадигма 
на символичните белези, в които старозаветното въобра-
жение мисли присъствието на еврейското племе сред дру-
гите племена в земята на Ханаан: народ пришелец, избягал 
от робство, скитник в пустинята, избутван встрани от тра-
пезата на богатите племена, обезправен сирак, който се бо-
ри за дял в богатствата на Обетованата земя. Неслучайно 
Книга на Рут се чете тържествено на празника Шавуот, 
когато се чества Matan Torah или Даването на Тората. Ша-
вуот, с други думи, припомня времето, когато Законът е връ-
чен на еврейското племе в Синай. Това е моментът, в който 
групата обезправени, осиротели, избягали роби се превръ-
ща в народ; ражда се Израил. Рут-Израил е метафора, коя-
то въздейства силно върху народностното съзнание, укреп-
ва легендарните аспекти в историческия наратив и говори 
красиво, със силата на литературно внушение, за нравстве-
ното достойнство да бъдеш еврейски човек. 
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Кой/как чете Книга на Рут? 

Книга на Рут е сред най-коментираните текстови ця-
лости в еврейската Библия - както заради нейните дискур-
сивни достойнства, така и заради огромния ореол от асо-
циации с други глави, образи, епизоди, религиозни зако-
ни... Ще се опитам да отчленя и дефинирам някои основни 
посоки на нейния прочит в границите на модерната екзе-
гетика. 

Ще започна с онази посока, която разработва митоло-
гично-фолклорния потенциал на текста и го свързва с це-
лите на конкретно внушение от политически тип. Книгата 
в този случай се вписва в по-общия историко-легендарен 
(старозаветен) наратив, който мотивира, легитимира, ве-
личае историческото присъствие и политическите претен-
ции на цар Давид, оттам - на цар Соломон, после - на 
цялата им династия (или „къща“) и всъщност се утвърж-
дават мястото и ролята на древноеврейската монархия в 
системата от връзки и отношения между народите от ре-
гиона на Ханаан. Тук се вижда достатъчно ясно как една 
митологична дискурсивна стратегия обслужва потребност-
та от историография и политическа теология, за да същес-
твува държавната цялост - най-малкото като разказ и па-
мет, способни да издържат изпитанията на времето. 

Трябва да признаем, че текстът-Рут е изключително 
податлив на митологично-фолклорен анализ. Въпреки че 
представлява продукт на индивидуално културно съзна-
ние от „авторски“ тип, той умело интегрира разнообразни 
сюжетни мотиви, символични послания, образни характе-
ристики, които идват от пространството на по-древния ми-
тологичен диспозитив. Джак Сасън например коментира 
момента, в който съседките назовават с име-съдба детето 
на Рут. Той проследява тематичната линия в литературата 
на други, съседни народи, припомня египетските божест-
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ва на съдбата, привежда примери от шумерски химни и 
вавилонски легенди, за да достигне до древния мотив за 
орисниците, събрани край люлката на новородено (цар-
ско) дете. Ноемин, стиснала в прегръдките си Овид, от-
вежда към друг популярен мотив: в своето детство героят 
е кърмен, отгледан, благословен от някаква велика богиня 
или местно божество. Същия мотив можем да срещнем и 
в българския фолклорен епос: малкият (Крали) Марко су-
че и получава вълшебна сила от горска вила. Всичко това 
според Сасън се обединява в една обща тема, която би 
могла да се нарече „божествена намеса в делата на хората 
с цел да се отдели бъдещият цар като любимец на богове-
те“38. Книга на Рут следователно „може да е била написа-
на, за да подкрепи претенциите, които е имал Давид към 
трона“39. Тази интерпретация, струва ми се, има корени в 
талмудическото твърдение, че автор на Рут е пророк Са-
муил - всъщност човекът, който разпознава и възкачва на 
трона Давид - по това време един неизвестен син на овча-
ри. 

Втора тенденция в модерната екзегетика търси соци-
ално-възпитателни цели във внушенията на Рут. Книгата 
е била написана, за да окуражи семейната солидарност във 
време, когато традиционното еврейско семейство се е ока-
зало изправено пред исторически изпитания и сътресения 
в установения ред. Точно такова време изглежда периодът 
след Вавилонското заточение и неслучайно авторството 
на книгата е приписвано на Малахия, пророк, който пред-
хожда яростния тандем Ездра-Неемия през първата поло-
вина на V в. пр. Хр.40 

38 Sasson, J. Ruth. A New Translation with..., pp. 233-234. 
39 Пак там, c. 232. 
40 Вж. Vellas, В. M. The Book of Ruth and Its Purpose. - Theologia 

(Athens), 25 (1955). 
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Ако продължим да засилваме етичния елемент в тази 
версия, като го разположим в надисторически, универса-
лен контекст, ще достигнем до мнението, че Рут е книга, 
която утвърждава социалните връзки, изградени върху 
принципите на традиционните добродетели. Тук вече мо-
жем да си припомним изключителната роля на староза-
ветната представа hesed или любомилост и тогава книгата 
се превръща в своеобразен химничен текст на най-високи-
те добродетели, които може да притежава един библейски 
човек. Сега тя може да бъде изречена в жанрови дефини-
ции, които са твърде красиви и приповдигнати, за да бъ-
дат приложени към мощното синкретично тяло на биб-
лейския наратив: „Рут това е една поема за верността. 
Това е една тригласна фуга на пиетата.“41 В перспективата 
на тази екзегетична посока героите и техните действия за-
почват да получават все по-модерна психологическа мо-
тивация, откриват се нравствени (и малко подозрително 
актуални) причини за тяхното поведение. 

Една от крайните версии принадлежи на феминистка-
та библеистика. Съвсем логично се акцентува върху (наис-
тина нетипичната за библейския текст) любов между две 
жени, напълно изчистена от обичайните прояви на ревност 
и съперничество заради любовта/притежанието на някой 
мъж. Рут придобива алтернативен статут сред другите кни-
ги от Стария Завет: тя коригира предходните текстове от 
Тора (особено Битие и Второзаконие), разкрива потисна-
тите тенденции на женска солидарност в живота на древ-
ния Израил, говори за една скрита реалност или икономия 
на женските връзки и даже дръзко отменя традиционната 
представа за жените в библейския свят. 

Една от най-убедителните посоки на прочита е тази, 
която надгражда интерпретацията върху конкретни знания 

41 Humbert, Р Art et legon de I'histoire de Ruth. In. Opuscules d'un 
Hebruisant. Neuchatel, 1958, p. 109. 
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за историята, политиката и религията на древния Израил 
от V в. пр. Хр; тя тръгва още в началото на 19 век с името 
Тадеус Антониус Дерезер. Скоро, след като евреите се зав-
ръщат от заточението във Вавилон, започват да пишат и 
да проповядат пророците Ездра и Неемия. Те са яростни 
защитници на „чистотата“ в етническия състав на еврей-
ското племе и убедени противници на смесените семейни 
връзки. Ездра дори успява да изтръгне клетва от мъжете 
на Израил, че ще разтрогнат браковете си с всички чуж-
доплеменни съпруги и ще ги напуснат заедно с родените 
от тях деца (Ездр. 9, 10). Книга на Рут, както лесно се 
вижда, внушава напълно различни възгледи. Тя величае ед-
на чужденка, при това от най-забраненото в Тора племе, и 
я представя като прабаба на легендарния цар Давид. По-
ради това изследователите, които я разглеждат в контекс-
та на еврейската писменост от V в. пр. Хр., говорят за нея 
като за „полемичен трактат“, който спори (по своя алего-
ричен начин) с екстремистките възгледи и с политическа-
та практика на Ездра-Неемия. (Особено ясно с Ездра, кой-
то успява да прокара закони в тази посока, подкрепян от 
персийския цар Кир.) Така Рут се превръща в „тенденци-
озна и дори полемична книга“42, а дързостта на нейната 
съпротива надхвърля границите на своето време и дости-
га до отрицание на самото Второзаконие, което също та-
ка експлицитно отхвърля всякакви връзки (поне до десето 
коляно) с хора от племето на Моав (Второз. 23:3-7). 

Достигнали сме до друг полемичен момент, който по-
ражда книгата. Защо Рут трябва да бъде именно моавитка, 
като се знае пословично лошото отношение на библейския 
текст към племето, произтекло от Лот? Как ще си обясним 
поведението на праведния Вооз, който с думите си „пред 
портите“, както и с цялото си поведение всъщност отменя 

42 Fischer, Imtrod. A „Feminist“ Commentary to the Torah? In: Ruth 
and Esther, p. 34. 
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наредбата на Второзаконие? Изправени пред това очевид-
но противоречие, равините например изобретяват едно лю-
бопитно решение: те твърдят, че наредбата във Второзако-
ние засяга единствено моавитците (защото текстът използ-
ва съществително име в м. р. мн. ч.), а не моавитките и сле-
дователно героят Вооз не е нарушил никакво правило. Тук, 
разбира се, е забравена онази история от Числа, в която 
главни герои на „блудството“ бяха именно моавитски жени. 

Бихме могли да помислим върху едно доста различно, 
със сигурност по-модерно (като начин на изразяване, ина-
че - иманентно на библейската логика) разрешение. Рут-
моавитката всъщност екстатизира идеята за чуждостта (до-
веждайки я до нейните граници на забранената чуждост). 
Това извежда на преден план една много важна и архаична 
старозаветна тема, представена и в наратива, и в законо-
вия дискурс - темата за чужденеца, за скитника, който тряб-
ва да бъде посрещнат доброжелателно от децата на Изра-
ил. Тя се свързва пряко с темата за библейските доброде-
тели, особено с проявите на hesed. На нейния фон напри-
мер много ясно изпъква изключителността в характера на 
Вооз: един уважаван гражданин, който приема в къщата 
си абсолютната чужденка, вдовицата скитница Рут. 

Така достигаме до друга посока на прочита, инвари-
антна на историко-политическата интерпретация: Книга 
на Рут е притча за търпимостта между хората от различ-
ни народи, толкова необходима в племенната смесица, как-
вато представлява районът на Ханаан. Тя утвърждава доб-
родетелите на почтеността в отношението към другия, на 
толерантното отношение, на етническия егалитаризъм, бих-
ме казали днес. Заедно с това сюжетът извежда на преден 
план идеята за достойнствата на индивида, на конкретния 
човек, които трябва да бъдат признати въпреки възмож-
ността за негативно отношение към групата, на която той 
принадлежи. 
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В религиозен контекст този проблем изглежда така: все-
ки добър човек е достоен за приобщаване към вярата в 
Йахве и обикновено се формулира като принципът на уни-
версализма срещу принципа на избраността. Както пи-
ше един типичен представител на посоката: ,Днига на Рут 
извежда същата положителна политика, която срещаме в 
Йона: тези, които се възползват от възможността да ста-
нат вярващи, когато тя им се отдаде, не трябва да бъдат 
лишавани от приятелство, нито да им бъде отказано пра-
вото на Божия благодат. Сам Бог ги приема, благославя и 
употребява за свои цели.“43 Тази интерпертация има свои-
те основания в библейския текст. Един от нейните източ-
ници е вече споменатата Книга на Йона, друг - Книга на 
пророк Исайя, където авторът (в този случай псевдо-Исайя) 
призовава всички нечестивци да намерят верния път и всич-
ки беззаконници да се обърнат към Бога (Ис. 55:6-7). 

Изцяло извън историзма на времето и конкретността 
на етическите проблеми изглежда разположена религиоз-
ната или йахвистка интерпретация. Тя издърпва смисъла 
на книгата изцяло към присъствието (колкото и да е не-
зримо) и към поведението (разбира се, символично) на ев-
рейския Бог. „Както много от старозаветната литература, 
Книга на Рут не говори за хората, а за Бог; целта не е да 
се възхищаваме на група благородни герои, а да разберем 
действията на Бог.“44 По подобен начин според Вилхелм 
Рудолф Йахве участва в делата на хората чрез избора на 
своя герой Йосиф от Битие или на Давид във Втора кни-
га Царства. 

Леко модифицирана чрез добавяне на моралистични 
акценти, тази версия ще коментира силата на еврейския 

43 Ар-Thomas, D. R. The Book of Ruth. - Expository Times, 79 (1967-
68), p. 373. 

44 Rudolph, Wilhelm. Das Buch Ruth. Das Hohe Lied, Die Klagelieder. 
Kommentar zum Alten Testament. Koln, 1962, p. 32. 
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Йахве да възкресява дори най-пропадналите, тези, които 
изглеждат безвъзвратно изгубени за Правия път. При това 
положение моавитската идентичност на Рут става егштом 
на едно отречено (заради „блудство“ и егоизъм) племе. Си-
лата на Бог се познава именно в способността му да пре-
роди особено лошите, „непроменимите“, да възвиси най-
слабия до най-силната степен на вярата, най-ниския - до 
най-високото стъпало към себе си. В крайна сметка „най-
силното доказателство за привлекателността на еврейския 
монотеизъм е доказателството, осигурено от най-непод-
ходящата личност, идваща от най-радикално специфич-
ната и враждебна култура“45. И тази посока на интерпрета-
ция черпи корени от библейския текст, от една диалектика 
на отношенията между Бог и човек, която ще стане особе-
но ясна и актуална в дискурса на Христос от Евангелията 
или в мартирологичния наратив, който често описва свет-
ците и особено светиците като радикално преобразени хо-
ра. 

В своето изследване върху историята на еврейската ре-
лигиозна традиция - Мойсей и монотеизмът - Фройд, 
когато се спира върху Книга на Рут, си задава въпроса 
каква полза може да има един народ от легендарна исто-
рия, която представя като чужденка неговата най-положи-
телна героиня? Въпросът е реторичен, защото отговорът 
се подразбира от само себе си: много съмнителна, а по-
скоро никаква. И все пак точно чуждостта на Рут се прев-
ръща в отправна точка на символичния смисъл, който раз-
чита в книгата постмодерната (и дори психоаналитично 
ориентирана) интерпретация. В едно известно есе Ю. Кръс-
тева разглежда историята като парадигматичен пример за 
дискурса на радикалната другост. „Рут-чужденката при-
съства, за да напомня на неграмотните, че божественото 

45 Honig, Bonnie. Ruth the Model Emigree: mourning and the symbolic 
politics of immigration. In: Ruth and Esther, p. 51. 
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откровение често изисква пропадане на реда, възприема-
не на радикалната другост, признаване на чуждостта, коя-
то в началото би могла да се възприеме като ниска и неп-
риемлива. Това не е окуражавало отклоненията от вярата 
или преобръщането в чужда религия, а е било покана да се 
забележи плодовитостта на другия.“46 

Такова отношение към чуждостта има ясно разпозна-
ваеми политически, етически, теологически импликации; 
то може да съществува само в границите на мирогледна 
система, която е изначално толерантна, демократична, от-
ворена към проявите на различността и наистина предпо-
лага „постоянно, любознателно, гостоприемно разпитва-
не, жадно за другия и за себе си като друг“47. По този на-
чин - и в очевидно противоречие с евреина Фройд - Кръс-
тева дефинира основни характеристики на библейския свят 
в един проект, който може да бъде разбран и като опит за 
философия на древноеврейската религиозна традиция. В 
нейния случай, както и във всички посоки на най-новата 
екзегетика, остава проблемът доколко интерпертацията е 
иманентна на един архаичен (все още донякъде синкретич-
но-митичен) свят и доколко е произведена от постмодер-
ната епистемологична и дискурсивна практика. 

Близък до Кръстева - най-малко по място и традиция 
на произход - е структуралистичният подход към Книга 
на Рут. Самият Клод Леви-Строс не е оставил следи от 
работа върху нея, но точно тази книга може да бъде чуде-
сен обект за семиотичен анализ на опозицията ендогамия-
екзогамия като основополагащ цивилизационен конструкт. 
Разбран като словесна репрезентация на една архаична 
структура, текстът ще прави усилия да разреши напреже-

46 Kristeva, Julia. The Chosen People and the Choice of Foreignness. In: 
Kristeva, J. Strangers to Ourselves. Columbia University Press, New York, 
1991, p. 75. 

47 Пак там. 
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нието между опозитивните елементи в полза на единия, в 
нашия случай - на екзогамния - брак. Наистина, не всеки 
екзогамен брак се оказва продуктивен в историята на Рут, 
достатъчно е да си припомним десетте безплодни години 
в семействата на Хилеон и Махлон. Необходимо е моа-
витката Рут да отиде в Юдея, да намери подслон „под кри-
лата“ (дрехата) на еврейския Бог. Структуралистичният 
прочит обръща голямо внимание на тези сцени, които до-
казват неговата истина, за сметка на всички други, които 
изглеждат семиотично непродуктивни. От друга страна, 
според Леви-Строс решенията, които са специфични за да-
дено общество, се трупат в система, а тя, на свой ред, тър 
си проява в множество структурно аналогични изобрази-
телни парадигми/текстове. Ето защо всеки почтен струк-
туралист би разположил своя анализ на Рут в максимал-
но широк контекст от културни примери, би я сравнил с 
множество други текстове, за да докаже една обща тен-
денция на справяне с проблематизма на традиционните 
опозиции. 

Харолд Фишер например изследва паралелно истории-
те на Рут, на Тамар и на Лот, за да изведе една обща тема: 
законът/заветът срещу произвола и беззаконието.48 Позна-
тият ни Джак Сасън предпочита „синтагматичния“ под-
ход на руските формалисти (главно Проп) пред Леви-Стро-
совата парадигматична традиция и успява да побере ис-
торията на Рут „в Прокрустовото ложе на руската фолк-
лорна приказка“49. 

В модерния херменевтичен спектър на отношение към 
старозаветния текст не би могла да липсва и Новата кри-

48 Fisch, Harold. Ruth and the Structure of Covenant History. - Vetus 
Testamentus, 32 (1982), pp. 425-437. 

49 Greenstein, Edward L. Reading Strategies and the Story of Ruth. In: 
Women in the Hebrew Bible, p. 221. 
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тика. В съответствие със своята методологическа ориен-
тация тя чете Рут като литературен текст, в който работят 
по принципа на наслагването словесно-фигуративни мо-
дели на смислопораждане. Така например за С. Д. Гоитайн 
книгата представлява пример за съвършено литературно 
творение, ненадминато по своята структурна цялост и ком-
позиционна хармония (помним, че сюжетът е равномерно 
поделен на четири почти равни части).50 Обединява ги те-
мата за hesed, а характерите са метафорични фигури в теа-
търа на нейното вербално внушение. 

Феминистичните версии на (пост)новокритически про-
чит неизбежно тежнеят към засилване на етично-пропа-
гандния елемент. Филис Трибъл е авторка, която успява 
да съчетае феминистичната тенденция с увлекателен кри-
тически наратив. В едно изследване, наречено „Човешка 
комедия“, тя извежда идеята, че „жените изработват свое-
то собствено спасение със страх и трепет, защото Бог ра-
боти в тях“.51 Подхода на библейския текст Трибъл опре-
деля кято „теологическа интерпертация на феминизма“. 
Нищо чудно тогава, че основната цел на книгата изглежда 
да се покаже как жените на древна Юдея умеят да дейст-
ват/живеят в плодотворно сътрудничество, което им по-
мага да оцелеят. Именно женските характери изграждат 
Книга на Рут, така например „Ноемин работи като мост 
между традицията и новаторството [...] Рут и жените на 
Витлеем работят като парадигми на радикалността“.52 Та-

50 Goitein, S. D. The Scrol of Ruth. Studies in the Bible (in Hebrew). 
Yavneh Publishing, Tel Aviv, 1963, pp. 49-58. (Цит. no: Greenstein, E. L. 
Reading Strategies in the Story of Ruth. In: Women in the Hebrew Bible, pp. 
213-216. 

51 Trible, Phyllis. Л Human Comedy: The Book of Ruth. In: Gross, Ken-
neth R. R. et all (eds.). Literary Interpretations of Biblical Narrarives, vol. 2. 
Abingdon Press, Nashville, 1982, p. 190. 

52 Пак там. 
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зи откровено феминистична целеустременост на библей-
ския текст Трибъл разглежда като негова иманентна осо-
беност; в нейния прочит Еврейската Библия се оказва пред-
положена от „феминистки“ или поне про-женски подбуди. 

За да се разделим с новокритическата посока, ще на-
правим голяма крачка встрани заедно с митологично-ар-
хетипалната школа. Нортръп Фрай няма отделно изслед-
ване върху Рут ; книгата се споменава няколко пъти в „Ду-
ми с власт“. Например сцената с прелъстяването на Вооз 
той интерпретира като част от древен ритуал на плодоро-
дието, а Рут би попаднала в типа „невестински“ фигури, 
дефиниран от „Великият код“. В същата архетипална по-
сока можем да си припомним и онази теория, според коя-
то Рут е древноеврейската версия на Елевзинския мит. Но-
емин/Деметра, загубила децата си, пристига във Витлеем/ 
Долния свят. Следва свещен съюз между местен герой (Во-
оз/Хадес) и нейната дъщеря/Рут. Роденото дете (Овид/ 
Триптолем) се смята за нейно, то ще учи хората на земеде-
лие (едно от значенията на oved е труженик).53 

Може би все още не съм изброила всички важни посо-
ки в интерпретацията на Рут, но по-добре е да съкратя не-
щата, като представя един последен прочит, който в голя-
ма степен печели и собствените ми херменевтични симпа-
тии. 

Най-кратко казано: Книга на Рут е притча за Закона. 
Не толкова за конкретните закони, които (трябва да) уп-
равляват еврейското общество, макар че тях също ги има, 
колкото за способността на Закона (на всички закони, фор-
мулирани в Светата традиция, на самата законност като 
проява на социалния договор) да съгражда доброто в чо-
вешките отношения, да регулира живота на общността, да 
поражда хармония. Сюжетът (това го признават всички из-

53 Astour, Michael. Hellenosemitica. Leiden, 1965. 
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следователи) е изграден върху срещата и преплитането на 
три различни закона, представени на различни места в биб-
лейския корпус: това са законите за подкрепата на сирак, 
чужденец и вдовица, за левирата и за откуплението. Не е 
трудно да видим, че всички те се пресичат в необходимост-
та да се подпомогне, да се подкрепи човекът, останал без 
група, да се съживи името/родът на „изпадащия“ човек. 
Институциите, които регулират и санкционират тези зако-
ни, имат примитивно-демократичен характер: хор на град-
ските жители, съвет на старейшините, хор на жените/съ-
седките на Ноемин. Нека си спомним, че книгата е неочак-
вано положителна версия на драматично-ужасното време, 
в което Израил все още няма монархия (според разказа на 
Съдии). По всичко изглежда, че Рут е алегорична приказ-
ка за Златното време, в което хората се раждат добри, общ-
ността се регулира „отвътре“, нравствеността се изгражда 
върху импулсивна идентификация със Светото писание. То-
ва е Законът, преди да стане институция на държавната 
власт; Законът като „естествен“ механизъм на реда в чо-
вешките отношения; Законът като потребност от Бог, тра-
диция и любов. Оттук, от идиличното (а вероятно и нос-
талгично) разрешение на проблема за социалния ред, ид-
ва и впечатлението за пасторал, за „литературно“ изобра-
жение на един затворено-идеален свят. 

Тази версия се подкрепя и от мястото на нашата книга 
в ритуално-празничната система на еврейското общество. 
Тя е един от петте ръкописа54, Megillot, заедно с Книга Ес-
тир и Песен на песните например. И - отново както Кни-
га Естир - е тясно свързана с провеждането на един от 
най-важните празници. Както споменах в края на предход-

54 Мегилот (ед. ч. мегила) са текстове, написани с тръстиково или 
гъше перо върху ролка пергамент, които се съхраняват в кутия. За тях и 
за празника Шавуот вж. по-подробно в: Майер, Мира. Еврейските сим-
воли. Изд. Нов български университет, С., 2004, с. 124, 136-141. 
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ната част, Рут се чете тържествено на празника Шавуот 
или тогава, когато се чества Даването на Тора. Става въп-
рос за онзи легендарен момент, в който Божието присъст-
вие се материализира в човешки закон; появяват си скри-
жалите, получени в Синайската планина. Според летопи-
сите това се е случило преди приблизително 3300 години, 
но ритуалната традиция е разбрала и нещо друго - Книга 
на Рут е символично послание отвъд времето и конкрет-
ното място, тя внушава силата на Закона да съгражда (вся-
ка) човешка общност, както и „общото“ у всеки отделен 
човек. 

Заключение 

Надявам се, че от четвъртата част на тази глава стана 
ясно колко много и колко различни прочита могат да съ-
ществуват върху един-единствен отрязък от библейския 
текст. Всяка нова интерпретация - включително най-чуда-
тата или най-съблазнителната с блестящи находки - е точ-
но толкова (относително) вярна, колкото и най-традици-
онният коментар. Всичко изглежда въпрос на методологи-
ческа тактика и на мирогледна позиция. При това положе-
ние искам да предложа още една - своя - версия, каквато 
не съм срещала никъде досега. Тя се опитва да заеме по-
зицията, от която един (хипотетичен) моавитски автор би 
разказал историята на своята сънародничка Рут. Изграде-
на е върху истината на онези исторически и антропологи-
чески факти за народа Моав, които успях да открия. 

В онова време, когато царството на народа Моав 
процъфтяваше, когато бог Хамос (да бъде свята ста-
туята му в Храма) пращаше плодородие на децата си, 
а великият цар Еглон построи сто нови цистерни, за да 
напоява земята, племето на юдеите още нямаше цар. 
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Глад и безредици се ширеха из полята им. Тогава един 
умен и пъргав мъж, Елимелех, напусна прокълнатия град 
Витлеем и заедно с цялото си семейство потегли на юг, 
покрай Мъртво море, и пристигна в богатия град Га-
лим, където се правеха прочутите глинени съдове на 
Моав. Тъй като беше обеднял и нямаше какво да прода-
ва, той започна работа в лозята по хълмовете над гра-
да, а заедно с него работеха двата му сина Болест и 
Разрушение. Въпреки че се чудеха на техните имена, 
жителите на град Галим посрещнаха чужденците доб-
ре, дадоха им подслон и постепенно свикнаха с тях. Всич-
ки знаеха, че юдеите не искат да вярват във великия 
Хамос (да се множат жертвите пред олтара му), нито 
в богиня Астарте, която кара земята да ражда, нито 
в бога на гръмотевиците Ваал от планината Фегор. 
Бащите на бащите ни бяха записали как юдеите, ид-
вайки от страшната пустиня Синай - гладни, окъсани, 
водени от един белобрад човек с име Моше, който се 
наричаше техен пророк - бяха опитали да превземат 
страната ни, да се настанят в най-плодородните ниви, 
точно когато реколтата беше вече узряла, пъпешите -
сладки като мед, а житото се ронеше от обилие. От-
чаяното племе не успя да пробие през укрепените градо-
ве по южната граница, затова зави на изток и оттам 
стигна река Йордан, но същият този Моше написа, че 
ние, моавитите, които сме техни братовчеди според 
собствените им древни предания, сме народ зъл и про-
паднал, отдаден на блудни обреди в чест на Ваал-Фегор, 
защото не сме ги посрещнали с хляб и вода, когато ис-
каха да завземат земите ни! 

Въпреки всичко това жителите на град Галим, ко-
ито правят хубави глинени съдове и ревностно почи-
тат великата богиня Астарте, пуснаха Елимелех и не-
говата съпруга - една жена с тъжни, болнави очи. на-
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речена, може би иронично, Сладката, да живеят сред 
тях. А когато синовете им Болест и Разрушение ста-
наха на възраст за женене, дадоха им две от най-хуба-
вите девойки в града. Едната от тях, Орфа, имаше 
снага като палма и коса като пълноводния ручей Арнон; 
всички очакваха, щом навърши четиринайсет години, 
да стане жрица в храма на богиня Астарте, но тя се 
влюби в кроткия селянин Разрушение и заживя в тях-
ната бедна къщурка на самия край на града. Другата, 
Рут, беше дъщеря на свещеника Меса; покрай баща си се 
беше научила да чете ръкописите в храма; минаваше за 
странна, но умна девойка със замислени гълъбови очи. 

Орфа и Рут живяха в дома на Елимелех цели десет 
години, без да имат деца; хората започнаха да гово-
рят, че това е знак от богиня Астарте, защото девой-
ките са забравили да принасят жертви в нейния храм 
и са започнали да почитат единственото божество на 
юдеите със смешното име Аз съм този, който съм. По 
някое време почина Елимелех, скоро последван от него-
вите двама сина, и трите вдовици заживяха сами. 

Веднъж пристигна търговец на глинени съдове, кой-
то беше ходил във Витлеем. Той разказа, че гладът там 
свършил и всички започнали да живеят добре. Тогава 
Ноемин, вече съсипана стара жена, продаде малката 
къща и тръгна да се връща обратно в земите на племе-
то Юда. Орфа и Рут бяха много привързани към све-
кърва си и не искаха да я оставят сама. Орфа обаче 
намери сили у себе си, защото обичаше родния град и 
тачеше гробовете на своите прародители. Страдайки, 
тя се раздели с Ноемин и се върна в майчината си къ-
ща. А Рут не намери сили. Напразно плачеше майка й, 
нечути останаха словата на престарелия й баща. Тя 
забрави другарките от своето детство, почитта към 
родителите си и боговете на своя народ заради любов-
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та към една чужда жена. Замина заедно с нея в мал-
кия, беден град Витлеем. Никой не чу повече нищо за 
нея, а свещеникът Меса забрани да се споменава името 
й во веки веков. 

Орфа пък, като се върна вкъщи, много се разкая за 
годините, прекарани в почит към чуждия бог. Тя реши 
да се посвети на Астарте и стана свещена хетера в 
нейния храм. И до днес се разказват легенди за славна-
та Орфа - със снага като палма, с коса като буйния 
ручей Арнон - която дълги години дарявала мъжете на 
Моав с божествени ласки и ги карала да се прекланят 
пред силата на богиня Астарте. 

На някого тази история може да се стори пресилена 
или невярна, но тя е само (още) един от начините да про-
четем библейския текст, чиято сила е именно в способност-
та му да иска, да провокира все нови и нови прочити, да 
бъде ключ към решаването на нови проблеми, да служи 
като диспозитив от образи, които крият символични вну-
шения - изобщо, Великият код, както го нарече някога ше-
метният Уилям Блейк. 
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