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които приемали властта си от Кесаря и като такива поддържат 
даването на данък на Кесаря, за разлика от фарисеите, които – 
основавайки се на стиховете от Второзаконие – „постави си цар, 
когото Господ, Бог твой, избере; постави си цар измежду братята 
си; не бива да си поставяш (за цар) чужденец, който не е твой брат” 
(Вт. 17:15), поддържат обратната теза. Двете страни отиват заедно 
при Исус и той трябва, подобно на предтечата си Соломон, да 
разреши мъдро спора им. Както пише Лука (Лук. 20:19-20) 
фарисеите се надявали, че считайки себе си за Месия и законен 
цар на иудеите, Иисус ще се обяви срещу данъка (респективно 
срещу иродианите) и така ще го обвинят пред Пилат като 
подстрекател на бунт. Ако кажел пък, че даването на данък на 
Кесаря е законно,  щели да го обявят за враг на Мойсеевия закон и 
да обърнат народа против него. Иисус, както знаем, постъпва 
блестящо, спазвайки и едната традиция, и другата, като ефектно ги 
разделил. По-късно, в симптоматичното „Послание на Свети 
апостол Павла до Римляни” (13:1-8), въпросът е поставен отново и 
то по начин, който очертава цялостния контекст и настоява върху 
приемствеността: „няма власт, която да не е от Бога…затова който 
се противи на властта, противи се на Божията наредба…затова и 
данък плащате; защото те са Божии служители…и тъй, отдавайте 
всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто страх – 
страх; комуто чест – чест. Не дължете никому нищо, освен взаимно 
любов; защото който люби другиго, изпълнил е закона.”

И в трите синоптични евангелия, преди да отговори на 
въпроса им, Иисус иска данъчната монета, динарият, с едни и 
същи думи: „чий е този образ и надпис?“. Не им залага 
семиотичен капан, поне привидно. Но след няколко разменени 
реплики изрича емблематичното: „Отдайте, прочее, кесаревото 
кесарю, а Божието Богу“. Този отговор очевидно не допада на 
висшите служители в храма, оставят Го, ще търсят друг момент. И 
когато той настъпи, ще подхванат – сякаш тази история никога не се 
е случвала – старото обвинение, че подтиква към непослушание 
към властта. Но историята се е случила, посланието е съхранено – 
алегория, в която смисълът търси други алегории, населили 

2новозаветните текстове, за да звучат заедно.  История, известна 
още с имената „Кесаревият динарий” и „Данъчната монета”, 

3изкусителна за много ноематични усилия през вековете.

Мирослав Дачев

2 Тук използвам думата „алегория” в дух, близък до изразения в книгата на 
проф. Н. Шиваров „Херменевтика на Стария завет” (вж. с.36-39). По същия 
начин по-нататък в текста използвам и думата „притча” (вж. с.82-83).
3 Поучителен пример е съчинението на Св. Йоан Златоуст. Тълкувание на 
Евангелието от Матея. Беседи 1-44. С., 2007, 758 с. Подобни сюжети са 
интересни и за иконографията, а така също и за нумизматиката.
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АЛЕГОРИЯТА: Царството Ми не е от тук
Алегорията предлага референтна игра, която изисква 

мисловно усилие по следите на образа и словото. Завършва с 
поука, очаквана за времето си – много от възможните контексти на 
четене настояват върху това, смущава само мълчанието на 
любимия ученик. Ако някои от тези контексти бъдат определени 
като водещи, например социалният, алегорията ще ни отведе към 
фигурите на робската нощ, към историята и характера на 
данъчните задължения в онази епоха, в най-добрия случай ще 
роди аналогии между храмовата такса и таксата, плащана на 
римската власт. С други думи, алегорията ще очертае една 
социална антропология на властовите и религиозните отношения, 
напрежението и смирението, бунтът и замлъкването, ще ни отведе 
към въстанията, събарянето на Храма – един истински, при това 
примамлив, исторически сюжет, който вероятно ще стигне и до 
Масада. Други контексти на четене биха провокирали сюжети за 
реториката на изказа, за жанра, за морално-етичните начала, за 
християнската доктрина – неща, колкото различни, толкова и 
трудно отделими в притчите на Иисус. Но зад всички тях се 
откроява един образ – образът на Небесното (Божието) царство. 
Провокиран съм от това, че нерядко, когато заговаря за него в 
своите притчи, Иисус използва фигурата на парите, на 
съкровището; изгражда език чрез техните образи, предлага ни да 
мислим за тях като за ключ, който е способен да отворя врати; като 
за убежище, където са укрити печатите на смисъла. Всъщност 
Иисус прави това в едни от най-запомнящите се алегории, 
достигнали до нас чрез евангелските текстове. И макар при Матея 
те да са очаквано най-много (вероятно артикулиране на 
заниманията му до срещата с Иисус), подкрепата, която му оказват 

4Марко и Лука, не е за подценяване.

Мирослав Дачев

4 Изразът „царството небесно”, много характерен за Евангелие от Матея, при 
тримата останали евангелисти е „царството Божие” (както впрочем в Деяния 
и в посланията): „Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива” 
(Мат. 13:44); „царството небесно прилича още на търговец, който намери 
хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде та продаде 
всичко, що имаше, и го купи” (Мат. 13:45); „всеки книжник, който се е учил за 
царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята 
съкровищница ново и старо” (Мат. 13:52); „Небесното царство прилича на цар, 
който поиска да си разчисти сметката със слугите си” (Мат. 18:23); „Защото 
небесното царство прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме 
работници за лозето си” (Мат. 20:1); „Царството небесно прилича на човек цар, 
който направи сватба на сина си” (Мат. 22:2); „Колко мъчно богатите ще влязат 
в царството Божие! А учениците се смаяха от думите Му. Но Иисус пак им 
отговаря и казва: чеда, колко мъчно е ония, които се надяват на богатството си, 
да влязат в царството Божие” ” (Марк 10:23-24; при Лук. 18:24 – „Колко мъчно 
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Небесното (Божието) царство е символен 
модус в Христовите притчи. А доколкото те са 
избраната граматика на разказване, чрез която 
достигат човешките души – символен модус и на 
новото учение. Всяка притча, изречена от Иисус – за 
сеяча, за синапеното зърно, за кваса, за имането, за 
сватбата, за рибката и статирите, за таланта, за 
богатството – отвежда натам. Самият жанр е 
обусловен от избора на символизираното. Запитан, 
според Матея, защо говори на хората с притчи 
(13:10-13), Иисус отговаря: „защото вам е дадено да 

узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено”. Но им е 
дадена посоката, заявена е цената на усилието, въпреки 
разделянето на езотерично и екзотерично. Доловими са 
очертанията на небесното царство, сиянието му. То страни от 
земното, друго е то, с други измерения и закони, с друга знаковост. 
Неговата география е география на душата. Осезаемо е и мястото 
му в йерархията: по-висше е. Едва ли е случайно, че в повечето 
изображения по темата в живописта, ръката, която държи 
динария, е леко сведена надолу, докато другата ръка сочи нагоре. 
При Рубенс това е много показателно, също и при Тициан – ръката 
на Иисус очертава преграда между динария и небесното царство. 

Три столетия борбата за небесното царство ще взима 
свидни жертви, докато бъде признато и прието. Отношенията след 
това обаче са не по-малко интригуващи. Притчата изписва ясно 
разделението – и в притежанията, и в отдаването; думичката 
„различие” и приляга напълно, но именно различието по-нататък 
ще бъде непрекъснато в полезрението на всички. По-късните 
времена ще се вглеждат с особено внимание в различието – не 
само когато културата създава образи на небесното царство, но и 
когато земните дела в търсене на усилена легитимност ще се 
опитват да представят различието като недотам видимо, 
еднозначно, валидно. И държавата, и църквата, като институции, 
ще търсят пролуки в границата между двете царства; и вярващи, и 
служещи на Бога, ще тълкуват пукнатините в различието. Родена 
върху повърхността на монета, алегорията за двете царства няма 
да подмине и историята на парите.

ще влязат в царството Божие ония, които имат богатство”); „На какво е 
подобно царството Божие, и на какво да го оприлича?” (Лук. 13:18-20). Най-
красноречиво разликата между земното и небесното (Божието) царство 
прокарва Йоан: „Моето царство не е то тоя свят: ако беше царството Ми от тоя 
свят, Моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на иудеите; но сега 
царството Ми не е от тук” (Йоан 18:36).

Мирослав Дачев
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ПАРИТЕ: ОБРАЗИ И ЗАКРИЛА
Векове по-късно Христовият образ, този на Богородица и на 

редица светии се явяват неизменно при сеченето на монети редом 
5с кесаревите (царските) образи.  Но всички те вече носят различен 

смисъл. По ирония на съдбата Логосът, който е в основата на 
различието, на свой ред е превърнат в знак; сочещият „образа и 
надписа” е превърнат в образ и надпис. Иисус, който призовава 
горе, сега е сведен и мултиплициран долу, върху знаците, които 
негласно контролират и организират живота в земното царство – 
парите. Божият образ и Божието име върху парите легитимират и 
владетеля, и употребата. Пак отдаваш кесаревото кесарю, но със 
страх от Бога – страх и за едните, и за другите. Този, комуто дават 
данъка, има нужда от закрила свише. Облечен в слънцето на 
властта, той има нужда от Божията сянка и тази на светиите. Те са 
небесната гаранция за земното царство, власт от Бога дадена. Те 
гледат от иконите, виждат всичко, през уханието на тамян 
надничат в човешките души, следят дали се отдава Божието Богу. В 
Неговия храм кесаревият образ може да влезе най-много като 
ктитор, или в деисис, с поклон към Христа, с торбичка пръст в ръка, 
за да не забравя откъде и закъде е земното 
царство. А самият кесар – със страхопочитание, 
което не бива да забравя. Той никога не може да 
бъде вседържител, над всички и всичко. Затова и 
на монетата всеки има своето място. Като 
подредена семиосфера е тя – сакралното 
(небесното) винаги е на лицето на монетата, а на 
опаковата страна – образ на владетеля и/или 
неговите атрибути (земното). Тази смела стъпка е 
основното различие от сечените в Новозаветното 
време римски монети, където (с малки 
изключения) на лицевата страна е образът на 

6владетеля, а на опакото – атрибутите на неговата власт.  
Семиотиката на различието вижда един променен хабитус – и 

5 
Това е характерно и за българските монети в различни исторически периоди. 

Още при кан Омуртаг имаме образ и надпис на владетеля (с кръст в ръка!) 
върху златен монетовиден паметник, при цар Борис ІІ (970-971), син на цар 
Петър, върху златна монета (подобие на монетата на император Йоан 
Цимисхи) имаме бюст на Христос на лицевата страна и надписа „цар на 
царете” на опаковата. Тази традиция продължава през цялото Средновековие. 
Вж. за повече подробности: Радушев, А. Г.Жеков. Каталог на българските 
средновековни монети. ІХ-ХV век. С., 1999, Агато, 251 с.
6 Като уранично-хтонична семиотика, обаче, тя припомня и времена на 
подобие в много от сечените монети по времето на Републиката в Рим, както и 
на гръцки монети, сечени преди Христа – в тях небесното, чрез образи на 

Мирослав Дачев
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© Copyright The National Gallery
2009
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лице, и вид, и осанка, и поведение – цялата тази говореща замяна, 
доброволното изместване на заден план, е далновидна политика 
от страна на владетелите. Знаят те, предупредени са, помнят 
притчата как трудно ще влязат в царството небесно и търсят своя 
код на съвместно живеене с Божието още тук, на земята. 

Отдайте, прочее… Вокативната форма казва много неща – тя 
е покана, а такива Иисус често отправя чрез притчите; покана, 
която едновременно ласкае, но и предупреждава; призоваване, 
избиране. Трябва винаги да си готов за тази покана, да си „отдал” в 
сърцето си, да си възлюбил; трябва да имаш сетива за „образ и 
надпис”, невидими иначе, които да носиш с вяра в себе си. Именно 
вярата, показната вяра в небесното (Божието) царство е вършела и 
очаквани неща, и чудатости при употребата на монетите в тяхната 
история. Изображенията на Христос Пантократор, Христос 
Емануил и Богородица на трон с Младенеца се превръщат в 
устойчиви образи върху парите в Средновековието. Замяната на 
езически символи с християнски напуска храмовите пространства 
и прониква в света на парите. Тази субституция е нормална, с оглед 
на това колко много езически божества са изобразявани върху 
старогръцките и римските монети.

Не буди учудване и фактът, че много владетели изобразяват 
7върху монетите светците, които имат за свои покровители.  Такъв 

пример у нас е цар Йоан Асен ІІ. Върху сечена по негово време 
златна монета (перпера) на лицето на монетата е изобразен Иисус 
Христос в цял ръст, а на опаковата страна – изображение на 
владетеля заедно с това на неговия покровител Свети Димитър, 
който го коронясва и благославя с дясната ръка, а с лявата държи 
меча му с острието надолу. Върху друга монета, сечена от Йоан 
Асен ІІ, този път медна, – на лицето е изобразен бюст на Иисус 
Христос, а на опакото царят и Свети Димитър държат кръст, 
наподобяващ осемлъчна звезда. Преди това, при Калоян, също 
имаме медна монета, на опаковата страна на която Богородица 
коронясва императора, а по-късно, при Георги Тертер, пак на 
опаковата страна на монетата, царят държи знаме с дълга дръжка 

Мирослав Дачев

предпочитани божества, също заема лицето на монетата. Следователно тук 
става дума по-скоро за субституция, когато земната власт е концентрирана 
именно в ръцете на един човек (цар, император) – така, както е в притчата, 
както е в реалната историческа ситуация.
7 Тази традиция у нас онаследява монетната традиция във Византия, характер-
на за управлението на Алексей І Комнин, Теодор І Ласкарис, Йоан ІІ Комнин, 
Андроник І Комнин през ХІ и ХІІ в. Вж. за повече подробности: Авдев, Ст. 
Монетната система в Средновековна България през ХІІІ-ХІV век. С., 2005, 
Бесике, с.15-32, както и: Радушев, А. Г.Жеков. Каталог на българските 
средновековни монети. ІХ-ХV век. С., 1999, с.49-119.

Перперица (златица)
на Йоан Асен ІІ.

На лицето на монетата е 
изобразен Исус Христос, прав, 

в цял ръст, с дълга коса и 
брада, с нимб около главата, 

в който е вписан кръст.
На опакото са изобразени 

царят, отляво, и св.Димитър, в 
цял ръст, държат меч с върха 

надолу. С дясната ръка 
светецът коронясва 

владетеля.
Описанието на монетата е по: 
Радушев, А., Г.Жеков. Каталог 

на българските 
средновековни монети ІХ-ХV 

век. Агато, 1999, с.61.
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заедно със Свети Георги. Михаил Шишман разширява обхвата, 
като към изображението на цар и светец, държащи знаме, добавя 
Свети Стефан и евангелист Марко. Във всички случаи – символика, 
достатъчно показателна за покровителството и за същността на 
земната власт, както и за нейната легитимност чрез небесното 
царство.

Ако християнството е дописало в по-късните векове 
евангелската притча, то дописването е в посоката на очаквана 
субординация – кесарят не може без Бога, не е отвъд Него в своята 
власт, изцяло от Него е тя. Това променя разделението от притчата, 
заличава границата, поставя на изпитание отдаването. Кесар и Бог 
в едно, заедно. Разделени в храма, събрани на монетата. Някакво 
уподобяване все пак е възможно, доколкото местата и на единия, 
и на другия в храма са ясно постановени, а така е и върху монетата, 
но то е несигурно. Дори неловко за изричане. То не приравнява 
лицето на монетата, където винаги се изобразява Божият лик, с 
олтар, а опаковата част на монетата, където традиционно се 
изобразява кесаревият лик – с нартекс (притвор), с мястото, 
отделено за ктиторски образ и надпис. Но все пак е показателно за 
остатъците от смисъла на „отдаването” от Новозаветната притча – 
и монетата сякаш е „отдала” кесаревото кесарю, Божието – Богу 
чрез разполагането им на страните. Земното търси усилена 
легитимация на властта, а не просто самата власт – един резултат 
от алегорията, който никой не иска да покаже, че е забравил. 
Тогава, по времето на Иисус, кесарят и Бог са разделени и 
религиозно, кесарят е нечист да влезе в храма, това не е неговият 
молитвен дом, а монетата с неговия лик – не е храмова монета. 
Сега религията събира, домът е общ и въпреки ясното 
разпределение на ролите, кесарят е чист в появата си в храма. 
Монетата също – освен всичко друго – тя означава и тази 
чистота. Един от най-често използваните знаци на сближаване и 
приобщаване върху обратната страна на монетата е коронацията и 
благославянето на владетеля от Бога. Кесаревото – кесарю е 
изречено наново, но с Божието наместничество на земята. Както 
повелява и Светото писание.

ПАРИТЕ КАТО ИКОНИ
Това очаквано и закономерно с оглед на Новозаветните 

послания обвързване има и своите крайности през вековете. 
Разказва се, че по време на Трийсетгодишната война в Европа 
много германски войници носели в себе си талер с изображение 
на Свети Георги, защото вярвали, че светията ще спре куршумите, 
ще ги защити. Същото вярвали и хората на път, които носели със 
себе си сребърна монета с изображение на Свети Георги на кон. 
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Тук монетата напуска пространството на своята предначертана 
употреба и навлиза в значенията на иконата, дублира нейните 
функции. В един по-широк план дори не само на иконата, а изобщо 
на знаците за божественото – кръстове, хоругви, мощи – там, 
където видими и невидими, са образите и надписите за Него, за 
тях… Колкото повече придобива новата функция да закриля, 
толкова повече монетата губи основната си функция да бъде пари; 
променя същността си. Та нали ако употребиш такава монета по 
предназначение, особено ако е последната, оставаш без закрила! 
Свойствата на парите (яркият отпечатък на земното) постепенно се 
стесняват и стопяват, водещи са свойствата на иконата (връзката с 
небесното). Земното протяга пръсти към небесното, очевидно е, 
така е в условията на всяко усилно време – на война, на криза. И 
това не е присъщо само на християнството. Мухамеданите от 
Индия, например, носели името на Мухаммед върху копие на 
квадратна сребърна рупия, а индуистите – върху кръгла сребърна 
рупия – носели изображение на бог Хануман, все с тази надежда: 
за бъдат закриляни от монетата (едните чрез образа, другите чрез 
надписа). Тази вторична иконизация – превръщането на монетата 
в икона – е възможна само и единствено, ако е налице предходна, 
първична иконизация, а именно – поставянето на знаците на 
небесното царство на лицевата част на монетата. 

В този миг тя вече не е монета, а носител на образа 
(изображението), който привидно съхранява означаващото и 
видимо променя смисъла. В този миг се извършва семантична 
транзакция, обръщане на посоките на смисъла към други, 
сакрални пространства. Монетата-икона променя класическия 
смисъл на понятието „знако-носител” (sign-vehicle), поне в онзи, 
който влага Чарлз Морис, защото съхранявайки предметната си 
същност и без да губи функциите си в социалния контекст, тя 
променя съдържанието си за носещия. Не пари, не просто и само 
пари, а сакрален предмет, връзка с Бога, опора за вярата. 
Преносима икона. С такива пари можеш да купиш и продадеш, с 
тях може и да съхраниш, можеш да се помолиш за закрила. В един 
миг – все по-малко пари, все повече сакрален предмет, защото 
едва ли наистина вярващ би се разделил с последната си такава 
монета – тови би означавало отказ от закрила, липса на вяра. 
Вторичната иконизация превръща иконичния знак в иконографски 
– не би била възможна никаква трансформация, ако визуалният 
образ е непрочитаем, неразбираем, ако не отведе ясно в точно 
определена посока с точно определено познание. Тук съществена 
роля е отредена и на надписа – също като при иконата, надписът е 
този, който завършва напълно сакралната връзка.

Земното и небесното царство често влизат в особена 
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контаминация, при която земното е изобретателно в желанието си 
да уподоби знаците на небесното. За нас в случая е важно, че това 
се случва именно чрез парите. Нека пак надникнем извън 
контекста на християнството. Когато през 5 век пр. Хр. Спартанците 
обсаждат Атина и монетите с изображение на кукумявка (птицата 
на богинята Атина) привършват, атиняните започват да разтопяват 
златните статуи на богинята на победата, за да изсекат нови 
монети. Сега пък се посяга върху божественото с една-единствена 
цел – да се запази земното царство. То ще претърпи 
трансформация – от статуята към монетата – без да губи своята 
закрила за изпадналите в отчаяние атиняни, тъй като образът на 
(атрибута на) богинята остава върху монетите. Семиотично 
погледнато, всичко е както трябва да бъде. Монететата, както 
впрочем и печатът, предлага тялото си, готово да се превърне в 
икона. Докато при печатът подобна метаморфоза носи привкуса на 
уникалност, при монетите утилитарният аспект измества всичко 
останало. Именно защото са разпространени и общодостъпни, 
монетите успяват да присвоят и пренапишат функционалността на 
иконата. Освен всичко друго, металната повърхност е удобна както 
за пренасяне на образа поради своя размер и тегло, така и за 
неговото съхраняване във времето, дори по-добре, отколкото би 
се справила една икона. Тази игра на думи (икона – образ), поела 
пътя от класическата древност чрез старогръцкия език до 
терминологичната установеност (вид знак, основан на сходство) 
всъщност за сетен път убеждава, че изображението е водещо във 
всички трансформации на паричните знаци. И за да бъдем съвсем 
точни, тъй като при иконата има аксиоматичен диалог между 
образ и слово, този диалог – там, където религията допуска 
изображения – преминава и върху паричните знаци. Секат се не 
просто монети, а малки, преносими икони, които съпътстват всяка 
стъпка в профанното и сакралното пространство. Примерите със 
средновековните български монети разкриват именно тази 
посока на смисъла.

Ето как въпросът „чий е този образ и надпис?” допуска и 
друга посока на смисъла – отдаваме на този, чийто образ е изписан 
на повърхността, чието име или атрибути – ако има забрана за 
изобразяване – стоят на повърхността. Образът и името 
отвеждат към царството, изначален комуникативен модел, прост и 
ясен, недвусмислен… „Чий е този образ и надпис“ е покана за 
притежание. Покана, която в началото разделя, а после 
обединява. При съвместното живеене по-късно, в християнските 
времена, границите между царствата са заличени по волята на 
кесаря. Очите постепенно се вдигат от монетата и се впиват в 
Говорещия, следват ръката Му, попиват словото Му. Пред тях е 
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Логосът, който ги кара да забравят за земния Йерусалим и да 
мислят за Небесния. Истинският, Единственият. Защото след това 
ще идват и други пророци от Негово име. Земното царство е 
изобретателно – и на притчи, и на алегории, и на институции.

ИНДЕКСИ НА ВЛАСТТА: Искам тази базилика да е най-
хубавата в света

А може би трябваше да започнем изобщо от там, от самото 
название, колкото и историята да е известна: Монета (Juno 
Moneta) е всъщност добре познат епитет на римската богиня 
Юнона, съответстващ на една от нейните функции – да съветва. 
Монетата (съветничката) се ражда като название в резултат на 
войната между Рим и цар Пир и южноиталийския град Тарент. В 
момент на остър недостиг на пари жреците от храма на Юнона 
отговорили на питащите римляни, че войната е справедлива и 
няма да останат без пари. Така и станало, в края й те се сдобили с 
много злато и сребро. Митологичното мислене приписало тази 
заслуга на Юнона, на нейния вдъхващ успокоение съвет. Но след 
като тя получила новото си название, Монета, и самите 
работилници за производство на метални парични знаци 
присвоили същото име, както и произведеното в тях. Докато 
накрая се стига до изобразяването на Юнона-Монета върху лицето 
на римски монети, особено характерно за периода на 
Републиката. Тази добре позната история припомня нещо важно, а 
именно – че божествената закрила върху парите е била търсена, 
намирана и означавана върху самите пари. Но парите, както и 
самото право на сечене на монети, винаги е синекдоха на властта, 
независимо от това дали и доколко тя е централизирана, 
разпокъсана, силна и трайна, т.е. божествената закрила е (чрез 
парите) върху властта. Парите са просто знаци, индекси на властта.  
Ето един аспект, в който евангелската притча смущава. Дошъл ли е 
наистина мигът, в който нишката с божественото да бъде 
прекъсната? Или изисква от нас ново зрение за нейното 
пренаписване? Част от Новия завет, който предстои?

Подобни истории, достигнали до нас чрез една или друга 
история на парите, има достатъчно, за да се вслушаме в тези 
въпроси. Често такива истории са и достатъчно поучителни – като в 
случая с цар Мидас и способността да се превръща всичко в злато, 
в богатство. Но те все още не дават отговор на въпроса – защо 
именно парите са избрани да разказват за разликата между двете 
царства? Най-простият отговор, и вероятно не най-добрият, би 
бил: защото са греховно човешко творение. Но ако бе толкова 
просто, библейската текстовост не би подминала това 
безнаказано. А тя, както знаем, не изгражда нито единен образ на 
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парите, нито един език за тяхното функциониране. Парите – 
тогава, както и сега – не са греховно творение. От човека са 
измислени, а той е образ и подобие Божие. С тях се вършат и 
неугодни Богу неща, но и в Негово име, с Негова благословия. 
Природата на доброто и злото е една, текат от един и същи извор, 

8припомня ни Цветан Тодоров.  В интелектуално отношение това е 
силният стремеж на всеки да получи признание за съществуването 
и стойността си. В името на тази своя нужда сме готови на всичко. 
Но средствата за постигането на този наш стремеж са наистина 
много различни: можем за удовлетворим своята нужда както в 
обичта, с която другите ни обграждат, така и в унижението, което 
им причиняваме. Та като пътища парите водят към Бога, водят и 
далеко от него. Зависи как ги ползваме, какви знаци оставяме чрез 
тях. В своята нестихваща материалност могат да бъдат знак-индекс 
за земното, преходното, което все още не определя начина на 
ползването им. Но с тях могат да се правят и чудеса в името Божие, 
стига от тяхната употреба да струи добро. Дарените пари за един 
храм (дарените пари изобщо) са това. Тогава две лепти струват 
повече от хиляди динарии. Тогава те поемат към непреходното, 
към вечността.

„Искам тази базилика да е най-хубавата в целия свят…да 
надхвърля най-красивите здания във всеки друг град…имай 
грижата да ни съобщиш кое смяташ за най-скъпоценно и 
подходящо, та тези материали, от какъвто и да било вид и в каквото 
и да било количество да се осигурят…оставям на твоя святост час 
по-скоро да уведомиш магистратите колко майстори, колко 
работници и колко пари ще са потребни”. Тези думи на Евзебий от 
„Житие на Константин” (ІІІ, 29-32), както и свещените едикти, които 
Константин Велики издава при възстановяването на Светите земи 
в Палестина, са само едно от доказателствата за тази употреба на 
парите. Началото на една традиция, поне що се отнася до 
християнството.

ПАРИТЕ И БИБЛИЯТА
Когато библейските текстове говорят за пари и разплащане, 

те визират най-често, особено в Новия Завет, в буквалния аспект на 
понятието, монети в обръщение. Различните истории на парите 
отдавна са обърнали внимание на това, макар да предлагат 
разнородни четения. Това приканва да оставим настрана всички 
предмонетни форми на парите, иобретени в хода на човешката 
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история, като далечен фон на разказаните истории, а от културната 
памет да извикаме знанието за видовете монети и тяхната 
употреба, разбира се и приписваните им значения, в контекста на 
тогавашните социални и стопански условия и в контекстите на 
четенето на Библията. Да го кажем така – библейските текстове 
съпътстват и утвърждаването на среброто и златото като основно 
платежно средство, и сеченето на монети в тяхното всеобхватно 
циркулиране. Още във втората глава на Битие (2:11-12), когато се 
дават четирите разклонения на изтичащата от Рая река, се 
въвежда образът на златото, при това аксиологизиран (името на 
едната е Фисон: тя обикаля цялата земя Хавилска, там, дето има 
злато; златото на тая земя е добро; там има бдолах и камък оникс), 
който по-късно ще придобие функциите на най-скъп и желан 
метал. Векове по-късно Давид ще използва цветни метали за 
емисии на монети, за да купи парцел за изграждане на Храм в 
Йерусалим, а Савската царица ще дари 100 таланта злато на 
Соломон за строежа на същия този Храм.

Извън Библията картината е сходна. От запазени и 
разчетени надписи в клиновидно писмо от Древна Месопотамия, 
научаваме за плащания със сребро, извършвани 2500 години 
преди Христа. Тази практика на използване на метали с различно 
тегло постепенно преминаване към изобретяването и 
утвърждаването на монетите, но в понятието „пари” (което ще 
рече утвърдено и признато средство за разплащане) остават 
включени и различни ценни за човека предмети. Един често 
цитиран надпис от времето на управлението на Син-Касид от Урук 
(1865-1804 г. пр. Хр.) например въвежда паричните означения 
„шекел” и „мина”, и двете използвани в библейските текстове, с 
думите: „По времето на царуването му с един шекел сребро могат 
да се купят три мерки ечемик, дванайсет мини вълна, десет мини 
бронз или десет мерки сусамово масло и такива са цените в 
неговото царство”. Парите обхващат всички аспекти на 
ежедневието, не само социалните, но и морално-етичните, 
проникват в духа на законите. В запазена каменна плоча от 
времето на вавилонския цар Хамурапи (1792-1750 г. пр.Хр.) четем, 
че обезщетението за нанесен удар по лицето върху човек от 

9простолюдието е десет шекела.
Старозаветните времена са и съвременник на първите 

сечени монети в историята на човечеството, тези в Лидийското 
царство от 7 в. пр.Хр. Още върху тях лидийските царе изобразяват 
чрез специален знак – емблема – гарантите на теглото на 

Мирослав Дачев

9 Вж.: Joe Cribb. Money (Eyewitness Guides). London, 1988, Dorling Kindersley, 
pp.4-11.
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монетата. Лъвската глава, която те приемат за свой символ на 
властта, се превръща в неизменен отпечатък върху сечените от тях 
монети, както и за модел на живеене на алегорията за Кесаря – 
именно от Лидия сеченето и означаването на монетите преминава 
в гръко-римския свят, като се изобразяват емблеми на 
владетелите и/или градовете.

В Новозаветно време, когато сеченето на монети има 
няколко века история и практика, в Палестина са били в 
обръщение главно гръцки и римски монети, а най-използваните 
метали – злато, сребро, мед, бронз и месинг. В книгите на Новия 
Завет се споменават десет вида монети – една монета, сечена в 
Иудея, пет – гръцки и четири – римски. Сечената в Иудея монета е 
шекелът (сиклата, сребърникът), от времето на Макавеите, а 
според някои източници – сребърни шекели от финикийския град 

10Тир, достъпни в Палестина от 1 в. Сл. Хр.  Най-важната знакова 
функция на шекела (сребърника) е предназначението му на пари, 
използвани за храмова такса. Сред гръцките основна е драхмата 
(сребърна монета, равна на римския динарий), която е съставна 
част от таланта (шестхилядна), от мината (стотна) и на свой ред се 
разделя на 6 обола. Четири драхми съставляват един статир, или 
още тетрадрахма – понятие, което заедно с дидрахма познаваме 
от Евангелие на Матея (мината познаваме от Евангелие на Лука, 
талантът – от Матея и Откровението на Йоан). Римският динарий 
достига до нас от много Новозаветни текстове и без изключение от 
четиримата евангелисти. На свой ред той се дели на асарии, аса и 
кодранти, като на всички тях практиката да се изобразява 
действащият император е общовалидна. В деленето си динарият 
(правен от бронз, но и от сребро) стига до най-малката медна 
монета – лептата, от която, съвсем логично с оглед на ниската 
парична стойност, се ражда една от най-помнещите се алегории в 
Новия завет.

ХРАМОВАТА ТАКСА: Всеки дава половин сикла, свещена 
сикла

В началото е Авраам, прародителят. Още с него образите на 
среброто и златото придобиват значимост за историята на 
еврейския народ, нещо повече – с една постъпка на Авраам, 
свързана с купуването на земя, среброто и митологемата за 

11Обетованата земя се срастват неудържимо.  В увлекателния си 
12разказ за тази история Жак Атали  припомня целия хронологичен 
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10 Вж.: Bowker, J. The Complete Bible Handbook . London, 1998, Dorling Kindersley, 
pp.370-371 (Money and Measurements). Именно сребърните шекели, сечени в 
Тир, ще се окажат важни по-нататък в нашия разказ.

The Shekel of Tyre
is represented in several Biblical 
and Talmudic references. These 
coins were minted individually 
by hand in Jerusalem during the 
time of Christ and would have 
been readily available. It was 
the only coin accepted as 
payment for the annual Jewish 
temple tax.

The Shekel of Tyre was the 
only coin accepted as payment 
for the annual Jewish temple 
tax. It was, therefore, the coin 
found in the mouth of a fish 
that was to be used by Jesus 
and his disciples to pay for the 
temple tax (Matthew 17: 24-
27). Most famous of all, it was 
most certainly the silver coin 
used to pay Judas Iscariot his 30 
pieces of silver for betraying 
Jesus (Matthew 26: 14-15). 
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порядък, свързал потомците на Ной след потопа с предначерта-
нията на Йехова, както и драматичните обрати в историята, които 
очертават различни и интересни контексти. Тежките социални и 
етнически проблеми, кумулиращи недоволството в прочита на 
плащаните данъци по времето на Иисус, пораждат и нов контекст, 
чисто морален. Плаща се и на поробителя, със свито сърце, плаща 
се и за храма, с послушание и любов. Царството е на този, чийто е 
надписът, чийто е образът. При ясното разграничаване на символ 
(монетата, използвана за храмова такса) и икона (императорският 
лик от монетата за ежедневна употреба), при тяхната 
невъзможност да живеят „под един покрив” в пространството на 
монетата, царствата са видимо отграничени в Новозаветното 
време по волята на Божия Син. Отграничени са и в самата иудейска 
традиция. Според нея храмовата такса от самото начало се 
заплаща в шекели (сикли). Таксата за Храма в Йерусалим е половин 
шекел, според завещаното в Мойсеевия закон (срв.: Изх. 30:13-15 
и 38:26), където четем: „всеки да дава половин сикла, свещена 
сикла…половината сикла е принос Господу…всеки трябва да дава 
принос Господу; богатият не по-много и сиромахът не по-малко от 
половин сикла …за откуп на душите ви”. Подобна монета обаче 
(както и един шекел) рядко се използвала в ежедневната употреба 
и предназначението й било главно за храма. Трябвало е да се 
набавя отнякъде, да се обменя. Този факт, както и невъзможността 
да се плаща храмова такса с чужди (римски) монети, налага образа 

Мирослав Дачев

11 След сключения завет с Ной (гл. 9 и 10 на Битие) и смешението на езиците 
(гл.11), Господ изпраща Авраам (тогава все още Аврам) в Ханаанската земя 
(гл.12) с думите: „и Аз ще произведа от тебе голям народ, ще те благословя и 
ще възвелича името ти”. Авраам се дига с всичко що има, а то никак не е малко, 
ако съдим по написаното в гл.13 на Битие: „Аврам беше много богат с добитък, 
със сребро и със злато”. Следва победата над четиримата царе (санаарския, 
еласарския, еламския и гоимския), срещата с Мелхиседек, цар селимски и 
свещеник на Бога, комуто Авраам плаща десятък от всичко придобито след 
победата (гл.14). И после – смяната на името, сключеният завет между Авраам 
и Йехова, заръките на Господ, сред които отново се появява фигурата на 
среброто: „Непременно да бъде обрязан и роденият в дома ти и купеният с 
твое сребро”. Историята продължава с Герарския цар Авимелех, пред когото 
Авраам представя жена си Сарра за сестра, но Господ разкрива тайната и 
Авимелех връща Сарра заедно с хиляда сикли сребро (гл.20); готовността на 
Авраам да жертва сина си Исаак (гл.22) и смъртта на Сарра, при която Авраам 
купува от Ефрон нива и пещера за погребението на Сарра на стойност 400 
сикли сребро – в Ханаанската земя, в Хеврон (гл.23)  – земята, която Господ 
обещава на евреите и към която води Мойсей след Изхода от Египет.  Това са 
само част от нещата, които Авраам, прародителят, извършва в своя 175-
годишен живот, преди да бъде погребан при жена си Сарра, в пещерата, 
купена за 400 сикли сребро, в Обетованата земя на своя народ.
12 Атали, Ж. Евреите, светът и парите. С., 2009, Рива, 615 с.
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на „менячите” в Храма, които Иисус изгонва в друг любим на 
изкуството сюжет. Храмовите монети, на които най-често имал 
надпис „Свещен Йерусалим” и изображение на менора (понякога 
на грозд от нарове или бокал), ясно демонстрират историческите и 

13културни различия с Империята.  Образът на менората 
недвусмислено съхранява духа на Мойсеевия закон, срещата с 
Йехова на Божията планина Хорив (Изх. 3:4), заповедите. 

Изследователите настояват обаче, че за храмова монета по 
времето на Иисус е служел т.нар. шекел от Тир (сечен през периода 
126 г. пр.Хр. до 57 г. сл.Хр.), сечен и като половин шекел, и като 

14един (и в двата случая сребърен).  На лицевата част на шекела от 
Тир има изображение на Мелкарт, или още Ваал (главно 
финикийско божество, закрилник на Тир). Най-честото 
митологическо съотнасяне на Мелкарт (Ваал), в контекста на 
гръцката и римската цивилизация, е към Херакъл, или Херкулес, 
поради което нерядко се твърди, че върху лицето на храмовите 

15монети от Тир е изобразен Херакъл-Херкулес.  Изобразяването на 
Мелкарт (Ваал) обаче носи в себе си неподозирани значения и 
именно традицията е тази, която би трябвало да ги разбули. Девет 
века преди Христа, разказва книга трета на Царства, в трийсет и 
осмата година от управлението на иудейския цар Аса,  над Израил 
в Самария се въздига нов цар, Ахав, който ще управлява в 
продължение на двайсет и две години. Повече от всички свои 
предшественици той върши, според библейския текст, неугодни 
неща пред очите на Господа: „взе си за жена Иезавел, дъщеря на 

ГАЛЕРИЯ ПиК Мирослав Дачев

13 Вж.: The Jerusalem Post, 18 Dec. 2008; israel.jpost.com/article. Храмовите 
(църковните) монети изобщо са проблем, който – ако се доверим на Христо 
Харитонов, автор на няколко енциклопедични издания по нумизматика – 
освен че е интересен, е и неизследван достатъчно. Църковните монети са 
типични за различни епохи, включително и за България, и винаги са 
предназначени за употреба в храма. Една от причините за създаването им е 
липсата на най-дребно платежно средство. Имат различни названия, понякога 
с такова предназначение са подправяни и чуждестранни монети. Вж.: 
Харитонов, Хр. Нумизматика на България. В.Търново, 2000, Абагар, с.407-408.
14 Вж.: Magness, J. The Archaeology of Cumran and the Dead Sea Scrolls. Michigan, 
2002, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids.
15 Това се дължи вероятно и на факта, че като храмова такса в Галилея служи 
гръцката дидрахма, спомената от Матея, както и статирът (монета от четири 
драхми): „А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които 
събираха дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма? Той 
отговаря: да. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпрерари и рече: как ти се струва, 
Симоне? Земните царе от кого взимат мито, или данък? От своите ли синове, 
или от чуждите? Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, ситовете са 
свободни; но, за да не ги съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата 
риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир; 
вземи го и дай им за Мене и себе си.” (Мат. 17: 24-27)

Сребърен денарий на Бар-
Кохба 132-135 г. сл. Хр.  18,0 
мм. Лице: грозд и надпис на 
иврит. Опако: лира и надпис 
на иврит “Свобода на 
Израил”.
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синодския цар Етваала, и начена да служи на Ваала и да му се 
покланя…и въздигна на Ваала жертвеник във Вааловото капище, 
което бе съградил в Самария…и върши това, що дразнеше Господа, 
Бога Израилев (3 Царств. 16:29-34). По него време живее, едва ли 
случайно, Тесвитецът Илия – един от най-големите старозаветни 
пророци, непознал (както и Енох) смъртта поради Божията воля, 
възнесен жив на небето (4 Царств. 2:1) и очакван като Месия в 
смутните Новозаветни времена. На планината Кармил сигурно 
още стоят следите от онази паметна надпревара между пророк 
Илия и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци за това, кой ще 
успее да призове своя Бог и да покаже неговото надмощие. 

16Побеждава, разбира се, Илия, което ще рече – Йехова.
Девет века по-късно първосвещениците в Храма приемат, 

че сечените в Тир сребърни шекели са достойни да служат за 
храмова такса. Труден за обяснение факт, най-вече защото 
изображението на Мелкарт (Ваал) върху на лицето на монетата по 
този начин влиза в Господния дом. След всичко казано дотук и 
особено след думите на Йехова към пророк Илия, произнесени по 
време на срещата им на Божията планина Хорив – „оставих между 
израилтяните седем хиляди мъже; коленете на всички тия не са се 
препъвали пред Ваала, и устата на всички тия не са го целували” (3 
Царств. 19:18) – подобен акт би трябвало да внесе единствено 
смут. Такава монета не носи закрила. Невъзможно е и да служи 
като икона. Нима при избора е повлияло най-вече удобството 
(достъпността, изобилието, качеството на метала) на парите? 
Прагматизмът? 

Трудни въпроси. Но неизбежни – защото във вековната 
история на Храма образите на парите (и на владетелите) 
непрекъснато, сякаш срастнати, вървят ръка за ръка с вярата и 
традицията. И сякаш тъжните страници в историята на Храма са 
много повече от щастливите. Ще ги припомня, като следвам 
рамката на историческия разказ на Жак Атали, в който образът на 
парите неизменно съпътства съдбата на Храма. На 9 ав (29 юли 587 
пр.Хр.) Навуходоносор влиза в Храма, разрушава го и изнася 
съкровищата. Няма храм, няма жертви, няма дарения, няма 
данъци – сякаш край на религиозния и икономически ред в 
Израил. Не остава нищо друго освен подчинение на победителите. 
Новият Храм по времето на Зоровавел (3 март 515 г.пр.Хр.) вече не 
е нито толкова голям, нито толкова разкошен, колкото първият. 
Кивотът е изчезнал; един седмосвещник заменя десетте 

Мирослав Дачев

16 Вж.: 3 Царств. 18: 20-46, както и гл.19 за срещата между пророк Илия и Йехова 
на Божията планина Хорив, където преди това е била срещата на Йехова с 
Мойсей.

Сребърен шекел от времето 
на въстаниеот на Бар-Кохба 

(Симон Бар-Косиба) през 132-
135 г. сл. Хр срещу Рим. 

Лицевата част (вляво) е с 
надпис «Втора година от 

освобождението на 
Йерусалим», опакото (вдясно) 

е с надпис «Йерусалим».
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Соломонови светилника. Но икономическото значение на храма 
се възобновява със свещениците, десятъците, приносите и 
менячите. По сполучливата фигура на Атали Храмът се превръща в 
добре пазен сейф със скъпоценности, златни и сребърни монети. 
През 187 г. пр.Хр. Антиох ІV Епифан, който управлява на Изток, 
обвинява евреите че са на страната на римляните и забранява 
изповеданието в цяла Иудея, като издига статуя на Зевс над 
жертвеника в Храма (нека не забравяме, че през 37 г. Калигула 
поисква от легата в Сирия, Петроний, да му сложат статуя в същия 
този Храм, но Петроний не посмява да изпълни този каприз 
поради страх от бунт; по-късно Адриан повтаря жеста на Антиох ІV 
Епифан и издига на мястото на Храма жертвеник на Юпитер, като 
забранява на евреите да се доближават до развалините на Храма 
освен на 9 ав, когато е годишнината от разрушаването). През 63 
г.пр.Хр. Антипатер довежда войските на Помпей в Йерусалим, но 
Помпей влиза в Храма без да докосва нищо; евреите приемат 
подчинението на Римската империя, вече плащат и данъци, освен 
десятъка за Храма. През 54 г.пр.Хр., за разлика от Помпей, Крас 
минава през Йерусалим, влиза в Храма, заграбва всичко, вдига 
2000 таланта злато, които Помпей не е докоснал и иска други 8000 
таланта от евреите, което прави общо 34 тона злато.  През 44 
г.пр.Хр. Цезар прави „данъчни предимства” за евреите – да бъдат 
намалени данъците им през втората година, а жителите на 
Йерусалим да не плащат данък през седмата шабатна година. През 
37 г.пр.Хр. един от синовете на Антипатер, Ирод, е провъзгласен за 
цар на евреите. През 20 г.пр.Хр. финансира работата по 
разкрасяването на Храма и превръща светилището в място за 
дарове, „храмовата икономика” заработва с пълна сила. Срещата 
на тази икономика с Иисус по време на идването му в Йерусалим 
остава паметна не само в евангелските текстове – дирята й е в 
цялата история на изкуството. Алегорията за събарянето на Храма 
след Иисус увисва във въздуха – изпълнена с мистично 
преживяване и размисъл за едни, жестока буквалност за други. 
През 66 г., при управлението на прокуратора Гесий Флор, един 
римски войник откраднал 17 таланта злато от храмовите 
съкровища в Храма в Йерусалим. Така започва бунт, който 
прераства във въстание. Нерон изпраща Веспасиан да потуши 
въстанието в Йерусалим (68 г.) Същата година Нерон умира, 
умират и трима императори след него пак в същата година. През 69 
г. император става Веспасиан, който натоварва своя син Тит да 
потуши бунта. Тит е обещал на дъщерята на Ирод Агрипа да запази 
Храма, но не успява и на 9 ав – датата на разрушение на първия 
храм от Навуходоносор – Храмът е опустошен. Последните 
богатства на Храма – седмосвещникът, златната маса и свитъците 
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със закона – придружават Тит в неговия триумф към Рим. На петте 
милиона евреи в Римската империя Рим налага да се изплащат 
сумите, събирани за поддръжката на Храма. Така се появява fiscus 
judaicus (равностойност на две драхми, или един динарий), който 
не засяга християните, неучаствали в бунта (семиотично 
погледнато, Рим изписва разлика между християни и евреи чрез 
данъка от един динарий) и който различните римски императори 
след това периодично променят. Бунтът на Симон бен Коцеба 
срещу Адриан през 130 г. (отново се поставя юдейски жертвеник 
на мястото на храма), оповестява възстановяването на еврейската 
държава и поръчва производство на нови монети с надпис „година 
първа от свободата на Йерусалим”. Но след 4-годишни битки 
Адриан си връща Йерусалим и храмът на Юпитер е построен 
отново. Евреите отново плащат данъци на Империята, свободата 
на Йерусалим е сред най-бленуваните метафори, Храмът – 
непосилен сън за щастие... Така историята разплита едно след 
друго драматичните събития. Времето на Иисус е усилно време – и 
за Храма, и за Историята – в което събитията задъхано се оглеждат.

ХРАМОВАТА ТАКСА: И парите на менячите разсипа, а 
масите им прекатури

Ако искаме да видим лицето Му различно, неочаквано, 
трябва да посегнем към този сюжет в живописта. Джото, Ел Греко, 
Рембрандт, Карл Блох – при толкова много разлики помежду им, 
сега сякаш са обединени от една мисъл – да покажат Иисус като 
въздаващ възмездието в храма. В сцената с изгонването на 
търговците от храма те неизменно поставят в ръката на Христос 
бич, сякаш отказват словото на онези евангелисти, които забравят 
за съществуването на тази фигура. Едновременно с това правят 
опити да запазят светостта в изражението на лицето, може би само 
Рембрандт не се опитва никак да прикрие гнева от лицето на 
Иисус. Защо? И още: любопитни са останалите фигури около Иисус. 
При Джото строгостта на изказа прави разказа по-лесен, при 
Рембрандт вече е усложнен, а при Ел Греко три от фигурите със 
своята засилена интертекстуалност водят дори до апория, особено 
тази на мислителя. При ван Хемесен нападалите по земята фигури 
с ужасени лица контрастират на Иисус, докато при Джото правите 
фигури не носят същото внушение и дори изглеждат като взети 
назаем от „Целувката на Юда”. Очевидно визуалните внушения по 
свои начини следват силата на евангелското слово. Именно към 
него си струва да насочим нашето внимание.

Наближава Пасха. Заветното възлизане в Йерусалим. 
Разказват Матея, Марко и Йоан. Градът е потресен, питането „Кой е 
този?” е изпълнено с реторически прицели, отговорът отдавна е 
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Монета от Първата Юдейска 
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известен на всички. Предречени от пророците, 
интуитивно доловени от търсещите, думите „Този е 
Иисус, пророкът от Назарет Галилейски” витаят във 
въздуха ,  застиват  пред двете колони на 
Соломоновия храм. Но не препречват пътя Му и Той 
влиза. И намери в храма продавачи на волове, овци и 
гълъби, и менячи на пари седнали, разказва Йоан. 
Тук трите разказа имат различни наративни 
конструкции, но сходен смисъл: според Матея и 
Марко, Иисус изпъжда всички продавачи и купувачи 
в храма, прекатурва масите на менячите и пейките на 
гълъбопродавците; според Йоан действието е предшествано от 
друго – доста ефектно и вероятно затова предпочитано като 
визуален ефект и в живописта, и  в киното –  „и като направи бич от 
върви, изпъди из храма всички...”. Родената в словото алегория 
обаче е обща. Матея и Марко настояват върху старозаветното 
послание: писано е „домът Ми дом за молитва ще се нарече“, а вие 
го направихте разбойнишки вертеп. Йоан вижда фигурите на Отец 
и Син (вземете това оттук и дома на Отца Ми не правете дом за 
търговия), вижда и ролята на учениците, тяхната интерпретативна 
отдаденост (Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: 
„ревността за Твоя дом Ме изяде“). 

Защо природата на ревността по Божия дом 
отново извиква образа на парите? Защо изглеждат 
несъвместими с молитвеното слово? Доскоро 
имахме отговор, в който бяхме сигурни: Храмът 
прави разделение в парите. Добри и лоши. Лошите с 
образа на кесаря нямат място вътре и трябва да 
бъдат сменени. Без този образ са добри, пътят към 
храма е отворен. Храмът има свои пари, които играят 

17ролята на филтър при влизане в храма.  Тук римските 
монети с изображения на императора не са добре 
дошли, те трябва да бъдат заменени, но какво точно 
се крие в тази замяна? Социални предпоставки на недоволство 
към империята и поробителите?, упование в пророчеството на 
Йеремия?, невъзможността изображения на други владетели да 
влизат в храма на Йехова? И премахва ли шекелът всичко това? 
Образите на менората и бокала бяха на път да дадат положителен 
отговор, да покажат преимуществото на иудейската традиция, на 
Мойсеевия закон. Но ето че изображението на Мелкарт (Ваал) 
разколеба и дори преобърна тази представа. Сега остава да се 
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насочим към поведението на Иисус и да свържем фактите – да не 
би гневът му да е към всички пари в Храма, към парите изобщо в 
Храма – и тези, вече обменените, с лика на кесаря (чието място не е 
тук), но най-вече тези, които предстои да бъдат дадени вместо тях, 
с лика на Мелкарт (Ваал), предназначените за храма? Нека пак се 
върнем към историята на Храма, за да видим мястото на парите.

Новозаветната притча се надгражда върху доста дълъг 
исторически разказ, който Питърс подхваща в книгата си 
„Йерусалим”, основавайки се на Йосиф Флавий и неговите 

18„Юдейски древности” и на Книгите на Макавеите в Библията.  
Когато Антиох Велики (223-187 пр. Хр.) възстановява Йерусалим и 
гарантира управлението на юдеите според техните родови обичаи 
и закони, т.е. според Мойсеевия закон, той се ангажира да покрие 
разходите по жертвоприношенията в храма. Юдейският закон 
осигурява дохода на свещениците и левитите, служещи в храма, но 
мълчи по отношение на разходите по предписаните 
жертвоприношения. Вероятно затова Езекиил пише в изгнание 
бъдещият идеализиран княз на Израел да поеме тези разходи, 
правени от народа. Тъй като такъв княз не се появява, пише 
Питърс, народът поема доброволно по времето на Неемия да 
плаща такъв данък. През ІІ в. пр. Хр. Този данък е известен като 
храмова такса от половин шекел и бива утвърден като религиозно 
задължение, но при различните владетели (Хасмонеите, Ирод, 
Селевкидите) има различна съдба. При Антиох Велики с царски 
декрет се забранява влизането на чужденци в храма, както и 
внасянето в храма на месо, освен това на ритуално заклани 
животни. Глобата за непослушание е в размер на 3000 сребърни 
драхми, пише Йосиф Флавий в „Юдейски древности”. В Книга 
първа на Макавеите пък се разказва за разграбването на златото и 
среброто на храма, за въздигането на езически идоли, за 
поругаването на храма. Храмът и парите до такава степен са 
обвързани, че една от причините чуждите завоеватели да искат да 
го завладеят, е да присвоят приказните богатства, които съдържа. 
По ирония на съдбата ще го завладеят тези, чиито образи не са 
допускани вътре, а допусканите изображения (седмосвещниците) 
ще бъдат разграбени и поругани. Онова, което пречи динарият да 
бъде допуснат в храма, е семиотичната вселена на робството, 
която носи изобразена върху себе си. Онова, което прави 
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п р и е м л и в  ш е к е л а  с  и з о б р а ж е н и е т о  н а  
седмосвещника, е кодираната страница на Завета с 
Йехова, която служи като пропуск до сакралното 
пространство. Мислени по този начин, категориите 
„добри” и „лоши” пари изглеждат като „чисти” и 
„нечисти”. Ако за фарисеите това разделение на 
добри и лоши пари (чисти и нечисти), шекели и 
динарии е достатъчно,  Иисус подлага на съмнение и 
него. Още повече след тяхното решение Тирският 
шекел с изображението на Мелкарт (Ваал) да служи 
за храмова такса, който априори би трябвало да 
попадне в парадигмата на кесаревият динарий, на 
нечистото. Няма по-нечисто от гледна точка на 
Мойсеевия закон от служенето на друг бог, от приемането на 
неговото изображение. Гневът на Иисус, Божият Син, става все по-
разбираем и все по-оправдан. Няма образ върху монетите, 
достоен за дома на Бащата. Няма друг владетел, освен Него. 
Няма и друга ценност в предверието на храма, освен вярата. 
Аксиологията на парите отстъпва пред тази на храмовото 
пространство. Нито царе, нито други божества имат място в дома 
на вярата.

ИМПЕРИЯТА, ДАНЪЦИТЕ, ПАРИТЕ
За паричните отношения в Новозаветна Палестина можем 

да прочетем в специален кратък раздел в края на Синодалното 
издание на Библията, но истинското и пълно познание можем да 
извлечем от самите текстове, коментарите към тях, тълкуванията. 
Преди това обаче следва да припомним ясно историческия 
контекст, в който звучи Христовата притча. От една страна той е 
свързан с историята на динария (а и на данъците), а това ще рече 
връщане към предимперския Рим, към Републиката, от друга – с 
управлението на първите императори на Империята, Цезарите, и 

19най-вече сложните години на управлението на Тиберий.  Първите 
императори по различни начини свързват името си с 
Новозаветното време и светите земи. Раждането на Иисус в 
Галилея е по времето на управлението на Октавиан Август (по 
негово време се ражда и Сенека, а умират Вергилий и Хораций). 
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19 Тиберий Клавдий Нерон, а след осиновяването му от Август: Тиберий Юлий 
Цезар. Син на Тиберий Клавдий Нерон и на Ливия. Роден в 42 г. пр.Хр. Август го 
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Две години преди Христа Октавиан създава титлата 
преториански префект, важна за управлението на 
провинциите на империята, а шест години след 
Христа Иудеа става императорска провинция (Сирия 
е станала такава през 62 г. пр.Хр., след като Помпей 
завършва войната срещу Митридат). Най-важните 
години от живота и учението на Иисус, както и края 
на земния му път, са по времето на Тиберий, който 
наследява Август от 14 до 37 г. (след смърта на 
Тиберий на трона се качва Калигула). По времето на 

управлението на Тиберий императорски провинции става 
Панония и Далмация (10 г. сл.Хр.) и Кападокия (17 г. сл.Хр.); раждат 
се Плиний Стари и Квинтилиан, умират Тит Ливий и Овидий. По-
късните съдбини на Йерусалим са свързани с Нерон, Веспасиан, 
Тит (въстанието в Иудея 66-68 г., превземането и ограбването на 
Йерусалим през 70).

Да припомним и най-известното в интересуващата ни 
история, свързано с данъците и динария. Първоначално в Рим 
съществува един-единствен данък, изключителен по характер – 
трибут (налог), който е вноска, плащана от всички граждани, в 
зависимост от имущественото им състояние. Но след 167 г. пр. Хр. 
средствата на държават са били достатъчни, за да не бъде 
необходимо да се събира налог от римските граждани. Той се 
събира само от съюзниците и то до даването на право на римско 
гражданство на италийците след Съюзническата война. В 
провинциите завоюваната земя е подложена на пряк данък, който 
плащат градовете, било в натура (под формата на десятък от 
реколтата), било в пари. По времето на Империята наред с 
поземления данък съществува и данък „на глава“, налаган на 
провинциалите. Но главните средства се събирали от непреки 
данъци: порториум (такса върху движние на стоките), право един 
процент върху продажбите, четири процента върху продажбата на 
роби, пет процента върху освобождаването на роби, за 
преминаване през мост, брод или път, пет процента върху 
наследствата и прочие. Начинът на събиране варира: при 
Републиката данъците почти винаги се давали на откуп, а при 
Империята прякото събиране станало правило. Управителите на 
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Jan Sanders van Hemessen. 
Christ Driving Merchants

from the Temple. 
1556. 

Musée des Beaux-Arts
de Nancy, France 

(Oil on wood)
© Musée des Beaux-Arts

de Nancy

Тиберий, Сеян упражнил истински терор в Рим. Наредил да бъдат убити много 
членове от императорското семейство, поради което бил обвинен в много 
престъпления. Без всякакво колебание (когато тиранията и интригите на Сиян 
го направили омразен на всички) Тиберий го премахнал през 31 г. и 
управлението му завършило сред терор. Шест години по-късно умира и 
самият Тиберий, като всички негови опити да възстанови авторитета на сената 
пропаднали и упадъкът на римската аристокрация ставал все по-видим.
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провинции знаели, че са наблюдавани от хора на 
императора и обикновенно това стимулирало 
старанието им. Най-често местните власти имали 
задачата да разпределят преките данъци:  
поземленият данък, стипендиум, в сенаторски 
провинции; личният данък „на глава”, трибутум, в 
императорските провинции; тези данъци били 
плащани само в провинциите: Италия била 
освободена от тях, Иудея – не. Този начин на 
събиране на данъци (при който императорската администрация 
събирала само косвени данъци) се оказал по-ефективен при 
разпределяне на постъпленията, които отивали главно за 
аерариум Сатурни (съкровище, затворено в подземията в храма 
на Сатурн, което заместило държавното съкровище при 
Републиката); за фискус (кошницита), което било личното 
съкровище на мператорите; и за аерариум милитаре (армейската 
каса), попълвана със средства, получени от една двадесета част от 
наследствата. Въпреки всички грижи за доброто 
стопанисване огромните ресурси на Империята не били 
достатъчни за покриване на всички разходи. Рим страдал 
почти непрекъснато от финансова криза, за която 
императорите нито знаели, нито придприемали мерки за 
разрешаването й. Този кратък разказ, за който до голяма 
степен съм задължен на чудесната книга на Пиер Гримал 
«Римската цивилизация»,  дава достатъчна представа за 
иначе сложния данъчен контекст, в който попада по 
неизбежност алегоричното четене на Христовите думи.

Динарият, от своя страна, сребърната римска монета 
в притчата, приравнявана към гръцката драхма, съществува 
доста преди Новозаветните времена (в България е известен 
и с църковнославянското наименование „пеняз”). Римското 
монетосечене, чието начало се съотнася към 335 г. пр. Хр., започва 
с либрования ас. Един специален закон от 324 г. пр. Хр., „Юлия-
Папирия“, указва изрично замяната за плащане на глоби с животни 

21в плащане в аса.  Въпреки че етимологически в много от 
термините за пари, богатство и капитал останали да действат 
названията за животни (добитък), монетите скоро се превърнали в 
основен фактор за Рим. Първите сребърни монети са сечени в 
областта Кампания около 312 г. пр. Хр. Като изображения те носят 

20
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20 Гримал, П. Римската цивилизация. С, 1998, Отворено общество, 508 с.
21 Вж.: Минкин, А. Монетосеченето на Римската република. С., 2004, 367 с. Вж. 
също и: Wilson, D. (Ed.), The Collections of The British Museum. The British 
Museum Press, 2004, pp.45-47 (Roman Coins).

Jacob Jordaens. 
The Purification of the Temple. 
Oil on canvas. 
Louvre, Paris, France
© Louvre, Paris, France

Carl Heinrich Bloch. 
Casting out the money 
changers. 
© 2009 Catholic Art for 
download, Catholic Artwork
Museum Syndicate, Denmark
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на лицевата си страна глава на Марс, Аполон, Рома, или Херкулес. 
Нямат надписи (!), по-късно върху тях най-често фигурира 
надписът „Рома” (прекрасен пример за скритото действие на 
принципа Urbi et Orbi). Любопитно е, че те не се приемат за 
римски, защото са изработени в гръцки стил, на основата на 
гръцката монетна тегловна система. За първи римски монети се 
приемат изработеният през 268 г. пр. Хр. динарий и неговите 
подразделения квинар и сестерций, всички на основата на 
либрата. Първият динарий носи на лицевата страна изображение 
на глава на Рома с шлем, а на опаковата страна – изображение на 
Диоскурите, препускащи на коне, с надпис „Рома”. Динарият се 
сече периодически, без смущения, докато сестерцият се сече с 
прекъсвания. Но именно сестерцият се превръща в монета с 
особена значимост по времето на Републиката, тъй като таксите, 
глобите и възнагражденията се изплащат в сестерции.Тези 
функции на сестерция продължават и по време на Империята до 
края на неговото отсичане. По време на Империята динарият пък 
става онази важна монета, която знаем от притчите в Новия завет. 
По време на Републиката различните фамилии секат динарии с 
различни изображения, като най-често срещаното изображение е 
глава на Рома. Освен него върху динариите са изобразявани глава 
на Юпитер, Юнона Соспита, Юнона Монета,  Аполон, Бакхус, 
Сатурн, Янус, Нептун, Меркурий, Салус, Диана, Конкордия, Венера, 
Сибила, Пан, Александрия, Пиетас, Виктория, Африка, Медуза, 
Церера, Минерва, Купидон, Кибела, Силен, Хонор, Фелицитас, 
Либертас, Херкулес, главите на Диоскурите – истинска 
митологична вселена, към която може да добавим и главите на 
весталката Емилия, на Филип V (112 г. пр. Хр.), на цар Тит Таций (88 
г. пр. Хр.), на консула Аулус Албинус (43 г. пр. Хр.) и на претора 
Ливениус Регулус (42 г. пр. Хр.).

ЧИЙ Е ТОЗИ ОБРАЗ И НАДПИС
По време на Империята на лицевата част на динария винаги 

е бил изобразяван царуващият император, като нерядко 
императорът сече монети с образа на любимо божество, какъвто е 

22 случаят с Октавиан Август (първият римски император) и Аполон.
Интересуващата ни монета от притчата, както е известно, ни 
отвежда във времето на Тиберий. Твърдението, че именно 
неговият образ и надпис стоят на монетата, подадена на Иисус 

23ведно с коварния въпрос на фарисеите, е най-разпространеното;  
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22 Вж. биографията на Август от Светоний. 
http://lingvo.asu.ru/latin/ texsts/suet_august.html. Вж. също: Тит Ливий. 
Историята на Рим. Книга първа, С., 2004, 174 с.; Книга втора, С., 2005, 201 с.; 

динарий с глава на Рома, 129 
г пр Хр (CAIVS ABVRIVS 

GEMINVS)
Лице: глава на Рома, надясно, 

с шлем, украсен с крилца и 
орнаменти, обица и 

огърлица. Опако: Марс 
управлява квадрига, надясно, 
с лява ръка държи щит, копие 

и поводите на конете, 
препускащи в галоп, с дясна 

ръка показва трофей с 
оръжие. ROMA в отреза (по: 
А. Минкин. Монетосеченето 

на Римската република. С., 
2004)
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с времето на неговото царуване, както Лука отбелязва в своето 
евангелие, са свързани едни от най-важните моменти, свързани с 

24учението на Йоан Кръстител и Иисус Христос.  Съществува обаче и 
версията, че по времето на Тиберий в обращение са сребърни 
динарии от времето на предшественика му Октавиан Август, като 

25дори се сочи точно определена монета.  Така или иначе, точното 
посочване на монетата, респективно на образа на кесаря, е важен 
от гледна точка на референта. От това зависи екстенсионалното 
четене на думите на Иисус (този именно кесар, не друг!). И, 
разбира се, е свръх любопитно да се узнае. Но, струва ми се, тук по-
скоро е важно интенсионалното четене на думите Му, сочещо не 
конкретния кесар (конкретното изображение на монетата), а 
самата власт, нейната представителност по времето на Тиберий 
(кесарите се сменят, понякога дори твърде често, данъкът остава!). 
С други думи, докато любопитството задоволява глада си с 
конкретиката на образа и надписа (чий е), четенето може да се 
насочи към основното послание на такъв тип образност (какво 
следва от такъв образ и надпис) – отдаването.

И така, по времето на Тиберий един динарий е дневната 
заплата на римския войник, обикновената надница на работника, 

Книга трета, С., 2005, 229 с.; Гримал, П. Римската цивилизация. С., 1998, 508 с.
23 На лицевата страна на сребърния динарий е изобразен бюст на Тиберий, 
дясностоящ, с надпис „TI CEASAR DIVI  AVG  F  AVGVSTVS”. На опаковата страна 
на динария е изобразена Ливия (майката на Тиберий и жена на Октавиан 
Август), дясностояща, седнала, с маслинова клонка в ръка, с надпис „PONTIF 
MAXIM”. След като се развел със Скрибония, Август се оженил за Ливия 
Друзила, бившата съпруга на Тиберий Клавдий Нерон, от когото имала две 
деца – Тиберий и Друз. Тя споделяла властта с Тиберий, за когото постигнала да 
бъде осиновен от Август след смърта на Марцел и на синовете на Агрипа, за 
чиято смърт се подозира нейната намеса. Умира в Рим през 29 г. сл.Хр. 
Надписът на лицето следва да се чете TI(berius) CEASER DIVI AVG(usti) F(ilius) 
AVGUSTUS, което недвусмислено показва, че божественият Цезар Тиберий 
държи на родовата връзка с Август и най-вече на това, че (осиновен) син на 
Август. Надписът на опакото следва да се чете PONTIF(icus) MAXIM(us), което 
показва, че Тиберий настоява на титлата “главен понтифекс” (“върховен жрец, 
бдящ над римския религиозен култ”), която получава през 12 г. сл.Хр., след 
смъртта на Агрипа. Вж. също и: Харитонов, Хр. Антична нумизматика. 
В.Търново, 2004, Абагар, 164-165; 194-195.
24 „А в петнайсетата година от царуването на Тиверия кесаря, когато Понтий 
Пилат управляваше Иудея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, 
брат му – четвъртовластник над Итурея и Трахонитската област, а Лисаний – 
четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Каиафа, биде 
слово Божие към Йоана, син Захариев, в пустинята.” (Лука, 3:1)
25 Вж.: Marotta, M. Six Caesars of the Tribute Penny.
www.coin-newbies.com/articles/caesars.html. Вж. също и: Plant, R. A Numismatic 
Journey Through the Bible. 2007, Rotographic Publications, 211 pp.

Tiberius AE As, Rome, 15-6 AD, 
TI CAESAR DIVI AVG F 
AVGVSTVS IMP VII, bare head 
right / PONTIF MAXIM TRIBVN 
POTEST XVII S C, Livia seated 
right with patera & scepter. 
Cohen 7.
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както и данъкът, който всеки иудеин бил длъжен да дава на 
римляните. Динарият и кесарят са обвързани както чрез 
изображението и надписа на монетата, така и чрез социалните 
предпоставки за живеене в Иудея и Галилея. С тези подробности 
езикът на алегорията вече намира основание, при това доста явно, 
в характера на новозаветното време и нрави. При такава 
съизмеримост всяко слово за динария отеква прозрачно и не може 
да остане нечуто, неразбрано от съвременниците. Бит и 
душевност се съизмерват с него, звучи едновременно символно, 
но и екзистенциално, прагматично. Всеки ден тази монета е била в 
дланта и на войника, и на работника; и на римляни, и на иудеи. В 
тяхното обременено от ежедневието съзнание с нея се измерва 
света. На тази фигура настоява и Талмудът в много от своите 
поучения (например когато припомня в отношенията между 
господар и наемник, че който забавя заплащането след 
уговореното време се заклеймява като скверен грях, тъй като 
престъпва пет заповеди на Тора), като особено силни са 

26позоваванията на Левит и Второзаконие.  В крайна сметка 
алегорията поема нова посока: с „кесаревото кесарю” се измерва 
ежедневието, с „Божието Богу” се измерва вечността. Двете 
царства сякаш са си поделили и пространството, и времето, и 
значенията. Чудно ли е тогава, че един ден за Господа е като хиляда 
години и хиляда години – като един ден?! Един динарий като 
хиляда и хиляда като един... Но едното царство се стреми да 
направи разликата не толкова видима. Земното. В някои периоди 
и при някои владетели това е до болка осезаемо, а миметичните 
способности за подмяна – лесно разпознаваеми. 

Затова и историята често отговаря с ирония на имперските 
амбиции. „Като видя, че е неспособен да обуздае обезумелите си 
войници, а огънят напредва, кесарят влезе в сградата заедно с 
генералите си и видя свещеното място и всичко, което съдържаше 
– неща, далеч надхвърлящи всички разкази…Тит изтича навън и с 
лични призиви се опита да насочи войниците към гасене на 
огъня…но почитта им към кесаря беше засенчена от яростта, 
омразата към юдеите и неутолимата жажда за битки. А мнозина от 
тях се блазнеха и от надеждата за богата плячка, вярвайки, че вътре 
е пълно с пари, защото с очите си виждаха, че наоколо всичко е 
злато…Тъй, въпреки волята на кесаря, Храмът бе опожарен”. Тези 

27думи на Йосиф Флавий (Юдейска война,VІ, 4, 5-7)  разкриват по-
късните преображения в съдбините на Храма, но волно или 
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26 Вж.: Коен, Е. Талмуд за всеки. Из учението на иудейските мъдреци. С., 2008, 
522 с. Вж. също и: The Babylonian Talmud. Soncino English Translation – 
www.scribd.com
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неволно пронизват и притчата с кесаря и неговата воля тук на 
земята. По-точно неговата безпомощност – императорът не успява 
да наложи себе си, думите му не са чути, действията му пропадат. В 
същия този храм Иисус е влязъл и излязъл като победител, 
предсказвайки бъдните му дни. Защото истинският храм е другаде 
и богатствата му – недостъпни. „Сетне изгориха съкровищниците, 
в които лежаха големи парични суми…Тъй лакомо бяха грабили 
всички до един, че из цяла Сирия цената на златото падна 
наполовина”, продължава Йосиф Флавий (Юдейска война, VІ, 6, 1). 
Земният град е разбит, храмът – опустошен и разграбен. Всички 
погледи сега са към Небесния Йерусалим. Към Небесното царство.

НЕВИДИМИТЕ ПАРИ
Метафората за невидимите пари вече е родена – не 

понятието в неговата буквалност, а именно метафората. Парите 
сега са отвъд своята материалност, натрупването им става извън 
себе си, но и в ново знаково измерение – в човешки постъпки се 
измерва, с човешки постъпки „се купува и разплаща“. Невидимите 
пари в тяхната буквалност са грижа на кесаря, невидимите пари в 
тяхната символна обвивка отвеждат към Бога. Земното царство 
има свои места и закони на натрупване на ценности; свои, при това 
различни, има и небесното. Ето защо евангелска грижа е трупането 
на богатства не на земята, а на небето. Там, където понятията 
„богатство“ и „съкровище“ получават не нова номинация, а нов 
смисъл: „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец 
и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си 
съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето 
крадци не подкопават и не крадат; защото дето е съкровището ви, 
там ще бъде и сърцето ви”. Матея, който разказва тази история в 
своето Евангелие (6:19-21), по-късно добавя и друга (19:16-23), 
сякаш да усили звученето на противопоставянето. Когато един 
момък пита как да намери място в Небесното царство, Иисус му 
отговаря: „ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и 
раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и 
върви след мене”. Историята по-нататък е известна: момъкът си 
отива натъжен, защото има много имот тук, на земята, но сигурно 
още по-тъжен е Иисус, когато се обръща към учениците си, за им 
каже, че богат трудно ще влезе в царството небесно. 

Всъщност подобни поучения са звучали неведнъж преди и 

Augustus Denarius. Spanish 
mint, ca 19-18 BC. CAESAR 
AVGVSTVS, bare head left / OB 
CIVIS above, SERVATOS below, 
oak wreath with medallion at 
top, knotted at bottom with the 
two strings of the tie rising 
upwards. 

27 Цитат по Питърс, Ф.Е. Йерусалим. Свещеният град през погледа на летописи, 
посетители, поклонници и пророци от дните на Авраам до началото на 
съвременната епоха. С., 2004, Рива. Вж. и: Josephus. The Jewish War. Penguin 
Books, 1981, Revised edition, with new Introduction, notes and appendixes by 
E.Mary Smallwood,  p.357-373.
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по времето на Христа, а така също и след него. Талмудистката 
литература през годините не е безучастна към поставянето на 
подобен въпрос – традиция, която Иисус заварва и познава много 
добре. В нея непрекъснато се подчертава разликата между „царя 
человечески, който днес е тук, а утре е в гроба“ и „Царя на царете, 
Който живее и пребъдва във вечността“, разлика, стояща в 
основата на доктрината за imitation Dei, която на свой ред е в 
основата на талмудистката етика.  Да прекараш живота си в 
трупане на материални богатства е безсмислено, тъй като 
стойността на подобно богатство е преходна – талмудът често 
припомня това с различни притчи. Една от тях (Тосифта Пеа ІV. 18) 
разказва как Монобаз, цар на Адиабене, живял по времето на 
Иисус и приел иудаизма, раздал цялото си богатство на бедните по 
време на глад. Когато роднините му го укорили, че е раздал всичко, 
той отвърнал: „Моите предци трупаха богатства за това, което е 
долу, а аз трупам богатства за това, което е горе; те трупаха 
богатства там, където сила може да властва, а аз там – където 
силата няма власт. Те трупаха богатства, които плодове не дават, но 
моите ще дадат плодове. Те трупаха богатства от пари, а аз – от 

28души. Те трупаха богатства за този свят, а аз – за Идния свят“.
Едно по-прикрито изказване на същата мъдрост се крие в 

следната история от Талмуда. Случило се един благочестив човек 
да казва молитвите си край пътя. Минал благородник и го 
поздравил, но той не отвърнал. Благородникът го изчакал да 
привърши молитвите си и му казал: „Защо не отвърна на поздрава 
ми? Ако бях отсякъл главата ти с меч, кой ще ми държи сметка за 
кръвта ти?“ Човекът отвърнал: „Почакай да те умилостивя с думи.“ 
А после продължил: „Ако стоиш пред цар на човеците и твой 
приятел те поздрави, би ли му отвърнал?“ „Не“, казал оня. „А ако 
му беше отвърнал, какво щяха да ти сторят?“ „Щяха да отсекат 
главата ми с меч“ Благочестивият мъж рекъл: „Защо не пренесем 
спора от малкото към голямото: Ако стоиш пред царя на човеците, 
който днес е тук, а утре – в гроба, и си такъв, какъв трябва аз да 
бъда, когато стоя пред върховния Цар на царете, Всевишния, 
благословен да Е, Който Е и пребъдва во веки?“ Гневът на 
благородника в миг се уталожил и благочестивият мъж продължил 

29към дома си в мир. (Бер. 32b et seq.)
Нека запомним тези преноси: от малкото към голямото; 

това-което-е-горе и това-което-е-долу. За скритата мъдрост на 
Талмуда се отварят очите ни сега – отдайте кесаревото кесарю, но 
не мислете само за малкото, което е долу, а преминете към 

Мирослав Дачев

28 Коен, Е. Талмуд за всеки. Из учението на иудейските мъдреци. С., 2008, с.143-
144 (Естеството на човека).

Тiberius & Divus Augustus 
Denarius. Lugdunum Mint, ca 
14 AD. TI CAESAR DIVI AVG F 

AVGVSTVS, bare head of 
Tiberius right / DIVOS AVGVST 
DIVI F, bare head of Augustus 

right, star above. Listed only as 
an aureus.
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голямото, което е горе, отдайте на Бога! Тази 
традиция обновява Иисус, нея именно пренаписва, 
полагайки я в контекста на новото учение, на Новия 
Завет.

КОЕ СТОИ ПО-ГОРЕ: ЗЛАТОТО, ИЛИ ХРАМЪТ, 
КОЙТО ГО ОСВЕЩАВА

Така към въпроса защо евангелските текстове 
извикват образа на парите, когато разказват за 
разликата между небесното (Божието) и земното 
царство, трябва да се добави и сродният като 
семантика и символика образ на богатството 
(съкровището). А така също и за символиката на 
малкото и голямото. Трупането на богатство на земята е суета, 
позната от “Еклисиаст” (който обича среброто не ще се насити от 
сребро, нито с доходи оня, който обича изобилието), освен ако 
златото и среброто на това богатство не са алегории на мъдростта 
(мъдростта е равноценна с едно наследство, даже и по-ценна). 
Още в „Етика на Отците”, сборник с афоризми, може да бъде 
прочетено, че „няма ли брашно, няма и Тора”, с което богатството е 
препоръчително, но без самозабравяне – то е начин да служиш на 
Бога, да правиш добро. Но сега човешката мъдрост се пренаписва 
и подчинява на нещо друго, което обединява хората – любовта. Тя 
е тази, която влиза в (богатствата на) Новия завет като съдържание, 
парите влизат единствено като знаци. Тя издига на преден план 
сърцето – ключът за Небесното царство. Защото само с него можеш 
да възлюбиш и отдадеш. Защото то е голямото. И ето че неусетно 
сме попаднали в обхвата на друга алегория, към която упорито сме 
се движили: „безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: 
златото, или храмът, който освещава златото?” и чийто 
отговор отдавна, без колебание, е отзвучал в нас. Кое, наистина!

И седна Иисус срещу съкровищницата и гледаше, как 
народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха 
много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч 
един кодрант. Като повика учениците си, Иисус им рече: истина ви 
казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха 
в съкровищницата; защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от 
своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана. 

В тази история, разказана от Марко, кесаревото е останало 
назад, незабелязано, незначително; Божието е отишло при Бога, 

Giotto. 
The Kiss of Judas.
1304-1306. 
Fresco. 
Capella degli Scrovegni,
Padua, Italy.

29 Коен, Е. Талмуд за всеки. Из учението на иудейските мъдреци. С., 2008, с. 159 
(Вяра и молитва).
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забелязано, значимо. Парите говорят... Говорят с гласа на 
Спасителя – уверен, изпълнен с мъдрост, като в историята с 
динария, като в историята с талантите. Понякога, пак с гласа на 
Спасителя, но тих и спокоен, като в историята с двете лепти на 
вдовицата и историята с жената с алабастрения съд и скъпото 
миро. Понякога сякаш с гласа на Йоан Кръстител, страшен, силен, 
потискащ – като в историята с изгонването на търговците от храма. 
Логос, който освещава. Разказват, че като слязъл от Синайската 
планина след разговора с Йехова, лицето на Мойсей светело, 
защото е говорил с Бог. Алегорията е неспособна да ни покаже 
дали лицата на говорещите с Иисус са светели, но – нали затова е 
алегория – е способна да ни внуши, че блясъкът на сребърния 
динарий, както и на златото в храма, свети с по-малка сила от 
думите на Спасителя.

Мирослав Дачев
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