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Жените в   юдаизма

	 Досега,	 в	 поредицата	 теми,	 на	 които	 е	 било	 посветено	
отбелязването	 на	 традиционния	 Европейски	 ден	 на	 еврейската	
култура,	са	били	третирани	еврейските	културни	традиции,	празници,	
хумор,	кухня,	музика,	паметници,	отношението	към	природата	и	др.	
Тази	година	вниманието	е	насочено	към	очертаването,	присъствието,	
ролята,	значението,	приносите,	достойнствата,	греховете	и	заслугите	

на	жените	за	еврейския	
начин	 на	 живот,	
според	 критериите	 на	
юдаизма,	 мястото	 й	 в	
обществото,	 нейните	
права	 и	 задължения.	
За	охарактеризирането	
на	 жените	 съгласно	
основните	 принципи	
в	 юдаизма,	 е	
целесъобразно	 този	
въпрос	да	 се	 разгледа	
в	 исторически	 план,	
започвайки	 още	 от	
древността,	 да	 се	
разкрие	на	първо	място	
мистерията	 относно	
генезиса	 на	 жената	
при	Сътворението	(без	
да	се	разглежда	ролята	
на	 eволюцията).	 При	
така	 заложената	 идея,	
задължително	 е	 да	 се	
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позоваваме	на	Тората,	където	и	ще	търсим	да	намерим	отговора	на	
възникващи	въпроси.
Първият	 човек	 -	 Адам	 е	 бил	 създаден	 от	 Б-г,	 като	 негово	 копие	
(образ	и	подобие	Б-жие	-	Генезис	–	1:26-27).	В	Тората	се	казва,	че	
след	като	Б-г	е	направил	Адам	от	пръст,	Той	осъзнал,	че	не	е	добре	
човек	да	бъде	сам	и	решил	да	му	създаде	помощник	(Генезис	2:18)	
и	така	се	е	появила	Ева.	Тъй	че	в	главата	за	Сътворението	–	Генезис	2,	
положението	на	Ева	е	a	priori	подчинено	на	мъжа	по	две	причини	–	
мъжът	е	направен	пръв,	след	което	Б-г	го	е	приспал	дълбоко,	взел	от	
тялото	му	едно	ребро	и	от	него	е	създал	жената,	предал	я	на	мъжа	
и	той	се	почувствал	неин	собственик	–	кост	от	моята	кост,	плът	от	
моята	плът.	Но	фактът,	че	Адам	и	Ева	съществуват	по	волята	на	Б-г,	
не	е	основание	Адам	да	се	обявява	за	цялостното	притежаване	на	
жената	до	себе	си,	защото	той	не	притежава	уникалността	и	мощта	
на	 Създателя.	 Адам	 и	 Ева	 обаче,	 са	 неразривно	 свързани	 един	
с	 друг,	 от	 самото	 начало	 на	 тяхното	 появяване,	 по	 волята	 на	 Б-г.	
Интересно	е	от	езикова	гледна	точка	да	се	посочи,	че	думата	за	мъж	
на	английски	е	“man“,	a	наименованието	жена	на	същия	този	език	се	
явява	производна	на	“man“	и	се	изговаря	“woman“,	на	иврит	също	

така	за	мъж	се	казва	“ish“	,	a	за	жена	“isha“,	докато	на	други	езици,	
в	това	число	и	на	български,	не	е	така.	Дали	тази	взаимовръзка	за	
обозначаването	 на	 двата	 пола	 не	 предопределя	 субординацията	
на	жената	на	волята	на	мъжа?	Първата	жена	е	притежавала	доста	
общи	 черти	 с	 тези	 на	мъжа,	 но	 Ева	 се	 е	 отличавала	 с	физически,	
емоционални	 и	 духовни	 особености.	 Тя	 допълва	 личностните	
характеристики	 на	 Адам	 с	 определени	 качества,	 каквито	 той	 не	
притежава,	 както	 той,	 от	 своя	 страна	 прави	 същото	 за	 Ева.	 Тази	
взаимозависимост	между	тях,	следва	да	ги	предпазва	от	всякакво	
чувство	за	превъзходство,	което	е	присъщо	и	единствено	височайше	
притежание	на	Б-га.	

 ЕВА - майка на човечеството

	 Счита	 се,	 че	 Ева	 е	 първата	жена	 на	 земята	 и	 прототипа	 на	
библейската	жена.	Ева	е	била	обект	на	литературни	произведения,	
като	например	романа	„Силвия	Пат”,	в	който	се	разказва	историята	
на	Адам	и	Ева	и	техните	взаимоотношения.	В	модерната	еврейска	
и	западна	литература	образа	на	Ева	е	описан,	както	в	проза,	така	и	
в	поезия.	В	произведението	на	Йохевед	Бат-Мириам	„Ода	за	Тед”,	
Ева	е	описана	като	горда	жена	със	свободен	дух,	като	е	подчертано,	
че	жената	е	по-интимно	свързана	със	света,	отколкото	Адам.	В	това	
произведение	Ева	е	една	метафора	за	библейска	героиня.

	 Всички	 еврейски	 жени,	 според	 Тората,	 са	 потомки	 на	
матриархата,	 който	 се	 представлява	 от	 библейските	жени	–	 Сара,	
Ребека	(Ривка),	Рахел	и	Леа,	цитирани	в	Библията,	след	създаването	
на	Ева.	Юдаизмът	повелява	всяка	еврейска	жена	да	помни	своите	
корени.	Фактически	разсъждавайки	за	виталната	роля	на	корените	
за	 живота	 на	 многообразните	 видове	 от	 растителния	 свят,	 по	
аналогия	биха	могли	да	се	изведат	и	поучителни	уроци	за	важното	
значение,	което	имат	и	родовите	корени	в	съвременния	живот	на	
евреите,	 особено	 за	 младото	 поколение.	 Корените	 са	 органите,	
които	осигуряват	насъщните	за	живота	хранителни	сокове	още	от	
момента,	в	който	засятото	семе	започва	своето	развитие,	достигайки	
до	 фазата	 на	 съзряване	 и	 възпроизвеждане,	 да	 започне	 да	 дава	
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плодове,	 така	 че	 за	 целият	 този	 цикъл	 в	 живота	 необходимите	
хранителни	 вещества	 се	 засмукват	 чрез	 корените	 от	 почвата.	
Те	 осигуряват	 сигурното	 и	 стабилно	 закотвяне	 на	 растенията	 в	
земята,	така	че	да	не	бъдат	лесно	поваляни	от	вятъра	и	гордо	да	се	
извисяват	сред	природата.	Би	могло	да	се	допълни,	че	вглеждайки	
се	в	корените,	по	тях	не	могат	да	се	видят	красиви	цветове	или	да	
се	носят	и	усетят	благоуханни	аромати.	Те	вършат	своята	жизнено	
отговорна	дейност	непретенциозно	и	скромно,	скришно	от	човешкия	
поглед.	Такъв	е	и	в	повечето	случаи	приносът	на	еврейската	майка	
и	еврейските	девойки	да	търсят	и	да	съхраняват	родовите	корени,	
благодарение	на	които	се	поддържат	живи	традициите	и	ритуалите,	
характерни	за	юдаизма,	за	спазване	на	еврейския	начин	на	живота	на	
сънародниците	ни	в	Израел	и	в	диаспората,	оцелели	през	вековете.	
Тази	аналогия	е	застъпена	в	Тората,	където	за	живота	и	съдбите,	за	
ролята,	за	положителните	и	негативни	постъпки	на	жените	в	древни	
времена	са	разказани	разнообразни	истории	на	образи,	достойни	
за	 уважение	 и	 пример	 за	 подражание,	 както	 и	 на	 такива,	 чиито	
постъпки,	очертават	тъмните	страни	на	човешката	природа.	

	 Според	 ерудирани	 тълкуватели	 на	 Тората,	 живелите	 в	
древни	времена	жени,	посочени	като	основен	стълб	на	матриархата	
–	Сара,	Ребека	(Ривка),	Леа	и	Рахел	се	приемат	като	съоснователи	
на	Израел,	напълно	равно	поставени	на	своите	прочути	съпрузи	–	
Авраам,	Исаак	и	Яков.
 
 САРА 

	 Описана	 е	 в	 Тората	 като	жената,	 заемаща	първото	място	 в	
матриархата,	бидейки	съпруга	на	Авраам,	който	пък	от	своя	страна	
се	изтъква	като	най–предания	на	Б-га	и	подходящ	и	заслужил	водач	в	
патриархата.	Тя	се	е	отличавала	с	красота	и	привлекателност,	която	е	
била	заплаха	за	Авраам	при	престоя	им	в	Египет	да	не	бъде	харесана	
от	фараона,	 поради	 което,	 за	 да	 я	 предпази	Авраам,	 я	 представя	
като	своя	сестра.	След	дълги	години	съвместен	живот,	семейството	
не	е	имало	деца	и	Сара	 споделила	с	Авраам,	че	Б-г	 я	е	лишил	от	
естествената	 способност	 да	 ражда,	 но	 предвид	 необходимостта	

Авраам	 да	 остави	 наследник,	 тя	 му	 предложила	 да	 осъществи	
контакт	с	тяхната	прислужница	Хагар,	която	да	стане	сурогатна	майка	
на	детето	му.	Въпреки	че	Авраам	е	бил	вече	на	преклонна	възраст,	
той	жадувал	да	стане	баща.	Хагар	му	родила	син,	който	бил	наречен	
Исмаил.	 По	 волята	 Б-жия,	 след	 определено	 време	 Сара	 също	
забременяла	и	родила	своя	син	–	Исаак.	След	като	се	появил	на	бял	
свят	истинският	роден	син	на	Авраам	и	Сара,	майката	се	опасявала,	
че	 Исмаил	 би	могъл	 да	 предяви	 правата	 си	 към	 наследството	 на	
семейството,	 поради	 което	 тя	 настояла	 пред	 Авраам	 да	 отстрани	
от	 дома	 им	 прислужницата	 и	 сина	 й	 (Сътворение,	 21).	 С	 тези	
постъпки	на	Сара	тя	може	да	се	охарактеризира	като	пресметлива	
и	 практична	 жена,	 застъпваща	 преимуществено	 интересите	 на	
семейството	си,	макар	и	с	цената	на	онеправданата	Хагар.	Но	трябва	
да	се	оцени	положително	самоинициативността	й,	нейната	проява	
на	независимост	при	вземането	на	решения	в	условията	на	древния	
патриархален	 свят,	 в	 който	 не	 е	 било	 прието	 жената	 да	 мисли	
и	 подрежда	 бъдещето	 на	 семейството,	 докато	 Авраам,	 нейният	
съпруг,	е	проявявал	подчертана	пасивност.	Сара	е	била	и	 героиня	
на	 някои	 литературни	 произведения,	 като	 на	 писателя	 Сьорен	
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Киркегор	 в	 книгата	 „Страх	 и	 трепет”.	 В	 нея	 се	 подчертава	 силно	
естественото	женско	желание	да	стане	майка,	което	в	книгата	става	
отправна	точка	за	развитието	на	цялата	история.	Сара	е	спомената	и	
в	някои	модерни	еврейски	поеми,	като	например	„Живота	на	Сара”	
от	 поета	 Бенямин	 Галей,	 фокусът	 на	 която	 е	 нейната	 реакция	 за	
жертвоприношението,	което	Авраам	готви	да	направи	с	нейния	син	
Исаак.

 РЕБЕКА (РИВКА) 

	 Приета	е	за	втората	по	значимост	личност	в	матриархата	след	
Сара,	 поради	 активната	 й	 роля	 в	 събитията,	 описани	 в	 Библията.	
Тя	 е	 била	млада	жена,	 красива,	 умна,	 енергична	 и	 независима,	 с	
волеви	характер.	Авраам,	в	желанието	си	да	задоми	единствения	
си	 син	 Исаак,	 тръгнал	 да	 търси,	 заедно	 със	 свои	 приближени,	
подходящата	за	него	съпруга.	Пред	един	кладенец,	Авраам	срещнал	
красиво	момиче,	 което	 е	 поискало	 от	 него	да	 я	 вземе	на	 работа.	
Той	останал	възхитен	от	нейната	красота	и	готовност	да	се	труди	и	в	

нейно	лице	видял	бъдещата	си	снаха.	Той	й	направил	предложение	
от	името	на	сина	си,	но	съгласието	за	годежа	и	сватбата	било	взето,	
едва	 след	 като	 тя	 казала	 своето	 “ДА“	 (Генезис24;	 8),	 въпреки	 че	
в	 традициите	 на	 древните	 религиозни	 общности	 решението	 за	
сключването	на	брак	е	било	взимано	от	родителите	на	бъдещите	
младоженци.	 Постъпката	 на	 Ребека	 е	 описана	 в	 Библията,	 като	 е	
подчертано,	че	от	решението	на	Ребека	зависело	бракосъчетанието	
дали	ще	се	състои	или	не.	Исаак	бил	силно	ограничен	от	догмите	на	
юдаизма	и	е	считал,	че	бъдещата	му	съпруга	задължително	трябва	
да	се	подчинява	на	мъжа	си.	Но	с	изявената	независимост	на	Ребека	
в	 епизода,	 свързан	 със	 сватбата	й	 с	Исаак,	нейната	личност	 става	
символичен	пример	за	решителната	и	свободна	жена.	
	 В	Библията	е	споменато,	макар	и	като	не	особено	характерно	
за	 тази	 неповторима	 книга,	 че	Исаак	 е	 изразявал	 своята	 дълбока	
любов	към	Ребека,	която	особено	след	смъртта	на	Сара,	е	правила	
всичко	 възможно	 да	 утеши	 съпруга	 си,	 така	 че	 здравата	 връзка	
майка	-	Сара	и	син	–	Исаак,	била	пренесена	между	съпрузите,	които	
живели	щастливо	с	двете	си	деца,	Яков	и	Исав.

	 Образът	 на	 тази	 представителка	 на	 матриархата	 е	 станал	
интересен	 обект	 за	 описание	 в	 литературата	 и	 в	 художествени	
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произведения,	 особено	 в	 английската	 литература,	 като	 например	
в	 творчеството	 на	 Чосър	 -	 „Кентърбърийски	 разкази”,	 в	 която	
Ребека	е	описана	като	човек,	готов	да	протегне	ръка	за	помощ	на	
всеки	 нуждаещ	 се,	 както	 например,	 когато	 предлага	 прясна	 вода	
от	 кладенец	 на	 ожаднелите	 Елиезер	 и	 неговите	 камили.	 (Генезис	
24:16-22)	-	епизод,	който	е	послужил	като	творческа	тема	на	редица	
художници.	 В	 романа	 на	 Уилям	 Текери,	 „Панаир	 на	 суетата”	 в	
героинята	Беки	(Ребека)	е	визирана	библейската	жена.	Този	сюжет	е	
послужил	и	на	прочутия	Хичкок	при	създаването	на	филма	„Ребека”,	
направен	 по	 новелата	 на	 Дафне	 ди	Морие,	 както	 и	 в	 пиесата	 от	
еврейския	писател	Ричард	Хофман	-	„Сънят	на	Яков”.	Героинята	на	
пиесата	 е	 описана	 като	 волева	 жена	 със	 силен	 характер,	 същите	
черти	на	 Ребека	 са	 развити	и	 в	 новелата	 „Яков”	 от	 американския	
писател	 Ирвинг	 Файнман,	 в	 която	 срещата	 на	 Ребека	 с	 Исаак	 е	
разочарование	 за	 нея,	 тъй	 като	 тя	 е	 очаквала	 в	 лицето	 на	 своя	
съпруг	да	открие	черти	от	силния	характер	на	неговия	баща	Авраам,	
но	 вместо	 тях	 тя	 се	 сблъсква	 с	 един	 обикновен	мъж.	Модерният	
поет,	творящ	на	идиш	Ицик	Мангер,	описва	нейната	горчива	съдба,	
понеже	 освен	 разочарованието	 от	 съпруга	 си,	 тя	 е	 трябвало	 да	
преживее	и	раздялата	с	двамата	си	сина	Исав	и	Яков,	които	напускат	
семейната	 среда	 (след	 като	 Яков	 си	 присвоява	 първородството	
от	Исав)	 -	единият	с	гняв	(Исав),	а	другият	от	страх	(Яков),	поради	
заплахата,	отправена	от	Исав	към	Яков	за	правдиво	отмъщение.

 ЛЕА И РАХЕЛ

	 Към	матриархата,	наред	със	Сара	и	Ребека	се	числят	Леа	и	
Рахел.	Те	са	сестри,	дъщери	на	Лаван.	След	като	Яков	напуска	дома	на	
родителите	си,	той	се	озовава	в	дома	на	чичо	си	Лаван.	Яков	харесал	
много	Рахел,	която	била	красива	и	привлекателна,	докато	Леа	не	се	
отличавала	с	особена	прелест.	По-възрастната	сестра	Леа	е	описана	
като	пасивна,	доста	безхарактерна	фигура,	 която	можела	да	бъде	
лесно	 манипулирана	 от	 баща	 си	 -	 един	 силно	 пресметлив	 човек,	
докато	Рахел	е	проявявала	самостоятелност	и	доблест,	така	че	двете	
сестри	са	били	напълно	противоположни	една	на	друга.	Докато	Леа	
била	работлива,	но	ограничена	девойка,	отдадена	на	домакинството,	

Рахел,	имала	друго	разбиране	за	живота,	
като	едно	поетично	съзерцание	и	търсене	
на	щастието.	Отражение	на	тази	същност	
на	 Рахел	 е	 описана	 в	 някои	 известни	
новели,	 като	 тази	 на	 Чарлз	 Дикенс	 -	
„Тежки	времена”	и	в	тази	на	Уилям	Текери	
-	 „Хенри	 Езмонд”,	 новелата	 на	 Мелвил	
„Моби	 Дик”.	 Всички	 тези	 литературни	
класически	произведения	не	преповтарят	
библейските	истории	в	тяхната	реалност,	но	
са	посветени	на	този	сюжет,	като	фабулата	
в	 книгите	 е	 подчинена	 на	 романтичната	
аура	на	Рахел	и	пълната	противоположност	
в	 характера	 на	 нейната	 сестра,	 което	
особено	 сполучливо	 е	 описано	 от	 Томас	
Ман	 в	 романа	 “	 Йосиф	 и	 неговите	 братя	
“.	В	новелата	на	еврейския	писател	Меир	
Шалев	 „Исав”,	 чието	 съдържание	 е	
почерпено	 от	 историята	 за	 Рахел	 и	 Леа,	
се	 разказва	 за	 съперничеството	 между	
двете	сестри,	които	обичат	едновременно	
един	и	 същи	мъж	и	може	да	 се	 направи	

предположение-
то,	че	любовният	
три-ъгълник	не	е	
от	вчера.	
	 За	 много	
писатели	 обра-
зите	придобиват	
символично	 значение	 –	 първата,	
като	 реалната	 жена	 в	 ежедневието,	
противопоставена	на	обичаната	и	желаната	
Рахел.	 В	 този	 смисъл	 е	 произведението	
на	 Йехуда	 Амихай,	 който	 използва	 като	
асоциация	 стереотипите	 на	 тези	 две	
противо-положни	по	своя	характер	жени.	

Анда Амир

Леа Голдберг
Суламит Хаверен



Леа	Голдберг	в	романа	„Яков	и	Рахел”	обрисува	Рахел,	като	модерна	
жена,	седнала	в	едно	кафене,	пушейки	в	очакване	на	своя	любим,	
което	е	необичайно	за	библейските	героини,	но	този	образ	на	Рахел	
подсказва,	 че	 прогресът	 на	 цивилизацията	 с	 времето,	 неизбежно	
води	до	съвременния	начин	на	живот.	
	 За	 разлика	 от	 Голдберг,	 Анда	 Амир	 в	 своята	 поема	 „Леа”,	
изразява	 своето	 съжаление	 към	 отхвърлената	 жена,	 описвайки	 я	
като	чувствителен,	трагичен	образ.		
	 Суламит	Хаверен	-	съвременна	писателка	и	есеистка,	която	в	
публикуваната	студия	„Във	възхвала	на	Леа”	отправя	упрек	към	Яков,	
който	обожава	Рахел,	отнася	се	към	нея	като	към	идол	и	изразява	
безразличие	към	Леа,	която	обаче,	със	своята	дълбока	любов	към	
съпруга	си	и	със	своята	готовност	да	ражда	децата	му,	е	истинската	
героиня	на	 тази	история.	 Трябва	да	 се	отбележи,	 че	Рахел	 самата	
иска	 да	 бъде	 като	 Леа,	 т.е.	 да	 участва	 в	 един	 нормален	 семеен	
живот,	отколкото	да	бъде	обожавана,	но	изключена	от	нормалния	
живот	 жена.	 Така	 се	 получава	 едно	 интересно	 отклонение	 в	
оценката	 на	 двете	 сестри,	 признавайки	 образа	 на	 Леа	 -	 жената	
майка,	 като	 предпочитан	 приоритет	 в	 израелската	 литература. 

 САРА СУЛАМ

	 Една	 забележителна	 еврейка,	 живяла	 във	 Венеция	 през	

XVI	и	началото	на	XVII	век	се	отличавала	с	висока	интелигентност	-	
поетеса	и	писателка,	която	е	имала	амбицията	да	общува	с	високо	
образовани	 хора,	 както	 евреи	 така	 и	 италианци	 –	 католици.	 За	
да	 осъществи	 тази	 своя	 идея	 за	 общуване,	 тя	 организира	 един	
интелектуален	 салон,	 който	 е	 бил	 посещаван	 от	 най-извисените	
жители	 на	 Венеция	 и	 там	 са	 се	 водили	 изключително	 интересни	
дискусии.	Един	от	тях,	осъществил	с	нея	писмена	кореспонденция,	
е	 бил	 писателя	 Ансалдо	 Чеба,	 който	 силно	 адмирира	 Сара	 без	
никога	да	са	се	срещали.	Той	е	бил	християнин	и	силно	религиозен,	
поради	което	става	монах.	Изглежда,	че	той	е	бил	влюбен	в	Сара	и	
макар	да	не	са	се	виждали	в	живота,	той	й	е	внушавал	упорито	тя	
да	се	покръсти,	но	тя	 твърдо	декларирала,	че	е	еврейка,	страстна	
защитничка	 на	 юдаизма	 и	 никога	 няма	 да	 се	 откаже	 от	 своята	
национална	принадежност	и	религиозна	същност.	През	1621	г.	тя	е	
била	обвинена	заради	своята	религиозност	и	е	грозяла	опасността	
да	 бъде	 съдена	 от	 Инквизицията.	 При	 тези	 обстоятелства	 не	 е	
получила	никаква	поддръжка	от	своите	приятели	от	салона,	в	това	
число	и	от	Чеба.	Разбира	се,	осъждането	и	от	Инквизицията	е	било	
отменено	и	тя	оставя	богато	наследство	-	поетични	произведения,	
стихове,	 сонети	 и	 особено	 много	 известен	 в	 историята	 нейн	

Дарио Варотари - “Яков съобщава на Рахел и Леа, че желае да напусне 
службата си при Лаван“

Сара Сулам и нейният “Манифест“



труд	 „Манифест”.	 Историята	 на	 Сара	 Сулам	 е	 описана	 в	 много	
произведения	 и	 романизирана	 в	 книгата	 на	 българския	 писател	
Виктор	 Барух,	 озаглавена	 „Оклеветената	 или	 греха	 на	 епископа”,	
преведена	на	италиански	език	и	издадена	в	Италия.
 

 ГОЛДА МЕИР 

	 Истински	 при-
мер	 за	 защита	 на	
еврейската	 кауза	 и	 на	
юдаизма	 в	 качеството	
й	 на	 министър	
на	 труда,	 външен	
министър,	 първата	
жена	 министър-пред-
седател	 на	 Израел	
и	 третата	 жена	 ми-
нистър-председател	 в	
света.	
	 Голда	Меир	и	Сара	
Сулам,	макар	и	светски	
жени,	 заслужават,	
поради	 тяхната	 дъл-
бока	 преданност	
към	 юдаизма	 и	 без-
спорен	 приноса	 за	
еврейската	 кауза,	
да	 бъдат	 озарени	 от	

Б-жествения	ореол.
 
	 В	 библейските	 времена	 полигамията	 е	 била	 разрешена.	
Тората,	толерирайки	полигамията,	е	откривала	възможности	да	се	
създават	полигамни	семейства.	Библията	оправдава	взаимовръзката	
на	Авраам,	взимайки	Хагар	като	една	допълнителна	съпруга,	подобен	
е	 случая	и	 с	 Яков,	 който	макар	и	женен	 за	Леа,	 има	 за	 съпруга	и	
Рахел,	което	доказва,	че	многоженството	не	е	било	забранено	и	че	то	

не	фигурира	като	греховно	в	Б-жиите	заповеди.	Съществуват	обаче	
задължителни	 условия	 за	 регулиране	 на	 полигамията,	 например	
ако	един	мъж	си	вземе	втора	жена,	икономическото	състояние	на	
първата	 съпруга	 и	 на	 децата,	 които	 тя	 е	 родила,	 трябва	 да	 бъде	
осигурено	и	при	случаите	на	унаследяване,	като	нито	едно	дете	от	
следващите	бракове	не	може	да	бъде	предпочитано	пред	децата	от	
първата	жена.	Полигамията	създава	на	съпруга	пред	многобройните	
му	жени	 по-голям	 престиж,	 предполага	 по-сигурна	 икономическа	
стабилност,	 а	 за	него	 самия,	положителни	емоции	от	 сексуалното	
разнообразие.	 Съществували	 са	 определени	 регулаторни	 норми,	
според	които	не	е	било	допустимо	главните	равини	да	имат	повече	
от	една	жена,	а	на	царя	на	Израел	не	е	било	разрешено	да	има	много	
жени	(Левити	21:13;	Второзаконие	17:17;	Екзодус	21:10).	Последното	
ограничение	 не	 се	
е	 спазвало,	 защото	
е	 известно,	 че	 цар	
Давид	 е	 имал	 седем	
жени,	 преди	 да	
почне	 да	 царува	 в	
Йерусалим	 и	 един	
огромен	брой	жени	и	
извънбрачни	 връзки	
са	приписвани	на	цар	
Соломон	 (Самуел	3:2-
5,	 14;5:13).	Обаче	ако	
полигамията	не	е	била	
забранена,	 то	 тя	 не	 е	
била	 санкционирана,	
унаследена	 е	 от	
миналото	и	е	оставена	
необезпокоявана.	 Но,	
с	течение	на	времето,	
естественото	развитие	
на	 цивилизациите	
провокира	 промени	
в	редица	закостенели	

Голда Меир

Джовани Франческо Барбиери - “Цар Давид”



и	 недотам	 етични	 норми	 в	 начина	 на	 живот	 на	 евреите,	 което	
забележимо	се	отразило	в	по-степенното	западане	на	полигамията,	
която	силно	е	противоречала	на	високия	морал	и	религиозна	съвест	
на	пророчиците.	
 
 Роля на жената в семейството и обществото

	 С	 какво	 се	 характеризира	 еврейското	 домашно	 огнище,	
съгласно	 учението,	 изложено	 в	 Тората?	 Според	 юдаизма,	 домът	
на	 семейството	 се	 превръща	 в	 крепостта	 на	 Б-жието	 присъствие,	
на	 божественото,	 за	 което	 Б-г	 казва:	 „Сътвори	 ми	 божествен	 уют	
и	 аз	 винаги	 ще	 бъда	 между	 Вас”	 (Екзодус	 25:5).	 Създаването	 на	
благоприятна	атмосфера	в	дома,	в	който	се	спазват	традициите	на	
юдаизма,	се	подчинява	на	определени	изисквания	в	поведението	
и	 привичките,	 като	 например	 произнасяне	 на	 благословии:	 при	
измиване	 на	 ръцете,	 преди	 началото	 на	 храненето,	 за	 хляба	 и	
храната,	изричане	на	благодарности	към	Б-га	и	родителите.	Храната	
и	 напитките	 трябва	 да	 бъдат	 кашерни.	 В	 дома,	 където	 мъжът	 и	
жената	имат	добри	взаимоотношения,	се	съблюдават	религиозните	

закони	(Тахарат	Хамишпаха).	При	спазването	на	тези	обреди	заедно	
с	членовете	на	семейството,	незабележимо	присъства	”Б-г”,	който	
наблюдава	да	не	се	опорочават	Б-жиите	закони.	Тази	атмосфера	е	
много	полезна	за	децата,	за	да	растат	с	чисти	сърца	и	положително	
мислене,	 предпазени	 от	 изкушенията	 на	 живота.	 Именно	
спазването	на	тези	изисквания	са	основни	фактори	за	запазване	на	
мира	и	хармонията	в	дома,	за	което	водеща	заслуга	има	жената	–	
майка.	Според	юдаизма	Б-г	не	е	нито	мъж,	нито	жена.	Жените	не	
са	задължени	да	се	подчиняват	на	някои	от	Б-жиите	заповеди,	но	
има	запрещения	и	привилегии,	които	се	отнасят	специфично	само	
до	 жените.	 Първият	 ден	 на	 всеки	 месец	 е	 един	 малък	 празник,	
единствено	за	жените	(Рош	Ходеш).	В	него	не	се	включват	мъжете,	
поради	 сторения	 от	 тях	 грях	 при	 създаването	 на	 Златния	 телец.	
Инициативата	 за	 връщането	 към	 идо-лопоклонничеството	 и	 за	
създаване	на	Златния	телец	е	предприета	от	мъжете,	те	са	осъществили	
този	грях	взимайки	доброволно	даденото	от	мъжете	злато,	докато	
жените	са	отказали	не	само	да	дадат	своите	златни	накити,	но	се	
възпротивили	и	за	направата	на	този	идол.	Откъде	е	известно,	че	

Сър Едуард Джон Поинтър - “Цар Соломон приема Савската царица”

Мойсей и Аарон предвождат евреите



жените	не	са	участвали	
в	 създаването	 на	 този	
идол?	 В	 „Екзодус:32“	
е	 казано,	 че	 ”Народът	
е	отишъл	при	Аарон	и	
е	 поискал	 от	 него	 да	
направи	идола”.	Тогава	
Аарон	се	е	обърнал	към	
народа,	 за	 да	 си	 даде	
всички	 златни	бижута.	
В	 така	 описаното	 в	
“Екзодус”	 събитие	
не	 се	 визира	 дали	
в	 понятието	 народ	
се	 включват	 мъжете	
и	 жените,	 тъй	 като,	
когато	 съпрузите	 са	
отишли	 при	 съпругите	
си	 със	 своето	 искане,	
те	 са	 отказали	 да	 се	
подчинят.	 Ролята	 на	

жените	в	традиционния	юдаизъм	не	е	добре	разбран	и	не	е	добре	
представен.	 Мястото	 на	 жените	 не	 е	 така	 скромно,	 както	 много	
модерни	 изследователи	 го	 определят.	 Положението	 на	 жената,	
според	 Халахата	 (еврейския	 закон)	 е	 описано	 подробно	 в	 Тората	
и	 то	 не	 е	 еднозначно.	 Задълженията	 и	 отговорностите	 на	жените	
са	различни	от	тези	на	мъжете,	без	това	да	значи,	че	са	по-малко	
важни,	даже	в	известни	случаи	тяхната	роля	е	по-съществена	от	тази	
на	мъжете.	Според	еврейската	религия	е	прието,	че	Б-г	притежава	
двойствени	качества,	мъжки	и	женски.	Мъдреците	твърдят,	че	Б-г	
няма	 тяло,	 няма	 гениталии,	 така	 че	 идеята	 за	 Б-га,	 като	мъж	 или	
жена,	е	напълно	абсурдна.	Ние	сме	приели	понятието	Б-г	в	мъжки	
род,	защото	на	иврит	няма	среден	род.	Както	мъжете,	така	и	жените	
са	създадени	по	волята	на	Б-га	и	според	много	от	мъдреците,	мъжът	
е	създаден	(Генезис	1:27)	двуполов,	който	незнайно	как	и	кога,	се	
обособява	като	полово	различни	индивиди	-	мъж	и	жена.	Съгласно	

юдаизма	жените	 са	 	 	 	 	 надарени	 в	 по-голяма	 степен	 с	 „бина”	 (от	
иврит	 -	 интуиция,	 разбиране,	 интелигентност).	 Равините	 тълкуват	
това	 различие,	 изтъквайки,	 че	 жената	 е	 създадена	 от	 човешки	
материал,	а	не	формирана,	като	мъжа	от	пръст.	Вече	беше	казано,	
че	матриархатът	-	Сара,	Ребека,	Рахел	и	Леа,	стои	на	по-високо	ниво	
от	патриархата	-	Авраам,	Исаак,	Яков,	защото	те	са	били	по-добри	
в	 предсказанията.	 Жените	 не	 са	 участвали	 в	 идолопоклонството	
и	 някои	 традиционни	източници	 твърдят,	 че	жените	 са	 по-близко	
до	 Б-жиите	идеали.	 В	 10-те	 Б-жи	 заповеди	 е	 посочено,	 че	 трябва	
да	 се	 оказва	 уважение	 и	 към	 двамата	 родители.	 Трябва	 да	 се	
отбележи,	 че	 в	 “Изход,	 20:12”	 бащата	 има	 водещо	място,	 докато	
в	“Левити,	19:3”	майката	е	посочена	на	първо	място,	като	в	много	
източници	се	подчертава,	че	това	обръщане	на	местата	изравнява	
тяхното	значение,	което	показва,	че	двамата	родители	са	еднакво	
заслужили	 да	 бъдат	 уважавани	 и	 почитани.	 Не	 трябва	 да	 се	
премълчи	обаче,	че	в	Талмуда	има	описания	и	на	доста	негативни	
черти	 в	 характера	 на	 жените.	 Изразени	 са	 били	 становища,	 че	
жените	 са	мързеливи,	 ревниви,	 завистливи,	 склонни	 към	интриги	
и	 специално	 към	 подмолни	 действия	 и	 към	 магьосничество.	
Мъжете	често	са	съветвани	да	внимават	с	какви	жени	се	свързват,	
тъй	 като	 обикновено	 те	 са	 склонни	 към	 заблуда	 и	 прибързани	
решения.	Жените	са	били	ограничавани	да	получават	образование	
и	 достатъчна	 религиозна	 грамотност.	 Но	 това	 изглежда,	 че	 е	
било	 внушавано	 поради	 опасението,	 че	 ако	 жените	 биха	 били	
ангажирани	 с	 такива	 занимания,	 могат	 да	 занемарят	 техните	
първостепенни	 задължения	 като	 съпруги	 и	 майки.	 Някои	 крайни	
талмудисти	са	смятали,	че	жените	не	са	издигнати	в	нужната	степен	
в	 интелектуално	отношение	и	 че	дори	 те	 са	 лишени	от	 каквато	и	
да	било	духовност.	А	всъщност	при	традиционните	церемонии	на	
еврейските	 сватби,	 в	 произнасяните	 благословии	 се	 подчертава	
правото	на	жените	да	бъдат	възнаграждавани.	Мъжът	няма	право	
да	бие	или	да	малтретира	своите	съпруги,	право,	което	е	признато	
като	 законно	 в	 редица	 страни	 допреди	 няколко	 стотици	 години.	
В	 случай	 на	 изнасилване	 обикновено	 се	 приема,	 че	 не	 жената	 е	
провокирала	 инцидента,	 дори	 и	 ако	 тя	 не	 се	 е	 противопоставяла	
на	случилото	се	или	че	е	почувствала	след	сексуалния	акт	същото	
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усещане,	 както	 при	 своето	 задължение	 към	 съпруга	 си.	 Приема	
се,	 че	 насилствените	 сексуални	 отношения	 в	 семейни	 условия	 са	
похищение	и	не	са	позволени.	Основната	роля	на	жената	е	да	бъде	
съпруга,	майка	и	пазителка	на	семейното	огнище,	обаче	юдаизъм	
отдава	 голямо	 уважение	 към	 ролята	 на	 жената	 в	 духовното	
израстване	на	членовете	на	семейството.	Жените	са	освободени	от	
всички	положителни	мицвот,	които	са	сведени	до	точно	дефинирани	
времеви	граници,	т.е.	мицвот,	които	трябва	да	бъдат	извършени	в	
специфично	 време	 на	 годината	 или	деня.	Основните	 задължения	
на	съпругите	и	майките	са	 толкова	важни,	че	 те	могат	да	отложат	
изпълнението	 на	 съответните	мицвот	 в	 точно	 определен	момент,	
но	не	и	да	пренебрегнат	грижата	за	децата	си	или	задължителните	
домакински	 и	 съпружески	 задължения.	 Преди	 всичко	 защото	 не	
може	да	се	очаква	майката	да	изостави	своето	бебе	да	плаче,	когато	
е	 време	да	 се	 направи	 определена	мицва.	 Тя	 не	може	да	 остави	
подготовката	 на	 вечерята	 без	 наблюдение	 върху	 печката,	 ако	 тя	
трябва	да	извърши	вечерната	молитвена	служба.	Така	поставените	
ограничения	 за	 изпълнението	 на	 определени	 мицвот,	 обаче	 са	

довели	до	много	дълбоко	неразбиране	ролята	на	жените	в	юдаизма,	
тъй	 като	 се	 поставят	 на	 едно	 ниво	 ограниченията	 и	 забраните.	
Напротив,	 въпреки	че	жените	не	изпълняват	някои	мицвот,	 които	
са	ограничени	във	времето,	на	тях	им	е	разрешено	да	изпълняват	
такива	мицвот,	които	те	могат	да	изберат.	Ограниченията	снижават	
и	 ролята	 на	жените	 в	 синагогата.	 Наложено	 е	 крайно	мнение,	 че	
жените	 нямат	 никаква	 роля	 в	 еврейския	 религиозен	 живот.	 Тази	
грешна	концепция	произлиза	от	предположението,	че	единствено	
в	 синагогата	 може	 да	 се	 отправят	 молитви	 към	 Б-га.	 Жената	
запалва	 свещите	 на	 Шабат,	 жената	 нарежда	 за	 изпълненията	 на	
домакинските	 задължения,	 жената	 разпределя	 халата,	 жената	
диктува	реда	в	дома,	както	и	разделянето	на	съпружеското	ложе	по	
време	на	менструалния	й	цикъл.	Всички	 тези	мицвот	 са	 свързани	
с	дома	и	семейството,	части	от	бита,	за	които	именно	жената	носи	
отговорност.
 
 Ролята на жената в синагогата

	 За	да	 се	разбере	живота	на	жените	в	 храма	е	важно	да	 се	
изясни	същността	на	заповедите	в	юдаизма,	за	отделянето	на	мъжете	
и	 жените.	 Заповедите,	 които	 са	 дадени	 на	 еврейския	 народ,	 се	
разглеждат	като	привилегия	и	колкото	повече	заповеди	си	задължен	
да	 спазваш,	 толкова	
повече	 приоритети	
притежаваш,	а	тъй	като	
жените	 не	 изпълняват	
някои	 заповеди,	
съблюдаването	 на	
тези,	 които	 са	 им	
разрешени,	 са	 винаги	
по-малко,	поради	това	
и	 присъствието	 на	
жените	 в	 синагогата	
не	може	да	се	брои	за	
постигането	 на	 минян	
(кворум).	 Произнася-

Никола Пусен - “Златният телец”

Софийската синагога



нето	 на	молитви	 от	жените,	 дори	 и	 да	 го	 правят	 доброволно,	 не	
допринася	за	усвоя-ването	съдържанието	им.	Това	обяснява	защо	
жените	не	могат	да	водят	служби	и	да	четат	Тората.	Същото	важи	
и	за	момчета	на	възраст	под	13	години,	които	не	са	задължени	да	
спазват	 заповедите.	 Съществуват	 някои	 мъжки	 молитви,	 в	 които	
мъжете	благодарят	на	Б-га,	„че	не	са	ме	направили	жена”.	Молитвата	
не	означава,	че	е	лошо	да	бъдеш	жена,	но	се	прокрадва	идеята,	че	
само	мъжете	могат	да	се	радват	на	щастие,	поради	по-запълнения	
им	със	задължения	живот.	
	 Има	 две	 причини	 в	 синагогата	 мъжете	 да	 стоят	 отделно	
от	 жените.	 Първо,	 за	 да	 бъде	 тяхната	 мисъл	 изцяло	 отдадена	 на	
молитвата	и	да	не	се	разсейват	от	хубавите	жени,	които	се	молят	до	
тях.	Второ	-	разделянето	предпазва	или	най-малкото	обезкуражава	
мъжете	 да	 проявяват	 сексуален	 интерес	 към	 жените,	 седящи	
близо	до	тях.	Жените,	според	еврейския	закон,	не	са	задължени	да	
присъстват	на	някои	религиозни	служби,	така	че	те	имат	по-малка	

мотивация	 да	 бъдат	 в	 синагогите.	
Тези	ограничения	на	жените	в	живота	
на	 синагогата	 не	 означава,	 че	 те	 са	
изключени	от	еврейската	религия,	тъй	
като	 молитвени	 ритуали	 могат	 да	 се	
извършват	и	в	дома,	а	това	определено	
става	с	тяхното	присъствие	и	участие	и	
доказва	 тяхната	 принадлежност	 към	
юдаизма.	
	 Тези	 ограничителни	 норми,	
които	 поставят	 жената	 в	 по-ниско	
положение	 от	 мъжа,	 служат	 като	
провокация	за	една	друга	жена,	която	
се	обявява	против	тези	приоритети	на	
мъжете	-	първата	жена	на	Адам,	която	
не	е	Ева,	а	Лилит.	Тя	е	един	образ,	който	
е	 описан	 в	 Талмуда	 и	 в	 синагогалния	
фолклор,	един	път	е	спомената	в	Тората	
и	 е	 анализиран	и	охарактеризиран	от	
кабалистите.	Според	Sepher	Ben	Sira	в	

неговия	 труд	 “The	
Alphabet”,	 той	 се	
спира	 на	 образа	 на	
тази	 малко	 позната	
фигура	 в	 юдаизма,	
описвайки	 я,	 като	
с а м о с т о я т е л н а ,	
непокорна	 и	 неза-
висима	жена.
	 След	 като	 Адам	
е	 единственият	
мъж	 на	 две	 жени,	
то	 това	 подсказва,	
че	 полигамията	
е	 заложена	 още	
при	 Сътворението.	
Лилит	 е	 била	 съз-
дадена	 от	 Б-га	 от	
същия	 материал,	 от	
който	 е	 направен	 и	
Адам.	Непосредствено	след	това	те	влизат	в	конфликт,	провокиран	
от	нея,	по	отношение	на	 това,	кой	трябва	при	сексуалния	контакт	
да	 заеме	 позата	 на	 “небето”,	 и	 кой	 позата	 на	 “земята”.	 Лилит	
заявява:	”Ние	сме	равни	един	на	друг,	а	още	повече	и	двамата	сме	
създадени	 от	 Б-га	 от	 един	 и	 същ	материал”.	 След	 произнасянето	
на	 името	 на	 Б-га,	 според	мита	 за	 Лилит,	 тя	 излита	 във	 висините.	
В	някои	източници	от	XIII	век	Рав	Исак	Бен	Яков	описва	как	Лилит	
напуска	Адам,	след	като	се	е	отказала	да	бъде	негова	подчинена.	В	
Талмуда	тя	е	описана	като	нощен	демон,	чиято	роля	е	да	съблазнява	
мъжете,	с	което	става	съмишленик	на	Сатаната.	В	“Генезис	3“	тя	е	
идентифицирана	като	змия.	
	 По	време	на	Ренесанса	гениалният	Микеланджело	изобразява	
Лилит	като	получовек	–	полузмия,	навита	върху	стъблото	на	дървото	
на	 познанието.	 Скулптурно	 изображение	 на	 Адам	 и	 Ева,	 между	
които	е	поставена	фигурата	на	Лилит,	изобразена	като	жена,	 гола	
до	кръста,	но	в	долната	си	част	като	змия,	облегната	съблазнително	
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на	 клоните	на	 райското	дърво,	може	да	 се	 види	 върху	 западната	
фасада	на	Парижката	“Света	Богородица”.
	 	Легендата	за	Лилит	все	още	се	популяризира	като	основен	
аргумент	 за	 създаването	 и	 разпространението	 на	 феминисткото	
движение	 в	 западната	 култура	 и	 литературата.	 Според	 Кабала,	
Лилит	се	явява	като	образ	на	космическия	дявол,	понеже	защитава	
правата	на	жените.	През	последните	години	някои	жени	правят	опит	
да	възродят	Лилит,	представяйки	я	като	образец	на	жена,	която	не	
приема	мъжкото	превъзходство.	
	 Музикален	 състав	 от	 жени	 в	 Европа	 са	 организирали	
концерт,	наречен	„Представление	на	Лилит”,	а	името	Лилит	е	било	
единодушно	 избрано,	 за	 да	 се	 подчертае	 женското	 надмощие.	
Феминисткото	движение	отхвърля	догмите	на	юдаизма	във	връзка	с	
надмощието	на	мъжа	над	жената.	Макар	и	митологична,	историята	
за	Лилит	се	описва	в	„Генезис“	(Исая	34:14),	както	и	в	литературни	
произведения	от	чуждестранни	автори,	в	това	число	и	от	българския	
писател-фантаст	Любен	Дилов	издал	през	1999	г.	романа	“Библията	
на	Лилит“.

 Старите жени като връзка между генерациите

	 Възрастните	 жени,	 според	 юдаизма,	 се	 приемат	 като	
духовни	 пазители	 на	 техните	 понякога	 доста	 големи	фамилии.	 Те	
тълкуват	концепцията	за	фамилия	в	много	широк	смисъл,	в	който	
се	влага	търсенето	на	корените,	както	биологични,	така	и	митични.	
На	жените	в	по-напреднала	възраст	се	вменява	ролята	да	внасят	в	
домовете	повече	духовност,	поради	което	те	служат	за	пример	и	са	
отговорни	за	духовното	израстване	на	техните	деца.	Бидейки	връзка	
между	 генерациите,	 възрастните	 доброволно	 и	 самоотвержено	
се	 нагърбват	 да	 помагат	 на	 хората	 в	 общностите	 и	 на	 своите	
наследници.	 Те	 са	 отворени	 към	 проблемите	 на	 фамилиите	 при	
болести,	безплодие,	войни	или	икономически	сътресения.	Според	
юдаизма,	старите	жени	трябва	да	бъдат	достойно	почитани,	поради	
тяхната	опитност	в	опазването	на	семействата.	Част	от	възрастните	
жени	 в	 еврейските	 общности	 са	 организирани	 за	 специализиран	
религиозен	 ритуал	 (Хевра	 Кадиша),	 чието	 предназначение	 е,	

спазвайки	 условията,	 описани	 в	 Тората,	 да	 подготвят	 починалите	
жени	за	тяхното	погребение,	предварително	изкъпани	от	тях.	Тази	
група	се	състои	от	специално	подбрани	доброволки	(Рохецим	-	от	
иврит),	 които	 в	 общността	 се	 считат	 за	 достойни	 да	 вършат	 тази	
дейност,	поради	доказано	благочестие.	

 Жени - пророчици в Тората

	 Пророците	са	индивиди,	които	получават	и	препращат	знак	
от	 Б-га	 или	 негови	 пратеници,	 когато	 над	 народа	 ни	 надвисват	 и	
наближават	кризисни	събития.	Така	те	предупреждават	и	съобщават	
Б-жественото	 послание	до	 така	 наречените	 съдии.	 Значението	 на	
такова	 едно	 послание	 може	 високо	 да	 се	 оцени,	 след	 като	 то	 се	
цитира	 300	 пъти	 в	 Стария	 завет	 и	 почти	 125	 пъти	 в	 Новия	 завет.	
Съществуват	 жени	 пророчици,	 които	 са	 споменати	 в	 Тората	 -	
Мириам,	Дебора,	Хулда	и	Ноадия.
 

Сефарадски жени от България в началото на 20-ти век



 МИРИАМ

	 Мириам	 се	
счита	 за	 една	 от	
жените,	 изпратени	
от	 Б-га,	 допринесла	
за	 извеждането	 на	
евреите	от	Египет.	Още	
когато	майка	й	е	била	
бременна,	 тя	 е	 казала	
на	 брат	 си	 Аарон,	 че	
ще	 се	 роди	 ново	 дете	
в	 семейството,	 което	
ще	 възстанови	Израел	
и	това	ще	бъде	техния	
брат	 Мойсей.	 Тя	 е	
идентифицирана	 като	
пророчица.	 Съчинява	
една	 прекрасна	 песен	
(Екзодус	 15),	 която	 се	
отнася	до	победата	на	
евреите	 над	 армията	

на	 египетския	 фараон,	 която	 потъва	 в	 Червено	 море.	 Текстът	 на	
песента	 е:	 ”Възхвалявай	 Б-га,	 защото	 коне	 и	 конници	 потънаха	
в	морето”.	Моисей	и	Аарон	пеят	 с	 ентусиазъм	 същата	песен,	 към	
която	те	добавят:	„Мириам	е	пророчица”.	Мириам	се	превръща	в	
една	от	значимите	жени	на	Израел,	която	влиза	заедно	с	еврейския	
народ	в	Палестина	с	дайре	и	 с	 танци,	оглавява	 съставения	от	нея	
хор	и	всички	заедно	пеят	нейната	песен.	Мириам	е	известна	фигура	
между	еврейските	феминистки.	Според	писаното	в	Талмуда,	имено	
тази	 композиция	 на	 Мириам	 е	 нейното	 истинско	 богатство,	 по-
ценно	 от	 всичко	 друго	 на	 света.	 Създадени	 са	 модерни	 филми,	
чието	съдържание	копира	историята	на	Мириам,	какъвто	е	„Норма	
Рае”	и	в	него	е	описана	одисеята	на	една	млада	жена,	бореща	се	
за	правата	на	подтиснатите	си	братя	и	сестри.	Животът	на	Мириам	
е	бил	образец	на	човек,	верен	на	дълга	и	водач.	Тя	е	притежавала	

всички	 положителни	 качества	 на	 жена	 с	 кураж	 и	 борбеност	 при	
трудни	положения,	лоялност	към	семейството,	любов	към	музиката,	
прекрасна	разказвачка	и	танцьорка	с	мощен	интелектуален	заряд,	
за	запазване	на	своя	авторитет	и	социална	отговорност.

 ДЕБОРА (ДВОРА) - първа 
сред водачите

	 Дори	 и	 най-бегъл	 прочит	
на	 историята	 показва,	 че	 тя	 е	
била	 изключителна	 пророчица,	
подобно	 на	 Мириам,	 но	 и	
първата	жена	съдия	в	Палестина.	
Според	 мъдреците,	 за	 своето	
поколение	 тя	 е	 била	 това,	 което	
е	 бил	 Моисей	 за	 неговото.	 Като	
съдия	 и	 пророчица	 тя	 съчетава	
качествата	 на	 национален	 водач,	
има	 съдебни	 правомощия	 и	
подготовка	 на	 стратег	 и	 военен	
главнокомандващ,	 който	 да	
осигурява	 политическото	
надмощие	 и	 военно	 избавление	
на	евреите.	Тя	е	била	говорител	от	
името	на	Б-га	-	пророк	и	с	цялата	
си	многолика	дейност	е	безспорно	
един	положителен	образ,	пример	
за	подражание,	 като	жена	 -	 водач	на	целия	Б-жи	народ,	духовен,	
законов,	политически	и	военен.	Може	да	открием	великолепието	на	
Дебора	в	нейната	песен,	описана	в	„Съдии	5”.	При	схватката	срещу	
Явин,	 царя	 на	 ханаанците,	 водачът	 на	 войската	 Дебора,	 заедно	 с	
нейния	помощник	Варака	пеят	песента,	написана	от	нея.	Тя	е	била	
автор	на	тази	поема,	за	която	става	дума,	чието	съдържание	е	било	
мощен	апел	за	спасението	и	победата	на	Израел.	Ето	какво	съдържа	
тази	песен:	„Чуйте	царе,	дайте	ухо,	първенци.	Аз	ще	пея	на	Г-спода,	
Израелевия	Б-г,	ХВАЛА”.	Дебора	е	имала	навика	да	стои	под	една	

Анселм Фьоербах - “Мириам”

Нели Санд - “Дебора”



палма	и	да	говори	на	народа,	който	се	е	тълпял	около	нея,	защото	
искал	да	чуе	мъдростите	й	и	силата,	която	тя	им	давала	за	живот.	
 
 ХУЛДА - пророчица на пророците

	 Когато	 съобщават	 на	 цар	 Йосия,	 че	
са	 открили	 отдавна	 изгубената	 Тора	 от	
храма,	 царят	 се	 покайва	 за	 това,	 че	 е	
допуснал	тя	да	изчезне	и	чувствайки	вината	
си,	 е	 поискал	 да	 се	 посъветва	 с	 Б-жиите	
пророци.	От	всички,	които	са	съществували	
по	това	време,	царят	избира	Хулда	и	то	не	
защото	не	е	имало	мъже	 -	 пророци,	 а	 тъй	
като	 тя	 е	 била	 изключителна	 в	 попрището	
на	 пророкуването.	 След	 като	 Тората	 е	
била	 намерена,	 имено	 тя	 потвърдила,	 че	
намереният	свитък	е	наистина	изчезналият	
Б-жи	закон	и	безстрашно	заявява	пред	цар	
Йосия,	че	Б-жият	гняв	наистина	е	надвиснал	
над	него,	 поради	проявеното	нехайство.	 В	
своето	 пророческо	 изявление,	 тя	 съветва	

царя	да	се	смири	пред	Б-га,	за	да	може,	когато	един	ден	ще	трябва	
да	се	прибере	при	предците	си,	душата	му	да	почива	в	мир	(Царе:22)

 НОАДИЯ

	 Докато	 пророческата	 роля	 на	 Мириам,	 Дебора	 и	 Хулда	 е	
безспорна,	то	историята	на	Ноадия	за	повечето	читатели	на	Тората	
не	е	много	известна,	тъй	като	нейното	име	е	споменато	само	един	
път	 в	 свещената	 книга.	 Името	 Ноадия	 фигурира	 в	 молитвата	 на	
Нехемия,	който	е	бил	приближен	на	персийския	цар	и	е	известен	
в	еврейската	история	с	това,	че	е	изградил	стените	на	Йерусалим,	
което	 му	 е	 създало	 много	 врагове.	 В	 своята	 молитва	 той	 изрича	
следното	проклятие:	„	О,	Б-же,	не	забравяй	това,	което	е	направила	
Ноадия,	за	да	ме	накара	да	бъда	страхлив”	(Нехемия	6:14).	Това	е	
означавало,	че	той	се	е	страхувал	от	пророчицата	Ноадия.	Страхът,	

за	който	споменава	Ноадия,	е	породен	от	известното	само	на	нея	
тайно	съзаклятие,	че	срещу	него	се	готви	убийство	и	на	което	той	не	
искал	да	вярва.
 
 Забележителни жени

 Книга на Рут от Тората

	 Книгата	 на	 Рут	 е	 една	 трогателна	 идилия,	 посветена	 на	
любовта	в	широк	смисъл	на	думата.	Предполага	се,	че	историята,	
която	 се	 разказва	 в	 тази	 книга,	 е	 написана	 1046	 -	 1035	 г.	 пр.	 Хр.	
Ключови	герои	в	книгата	са	Рут,	Ноеми	и	Боаз.	Фокусът	на	разказа	
за	Рут	е	любовта	и	вярата,	каквито	Б-г	изисква	от	нас.	Рут	изразява	
вярност	и	лоялност	към	своята	свекърва	–	Ноеми,	след	смъртта	на	
нейния	син	и	съпруг	на	Рут.	Ноеми	решава	да	се	завърне	в	своята	

Хулда

Юлиус Шнор фон Каролсфелд - “Срещата на Рут и Боаз”



родина	-	Палестина.	Отечество	на	Рут	е	било	Моавия,	обаче	тя,	като	
снаха	на	Ноеми,	твърдо	решава	да	не	оставя	свекърва	си	сама,	а	да	
я	придружи	в	нейния	път	към	Витлеем,	като	й	декларира,	че	тя	ще	
приеме	родината	и	Б-га	й,	като	свои	собствени.	Тя	казва	на	своята	
свекърва:	“Не	ме	обвинявай,	че	искам	да	те	придружа,	аз	съм	с	тебе	
и	където	и	да	отидеш,	ти	и	твоят	народ	ще	бъде	мой	народ	и	твоя	Б-г	
ще	бъде	мой	Б-г”	(Книга	на	Рут	1:16).	По	нататък	се	разказва	как	Рут,	в	
своя	път	към	Витлеем,	среща	земеделеца	Боаз,	който	много	я	харесал,	
поради	 нейната	 почтеност	 и	 работливост.	 Ноеми	 настоятелно	
внушавала	на	Рут	да	се	омъжи	за	него.	Рут	безропотно	се	съгласила	
и	станала	съпруга	на	Боаз.	Един	брак,	който	е	бил	щастлив	и	е	дал	
поколение,	от	което	води	началото	си	рода	на	великия	цар	Давид.	
Тя	става	символ	на	вярност,	лоялност	и	самопожертвователност	и	
за	това	на	всяка	нееврейка,	която	приема	юдаизма,	й	се	дава	името	
Рут.	 Образът	 на	 Рут	 е	 станал	 обект	 в	 творчеството	 на	 Рембранд	
и	 Делакроа,	 в	 картините	 на	 които	 е	 описана	 сцената,	 когато	 тя	
среща	Боаз.	 В	 творбите	 е	 вложено	 виждането	на	 художниците	 за	
съществуване-то	 в	 нейния	 образ	 на	 някои	 еротични	 черти.	 Тази	
случайна	среща	на	Рут	и	Боаз	е	послужила	като	сюжет	на	Виктор	Юго	
в	неговото	произведение	„Заспалия	Боаз”	-	писание	за	възбудата	на	

един	възрастен	мъж	при	полъха	на	любовта	в	прекрасна	лятна	нощ.	
През	ХХ	век	Рут	е	била	описана	от	Бер-Хофман	в	пиесата	„Младият	
Давид”,	която	представя	Рут	като	една	легендарна	героиня.	Еврейски	
поети	като	Ицхак	Шалев	и	Елиау	Мейтус	са	посветили	поеми	на	Рут,	
а	Яков	Фишман	й	посвещава	дълга	поема	за	взаимоотношенията	на	
Ноеми,	Рут	и	Боаз,	поставяйки	главно	ударението	върху	монолога	
на	Рут.

 ЕСТЕР

	 Съществува	 книга	 на	
Естер	 (Мегилат	 Естер).	 Това	 не	 е	
типична	 книга	 в	 Тората,	 но	 това	 е	
забележителен	разказ,	който	свързва	
в	 едно	 трагедия	 и	 триумф.	 В	 тази	
увлекателна	 историята	 има	 епизоди,	
които	 й	 придават	 характера	 на	
театрална	 пиеса.	 Образът	 на	 Естер	
съчетава	 особеностите	 на	 една	
първоначално	 пасивна	 жена,	 чийто	
живот	 се	 е	 диктувал	 от	 други	 хора,	
които	са	използвали	нейната	красота,	
но	и	развитието	й	до	героиня,	отдадена	
на	 каузата	 за	 спасението	 на	 своя	
народ.	В	“Мегилат	Естер”	са	описани	

герои,	престъпления,	 вероломство,	но	и	мъдрост.	 Естер	е	пример	
на	 жена,	 която	 успява	 като	 съпруга	 на	 Ахашверош	 (персийския	
цар)	да	предотврати,	с	помощта	на	своя	чичо	Мордехай,	тоталното	
изтребление	на	евреите	в	Персия	поради	заговор,	организиран	от	
един	злодей	-	Аман.	Тази	невероятна	смелост,	но	и	дълбоко	заложено	
родолюбие,	 правят	 образа	 на	 Естер,	 станала	 царица	 -	 съпруга	 на	
Ахашверош,	като	един	от	най-светлите	образи	в	еврейската	история.	
На	 нейно	 име	 са	 посветени	 филми,	 художествени	 изображения,	
музикални	произведения,	театрални	представления	и	книги.	Пурим	
е	празникът,	посветен	на	героизма	и	самоотвержеността	на	Естер.

Питер Ластман - “Рут декларира лоялността си към Ноеми”                



 ХАННА - жената, която олицетворява жертвоготовността 
 на майката

	 Ханна	 е	 била	 любимата	 жена	 на	 левита	 Ел	 Kанах,	 който	 в	
древността	 е	 принадлежал	 към	 най-уважаваните	 фамилии.	 Той	
бил	верен	на	традициите	от	онези	времена	и	е	бил	поддръжник	на	
полигамията.	Затова	той	имал	две	жени,	от	които	едната	е	била	Ханна,	
другата	Пнина,	която	имала	няколко	деца	от	него,	докато	Ханна	не	
била	дарила	съпруга	си	с	рожба.	Пнина	се	надсмивала	над	Ханна	с	
жесток	и	остър	език	заради	това,	че	е	бездетна,	което	предизвиквало	
сълзи	в	очите	на	Ханна.	Тя	се	е	отличавала	с	много	открит	и	почтен	
характер,	готова	на	всякакви	жертви,	за	да	може	да	дари	съпруга	си	
с	наследници.	Докато	тя	имала	къща,	тя	не	е	чувствала,	че	има	дом,	
а	идеала	на	всяка	една	еврейка	е	да	бъде	глава	на	дома,	но	без	деца,	
тя	не	е	притежавала	това,	макар	че	е	имала	съпруг,	който	я	е	обичал.	
Годините	минавали	и	агонията	 започвала	да	 става	все	по-силна	и	
тя	трудно	издържала	на	подигравките	и	укорите,	които	й	отправяла	
Пнина.	Затова	тя	решила	да	направи	решителна	стъпка	и	отишла	да	

се	моли	на	Всевишния	в	синагогата,	да	я	дари	с	наследници,	които	
ще	й	осмислят	живота.	Тя	разкрила	душата	си	на	Б-га	и	родила	син,	
когото	нарекла	Самуел	 -	което	означава	”пожелан	от	Б-га”.	В	знак	
на	благодарност	към	милостта	на	Всевишния,	който	удовлетворил	
молбата	й,	изпратила	благодарствено	послание	към	него	в	стихове.	
Въпреки	че	раждането	на	сина	й	била	най-голямата	й	мечта,	тя	го	
е	 посветила	 на	 Б-га.	 Когато	 Ханна	 отбива	 Самуел,	 той	 постъпил	 в	
Б-жието	царство,	където	остава	завинаги,	при	равина	от	синагогата,	
да	бъде	отгледан,	с	което	Ханна	прави	най-голямата	саможертва	за	
една	майка.	 Гьоте	в	 своето	произведение	 ”Фрау	Рат”	 с	 гениалния	
си	 талант	 описва	 своята	 героиня,	 като	 забележителна	 богиня	 с	
изключителни	 способности,	 приписвайки	 й	 званието	 „Майка	 на	
методизма”,	с	пожеланието	небесата	да	ни	даряват	с	повече	майки	
с	качества,	подобни	на	прекрасната	Ханна.
 
 Момичето Суламит 

	 Един	 прекрасен	 пример	 на	 жена,	 притежаваща	 лидерски	
качества	при	осъществяването	на	своя	брак,	е	Суламит,	описана	в	
„Песен	на	песните”	на	цар	Соломон.	Би	могло	да	се	каже,	че	това	
момиче	знае	точно	какво	иска	и	че	не	се	страхува	да	каже	на	своя	
любим	да	 следва	 своята	 воля.	 Била	 инициативната	 половинка	 на	

двойката	 при	 осъществяването	 на	
сексуална	 среща	 с	 любимия,	 в	 едни	
лозя	 му	 предлага	 да	 пие	 от	 нейното	
вино	 и	 да	 влезе	 в	 нейната	 градина,	
за	 да	 опита	 плодовете,	 които	 той	
избере.	 Някои	 от	 стиховете	 в	 Тората	
са	 прекрасни	 и	 са	 нейно	 творчество,	
заявявайки:	 „Постави	 ме	 като	 печат	
върху	 твоето	 сърце,	 като	 печат	 върху	
твоите	 ръце,	 защото	 любовта	 е	 така	
силна,	както	смъртта”.

	 Интересно	е	да	се	отбележи,	че	
в	Тората	има	редица	изрази,	отнасящи	

Франческо Каусиг - “Царица Естер пред цар Ахашверош”



се	до	жените:	
 Тя си отваря ръката, за да даде на бедния и протяга ръката 
на този, който има нужда.
 Тя си отваря устата, за да произнесе мъдрости и учи 
членовете на семейството на мили отношения, благодарение на 
своя благ език.
 Грациозната жена заслужава почит, но предприемчивият 
мъж създава богатство.
 По-добре е да живееш в пустинята, отколкото с капризна 
кавгаджийка.
 Една прекрасна съпруга струва много повече, отколкото 
едно рядко, скъпоценно бижу.
 Младата жена е външно много атрактивна, но не носи в 
себе мъдростта на годините и натрупания в живота опит, но за 
жалост, жена на по-зряла възраст, богата на опит и житейски 
познания, не е така атрактивна за мъжа. 
 Твоите очи са гълъби зад воала. 

	 Направеният	обзор	по	темата	„Жените	в	юдаизма”	е	опит	да	
се	разкаже	за	група	забележителни	жени,	които	са	оставили	трайни	
следи	в	историята,	световната	литература	и	изкуство.	С	разгръщането	
на	темата	се	е	целяло	да	се	опише	тяхната	лична	история,	типичните	
черти	на	характерите	им,	положението	им	в	обществото	и	опитите	
това	 да	 бъде	 променено,	 подчертани	 са	 положителните	 качества	
като	 пример	 за	 подражание,	 т.е.	 те	 са	 поучителни,	 внушават	
важната	роля	на	вярата	в	Б-га,	за	осъществяването	на	техните	мечти,	
желания	и	 тенденцията	 за	 превъзмогване	на	 второстепенната	им	
значимост,	 каквато	 им	 се	 приписва	 от	 консервативно	 мислещи	
талмудисти	 и	 срещу	 което	 се	 противопоставят	 нови	 течения	
в	 юдаизма	 от	 реформисти,	 либерално	 мислещи	 и	 други	 по-
освободени	от	догмите.	Изводът	е,	 че	 в	нашето	ежедневие	ние	и	
особено	младото	поколение,	следва	да	вървим	по	пътя	на	техните	
положителни	постъпки,	предназначени	за	съхранението	на	всичко	
свързано	 с	 юдаизма,	 така	 че	 да	 се	 изпълним	 с	 положителната	
духовна	 храна,	 която	 можем	 да	 почерпим	 от	 техния	 пример.	 Да	
прилагаме	 в	 деянията	 си	мъдростта,	 която	 те	 са	 ни	 завещали,	 да	

направим	своя	тяхната	мярка	за	ценностите,	за	да	се	изгради	една	
здрава	 нравствена	 система,	 върху	 която	 да	 стъпват	 поколенията,	
да	намерим	верния	път	към	храма,	като	наша	естествена	човешка	
потребност,	 за	 да	 сме	 готови	 да	 общуваме	 със	 своя	 създател,	 да	
бъдем	верни	на	нашата	Тора,	без	да	търсим	в	никакъв	случай	да	я	
заменим	със	“Златния	телец”.

                                        


