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Левиатанът в Свещеното Писание на Стария Завет 

 

 В Свещеното Писание Бог е представен като Творец на всички твари – хора, малки 

и големи животни и растения. Много животни в течение на времето са опитомени, но има 

и такива (като дивият кон, вълкът, мечката, отровните змии и лъвът), които предизвикват 

ако не страх, то респект и чувство за среща с неизвестното. За жителя на древна 

Палестина особено непознати са животните, населяващи морската шир. Причина за това 

се явява късното развитие на мореплаването в Израил ((едва при цар Соломон (965-928 пр. 

Хр.)).1 Едно от тези животни, свързано с морските дълбини, е тайнственият левиатан.   

Според Пс. 1042:26а, левиатанът е сътворен от Яхве и е обитател на морската 

бездна. В неканоничната книга 3 Ездра, във връзка с описанието на сътворяването на 

света, се говори за творческия акт в петия ден: „В петия ден Ти каза на седмата част, дето 

бе събрана водата, да произведе животни, хвъркати и риби, което и биде извършено. 

Нямата и бездушната вода по знак от Бога, произведе животни, за да възвестяват всички 

родове Твоите чудни дела. Тогава Ти запази две животни: едното се наричаше бехемот, а 

другото – левиатан. Ти ги отдели едно от друго, защото седмата част, дето беше събрана 

водата, не можеше да ги побере заедно. На бехемота даде една част от земята, изсушена в 

третия ден, да живее там, дето има с хиляди гори; на левиатана даде седмата водна част и 

го запази, за да служи за храна на ония, на които Ти искаш и когато искаш” (3 Езд. 6:47-

52).3 

Левиатанът е описан твърде картинно в Йов 40:20-41:26 - той обитава дълбините на 

морето и не може да бъде пронизан с меч, нито с копие, нито със стрела (41:18). Камъните 

на прашката не го плашат (41:20), неуловим е  дори с рибарски харпун  (40:30 -31). Затова 

                                                           
1 Вж. Шиваров, Н. Библейска археология (БА), С. 1992, с. 227. 
2 Номерацията на псалмите е според Масоретския текст (МТ). 
3 В Библията (Синодално издание) 1993, 3 Езд. 6:47 съответства на 4 Езд. 6:47 в западните издания на 
неканоничните книги. Schreiner, J. Das 4 Buch Esra, Gütersloh 1981, B. V, S. 339-340. 
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е напразна надеждата някой да го хване (41:1)4 и не се поддава и на опитомяване  (40:26, 

29). Кожата му не може да бъде свалена (41:5а) понеже е съставена от твърдо прилепнали 

една за друга люспи (41:5а), които сякаш са запечатани (rc") ~t'îAx rWg©s'÷ 

~yNI+gIm") - 41:7), а зъбите му са ужасни (41:6б). Неговото кихане произвежда 

светкавица (41:10), а от ноздрите му излиза дим като от врящо гърне (41:12). Дишането му 

пък разпалва горящи въглища (41:13), а от устата му излизат горещи факли и пламтяш 

огън (41:11). Той прави морето да ври като казан с миро (41:23), а „сърцето му е твърдо 

като камък”                         (!b,a'_-AmK. qWcåy" Abli – 41:16а).5 За 

онагледяване на твърдостта на сърцето му, което в случая е седалище на неговия живот,6 е 

добавено сравнението с долния воденичен камък (tyTi(x.T; xl;p,äK. – 41:16б), 

който понася тежестта при мелене.  Левиатанът е твърде силен и всички се плашат от него 

(41:14). Когато той се надига, дори силните (~yli_ae)7 се страхуват (41:17) затова и 

никой не се осмелява да го раздразни (41:2). На Земята няма друго животно, подобно на 

него, което всявайки ужас дори и в юначните хора, да е безстрашно (41:25). Той е цар на 

всички „синове на животните” (#x;v'(-ynEB.-lK'-l[; %l,m,ä - 41:26). Това 

описание дава основание на някои учени да мислят, че представата за левиатана се 

                                                           
4 Библейските еврейски думи са преведени по Gesenius, W. (Hrg.) Hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch, Berlin 1962. 
5 Преводът на старозаветните библейски текстове е направен по Kittel, R. (Hrg.) Biblia Hebraica, Stuttgart, 
1990. 

6 В Свещеното Писание на Стария Завет антропологичното понятие „сърце” (ble) е разбирано като 
средоточие и източник на живота в биологичния смисъл на думата. Klein, H. Zur Gesamntbiblischen Theologie 
(Biblisch-Theologiesche Studien 93), Neukirchen 2007, S. 113. 

7 В Свещеното Писание на Стария Завет думата ~yli_ae, (респ. ~yhil{a/) освен “Всемогъщият” (Бог) може 
да означава ангели (Йов. 1:6), царе, съдии (вж. текста на Пс. 58: 2) и високопоставени лица. Това означаване 
е с цел да се подчертае достойнството им и уважението, проявявано към тях. В случая под ~yli_ae трябва 
се разбират силните, юначни мъже от народа. Вж. Вълчанов, Сл. Истината за единия Бог в Стария Завет в 
Шиваров, Н. Вечното в двата библейски Завета, ВТ. 1993, с. 9. 
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свързва с крокодила,8 а други, изхождайки от етимологията на думата !t'y"w>li, го 

свързват със същество, родеещо се със змиите.9  

За левиатана се споменава бегло в текста на Йов. 3:8.10 В стих 8 се свикват 

заклинатели, които могат да прокълнат дните и най-вече деня на рождението на Йов. 

Такива заклинатели са способни да събудят и левиатана.  

Този текст е в близост с арамейски заклинателни формули, които се използват от 

магьосника за заклеване на демони: „Аз ще доведа над вас участта, решението и 

омагьосването което бе изречено над планина Хермон, над левиатана - морското 

чудовище...”.11 Приведената формула намеква, че левиатанът е възприеман негативно, 

като заклевано чудовище. В светлината на последния текст (а и на други) става ясно защо 

са призовани да прокълнат деня на рождението на Йов заклинатели, които са способни да 

събудят левиатана – след като те са способни със своите магии да го събудят, със 

сигурност са способни и да прокълнат. Интерес представлява фактът, че в текста на 

Septuaginta на това място думата „левиатан” се предава с „голяма риба” (to. me,ga 

kh/toj).12 На останалите 5 места в които още се среща думата „левиатан” в Свещеното 

Писание на Стария Завет, последната е преведена с думата dra,kwn,13 като в текста на Ис. 

27:1 където се говори за победата на Господ над левиатана, се употребява израза dra,konta 

o;fin14 (дракон-змия).    

 Псалмопевецът, описвайки левиатана като Божие творение в Пс. 104:26а, добавя 

че Господ го е изваял ((rc;y" (респ. текстовата форма T'r>c:ïy" - Ти Си изваял)) за 

игра с него (Пс. 104:36б). Тези думи указват на това, че в текста на този псалм е 
                                                           
8 Лопухин, А. Толковая Библия, Стокхолм 1987, т. 1, с. 116-119. 
9 Lipinski, E. !t'y"w>li в Botterweck, G. (Hrg.) Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (ThWAT), 
Stuttgart 1984, B. 4, S. 521 
10 Намеци за левиатана се срещат и в Йов. 7:12, 26:13 и др. 
11 Lipinski, E. !t'y"w>li..., S. 522. 
12 Св. Атанасий Велики приема, че левиатанът е символ на бесовете и Сатаната. Св. Атанасий Велики в 
Псалтирь в святоотеческом изъяснений, Свято-Успенска – Почаевска Лавра 1998, с. 362. 
13 Думата dra,kwn произлиза от δερκοµαι и означава (чудовищна) змия, морска змия. Връзката между змията 
и хаотичните богопротивни сили е засвидетелствана в целия древен Ориент (във Вавилон съществува 
представата за Тиамат и Лабу, в Египет за Апофис, в древна Гърция за Питон и Хидра). В книга Откровение 
драконът е образ на Сатаната (От. 12:3). Срв. Förster, W. dra,kwn, в Kittel, G. (Hrg.) Theologisches Wörterbuch 
zum Neuen Testament, Stuttgart 1935, B. 2. S. 284-285.    
14 Думата o;fij, ewj, o` (респ. текстовата форма в Acusativus - o;fin) означава „змия”. Вж. Rehkopf, F. 
Septuaginta-Vokabular, Göttingen 1989.  
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извършена една демитологизация на левиатана, понеже в някои древноориенталски 

митове последният е представен като противен на божеството, което сътворява света.15 

Тези митологични представи са оборени в псалома с един аргумент – няма божество или 

божествена сила, която да е противна на Яхве. Той като един единствен Бог е Творец на 

всичко, включая и на левиатана. 

Представите за Левиатана са разпространени под една или друга форма в целия 

древен Ориент. В Египет съществува представата за Апофис (Апоп), който е изобразяван 

като змия, персонифицираща богопротивните на творческия бог (Птах) сили и се 

възприема като символ на злото.16 Шумерската традиция в епоса Lugal предлага 

представата за седмоглава змия, която е победена от бог Нинурта.17  

Тектстът на Пс. 74:14 прославя Яхве за Негова победа над левиатана: „Ти строши 

главите на левиатана, дал си го за храна на народа в пустинята”. Въпреки приликите в 

описанието на левиатана между този текст и древноориенталски текстове от различен 

произход (от ханаанска митология, акадски и шумерски паметници до гръцката митология 

където се говори за победата на Херкулес над лернейската деветоглава хидра18), в този 

псалом Господ не само е представен като победил левиатан като е стъпкал главите му,19 

но и като Такъв, Който нахранва Своя народ с него - подобна идея не е налице в 

древноориенталските митове. В исторически план под образа на левиатана в Пс. 74:14 са 

представени фараонът и египтяните като врагове на Израил (а поради това и Божий). 

Предвид това, че левиатанът се свързва с крокодила, може да се разбере и алюзията, която 

                                                           
15 Намеци за левиатана се срещат и в Йов. 7:12, 26:13 и др. 
16 Пиперов, Б. Символиката на змията у библейските писатели, ГДА 1956-1957, с. 375. 
17 Lipinski, E. !t'y"w>li..., S. 524.  
18 Победата на Херкулес над лернейската хидра е неговият втори подвиг. Хидрата произлиза от Тифон и 
Ехидна и представлявала чудовище с девет драконови глави. Тя живеела в едно блато в близост до гр. Лерна 
и като излизала от своето леговище, нападала и унищожавала многобройни стада в цялата област. Борбата с 
нея била особено опасна защото едната й глава била безсмъртна. Херкулес я нападнал с нажежени стрели и 
успял да стъпил с крак тялото й и го притиснал. С боздуган той откъсвал главите на хидрата, но на мястото 
на всяка откъсната глава израствали по две нови глави. Но накрая хидрата била омаломощена и 
безсмъртната й глава също била поразена. Херкулес заровил дълбоко безсмъртната й глава и поставил върху 
мястото грамадна скала за да не може хидрата отново да излезне. Кун, Н. Старогръцки легенди и митове, С. 
1969, с. 153-154.    
19 Според Свещеното Писание главата (vaor) е седалище на живота. Затова и при благословение ръцете се 
поставят на главата на благославяния (Бит. 48:14; Пр. 10:6). Вълчанов, Сл. Животът – дар Божий 
(библейско-богословско осветление) в Шиваров, Н., Вълчанов, Сл. Вечното в двава библейски Завета, ВТ 
1993, с. 62.   
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употребява псалмопевецът – главата на фараона и египтяните ще бъде смазана, подобно 

на ловуването на крокодили в река Нил. Победата над фараона и египтяните е възможна, 

защото Яхве има власт не само над създадените от Него животни, но и над народите.20   

Според някои отци на Църквата (като Евсевий Кесарийски и Дидим), 

съкрушаването на главите на левиатана в исторически смисъл се отнася до победата над 

египтяните в Тръстиково море (@Ws-~y:), а в тайнствен – до смазването на главите 

на бесовете и Сатаната чрез кръщелните води.21      

По-нататъшно развитие в образа на левиатана е налице в книгата на св. пророк 

Исаия, където в едно пророческо слово, възвестяващо справедливия Божи гняв, се говори 

за поразяване на земята поради беззаконието на хората (Ис. 26:20-21). Но не само хората 

ще бъдат наказани: „В онзи ден Господ ще накаже с големия Си, тежък и силен меч 

левиатана бързата змия, левиатана увиващата се змия и ще убие чудовището (!yNIT;), 
което е в морето” (27:1). Този стих представя левиатанът като синоним на едно друго 

тайнствено животно – танин (!yNIT;). Както левиатанът, така и танинът в 

древноориенталските представи се свързва с хаотичните богопротивни божествени сили.22 

Свещеното Писание обаче разкрива и танинът като Божие творение, което обитава 

морските бездни (Бит. 1:21) като го свързва със змия (Изх. 7:9; Вт. 32:33), морско 

чудовище (Бит. 1:21; Йов. 7:12; Пс. 74:13) и дракон (Йер. 51:34). Подобно на левиатана и 

танинът е представен като същество, което Яхве побеждава и чиято глава сразява (Пс. 

74:13). В текста на Ис. 27:1 (където левиатан и танин са със синонимно значение) в 

исторически аспект под танин и левиатан се разбират и изобразяват враговете на Израил 

(Пс. 68:31; 74:13; Дан. 7:3; Отк. 12:3 и др.).23 Историческата основа на този текст може да 

се отнася както до Египет (като изконен враг на Израил), така и до Асирия и Вавилон. 

Пророк Исаия обаче изяснява левиатана и като същество, богопротивно на Яхве и затова 

                                                           
20 Delitzsch, F. Die Biblischer Kommentar über die Psalmen, Leipzig 1894, S. 502-503. 
21 Тяхното мнение е цитирано по: Псалтирь в святоотеческом изъяснений, Свято-Успенска-Почаевска Лавра 
1998,  с. 254. 
22 Niehr, H. !yNIT; в : Fabry, H. (Hrg.) Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Stuttgart 1995, B. 8, S. 
718.   
23 Лопухин, А. Толковая Библия, Стокхолм 1987, т. 2, с. 354.  
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той ще бъде окончателно победен и убит от Бога в „онзи ден” – денят когато ще бъде 

съдена цялата Земя.24  

Текстът на това пророчество е близък до разбирането за левиатана като 

персонификация на богопротивни сили, които са победени и накрая напълно унищожени. 

В един угаритски епос Мот напомня на Ваал за неговата победа над левиатана – „ти 

съкруши левиатана (ltn), бляскащата змия и уби увиващата се змия, тирана със седем 

глави”.25 Асирийски мит от библиотеката на Асурбанипал (668-626)26 описва победата над 

дракон. След като в началото на мита се говори за стоновете на хората и за тяхното 

намаляване, в текста се поставя въпроса за произхода на змията и се дава отговор: „Кой 

[роди (чудовището?)] змията (muš[galu])? Морето (Tiamat) [роди (чудовището?)] змията! 

... Във водата той (дракона – бел. м.) разпростря 9 лакти [.......]. Той издигна високо 

опашката си [.......]. Боговете бяха заедно на небето [.......]. На небето боговете се 

поклониха пред [ Sin(?)]. И краищата на одеждата на Sin [ги обхвана (?)] най-бързо. Кой 

ще отиде [да убие] Labbu? Да избави просторната страна  [.......] и да упражни царското 

господство [.......]? (Реч на Син – бел. прев.) Хайде напред, Tišpak ((форма на явяване на 

Нинурта (бог на слънцето и на войната) – бел. прев.)), убий Labbu!, избави просторната 

страна [.......] и упражни царското господство [.......]! Ти ме изпращаш, господарю, аз не 

познавам Labbu [.......] (остатъка от предната страна е счупен – бел. прев.) [.......] отвори 

устата си на бога En[lil за да каже]: [Дръж(?)] печата пред лицето ти! Хвърли (?) и убий 

Labbu! Той направи да се възкачи облачността, южната буря [.......], Той [държа (?)] печата 

на живота си пред лицето си, хвърли (?) и уби Labbu. Три години, три месеца, един ден и 

[.......]. Потече кръвта на Labbu [.......]. 

Но пророк Исаия (и Свещеното Писание на Стария Завет като цяло), заимствайки 

някои черти от древноориенталската представа за левиатана, без да привнася 

политеистични елементи в старозаветното Откровение. Така той не само демитологизира 

последната, но постепенно разкривайки левиатана като творение противно на Бога, дава в 

развитие образа на левиатана, което развитие е напълно завършено в Свещеното Писание 

на Новия Завет. В книга Откровение левиатанът се свързва с излизащото от морето 

                                                           
24 Beuken, W. Jesaja 13-27, Freiburg im Breisgau 2007, S. 388. 
25 По Lipinski, E. !t'y"w>li..., S. 524. 
26 Ползваната хронология е по Шиваров, Н. БА..., с. 555-561. 
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животно, което има седем глави и десет рога, а на главите му са изписани богохулни 

имена (Отк. 13:1).27 Това животно е символ на Римската империя и нейните императори, 

които поради титлите „divus” и „augustus”, са представени като богохулни и богопротивни 

понеже никой човек не може да има претенции да бъде равен на Бога.28 Животното, 

излизащо от морето, същевременно е символ и на антирхиста,29 който подчинявайки се 

напълно на Сатаната, ще се противи по всякакъв начин и с всичките си сили на Бога и на 

Неговите верни раби (Отк. 13:7). Той обаче ще бъде поразен и напълно победен чрез дъха 

на устата на Господ Иисус Христос и чрез явлението на Неговото Второ пришествие (срв. 

2 Сол. 2:8).              

Образът на левиатана търпи развитие на страниците на Свещеното Писание. 

Отначало той е представен като Божие творение, което обитава неизследваните морски 

бездни. Постепенно в неговия образ се наблюдава негативна градация – той оставайки си 

Божие творение, е възприет като противен на Бога и поради това бива съкрушен и 

напълно поразен от Господ. В Свещеното Писание на Новия Завет, в образа на животното, 

излизащо от морето, левиатанът окончателно е разкрит като богопротивен и богохулен. От 

тук в светоотеческата екзегеза левиатанът се свързва със Сатаната.   

                                                           
27 Срв. Kraft, H. Die Offenbarung des Johannes, Tübingen 1974, S. 175. 
28 Ibid. 
29 Лопухин, А. Толковая Библия, Стокхолм 1987, т. 3, с. 567-568.  


