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ВСТЪПИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

 В живота на всеки народ има изпъкващи периоди на мощ или упадък, които са 
възлови пунктове при възстановяване неговото развитие и крайна съдба. Втората 
половина на 8 в. пр. Хр. е именно такъв важен период в израилската история. През 
това време започва залезът на Северното царство, който приключва с падането на 
Самария в 722 г. пр. Хр. в ръцете на асирийците. Южното пък царство губи една след 
друга области. Проличава лошата политика на увлеклите се в езичество царе и 
мъдростта на пророците, които всячески се стараят да спасят родината от гибел. 
Агресивната асирийска армия често се явява на сиропалестинска земя. В този период 
начело на асирийската държава стои Теглатфаласар III (745 -727)1, който фактически 
подготвя загиването на израилското царство. Той ни е оставил редица надписи, които 
се явяват прекрасен исторически извор за събитията от негово време. В тях той 
засяга и походите си в Сирия и Палестина, отношенията си с тамошните царства, 
между които израилското и юдейското. Следователно ние бихме могли да проникнем 
в историята на този важен период от живота на Израиля въз основа не само на 
библейски, но и на извънбиблейски извори, каквито са Теглатфаласаровите надписи. 
Тъй, наред с изясняване обстановката на историческата сцена в Сирия-Палестина ще 
можем да заключим доколко свещените писатели са отразявали в своите творения 
историческата действителност. Това е важен въпрос, чийто отговор би могло да 
доведе до утвърждаване вя- 
________________________ 
 1 В началото на ХХ в. сл. Хр. въпросният цар бил броен за втори асир. цар с това име. За 
кратко време, въз основа на някои данни от находки от Калат-Шеркат= Асур, той бил считан за 
четвърти. (Срв. Fr. Hommel, Ethnologie und Geographie des alten Orients, Munchen, 1926, S. 578). Името 
му  на асир. е звучало “Тукулти- апил- Ешарра” - Упование е (бог, в с. м.) Адар (Eb. Schraderq Die 
Keilinschriften u. das Alte Testament, 2. Aufl, Gieben, 1883, 240. Нататък съкратено - КАТ). В Мас. т. то 
звучи “Тиглатпилесер, Тилгат пилнесер”, в 70-те - qeglaqfellasar. Годините на царуването му са твърдо 
установени благодарение на т. нар. асирийски епонимни списъци. (В тези списъци в хронологически 
ред срещу всяка година стои името на високия асир. чиновник, който през годината изпълнявал 
длъжността на limmu (епоним). В някои екземпляри от въпросните списъци са прибавени кратки 
бележки, къде се намирал царят през годината. Напр. срещу 735 г. стои: “Ашур-шалим-ани от 
страната Арбах (= името на епонима, б. м.).Към страната Урарту (=къде е бил царят, б.м.). 
 2 Тези надписи се делят на две групи: анални (летописни) и прегледни (систематични). 
Първите ни предлагат събитията в хронологически ред. Във вторите пък събитията са групирани 
според географското положение на страните, където тези са станали, сторед тяхната важност и пр. За 
съжаление аналите са повредени на някои места, понеже по заповед на асир. цар Асархадон плочите 
на които са били написани тези анали били изкъртени от Теглатфаласаровия дворец и употребени при 
строежа на Асархадоновия палат. Също и останалите надписи на Теглат. са претърпели повреди. 
Надписите са издадени от Шрадер (1890), Рост (1893), Гресман (1926 - 7(2)) и др. За съжаление под 
ръка имаме само изданието на Eb.Schrader, Keilinschriftliche Bibliothek (КВ), Bd,II, Berl. 1890, в което 
са дадени транскрипция на асир. текст и паралелен немски превод. 
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рата в авторитета на свещените книги или до някакво разколебаване. Тази двойна 
възможност при разглеждане историята на богоизбрания народ през времето на 
Теглатфаласар III ни даде основание да се спрем в настоящата, ограничена по размер, 
статия върху израилското и юдейското царство, отношенията помежду им и със 
споменатия асир. цар. Последователно ще разгледаме двете явявания на 
Теглатфласар с неговата армия на сиропалестинска почва. 
 

I. Първото проникване на Теглатфаласар в Сирия-
Палестина 

 
 а) Политическото положение в Палестина и Южна Сирия към 740 г. 
 
 В израилското царство последният велик владетел бил Йеровоам II (785 - 
745). След редица кървави войни той успял да възвърне земите си, превзети от 
арамейците, които населявали Сирия северно от царството му. Тъй към средата на 8 
в. Йеровоам II успял да възстанови границите на Израил от времето на Давид и 
Соломон1, като се започне от Емат на север до пустинното море (т.е. Мъртвото море) 
на юг (4 Цар. 14:25). Настъпилите мирни благодатни дни били последните за 
израилското царство. Със смъртта на Йеровоам (ок. 745) залязва звездата на мощната 
династия на Ииуй и на царството. Синът на този израилски цар и приемник на 
престола му Захарий само след шестмесечно царуване бил убит от Селум (Шалум, на 
евр.) (4 Цар. 15:8 - 13), който се опитал да заеме израилския трон. Обаче срещу него 
още в първия месец след смъртта на Иеровоамовия син потеглил от Тирца Менаим, 
син на Гадий (Менахем бен Гади). Последният след упорита битка, успял да овладее 
гр. Самария и да умъртви Селума (4 Цар. 15:24).Но с това гражданската война не 
свършила. Партията, която изпъкнала Селум, не сложила оръжие. Борбата 
продължила, макар че Менаим сега бил единственият претендент за царската корона 
и скоро я взел. В тази гражданска война е имало градове, които му оказали отчаяна 
съпротива. Тъй напр.Типсах дал такъв отпор, че новият израилски цар, след като го 
превзел, унищожил всичко живо в него. Не е за очудване в този момент във 
вътрешните работи на израилското царство да са играели роля двете съседни велеки 
сили Египет и Асирия, или най-малко само първата. Изглежда партията на Селума 
ще е тегнела за присъединяване към политиката на Египет2. Поради това и Менаим 
сигурно е чувствал несигурност и ще е търсел начин, който да подпомогне 
закрепяването му на израилския престол. 
 В юдейското царство отдълги години още от първата половина на VІІІ в.3 на 
трона стоял потомъкът на Давид Азария. Този юдейски 
________________________ 
 1 Тук е включено и юдейското царство, което също така е държава на богоизбрания народ. 
 2 Ос. 7:11 Действително Египет по това време е бил в разлагане. Но локалните династии или 
владетелите от т. нар. 23. династия са оказвали не малко влияние особено върху южно-сирийските 
държави. (Срв. Rud. Kittel, Geschichte des Volkes Israel, 2 Bd. 5 Aufl., Gotha, 1922, S. 446,Anm,4). 
 3 Царуването му би могло да се постави между годините 779 и 739 (4 Цар. 15:1 - 7; 14:2 нат. 
срв. Kittel, цит. съч., S. 443) 
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цар носел още името Узия. Малкото данни, които ни предават книги Царства, 
Паралипоменон и на прор. Исаия за Азария ни го характеризират като силен и деен 
цар. Той отново придобил Елат на залива Акаба (2 Парал. 26:2). Притежаването на 
този важен пристанищен град с излаз на Червеното море означава отново размах на 
търговията и благосъстоянието на юдейското царство. Азария водил успешни войни 
против своите съседи - филистимци, араби, меунити. Тези войни довели до 
укрепване авторитета на юдейската държава и на нейния цар. Но когато Азария се 
възвисил, както свидетелства писателят на 2 Парал. (26:16 нат.) той се възгордял и 
дръзнал, въпреки Божиите заповеди, да кади в Йерусалимския храм, на което имали 
право само свещениците, потомци на Аарон. За това негово прегрешение Бог го 
наказал с проказа. Понеже в това си положение той не бил в състояние да води 
управлението на страната, неговият син Йоатам (Йотам) поел държавното кормило в 
качеството на регент. Азария се оттеглил в друг дворец (2 Парал. 26:21). 
 По същото време над Дамаското царство царувал Рецин (Raasswnq в 70-те). 
Неговата държава не била вече на оная висота, на която я е бил довел през 9 в. 
нейният цар Бенхадад1 и поради това не можела да оказва някакво особено влияние 
върху политиката на останалите сиро-палестински държави. Ето защо, когато 
нейният владетел бивал обхващан от хищнически стремеж за завоевания или от 
страх пред силен враг, повече от когато и да било в историята на арамейското 
царство Дамаск, търсел съюз с по-силните си съседи. 
 Почти в същото положение бил и съюзът на филистимските градове-царства. 
Тук господствало разединението, дори в момент на опастност. И на това 
обстоятелство, може би, се дължи успехът на юдейския цар Азария на филистимска 
земя, след като преди това е водил тежка борба с едомците. 
 Помежду си споменатите държави не били в траен мир. Стара вражда ги 
разделяла и отслабяла все повече и повече. Към 740 г. пр. Хр. като че ли само 
иудейското царство се радвало на по-голямо благосъстояние. В замяна на това обаче 
то било от всички страни, в букв. смисъл на думата , заобиколено от врагове, които 
чакали повод, за да нахлуят в неговите предели и откъснат някоя област. 
 

б)Възцаряване на Теглатфаласар III и първата му победа в Северна 
Сирия 
 
 В 746 г. столицата на Асирия-Калах2 избухнал бунт. Очевидно в негов 
резултат на 13 йаар (наш. април-май) 745 г. на асир. престол встъпил един от най- 
крупните водачи на асирийската държава - Теглатфаласар III. Той заварил родината 
си изгубила почти всичките си северни владения; тогава отвсякъде по границите й се 
чувствували ударите на вражески народи.  
________________________ 
 1 Вж. Б. А. Тураев, История древнего Востока. Под редакцией В. В. Струве и И. Л. Снегирева. 
Третье стереотипное издание. Т. II. Ленинград, 1936, с. 27,31. 
 2 Калах-град близо до Ниневия (дн. tell nimrud). 
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За да може да предприеме ефикасни мерки по отбиването на неприятеля 
Теглатфаласар пристъпил най-напред към реорганизация на армията си. Той създал 
наред с опълчението, в което влизало цялото мъжко население на Асирия, голяма 
постоянна армия. Тъй отворил път да се появят професионални воини, които могат 
да се усъвършенстват във военното дело, като при това останалото население на 
държавата можело да извършва необезпокоявано ежедневната си работа и да създава 
материални блага, необходими и за армията. Теглатфаласар реорганизирал войската 
и във военно-техническо отношение. Тя била разделена по родове оръжие: 
колесници, кавалерия, тежковъоръжена пехота и лековъоръжена, тъй че на една 
колеснища се падали двама конника, четири тежковъоръжени пехотинци и осем 
стрелци. Сега и най- малката военна част представлявала универсална бойна 
единица. Създадени били и инжинерни войски и “артилерия”, която била снабдена с 
машини (катапулти), изхвърлящи тежести на големи разстояния, с разнообразни 
стенобитни оръдия и пр. Тъй в Предна Азия се появила армия, която нямала равна на 
себе си.1 

 След като реорганизирал асирийската армия Теглатфаласар пристъпил 
постепено към осигуряване южната, източната и северната граници на държавата си. 
Той предприел успешни походи във Вавилония, Мидия2 и накрая срещу най-мощния 
си враг – Урарту3. Генералното сражение между асирийските войски и съюзените 
сили на Урарту и на северо-сирийските градове-царства Агуси, Мелид, Гургум и 
Кумукх под ръководството на урартския цар Сардури произлязло между Кхалпи и 
Киштан4. Асирийците поразили съединените вражески сили и преследвали Сардури 
до моста на Ефрат, където била границата на неговата страна5. След това поражение 
Урарту престанал да оказва някакво особено влияние в Сирия, както било до сега. 
 Теглатфаласар се изправил пред Сирия. На пътя му стояла северо-сирийската 
крепост Арпад. След тежка тригодишна обсада крепоста паднала. Дамаск, Тир, 
Кумукх, Куе, Кархемиш и Гургум, които враждували с Асирия, уплашени побързали 
да пратят трибут на Теглатфаласар в завзетия Арпад. В надписите на Теглатфаласар 
са отбелязани и имената на царете, които стояли начало на враждебните държавици. 
Тъй напр. за цар на Дамаск в систематическия надпис е посочен Рецин. Това 
свидетелство за името на царя на Дамаск съвпада с библейските данни (4 Цар. 15:37; 
16:5). 
 Споменатите сирийски държавици изявили покорност на Асирия с пращането 
на трибут. Поради това Теглат. нямал благовиден предлог за навлизане в Сирия. 
Нали никой не само не враждува с него, но редица владетели изявали привързаността 
си към великата асирийска 
________________________ 

1 Вж. В. В. Струве, История древнего Востока, Москва, 1941, с. 324-325 
2 Асирийски епонимен списък за 745 и 744 г. 
3 Урарту - древна държава със столица Тушпа, разположена на брега на езерото Ван, в днеш. 

Източна Турция. 
4 Това е било някъде южно от днеш. Турски град Малатия и на ок. 120 кл. западно от 

Диарбекр. 
5 Системат. надпис А, ред 20-22; В, р. 45-47. 
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държава! Навярно затова асир. цар се задоволил в този момент само с владението на 
Арпад и Киналия с техните окръзи, които обърнал в асирийска провинция. Може би 
изиграли роля в нерешителността на Теглатфаласар и някакви враждебни 
раздвижвания на северната граница на Асирия. Ето защо и той през 739 г. предприел 
поход в тази посока, като проникнал в неприятелската земя недалеч на югозапад от 
ез. Ван. 
 

в) Втора победа на Теглатфаласар в Северна Сирия и простиране на 
влиянието му чак в Израил. царство. 
 
 В отсъствието на асир. армия изглежда някои сирийски владетели 
почувствали повече кураж и чак сега образували нещо като конфедерация с цел да 
противодействат на завоевателните стремежи на Теглатфаласар. Начело на този съюз 
стоял някой си Азрийау, цар на Яуди. Явните противосирийски раздвижвания в 
Сирия отконили Теглатфаласаровите военни усилия от север наново на запад1. Има 
основание да се предположи, че хълмистият окръг в Ливан, сега наречен Джебел 
Макхмел, е бил сцената на сражението между асирийците и съюзените сирийски 
войски под ръководството на Азрийау2. Битката била спечелена от асирийците. 
Деветнадесет окръга от северната и средносирийска държавна формация Хамат и 
други окръзи били обърнати в асирийски провинции3. Политиката  на Теглатфаласар 
за преселване на големи части от покореното население в други области на Асирия 
била приложена и тук4. 30,300 жители на хаматската провинция били преселени.5 
Какво е станало с Азрийау след разбиването му не е известно, понеже нататък 
Теглатфаласаровите анали са силно повредени. 
 

г) Азрийау и Азария. 
 
 При това сблъскване на Теглатфаласар с редица сирийски държавици, както 
видяхме, изпъква като глава на против асирийската коалиция Азрийау, цар на Яуди. 
Името на този цар и тази страна се срещат в аналите на Теглат. на няколко места6. 
Още Шрадер7 и Фриц  Хомел8 счели, че този Азрийау, цар на Яуда е идентичен с 
Азария-Узия, цар на Юдея (2 Парал, 26:3; 4 Цар. 15:2). Като основание за това 
уеднаквяване послужило преди всичко фонетичното сходство на 
________________________ 

1 Според някои разбирания на текста на надписите на Теглатфаласар, асир. цар едва сега 
превзел Киналия и принадлежащите й земи и ги обърнал в своя провинция.  

2 The Cambridge Ancient History, ed. by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock, Vol. III, Cambridge, 
1929, Chapt. II, The Supremacy of Assyria by Sidney Smith, p. 37. 

3 Анали, р. 4 нат. изд. (по изд. на Шрадер); 103 нат. (по изд. Рост). 
4 Тактиката на преселвания, с цел новозавзетите области да може по-лесно и без сътресения 

да се привържат здраво към Асирия, Теглат. приложил още през 744 г. по време на първия си поход в 
Мидия. В 738 г. пък той заселил в Северна Сирия и Финикия множество пленници от Мидия и др. 
места. Анали, р. 43 нат. 

5 Анали, р. 32 нат. 
6 Анали р. 4, 10, 23, 31 (по изд. на Шрадер); р. 150 нат. (по изд. на Х. Гресман).  
7 КАТ, S. 217.  
8 Geschichte Babyloniens und Assyriens, Berlin, 1885, S. 662. 
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имената: Азрийау и Азария (Азрийа (х) у)1 и Яуди с Ие (х) уда2, След това Азрийау, 
цар на Яуди и Азария Юдейски, съгласно аналите на Теглатфаласар и библейските 
данни (4 Цар. 15:1-2) са царували през втората третина на VІІІ в. пр. Хр., т. е. те са 
съвременици. Следов. мъчно би било да се приеме, че едновременно е имало двама 
царе с еднакви имена, чиито държави носели едно и също название. С откриването 
на арамейските надписи от Сенджирли обаче не може да се твърди поне, че Яуди и 
Ие(х)уда е една и съща страна. От тези надписи е явно, че около днеш. Сенджирли 
(малко на север от турско-сирийската граница) е съществувала през VІІІ в. пр. Хр. 
държава на име Яуди. В такъв случай естествено всякакво уеднаквяване на Йауди с 
Юдея отпада. Разбира се отричането на всякаква връзка между тези две държави ще 
е пресилено. Като се има предвид сходството на тези две имена и силно изпъкващите 
евреизми в арамейските надписи от Сенджирли, би могло да се приеме за 
основателно предположението на Ed. Meyer3, че един клон от същото племе, което се 
установило в Южна Палестина (и впоследствие образувало държавата Юдея), е 
разпръснат на север при странстване и че Яуди е името тъкмо на този клон. Тогава 
би ли могло по категоричен начин да се отрече и идентичността на Азрийау и 
Азария, щом като Йауди и Юдея са две различни страни, както правят Ед. Майер4, 
Хуго Винклер5 и др.? Династията на Яуди очевидно е била основана в първата 
половина на VІІІ в. от някой си К-р-л. Във времето на един от потомците на 
последния – Бар Цур избухнала дворцова революция, в която Бар Цур6 заедно с 70 
члена на царската фамилия загинал. Спасил се само някой си Панаму, който 
прибягнал към асир. цар, вероятно с молба за помощ. Азрийау сигурно е бил на 
дъното на тази революция, която го и довела на трона. Следователно би могло да 
предположим, че основаната династия от К-р-л е била нежелана от някои среди в 
Яуди, поради покорността на Теглатфаласар. Затова тези потърсили мъжествен 
водач, когото да поставят за цар. Естествено воинственият7 юдейски цар Азария ще е 
обърнал внимание върху себе си, още повече че е бил племенно сроден на 
етническия елемент, по чието име се води държавата Яуди, възглавил е 
недоволниците и се обявил за цар на Яуди. Интересно за нас в случая е съобщението 
в 4 Цар. 14:28, според което Йеровоам II (през чието управление се възцарил Азария 
в Йерусалим) отнел от юдейското царство сирийския град Емат. Макар това  
________________________ 
 1 Името А з и р и я  ще е съкратена форма от “Азрийа (х) у. Срв. Encyclopaedia Biblica. Ed. by 
T. K. Cheyne and J. Sutherland Beack,Vol. New York, 1899, Col. 393. 
 2 Йе (х) уда - названието на Юдея на евр. ез. 
 3 Geshichte des Altertums, 2. Bd., Abt., 2 Aufl., Stuttgart-Berlin, 1931. S. 427-428. 
 4 Цит. съч., S. 433. Anm. 1. 
 5 Das syrische land Jaudi und der angebliche Azarja von Jouda в: Altor. Forsch. I, Leipzig, 1893, S. 
15-16 
 6 Тези данни са известни от два монумента, изкопани на територията на древ. Яуди. (Вж. The 
Cambr. Anc. Hist,Vol. III p 36; Ed. Meyer. цит. съч. S.,  32-33). 
 7 Според 2 Парал. 26 гл. Той превъоръжил армията си, която възлизала на 307, 500 души и 
водил редица успешни войни срещу идумеите, филистимците и др. Околни народи. 
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библейско място да е оспорвано, все пак то може да ни свидетелствува за влиянието 
на Юдея в Сирия и то, вероятно, не само в области предполагаемо населявани от 
разселени на север юдеи. Следователно не би било чудно, и от тази гледна точка, 
временното възцаряване на Азария Юдейски (а това ще е в края на живота му, 
понеже по това време ще да е започинал, съгласно библейската хронология) над 
северосирийската държава Яуди. Все пак приведените доводи не са напълно 
достатъчни, че Азрийау и Азария да се уеднаквят без всякакво колебание. Поради 
това въпросът остава нерешен окончателно.  
 

д) Менаим Израилски и Теглатфаласар 
  
 Вестта за появата на Теглатфаласаровата армия на хаматска земя сигурно се е 
разнесла с голяма бързина из цяла Сирия и Палестина. Всички тамошни владетели са 
чакали с вълнение крайния резултат от битката между съюзените сирийски държави 
и асирийците. При евентуална асирийска победа никой цар не се е чувствувал 
сигурен дали победният марш на Теглатфаласар не ще продължи към неговата 
страна и той не ще изгуби независимостта си. Поради това всеки един властелин 
сериозно е обмислял, какво би трябвало да бъде поведението му след генералното 
сражение между асирийците и Азрийау и съюзниците му. Също и Менаим Израилски 
сигурно с вълнение следялсъбитията. Неговите интереси в това време обаче не 
съвпадали с тези на останалите сиропалестински царе. Както отбелязахме, той не се 
чувствувал сигурен на трона. Гражданският раздор траел все още. Единствено 
спасение за Менаим било да получи мощна подкрепа отвън. Но от кого? От Египет? - 
Невъзможно! Противната му партия разчитала на тази държава. Остава само да се 
желае победа на Асирия и да се търси подкрепа от нейния цар. Копнежът на Менаим 
се сбъднал. Асирия победила врага в Хамат и всела ужас в сърцата на останалните, 
поне външно, неутрални сирийски владетели. Те побързали да се спасят, като 
изпратят трибут на Теглатфаласар в знак на покорност. Тук библейският текст 
допълва картината, предадена от асир. надписи. Въз основа на 4 Цар. 15:20 можем да 
приемем, че докато асирийският цар стоял в Северна Сирия някоя негова войскова 
част настъпила на юг. На пръв поглед това е невероятно, защото няма никакви данни, 
които да ни посочват сирийска държавица, която да се е отнесла непримиримо към 
победителката Асирия, та последната де има основание да изпрати войска на юг. За 
да се осветли библейското свидетелство, трябва да обърнем внимание на 
положението на Менаим. Този се стремял противната му партия да почувствува 
осезателно силата му. А това той е можел да постигне, както се спомена, само чрез 
Асирия. Следов. не е за учудване сам той да е поискал асирийският войник да 
настъпи към Израил. Понеже Теглатфаласар надали ще е очаквал в резултат на 
победата в Хамат да простре десницата си чак в израилската държава, и то по 
желанието на самия израилски цар, това искане за него било добре дошло. Разбира се 
асир. 
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военна част не би направила този поход на юг без съответна полза. Менаим трябвало, 
подобно на северните си съседи, да плати трибут. Това и станало. Тъй в аналите на 
Теглатфаласар наред с името на дамаския цар и други сирийски владетели стои и 
името на израилския цар.  

“Трибут на... Рецин от (страната) Дамаск1, на Менаим от (град) 
Самария... получих”.2 

 Кн. Царства отново допълват сведенията, получени от асир. надписи. В 4 кн. 
15:19 се съобщава, че стойността на дадения от Менаим на Теглатфаласар3 трибут 
възлизал на 1000 таланта сребро. Естествено царската хазна не могла да понесе този 
трибут. Гражданската война погълнала нейните средства. Затова по заповед на 
Менаим сумата на трибута била разхвърлена върху всички имотни израилтяни в 
размер по 50 сикли на човек4. Тогава асирийците се оттеглили (4 Цар. 15:20)5. По 
такъв начин с цената на независимостта на израилското царство Менаим се закрепил 
на трона. Разбира се това било тъжен моментен успех. 
 

II. Второто проникване на Теглатфаласар в Сирия-Палестина 
а) Сирийско-ефремската война 

 
 След походи към Елам и Наири, с които целел да заздрави асирийската власт 
по тези места, Теглатфаласар в 735 г. решил да ликвидира окончателно опасния си 
северен съсед Урарту. Той навлязъл в тази страна, разбил войските й и принудил 
нейния цар Сардури да се затвори в непристъпната цитадела над столичния град 
Тушпа край езерото Ван. Въпреки всичките си усилия Теглатфаласар не успял да 
превземе цитаделата и, след като разорил столичния град и страната нашир и 
надлъж, се върнал в Асирия. Урарту години наред не могъл да се оправи от 
разорението и вече не бил опасен враг.6  
________________________ 
 1 На асир. името на гр. Дамаск обикновено се пишело “Димашки, Димашка, Диммашка”, а 
царството Дамаск било наричано “(страна) Имири-шу, Гар-Имири-шу”, както е в този случай, и пр. ( 
Вж. KAT, S. 138). 
 2 Мa-da-at-tu  ša . . . Ra-sun-nu (mât) Gar-imíri(Var. Pl.)- šu-ai  Míni-hi-(im-)mi (alu) Sa-mí-ri-na-ai 
. . .am-hur. Анали, р. 49  и 56 (по изд. на Шрадер. Отделни думи са предадени въз основа на новото 
четене на идеограмата им). 
 3 Тук, както и на други места, асирийският цар е отбелязан с името Фул. Това е вавилонското 
тронно име на царя. (Тегл. III , като вавил. цар към 728 г. е отбелязан във вав. царски списъци под 
името Пулу, у Птоломея - с името гPwjros, във вавил. хроника - с името Теглатфаласар, с Фулус - у 
Беросос при Евсевий в арменската хроника 1, 4. Вж. KB, S 229-231. Някои ориенталисти считат, че 
Пул е името на Теглат. преди възшествието му на асир. престол, което той отново приел като вавил. 
цар). 
 4 Един талант по това време ще е имал 3000 сикли и е тежел ок. 43.500 кгр. (Вж. Проф. Ив. С. 
Марковски, Библейска археология, 2. изд., Соф. 1948, с. 199-201; Kittel, цит. съч., S. 448). 
 5 Дали трибутът е бил изплатен само в сребро е въпрос. От аналите (р. 52-56) е видно, че 
трибутите, получени от Теглат. от сиропалестинските царе са били в злато, сребро, олово, желязо, 
пурпур, осли, коне, скъп дървен материал, птици, едър и дребен добитък, камили и пр. 
 6 Системат. надпис А, ред. 22-25. 
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Израелския цар Менаим не можел дълго да преживее своя позор. Той трябва скоро 
след 738 г. да е починал, защото вече в 736 г.  на престола в Самария намираме 
неговия втори приемник. Синът на Менаима Факия (Пекахйа) царувал само две 
години (4 Цар. 15:23-26). Неговия колесничар (=адютант) Факей (Пеках бен Ремалйа) 
се втурнал в царския палат начело на група галаадци, убил го и заел престола. 
 В отсъствието на Теглатфаласар някои сиропалестински владетели дошли до 
заключението, че само един тесен съюз помежду им би могъл да се противопостави 
на Асирия и да спечели тяхната независимост. Те си спомнили, че само така преди 
120 години съюзените Дамаск, Израил, Арад, Хамат и др. могли да заставят 
Салманасар III  да напусне Сирия.1 Естествено, когато тази идея започнала сега да си 
пробива път, египетската партия и в израилското царство се раздвижила отново. Този 
път тя поставила на трона Факей. Вероятно в този момент в Сирия-Палестина са 
разчитали и на това, че Урарту не ще се даде на Асирия и Теглатфаласар ще бъде по-
мек в отношенията си на запад, щом като зад гърба си ще има непобедения Урарту. 
Пристъпило се към сформирането на антиасирийската коалиция. Общата беда 
заставила Рецин от Дамаск и Факей Израилски да забравят вековната вражда между 
страните си и да сключат съюз. Към тях се присъединили двата главни финикийски 
града Тир и Сидон, няколко филистимски града и една арабска царица2. За 
съжаление обаче не малка част от сиропалестинските държави показали 
нерешителност. В коалицията не влезли Юдея, Амон, Моав, Едом, част от 
филистимските и северо-финикийските градове-царства.3 

 В Юдея по това време царувал, вече като самостоятелен владетел след 
смъртта на баща си Азария, Йоатам. Писателят на кн. Царства (4 Цар. 15:37) 
съобщава, че към негово време Рецин от Арам (т. е. Царството Дамаск) и Факей 
Израилски се надигнали срецу Юдея. Като се постави това библ. съобщение в 
светлината на гореказаното въз основа на Теглатфаласаровите надписи, излиза, че 
общото нападение на Дамаск и израилското царство против иудейското ще е било 
вследствие отказа на Йоатам да се присъедини към антиасирийската коалиция. Скоро 
след почване на вражеските действия Йоатам започинал.4 

 Престолът в Йерусалим бил зает от Иоатамовия син Ахаз (4 Цар. 16:1). 
Смъртта на Йоатам била добре дошла за Рецин и Факей. Те сега имали срещу себе си 
млад и неопитен Цар. Затова, може би, главният удар през тази тъй наречена в 
науката сирско-ефремска война бил нанесен от тях едва сега. Рецин предприел най-
напред поход на юг, който коствал скъпо за Юдея - Елат, изворът на юдейското 
богатвтво при Соломон, а напоследък и при Азария и Йоатам бил загубен. Той бил 
присъединен към Едом и с това коа- 
________________________ 
 1 Срв. Тураев, цит. съч., с.31. 
 2 Вж. Анали, В, р. 30 ; Системат. надпис В, р. 66. 
 3 Системат. надпис В, р. 57-61. Срв. C P. Tiele, Babylonisch-ssyrische Geschichte, 1. Teil,Gotha, 
1886, S. 233. 
 4 Срв. 4 Цар. 15:37 с 38 ст. 
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лицията спечелила тази южна държава. Според 2 Парал. 28:18 филистимците се 
възползували от затрудненото положение на Ахаз, нападнали го и завзели някои 
негови градове. Сега Рецин и Факей се приготвили за настъпление към Йерусалим, за 
да свалят Ахаз и поставят на негово място някой си “син Тавеилов” (Ис. 7:6). В този 
критически момент юдейският цар имал нужда от добър съвет. Асирийската партия в 
Йерусалим могла да посочи случая с Менаима, когато израилският цар бил спасен от 
Теглатф. Смутеният Ахаз взел решение без да го обмисли добре. Той се обърнал към 
асир. цар за помощ. Молбата си усилил с пращане като дар на целия златен и 
сребърен припас, който се намирал в храмовете и царската съкровищници (4 Цар. 
16:7-9). Общественото мнение в Йерусалим счело тази му постъпка като нещо 
напълно нормално. Мнозина съвременни историци също оправдават стореното, 
понеже Ахаз направил това, което всеки друг в това положение би направил.1 Прор. 
Исайя обаче бил на друго мнение. В срещата си с Ахаз край Йерусалимския 
водопровод той изисквал упование в Бога. Недвусмислено заявил, че нападателите 
на Юдея не са Божии оръдия и не ще постигнат нищо и затова обръщането към 
Теглатфаласар за помощ е погрешно. Кой е бил далновидният политик в този 
момент? Бегрих,2 един от защитниците на Ахаз, разглежда поведението на юдейския 
цар така. Ахаз имал възможност да се присъедини към коалицията и ако тя победела, 
Юдея си запазвала независимостта. Но той бил убеден в слабостта на съюзниците. 
Затова и не пожелал да се присъедини към тях. Обаче да остане и неутрален би било 
грешка, защото и неутралните северосирийски държави след победата на есирийците 
в 738 г. били принудени да напуснат неутралитета и пратят трибут на Теглатфаласар. 
Щом като пращането на трибута е неизбежно, тогава по-добре би било сега да бъде 
даден, отколкото когато коалицията бъде вече разгромена. Тогава изпратеният 
трибут не би направил особено впечатление на асир. цар. Разбира се не бихме могли 
да се съгласим с Бегрих. Останеше ли Юдея неутрална сред големия кръг от 
противници на Асирия, тя фактически беше на страната на последната и нямаше 
нужда да изявява това с подчинение и с даване на трибут. Що се отнася до това, че 
сред повалянето на съюзниците техният противник Ахаз трябва да даде трибут, то 
това е невероятно. В този случай той би трябвало да бъде почетен от Теглат. и 
посочен за пример поради лоялността му към Асирия. При това не бива да се 
забравя, че не всички северосирийски държави фигурират в списъка на пратилите 
трибут и на покорените.3 Както е видно от библ. текст (2 Парал. 28 гл.) 
Теглатфаласар много скоро се появил в Палестина. Следов. пратениците на Ахаз са 
________________________ 
 1 Вж. H. Gunkel, Geschichte Vorderasiens zur Zeit der groben Propheten, S. XVI – XVII ( в: 
Einleitung 1. към H. Schmidt, Die groben Propheten, Gottingen, 1915); Stade, Geschichte Israels I, S. 395; 
Joachim Begrich, Der Syrisch-Ephraimitische Krieg u. seine weltpolitischen Zusammenhange (ZDMG 83, 
1926, S. 220).  
 2 Цит. съч., S. 220-222. 
 3 Срв. Анали, р. 24-56.  
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го намерили някъде в Северна Сирия на поход към юг.1 Напълно естествено е било 
Теглатфаласар да е известен за съществуващата коалиция против него и за нейните 
действия най-напред от управителите на асир. провинции в Северна Сирия. А 
Йерусалим е можел да издържи обсада докато дойде асирийската армия и от по-
далече. Ето защо трябва да приемем в случая, че прор. Исайя, като боговдъхновен 
мъж, е бил истинският далновиден политик.2 

 
б) Идването на Теглатфаласар 

 
 Асирийският епонимен списък съобщава за 734 г.: “Към Филистимската 
земя”.3 Следователно Теглатфаласар 4 години след първото си явяване в Сирия идва 
отново тук. За този негов поход ние узнаваме някои нови данни благодарение на 
един откъс от аналите му, намерен неотдавна при разкопки в гр. Калах и публикуван 
през 1951 г. Според него, Теглатфаласар най-напред нанесъл победа някъде по 
средата на финикийското крайбрежие, след което си проправил път с  въоръжена 
сила през западните крайбрежни области на израилското царство към филистимската 
равнина. Ето сведенията на изворите какво е сторил Теглатфаласар, когато стъпил на 
израилска земя.  
 “Всички градове на Бет Омри5 причислих при моите по-ранни походи 
към областта на моята страна, а само град Самария оставих6... Просторната 
(земя,в.с.м.) Нафтали присъединих в цялото й протежение към областта на 
страната Асирия. Мой чиновник поставих като управител на нея.”7 

 Особено помага на историка за възстановяване картината на стореното от 
асирийците съобщението в 4Цар. 15:29. То гласи: 
 “ В дните на израилския цар Факей дойде асирийският цар 
Теглатфаласар, превзе Йон, Авел-Бет-Маах, Янох, Кедес, Асор, Галаад8, 
Галилея и цялата Нефталимова земя.” 
 Следователно, както е видно от приведените извори, израилското царство 
загубило своите области северно от линията пл. Кармил-Изреелската равнина. 
________________________ 
 1 Сам Бегрих приема това (цит. съч. 223. Вж. също C. F. L e h m a n n  - Haupt, Israel, Tubingen, 
1911, S. 92). 
 2 На подобно мнение са Kittel, цит. съч., S. 456 – 457; K. B u d d e. Jesaja und Ahaz (ZDMG, 84, 
1930, S. 126-129). 
 3 а-на (мâт) Пи-лиш-та. 
 4 Вж. Mart. Noth, Geschichte Israeis, 3. Aufl., Berlin. 1956, s 234. 
 5 В асир. надписи израилското царство обикновено фигурира, като “Бет Омри” – Дом на 
Омри, понеже Омри и неговата династия издигнали Самария пред външния свят.  
 6 Малък надпис I, p. 7 нат. цит. по W. K e l l e r, Und die Bibel hat dochrecht, Dusseldorf, 1956, S. 
240; T i e l e, цит. съч. S. 234 Надписът е съставен след като Теглат. завзел Дамаск в 732 г. и затова в 
него се говори за сегашния поход като за минал. 
 7 Малък надпис I, р. 8 нат. (Анали В, р. 18-19, по изд. на Шрадер) 
 8 Текстът обхваща всички места, които Теглат. е отнел - сега и на връщане от филистим. земя. 
Затова и Галаад е вписан наред с местата, завладяни понастоящем. 
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Асир. цар не се спрял повече в Израил, а продължил към филистимските градове. На 
пръв поглед тази му постъпка буди недоумение. Вместо да удари и унищожи главата 
на антиасирийската коалиция - Дамаск и видния му съюзник израилското царство, 
той ги оставя зад гърба си и навлиза по крайбрежието към най-отдалечения край на 
Палестина. Но тъкмо това му действие издава, че Теглатфаласар е бил голям стратег. 
С този си удар на юг той се стремял да откъсне противодействащия му съюз от 
Египет. При появата му на филистимска земя само Газа му дала отпор. Този град бил 
стратегическа крепост. От него на юг почвала пустинята. След падането му в 
асирийски ръце, ако египетската армия би се притекла на помощ на Дамаск и 
съюзниците му, то трябвало след изнурителния поход през пустинята веднага да 
влезе в бой с асирийския гарнизон на Газа. Ясно е, че това би нанесло сериозен удар 
на египетската войска и при известието за падането на Газа, сигурно не би посмяла 
да тръгне към Палестина.  
 Уплашеният Хано, цар на Газа, избягал в Египет, навярно за помощ. “Хано от 
Газа... избяга към страната Египет. (Аз завладях) Газа”1, казва Теглатфаласар. 
 След тази победа, като оставил свой гарнизон в Газа, асирийският цар 
потеглил на север, минал през Израелската равнина, прекрачил р. Йордан и през 
Галаад се запътил срещу Дамаск.2 И този път мимоходом той откъснал част от 
израилското царство - сега Галаад, за което ни сочи и приведеното място от 4 Цар. 15 
гл., и откарал голямо число от жителите на завладяните области към Асирия (4 Цар. 
15:29б). Тъй той можал да впише в аналите си;  “Страната  Бет Омри... сборът от 
нейните жители с тяхното имущество откарах към Асирия”.3 Естествено тук 
царят е пресилил в обобщаването, защото едва втория му приемник - Саргон II е 
могъл да откара към Асирия жители на израилското царство от всичките му краища. 
Но тези редове ни свидетелствуват, че Теглатфаласар е употребил изпитаното 
средство за държане в покорност завзетите области - преселване на населението им.4 

 Още при първото известие за появата на асирийската армия в Сирия, Рецин и 
Факей ще са се отдръпнали от Юдея и побързали да отидат в страните си, за да се 
подготвят да дадат отпор на Теглатфаласар. Когато последният преминал през 
Израил и отнел от него споменатите области, вече не можело и дума да става Дамаск 
и Самария да могат да съединят силите си. Тъй Рецин останал сам срещу Асирия. 
Дамаск бил силна крепост, която още през 9 в. е била дълго обсаждана безуспешно 
от Салманасар III и не се дал лесно в ръцете на Теглатфаласар. За 733 и 732 г. в асир. 
епонимен списък е отбе- 
________________________ 
 1 Анали В, р. 19-20. 
 2 Begrich, цит. съч., S. 230. 
 3 Анали В, р. 26-28. 
 4 От завзетите израилски области Теглатфаласар образувал 3 провинции: Мегидо (Галилея и 
Израелската равнина), Дор (израилската част от краибрежието южно от Кармил) и Галаад. M.Noth, 
цит. съч., S 236.  
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лязано: а-на Ди-маш-ка=към Дамаск. След близо тригодишна обсада Дамаск паднал 
и Гецин бил убит.  
 “И отиде асирийският цар в Дамаск, превзе го и пресели жителите му в 
Кир, а Гецин  уби” (4 Цар. 16:9) 
 “Не говите знатни (на Рецин, б. м.) живи набих на кол и показах това 
зрелище на страната му. Без брой повалих негови градини и овощни 
насажданиния. Родния град на Рецин от страната Дамаск обсадих и завладях. 
800 души с тяхното имущество откарах...”1 

 През време на обсадата на Дамаск Факей не се притекъл на помощ на Рецина, 
навярно защото не се чувствувал вече сигурен на трона. И действително много скоро 
в Самария избухнала революция. Целта й била: “Осия, син на Ила, направи 
съзаклятие против Ремалевия син Факей, удари го и го уби, па се възцари 
вместо него...“ (4 Цар. 15:30): Към това библ. свидетелство прекрасно прозвучават 
думите на Теглатфаласар: “Факей, техния цар, умъртвих. На Осия предадох 
владичеството над тях”2 Ясно е, че в съзаклятието на Осия ще е имал пръст и 
Теглатфаласар или най-малкото последният е погледнал благосклонно на него. Осия, 
за да се затвърди на престола, дал трибут на асирийския цар.3  
 Ахаз достигнал своята цел. Неговите противници са убити, страните им 
изцяло или отчасти са в ръцете на врага. Но колко скъпо заплатил това! 
Теглатфаласар гледал вече на него като на васал и не се задоволил само с пратения 
му дар. Ахаз бил принуден наред с царете на Едом, Газа, Моав и пр. Отново да даде 
трибут.4 А и това не било достатъчно. Юдея тряблало да копира нравите и обичаите 
на Асирия от всекидневния живот и богослужението. След падането на Дамаск, Ахаз 
направил визита на асир. цар в този град. Той взел оттук образец за нов жертвеник в 
Соломоновия храм (4 Цар. 16:10-11), а сигурно и почитанието на звездите (срв. 4 
Цар.23:5, 11, 12). Тъй израилското царство при смъртта на Теглатфаласар III в  727 г. 
било в последните минути на своя живот, а юдейското - силно разклатено и изгубило 
своята независимост. 
 

* 
*   * 

 
  От направения кратък преглед на историята на израилското и юдейското 
царства по времето на Теглатфаласар III не ще и съмнение, че отстъпването от 
истинския Бог и упованието изключително на човешки съюзи са водели 
богоизбрания израилски народ към катастрофа. Същевременно е видно как 
прекрасно се съгласуват и взаимно допълват библейските данни и асирийските 
документи от това време при осветляването на този период. Естествено това е 
отлично доказателство за ценността на Библията не само като вечен първоизвор на 
богооткровената религия, но и като превъзходен обективен исторически документ.  
________________________ 
 1 Теглат. надпис (Lay.72), цит. по Keller, пос. съч., S. 239-240. 
 2 Анали В, р. 28-29. 
 3 Анали В, р. 29. 
 4 Системат. надпис В, р. 60-62.  
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