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Abstract The paper examines the often neglected in contemporary culture Parable of the 
talents. The main accent is given to its theological-interpretative aspect and also to its 
meanings into a wider culturological context. We indicate projections of the parable in the 
literature of the Bulgarian Revival, but the emphasis is on its modern messages, which could 
be ethical benchmarks for human rights and the values   of its existence. Such updating of 
the interpretation of Jesus’ parable of the talents can be useful to theologians and teachers 
of cultural anthropological disciplines.
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Насочих се към Притчата за талантите, тъй като в моята 
изследователска работа от последното десетилетие проявявам определен 
интерес към Иисусовите притчи. Те неколкократно бяха пресечни 
точки на мои литературоведско-теологични интерпретации: например, 
в статията ми за Притчата за сеяча и повестта „Жетварят“ на Йордан 
Йовков; в моята монография „Евангелието в литературата на българския 
модернизъм“ разглеждам Притчата за блудния син в творби на Христо 
Казанджиев, Емануил Попдимитров, Антон Страшимиров, Николай 
Лилиев, Теодор Траянов, Йордан Стратиев. В съвременната българска 
литература съм анализирала повестта „Лазар и Иисус“ на Емилиян 
Станев през Притчата за богатия и бедния (Лазар), както и Притчата за 
изгубената овца в новелата „Козята брада“ на Йордан Радичков.

Това е една от причините Притчата за талантите да привлече 
моето внимание. 

Другата причина може би е повече екзистенциална и се дължи на 
моя личен етап на „етическия човек“, ако си послужим с определението 
на Сьорен Киркегор. (Датският религиозен философ Сьорен Киркегор 
определя наличието на три етапа на екзистенцията – естетически, 
етически и религиозен, които образуват в живота на творческия човек 
триада на личното преживяване1. Киркегор разбира тази триада като 
1 Естетическият стадии (най-низшият по Киркегор) се намира във физическата, а не в духовната природа 
на човека; „естетическият човек“ е земен, устремен към естествените ценности като здраве, любов, 
богатство, власт, а най-голямата наслада, до която достига „естетикът“, е любовта. Етическото начало 
за Киркегор е по-висше; „етическият човек“ навлиза в сферата на съзнанието и рефлексията. Висшият 
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дадена на индивида възможност за избор и решение. Всеки избира 
онова, за което най-добре е подготвен; естетическото, етическото и 
религиозното не са противопоставени едно на друго, а са в синхрон и 
чрез тях се проявява същността на човешката личност.) 

Третата причина да се спра именно на Притчата за талантите 
е силно политизираният контекст, в който живеем. Мисля, че тази 
притча трябва да бъде доведена до всекиго и да бъде тема за размисъл в 
ежедневието ни, заблудено от грижи, медийни манипулации и фалшиви 
ценности; необходимо е тази притча да бъде анализирана, да се припомня, 
върху нея да бъдат поставяни определени съвременни акценти. 

Преди да се спра конкретно на Притчата за талантите, трябва 
да отбележа, че броят на притчите на Иисус (за разлика от Притчи 
Соломонови) варира, тъй като те не са специално обособени в Евангелието, 
а са конструктивно вплетени в евангелския текст. Така например 
Притчата за сеяча (Мт 13: 1 – 9, 18 – 23; Мр 4: 2 – 20; Лк 8: 4 – 15) има много 
общо в тълкуванието си както с Притчата за растящото семе (за семето, 
което самò расте и дава плод, докато сеячът върши друго) (Мр 4: 26 – 29), 
така и с Притчата за синапеното зърно и кваса (Мт 13: 31 – 35; Мр 4: 30 – 34; 
Лк 13: 18 – 21) и с Притчата за житото и плевелите (неоплевени, за да 
не бъде изскубано с тях и житото) (Мт 13: 24 – 30)2 – това са все притчи за 
посяването на семената на вярата.

Според Указателя за притчите Христови (на сайта „Православие“3) 
те са 45 (общо у евангелистите Матей, Марк и Лука). Лингвистката И. Ю. 
Рикунова в дисертацията си на тема „Новозаветные  притчи как  интексты  
в художественной коммуникации“ селектира 25 евангелски притчи от 
трите споменати евангелия (Rykunova 2012). Някои автори, разработващи 
тематиката на притчите – като религиозната писателка Елена Вайт – 
говорят за „истории, разказани от Иисус в притчи“4, които са значително 
по-малко на брой (осем). 

Притчата за талантите фигурира в Евангелието на Матей (Мт 25: 
14 – 30):

14. Защото Той ще постъпи като човек, 
който, тръгвайки за чужбина, повика 

акт за човека като етическо същество е изборът; „етическият човек“ означава избиращият, защото 
изборът всъщност е между доброто и злото и чрез него личността достига до общочовешкото. Философът 
дава отговор на дилемата как да се живее (етически или естетически) в съчинението си “Или – или”; 
учението за избора по-късно той превръща в център на своята философия. Най-висшето, в триадата на 
личното преживяване, по Киркегор, е религиозното съществуване. В „Страх и трепет“ то е предадено 
като най-великата човешка страст, която обхваща безрезервно съществуването и се оказва най-важната 
действителност на индивидуалното битие. Естетическото и етическото според Киркегор са само път, 
сфери, стадии към съвършеното, което ще рече религиозното съществуване (вж.: Kyerkegor 1993}. 
2 Вж.: http://www.pravoslavieto.com/bible/pritchi/#притчи (дата на достъп 10.01.2016).
3 www.pravoslavieto.com/bible/pritchi/ (дата на достъп 10.01.2016)
4 Например в книгата на Елена Вайт „Притчи Христови“ http://istorii.sdabg.net/
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слугите си и им предаде имота си:
15. и едному даде пет таланта, другиму 
два, другиму един, всекиму според силата; 
и веднага отпътува.
16. Който взе петте таланта, отиде, 
употреби ги в работа и спечели други пет 
таланта;
17. също тъй и който взе двата таланта, 
спечели и други два;
18. а който взе единия талант, отиде, та 
разкопа земята и скри среброто на господаря си.
19. След дълго време дохожда господарят 
на тия слуги и поисква им сметка.
20. И като пристъпи оня, който бе взел 
петте таланта, донесе други пет и казва: 
господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, 
аз спечелих с тях други пет.
21. Господарят му рече: хубаво, добри и 
верни рабе! В малко си бил верен, над много 
ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
22. Дойде също и оня, който бе взел 
двата таланта, и рече: господарю, ти ми 
предаде два таланта: ето, аз спечелих с 
тях други два.
23. Господарят му рече: хубаво, добри и 
верни рабе! В малко си бил верен, над 
много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
24. Пристъпи и оня, който бе взел единия 
талант, и рече: господарю, аз те знаех, 
че си жесток човек: жънеш, дето не си 
сеял, и събираш, дето не си пръскал;
25. и като се уплаших, отидох, та скрих 
таланта ти в земята; ето ти твоето.
26. А господарят му отговори и рече: 
лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, 
дето не съм сеял, и събирам, дето не съм 
пръскал;
27. затова трябваше парите ми да внесеш 
на банкерите, а аз, като дойдех, щях да 
си прибера своето с лихва;
28. вземете, прочее, от него таланта и 
го дайте на оногова, който има десет таланта;
29. защото всекиму, който има, ще се 
даде и преумножи, а от оногова, който няма, 
ще се отнеме и това, що има;
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30. а негодния раб хвърлете във външната 
тъмнина: там ще бъде плач и 
скърцане със зъби. Като рече това, извика: 
който има уши да слуша, нека слуша! (Мт 25: 14 – 30 ).

Подобна, но не идентична по съдържание притча се среща и 
в Евангелие от Лука (19: 11 – 28), която ще коментирам по-нататък.

Тълкувания на притчата за талантите се срещат още в творбите 
на св. Отци на църквата като св. Йоан Златоуст и блаж. Йероним. Нямам 
за цел да изяснявам богословските нюанси в тълкуването на Притчата за 
талантите през вековете, затова, като базисно ще приведа тълкуванието 
на архиепископ Теофилакт Охридски (блаж. Теофилакт Български, 11. 
век), като специално подчертавам (чрез шрифта) отделните тълкувани 
елементи: 

„След като казва по-горе, че денят на Второто пришествие е 
неизвестен, Господ в тази притча показва, че ще дойде внезапно. Защото, 
подобно на човек, който заминава на път, Господ е призовал рабите Си и 
им е дал заповеди. Христос, който заради нас е станал човек, се нарича 
заминаващ или защото се е възнесъл на небесата, или защото дълго търпи, 
не изисква веднага от нас, но очаква отчет. Неговите раби са онези, на 
които е поверено служението на словото, като архиереите, йереите, 
дяконите и всички, приели духовни дарования, едни по-големи, други по-
малки, всеки според силата си, тоест според своята вяра и чистота. Защото, 
какъвто съд (в смисъл садина – бел. Ц.Г.) представям на Бога, в такъв 
слага Той Своя дар за мене, и в малкия съд слага малък дар, а в големия 
– голям. Слугата, получил пет таланта, веднага отишъл и започнал да 
се труди – такова е неговото усърдие, че нищо не е пренебрегнал и веднага 
е започнал да се труди, удвоявайки приетия дар. А удвоява дадения му дар 
онзи, който, след като получи дар слово, богатство, власт или някакво 
друго знание и способност, принася полза не само на себе си, но се стреми 
да бъде полезен и на другите. И обратното, закопава таланта в земята 
този, който мисли само за своята полза, а за ползата на другите дори не 
се сеща, и затова ще бъде осъден. Ако видиш надарен и старателен човек, 
който обаче употребява дарованията си за зло – за своя изгода, за измама 
и за земни неща, смятай, че е зарил таланта си в земята, тоест в земните 
неща. След много време идва господарят, който е дал среброто си (…) или 
Божествените слова, защото те са сребро, очистено от пръст в горнило (Пс. 
11: 7), или всяко дарование, което украсява и прославя човека. И поисква им 
сметка, тоест отчет за получения дар. (…)

Господарят еднакво хвали и двамата слуги, употребили даденото, за 
да се трудят, всеки чува от него: „хубаво, добри и верни рабе“. Под „добър“ 
разбира човеколюбивия и щедрия, който простира благостта си и върху 



225Цветана Георгиева - Притчата на Иисус...

ближните. А казва, че верните в малкото ще бъдат поставени над много, 
защото, макар да получаваме дарове и тук, те са нищожни по сравнение 
с бъдещите блага, с които ще се удостоят онези, които подобаващо са 
употребили получения от Бога талант. Радостта на господаря означава 
онова непрестанно веселие, с което Бог се весели за делата Си, по думите 
на Давид (Пс. 103: 31). Така се радват и светиите за своите добри дела, 
докато грешниците скърбят и безполезно се разкайват за лукавите си дела; 
светиите се радват и на това, че имат толкова богат Господ. Забележи, че 
и получилият петте таланта и получилият два се удостояват с еднакви 
блага; това значи, че и получилият малко ще приеме равна почест с 
онези, които са получили и извършили много, ако употреби подобаващо 
дадената му благодат, колкото и малка да е тя. Защото всеки се почита 
заради полученото само тогава, когато го е употребил по подобаващ начин. 
Благодарните раби са именно такива, а лошият и ленив раб отговаря 
иначе – така, както му е присъщо. Той нарича господаря си „жесток“, 
подобно на това, както и днес мнозина учители – казват: жестоко е да се 
изисква послушание от хора, в които Бог не е вложил покорност. Защото 
това значат думите: „жънеш, дето не си сеял“, тоест изискваш покорност от 
този, в когото не си вложил естествена покорност. А като нарича господаря 
„жесток“, рабът осъжда сам себе си. Щом господарят му е жесток, както сам 
казва, той би трябвало още повече да се старае и да се устрашава, понеже 
има жесток и немилостив господар; защото, ако търси чуждото, толкова 
повече ще потърси своето. Затова би трябвало и ти да умножаваш онова, 
което си получил, и да образоваш учениците си, от които Господ ще потърси 
дължимото. Защото на раба е свойствено да дава полученото, а на Господа 
– да изисква отчет от всеки. Но рабът казва на господаря си: „сметнах 
заповедта ти за жестока, защото изискваш послушание от хора, на които 
не си дал естествено предразположение да се покоряват на чутото; затова 
от опасение словото на моето наставление да не се окаже напразно, аз не 
се грижех за другите, а само за себе си“. Учениците се наричат банкери, 
защото предават учението на другите. Лихвата, която се търси от тях, е 
изпълнението на учението на дело. Защото ученикът, приемайки от учителя 
учението, сам се ползва от него, предава го на други и прибавя към него още 
и лихва, тоест добрите дела. Който е приел дар за полза на другите, но не го 
употребява по предназначение, ще го изгуби, а който се грижи за другите, 
придобива още повече, понеже ще му бъде дадена по-голяма благодат. А от 
онзи, който не се упражнява, ще се отнеме и дарованието, което притежава, 
понеже, като не се грижи да го преумножи, той го губи и макар на пръв поглед 
да го има, го е погубил със своята леност и нехайство. Външна тъмнина се 
нарича мястото, което не се озарява от божествената светлина“5. 
5 Тълкувание на Евангелието от Матей 25:14–30. Блаж. Теофилакт - 
http://www.pravoslavieto.com/bible/tulkuvanija/Mateja.htm#25:14 (дата на достъп 10.01.2016)
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Притчата може да бъде разглеждана в по-широк – 
културологичен контекст
В съвременната наука се говори за теолингвистика и теория на 

религиозния дискурс (Bobyreva 2007; Kislyakova 2003; Melikyan 1998; 
Pervuhina 2003, Rykunova 2012 и др.) и подобни изследвания дават своя 
принос в развитието на теорията и практиката на религиозния дискурс.

Казаното по-надолу може да бъде в полза на преподаването на 
богословските дисциплини Християнска етика, Практическо богословие, 
Християнска социология, Нравствено богословие, както и на преподаването 
на предмета Религия в училище.

При разглеждането на притчата може да се подходи през концепта 
„талант“. 

Елена Рабинович се спира върху значението на таланта в древните 
времена (Rabinovich 1991). Като се позовава на реализма на новозаветните 
битови описания, тя подчертава, че сведенията за стойностите на споменатите 
от евангелистите парични единици: лепти, драхми, динарии, сребърници 
(сикли) и др. са достоверни и действително са имали приложение в Римска 
Сирия от I век. Покупателната способност на прословутата лепта е била 
почти нулева, но 30 сикли действително са били добро състояние, тъй като 
толкова е струвал земеделски парцел недалеч от Йерусалим, където е било 
много изгодно да имаш земя (както и близките до всякакъв култов център 
земи). На този фон именно се появява своеобразната Притча за талантите 
в Евангелието на Матей. 

Рабинович обръща внимание на факта, че описаните от притчата 
събития сами по себе си напълно съответстват на правовата и обичайна 
норми на древното робовладелчество, когато робът, в качеството си на 
най-млад член на патриархалното семейство, е бил разглеждан като 
„продължение на тялото и личността на своя господар“. Робът е можел да 
играе и ролята на непълновластен собственик; притчата възпроизвежда 
именно такава правова ситуация: отнетият от неразумния роб/слуга 
талант се дава на усърдния роб/слуга, т.е. господарят отново се отказва от 
непосредственото владение на своите богатства и се ограничава с косвено 
такова чрез робите/слугите си. Така авторът на притчата според Рабинович 
оперира с обичайни и достоверни икономически реалии (неслучайно 
той, Матей, е бивш митар), но за сметка на това става по-очевидно 
отстъплението му от реалността, а именно – отдаването на талантите. 
Евангелистът, настоява ученият, настойчиво повтаря, че става дума за пари 
– за сребро, което донасят, изнасят, закопават в земята, предават от ръка на 
ръка. Иначе казано, господарят оставя на робите като оборотен капитал 8 
таланта в наличност и именно това обстоятелство няма как да се впише в 
достоверен житейски контекст, защото в таланти се е изчислявала военната 
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плячка, данъците на градовете, възможностите на държавната хазна – но не 
и наличността на земевладелеца, чието богатство (дори да е голямо) все-
пак се е измервало в недвижимост. Думата „талант“ (лат. talanton) означава 
само „тегло“, но определено тегло – 60 или 100 мини (като мината тежи 
около фунт, т.е. 300 – 400 гр.). Mina е шумерска дума, усвоена отначало от 
близкоизточните семити, а след това  и от гърците. Теглото на гръцкия 
талант варира значително, но никога не е много повече или по-малко от 30 
кг. Излиза, че господарят от притчата е оставил на робите си фантастична 
сума (Rabinovich 1991). 

Притчата за талантите с незначителни изменения е разказана и от 
евангелист Лука (19: 12 – 24). В текста на Лука парите са раздадени на робите 
не просто от господар, а от велможа, претендент за престола, който дава 
общо 10 мини. Рабинович отбелязва, че тази сума е доста по-реална и не 
предизвиква недоумение; в същото време притчата у Лука не е придобила 
популярност и се споменава рядко. Докато изразът „да заровя талант в 
земята“ (crypsai talanton eis tēn gēn) бързо се превръща в клише (от него 
произлиза и общоевропейското „талант“ в новите му значения), притчата, 
изложена от Лука, не поражда клишета, макар че думата „лепта“6 влиза в 
оборот благодарение на Лука (Лк 12: 59). В българския превод на Евангелие 
от Лука вместо „лепта“ е използвана лексемата „стотинка“ („казвам ти: няма 
да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка). Естествено е да 
се предположи, подчертава авторката, че талантите у ев. Матей – именно 
поради тяхната нереалистичност – имат по-специална семантика и придават 
на притчата определена смислова дълбочина, каквато липсва в притчата, 
разказана от ев. Лука.

В Новия завет талантите се споменават в още два текста: в притчата 
на ев. Матей за неизплатения дълг от 10 000 таланта (Мт 18: 24) и в 
Апокалипсиса, където се говори за убийствена градушка, „колкото талант 
тежка“, която паднала от небето върху човеците (Откр 16: 21). И двете 
употреби представляват хиперболи – талантът струва много скъпо (у Матей) 
и твърде много тежи (у Йоан) – и не поясняват притчата за неразумния 
слуга, като отчасти дори ú противоречат. 

Докато стойността на мината е известна, в нехристиянската 
гръцка класическа литература думата „талант“ има специфичен ореол. 
Означавайки разменна парична единица от висок клас, сребърният талант 
се споменава най-вече във връзка с мащабни финансови операции – 
контрибуции, вноски в съюзната хазна и др. Съответно когато се отнася 
до частни лица, рядко се пресмята в таланти, а ако се случи, в таланти се 
6 Лѐпта  - мн. лепти, ж. - 1. Дребна монета у старите и у съвременните гърци. 2. Прен. Скромно парично 
дарение за обществена или благотворителна цел. 3. Прен. Дял, принос за нещо. Давам своята лепта. 
Давам своя дял, принос. Синоними на думата лепта (същ.) милостиня, подаяние, дар, дарение (същ.) 
дял, принос, помощ.
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изчислява не налична сума, а облагаемият капитал (например атинянин с 
облагаем капитал от 10 таланта е трябвало да построи за държавата кораб; 
дори в богатата Атина е имало малко такива богаташи. Показателно е, че 
годишният добив от сребърните рудници в Лаврион никога не е превишавал 
100 таланта (Rabinovich 1991)). 

Това показва историческата картина, известна от законодателни 
актове, епиграфски свидетелства и хроники. Повечето реални сделки са се 
правели в драхми, а когато е ставало въпрос за въображаеми пари, а не за 
достоверни – са започвали да водят сметката в таланти. Разхищаване на 
наследство, подкупи и др. и в римско време са били изчислявани в огромно 
количество таланти, разбира се хиперболично, и като цяло думата „талант“ 
се е асоциирала с „богат господар“ (Rabinovich 1991). Затова в културата 
талантът става израз и разменна единица предимно на богатството, успеха 
и щастието.

Думата „талант“, продължава А. Рабинович, има и друга специфика. 
Тя наистина означава тежест/тегло, подобно на всички древни мерки, 
които, както е известно, имат антропометричен характер (педя, лакът, 
крачка – фут); последното дава възможност за превода им в съответни 
термини и обяснява тяхната приблизителност. 

Разглежданата единица за тежест – талант – е съотносима с 
житейското поприще, тъй като се основава на физическите възможности 
на човека и на неговите физически параметри: българското съответствие 
е „бреме, товар“, „тежест, която може да бъде носена от един човек“ (в 
българския език думата „талант“ не е била употребявана – извън високия 
библейски текст – и не е фиксирана в Речника на Найден Геров) и която 
има стойност около 2 пуда (1 пуд = 16,3804964 кг), т.е. около 32,5 кг. Това 
е талантът. Действително, всички медицински и емпирични данни за 
нормите за преносим товар показват, че здравият мъж може да пренася 
(например в дълъг поход) тежести, равни на половината от собственото му 
тегло (откъдето идва и традиционната 2-пудова екипировка на пехотинеца); 
оттук и сходната количествена характеристика на вавилонското, гръцкото и 
т.н. „бреме“. Тази съотнесеност на тежестта с възможностите на човека 
е подчертана и от евангелиста, който, съобщавайки за разпределението на 
таланти между слугите, добавя (Мт 25:  15): „Всекиму според силата“ („hecastōi 
cata tēn idian dynamin“). Получава се така, че наказаният трети слуга в 
притчата получава, за разлика от останалите, обичаен товар и всъщност 
не понася този товар, а се опитва да се отърве от „общочовешкото бреме“. 
А талантът затова е бреме, тъй като с него е свързан глагол със същия 
корен „tlēnai“, което означава „нося“. Така по-точният превод на думата 
„talanton“ е не просто „измерена тежест“ (за което има и други названия), а 
„(премерено) бреме“, „стовареният върху човека товар“ (Rabinovich 1991).
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Освен с намиращите се на повърхността асоциации, думата „талант“ 
се асоциира и с многообразни варианти на посочения корен: 

а) вече споменатият синонимен ред „talantos – zygos – stathmos“, на 
който съответства синонимният ред „talanta – zyga (zygon = zygos) – statmoi“ с 
общо значение „теглилка“ (инструмент за претегляне). Но „zyga“ описва 
тегло според плещите (и може да означава „раменна тежест“), „stathmoi“ 
описва тегло според опората (и може да означава просто „стълб“), но 
„talant“ описва тегло не заради механичното устройство на теглилката, а 
заради самия процес на претегляне – колебанието на везните („talanteyō“ 
– „да се измери (тегло)“, а също така и „колебание“, „talantoō“ – „люлея“; така 
талантът получава асоциация с ритмично подредена мярка. 

б) Друга група производни асоциира „бремето“ с душевно и/или 
телесно страдание: „talas“ – „страдащ“, „talaos“ – „нещастие“, „talanizō“ 
– „оплаквам се“. Може да се отбележи, че ритмичната съразмерност и 
страданието зримо се съвместяват в ритуала на наричанията, когато оплак-
вачките (talantoymenos) изразяват скръбта си с ритмично поклащане на 
своите тела, съпровождано с вопли (ср. англ. „burden“ – „бреме“, но и „припев“). 

в) Глаголът „tlēnai“ се уточнява чрез „pathein“, т.е. „пренасяне“ все едно 
какво – тежест или скръб (ср. „tlēmōn“ – „търпелив“, но и „страдащ“). Ако се 
приеме противопоставянето „активно страдание (труд)/пасивно страдание 
(болка)“ да е съответно на противопоставянето „ponos /pathos“, може да се 
предположи, че в сходни по смисъл производни от „tala/tlē“ тази опозиция 
ще се неутрализира: т.е. обобщеното действие, назовано с този  глагол, ще 
се разбира като действено приемане на някакъв телесен и/или духовен 
товар – независимо дали е натрапен отвън, или/и е вътрешно състояние. 

г) Разпространеното „talasia“ („предене на вълна“) означава „тежък“, 
„внимателен“ и „премерен (въртенето на вретеното) труд“ и естествено 
се съотнася с идеята за съдбата и (косвено) – за магията, чародейството 
(Rabinovich 1991).

Така, обобщено казано, думата талант се асоциира с: 1) успеха (чрез 
богатство); 2) възможността или непосилността („товара на един човек“); 3) 
ритъма и размерността; 4) скръбта, телесна и духовна; 5) издръжливостта 
на телесното и духовното; 6) (робския) труд, който неутрализира противо-
поставянето „активност – пасивност“; 7) пространствено-времевата хармо-
ния и справедливостта (преждата, везните). Могат да бъдат добавени и 
други значения.

Притчата за талантите в православния църковен живот обикновено е 
тема на проповедите на Великия вторник от Страстната седмица.  

Като електронни ресурси на български език са достъпни недостатъчно 
подобни проповеди; сред тези ресурси съществуват няколко превода от 
руски език, гравитиращи около леко осъвременяване на притчата.
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Добре представена в съвременен контекст е проповедта на 
московския протойерей Дмитрий Смирнов7, който разглежда талан-
тите като дарове от Бога. 

Проповедникът подчертава, че първият талант, даден на човеците, 
е земята; Бог е подарил на хората земята, за да я превърнат в райска 
градина. Но човекът е грешен и затова замислената от Бога райска градина 
е превърната от него в сметище. Малко са островите на планетата, където 
и водата, и храната са чисти и годни за живот. Бог иска да възвиси човека и 
да го направи свой съработник, затова е създал вселената. Той води човека 
към това съработничество; човекът, разбирайки Неговата воля, твори в 
света, създава блага, развива това, което му е дадено от Бога. Затова първият 
талант е нашата земя, като цяло – огромна съкровищница, огромна сума, 
която никой от нас не е заслужил да получи.

Вторият талант, според прот. Дм. Смирнов, е животът. Нашият 
собствен индивидуален живот също е талант, дар, защото има много 
животи, прекратявани от родителите, още преди да се родят; т.е. ние сме 
били благословени с това, да живеем.

Други два таланти са разумът – с помощта на който всеки от нас може 
да познае Бога, и словото – което също ни уподобява на Самия Бог. Биоло-
гично ние сме като другите животни, но Бог е вложил в човека безсмъртна 
душа; благодарение на нея можем да се извисим и да се докоснем до Бога, да 
общуваме с Него. Тази възможност също е удивителен талант и дар.

На човека е даден също така, продължава прот. Дм. Смирнов, 
талантът свобода. С една цел – не за анархия и слободия – а с единственото 
условие за човека – да обича. Не може да се обича без свобода, несвободно; 
без свобода бихме имали навика на дресировката. Бог като Любов стои по-
високо от своето разумно творение, но е създал човека да носи в себе си 
Божия образ така, че да бъде в много отношения подобен на Бога, за да бъде 
човекът справедлив, разумен, трудолюбив, готов на жертви от любов към 
Бога и към своя ближен. Любовта като талант е възможна само чрез дара на 
свободата. Свободата дава възможност на хората да постъпят или съгласно 
Божията воля, или против нея. Повечето хора в своя живот, постъпки, 
думи и мисли вървят срещу Бога и затова вместо да живеят в рай, живеят 
в ад. Така е в семейството, в трудовия колектив – университета, фирмата; 
така се отнасят с приятелите си и с роднините си – изпълнени със завист, 
осъдителност, недоволство и агресия. Сметището, в което се е превърнала 
земята (природата), се разпространява и върху жилището, душата на човека, 
мислите и чувствата му. Човекът живее мрачно, неговият живот не го 
устройва, той се отдава на алкохолизъм, наркотици (сурогат на блаженство), 
7 Смирнов, Дмитрий, прот. Проповед. <https://www.youtube.com/watch?v=Yii3MHXHhRg> (дата на 
достъп 05.10.2015)
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слага край на живота си, т.е. човекът е превърнал живота си в ад, какъвто 
самият той не може да издържи; единственият му изход е да се върне към 
Бога и да построи живота си по Божиите предначертания. Във връзка с тези 
проблеми на човека и обществото днес може да се осмисля и притчата за 
талантите. 

На всекиго според силите му са дадени таланти – дарове; човечеството 
е над 7 млрд души и всеки притежава някакъв талант/таланти. Талантите 
(даровете) са различни: някой се е родил в богато семейство, но може да 
стане състрадателен и да прави благодеяния или да дава работа на мнозина; 
на другиго е даден талантът бедност – борейки се за благополучието си, 
той ще се научи на трудолюбие; на един е дадено здраве – може да стане 
войник, спортист; на друг – болест – също талант, защото той ще се научи 
на смирение и молитва; мнозина такива са се развивали вътрешно и са 
постигали големи успехи в науката и изкуството. Децата също са талант, 
дар. Децата трябва  да се възпитават така, че да са по-добри от нас8.

Според проповедта на прот. Дм. Смирнов талантите са различни и 
дарени на всекиго индивидуално. Всеки от нас е обичан от Бога и Той очаква 
от всекиго от нас нещо, което ще украси живота ни; и това не го изисква 
заради Себе Си – Бог е самодостатъчен – а защото Бог би искал да ни даде, 
Той ни подтиква към това да умножаваме талантите си и да направим живота 
си по-добър.

Интересна е също онази част от проповедта на прот. Дм. Смирнов, в 
която той споменава, че притчата е разказвана на еврейския народ, който е 
търговски народ, и знае какво е да се пусне в оборот, знае какво е печалба. 
Получилият 5 таланта връща 10; получилият 2 – добавя други 2. На когото 
повече е дадено – от него повече ще се иска. А какво означава постъпката 
на третия, който скрива своя талант в земята? Очевидно това е онзи, 
който не иска да признае даровете; който е твърде горделив да ги приеме, 
непризнателен; който е завистлив – вижда 5-те таланта на първия и се смята 
за онеправдан; не приема никаква власт над постъпките си, а в същото време 
се страхува от властта на даващия, като се страхува да не бъде наказан от 
него; той е глупавият, който не се замисля над Божия помисъл за собствената 
си съдба и затова пропилява своя шанс; мързеливият („ленивият”), който 
търси лесния начин да излезе от ситуацията.

По-различен акцент в тълкуванието на притчата поставя проповедта 
на прот. Андрей Ткачов9, който се спира на необходимостта от човешко 
дръзновение в живота и от смелост да се изправим пред себе си, да си 
зададем въпроса „кои сме?“, както и да попитаме Господа Бога „какво можем 
да направим чрез талантите си за Него и в Негово име?“. 
8 Пак там.
9 Ткачев, Андрей, прот. Притча о талантах. <https://www.youtube.com/watch?v=XDWnBERt7nw> (дата на 
достъп 15.09.2015)
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В своята проповед прот. А. Ткачов обръща внимание на факта, че 
няма хора без таланти: ходещите трябва да са благодарни, че им е даден 
този талант, за разлика от тези, които са родени с физически недостатъци. 
Можещите да четат са богати, защото има милиони неграмотни хора. Тези, 
които имат семейство, покрив над главата си, работа, здраве, младост, 
приятели, нямат право да говорят, че са нещастни – всичко това са таланти. 
Няма човеци, които да са били лишени от Божиите пътища. Болните, изтъква 
прот. Ткачов, също могат да превръщат болестите си в таланти – да се учат 
на търпение, на сила, с която да преживяват нещастието си, дори да помагат 
на хората, защото са известни случаи, в които слепи помагат на зрящи със 
своята енергия за изцеление.

Проповедникът се обръща към младите хора, които имат здраве, 
работа и покрив над главите си – те не бива да твърдят, че нямат богатство 
– таланти, че нямат сили, възможности, че са безполезни и ненужни. 
Християнството е религия на дръзновението – дързост, смелост, мъжество, 
безстрашие, себеотрицание. Не да лукавстваме и да извъртаме, не да сме 
лениви, а да употребим полезно (в името на Бога) дадените ни таланти като 
енергия, сила, образование, ум, воля, памет и чувство.

По-нататък прот. А. Ткачов обръща внимание на това, че ние не 
знаем доколко сме направили нещо за Бога с нашите таланти. Но едно 
е ясно – че чаша вода, подадена на странник, е израз на таланта любов, 
че всеки трябва да си отговори на въпросите „Кой съм?“ и „Какво мога да 
направя за Бога?“ (т.е. къде да вложа енергията, силата и любовта си така, 
че да изпълня предназначението на талантите, дадени ми от Бога, и да ги 
умножа). Християнството е търсенето на самия себе си. Само да вярваш 
не е достатъчно – трябва да служиш, да се трудиш. И тук проповедникът 
дава следните трогателни примери за служене и умножаване на талантите 
(доброто): ако си лекар, служи на пациентите, приемай всеки болен като 
че ли е Иисус; ако си юрист, приемай другия като че ли е Иисус, нуждаещ 
се от юридическа помощ, т.е. поставяй другия до себе си като ближен, на 
когото да служиш; ако си учител – във всяко дете виждай Иисус в детски 
образ, за да го учиш и възпитаваш. Гледай на отделния човек като на Иисус 
Христос, който е изменил своя външен вид в образа на смъртен човек, и му 
служи, докато не е станало късно. По такъв начин, казва прот. А. Ткачов, ще 
изкопаеш своя зарит в земята талант и ще го умножаваш, и така ще бъде до 
времето на Страшния съд.

Вече споменах, че някои автори (Rykunova 2012) разглеждат 
Иисусовите притчи като интекст в художествени текстове, т.е. като фраг-
менти, които влизат явно или имплицитно в междутекстовото художест-
вено пространство. Подчертах също, че подобни изследвания дават своя 
принос в развитието на теорията и практиката на религиозния дискурс.



233Цветана Георгиева - Притчата на Иисус...

В българската художествена практика притчата за талантите е 
интерпретирана предимно в литературата на Възраждането. Четенето, 
слушането и тълкуването/разбирането на части от Библията е част от 
културната практика на възрожденския човек. Притчата за талантите 
често се среща във  възрожденските текстове, тъй като най-често цитирано 
е именно Евангелието от Матей (вж. справочника на Иван Радев „Библията 
и българската литература“ (Radev 1991).

Анализ на подобни интекстове от този период представя статията 
на Николай Чернокожев „Възрожденски добродетели“ (Chernokozhev 2001). 
В нея авторът посочва, че жанрът благонравие, като се започне от Райно 
Попович, разгръща система от „должности“ – задължения към Бога, към 
другите и към себе си, т.е., за да разбере собственото си предназначение на 
този свят и за да се осъществи, човекът трябва да мисли себе си в системата 
„Бог – ближният – себе си“. Именно такова е тълкуванието на Чернокожев 
относно думите на Мати Болгария от диалога на Бозвели: познаването на 
себе си и на света трябва да отведе до познаването на должността. 

Във възрожденските текстове са разгърнати различни разбирания 
за должността/задълженията, продължава авторът, като представя 
редица примери:

Такова разбиране, например, е умението да пишеш или да вестя-
ваш с гласа си – това е мисия да правиш нещо за другите, като общуваш с тях.

В предисловието към „Неделник“ Софроний призовава да се 
работи за вярата: „Понеже вяра без работа мертва ест“ и предупреждава по-
нататък: „За да не скриваме в землю талант Божих, да се не сбуде на нас оная 
Христовая реч, що е думал на еврейския книжници: „Взехте ключ разумение 
и заключихте царство небесное; ни сами входите, ни другии оставляете 
вънити“10. Врачанският епископ поучава, че неправенето, неборавенето, 
като единствено се грижиш да опазваш и съхраниш собствената си вяра – 
са смърт за вярата (т.е. съвсем в духа на притчата).

В „Болгарска граматика“, в обръщението към братя Мустакови, 
Неофит Рилски отбелязва:  

(...) Приимите прочее тихим оком и благосклонним сердцем сей малий 
мой труд по вашему благому желанию, когото сочиних с вашето предстояние, 
и приносим го вам и на сичките наши любезни единоплеменни Болгари, да 
се не осудим с ленивият евангелски он раб, щото е закопал таланта господина 
свеоего в землю... 

Чернокожев обръща внимание също на интересна бележка под 
линия на Неофит Рилски във „Филологическо предуведомление“, в 
която възрожденският автор пряко възпроизвежда модела на библейската 
притча:  
10 Цитатите от възрожденски втори по-нататък са по Чернокожев 2001/№38
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К великому моему сожалению чул съм от едного старца, защо на едно 
удалено място (то ест в един скит под един монастир Болгарски) намерували 
се колкото едни кола весма ветхи книги (Славенски ли са обаче били, или 
Болгарски , не е известно. Без сомнения требува да е имало между них и 
некоя на простий Болгарский язик изписана) от които да се избави речений 
старец да му не досаждат, изкопал един глубок ров в истият скит, и закопал 
ги тамо (защото от великото благоговение що имал к ним, каквото сам той 
изповедуваше, не смеял да ги изгори, или да ги фърли просто на поляната) 
о тщета нашего народа! О невинная простота онаго старца! Воистину ако 
би знаял оний старец що са вредели ония книги, не би ги ни закопал, но 
невежество що не чини!“

Талантът, на фона на възрожденските текстове според Н. Черноко-
жев, може да бъде разбиран и като зададен от мотива за скритите 
съкровища (ценности). 

Авторът на статията привежда редица примери, в които интекстово 
присъства този мотив: у Петър Богдан Бакшев, който твърди, че 
богатствата на българската земя сега са скрити, та дано дойде някой 
католик владетел, за да му се открият. Димитър Попски в „Ода за 
Софроний“ описва скриването на съкровищата, които ще се появят наново, 
ще изплуват от пясъците на Янтра, когато има кой да ги извика за живот. 
Така изчезналите, унищожени знаци (плодове) на държавната и културната 
съграденост, знаците на миналото са мислени като скрити, т.е. съхранени 
и подлежащи на реанимиране, реконструиране, откриване. Според „Ода 
за Софроний“ говоренето за тях може да открие не само престола и 
камбаната, но и да призове, да накара да се яви мъжеството от Цар-Асенево 
време. Продължавайки Софрониевата посока на прилагане на библейската 
притча, Неофит Рилски мисли езика като заровен талант, като скрито 
съкровище; съкровището трябва да бъде очистено от неизползването му, 
трябва да бъде излъскано до ослепителния блясък на откритието: езикът 
без граматика е див, безобразен и Неофит Рилски вижда смисъла на 
граматиката да придава образ на езика, за да може той да блесне с пълната 
си красота, така, както го вижда по-късно Вазов (Chernokozhev 2001).

Позоваванията на притчата за недостойния роб полагат вярата (у 
Софроний) и езика (у Неофит Рилско) в рубриката на скритите или неразвити 
таланти, които българите сякаш са склонни по-скоро да съхраняват и 
притежават, отколкото да умножават. Във възрожденската публицистика 
от 40-те години на XIX век ракурсите са ангажирани с приложен аспект и с 
алегоричното (едноизмерно) разбиране на притчата. Често се поставя акцент 
върху неналичността – на полезни книги, на институционална мрежа и т.н. 
Липсите са като че ли не толкова отсъствия, колкото неразвитост – някои 
неща съществуват, но не се развиват. Поради което правенето може да се 
мисли: 1) като откриване на скритото, и 2) като създаване на отсъстващото. 
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Така до 40-те години на XIX век, по мнението на Чернокожев, 
съхраняването и опазването доминират в интерпретацията на Притчата 
за талантите от Матеевото евангелие. В някои текстове обаче притчата, 
продължава изследователят, е използвана за онагледяване на отнемането. 
В предговора към „Христоития или благонравие“, след като описва как 
неразбраните и неприети от своите сънародници образовани българи 
напускат отечеството си, Райно Попович отбелязва: 

И така тейзи родове, греци говоря, и власи, макар да имат свои си 
много, но и на нашите място подават и радостно ги восприемат и с нашите 
техните стават по-много, а ний макар и да имами твърде малко и без тях 
оставами. За това тяхното благополучие секоги цафти и са умножава, а 
нашето са смалява и от зло на по-зло испадвами. Того ради достойно е да 
дадем внимание на евангелските ония речи, чи са исполняват праведно на нас, 
които дума Христос заради неключимиат онзи раб: „Возмите от него талант и 
дадите имущему десят талант: имущемо бо везде дано будет и преизбудет, от 
неимущаго же и еже мнится имея взято будет от него.

Отнемането е представено не само като наказание, но и като 
последица от общностната неосъзнатост и неоцененост на знанието и на 
неговите носители и преносители.

Може да се обобщи, че в тази притча намират опора по-скоро 
позитивните просветителски нагласи. От цитираното изследване става 
ясно, че от Софроний до Българското книжовно дружество използването на 
притчата очертава пътищата на добродетелите. Понятието талант започва 
да се разбира като умения и дарби, които трябва да бъдат проявявани; става 
преместване на ударението от имàне върху ùмане; налага се една „позитивна 
градящо ангажирана философия, водеща към блесналите ценности на 
миналото и добродетелите, гарантиращи истинско и пълноценно бъдеще“ 
(Chernokozhev 2001).

Притчата за талантите не се ползва с особена популярност и не е 
предмет на интерес от страна на българската художествената литература 
от последните десетилетия. Сред чуждите автори бих споменала Октавия 
Естел Бътлър (1947 – 2006), често наричана „голямата дама на научната 
фантастика“. Тя е авторка на трилогията „Ксеногенезис, Притча за Сеяча“ 
(определена сред десетте най-добри книги на „Ню Йорк Таймс“ за 1993 г.), 
чието продължение на романа „Притча за Талантите“ печели „Небула“ през 
1998 г.11 

 Не са ми известни забележими интерпретации на Притчата за 
талантите в българската литература от ново време; липсва интерес към 
тази притча както в литературата на българския литературен модернизъм 
от 20-те години на XX век, така и в годините след промените от 1989 г., като 

11 http://www.colibri.bg/avtori/435/oktaviq-e-bytlyr (дата на достъп 15.01.2016)
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пропускам по причини на безплодност по отношение на религиозната 
проблематика атеистичния период на социалистическата литература.

 Споменах също по-горе, че публикуваните например в мрежата (т.е. 
съвременните) тълкувания на Притчата за талантите, чиито автори са 
български свещеници и богослови, са едва няколко. 

 Причините според мен са, първо, нежеланието на богословите 
да се докосват въобще до проблемите, които поставя притчата: „пари“, 
„принадена стойност“, „господар и неговите послушни или не работници“. 
Също нежеланието притчата да бъде свързвана със задълбочаващите се 
морални проблеми на обществото и, обратното, повърхностното виждане 
на търговията, таланта да умножаваш среброто и печалбата; последните в 
нашето съвремие са нарицателни за люде, проспериращи на гърба на другия, 
облагодетелстващи се от чуждия труд. Това виждат и вярващите, и светските 
хора в текста на Притчата за талантите при един повърхностен поглед.

Второ. В притчата се постулира това, как човек трябва да приеме 
даденото, да работи, да се подчинява, да принася блага за другите – все 
християнски черти, които може и да са били присъщи, но вече не са присъщи 
на нашия атеистично възприемащ съвременник. Развила се е друга черта – 
„да се гледа какво има другият”. 

Това, което в разглежданата притча е намерило израз в думите на 
третия слуга: „господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не 
си сеял, и събираш, дето не си пръскал; и като се уплаших, отидох, та скрих 
таланта ти в земята“, е търсене на справедливост в поведението на господаря, 
като се внася човешка мярка – защо на един е дал повече, а на друг – по-
малко, нали е справедлив? В цитираните думи на третия раб прозира страх и 
недоверие от господаря, от властимащия. Рабът заравя среброто, за да не го 
изгуби или да му бъде откраднато, и за да може да го върне на собственика 
му; прави го от страх, а не от честност, мнително вижда изкушение в този 
подарък; не иска да се забърква в делата на господаря си – да не би да ги 
умножи и да трябва да ги върне с лихвата им. Засяга се неговото чувство за 
справедливост и гордост – защо трябва да умножава богатството на този, 
който има! 

Притчата за талантите при по-широк прочит дава повод да се 
мисли и за прословутото свободолюбие на българина (намерило израз 
според ред изследователи и тълкуватели, богомилофили, например) – по-
скоро вироглавост (човешка) и късогледство относно Божия промисъл за 
човешкия живот. Как така някой, било то и Господ Бог, ще използва нечий 
труд, за да умножава благата си, привидно за благото на обществото?

Притчата постулира да се подчиняваш. Съвременникът ни не 
зачита подчинението и държавата; той вижда в другия не ближен, а само 
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някой, който има повече от него, издигнал се е повече, има повече талант. 
Думите на Иисус Христос в притчата утвърждават да работиш в екип за 
обществото (съ-работничество на Бога). В нашето общество вместо 
съработничество съществува съглашателство и то единствено на партиен 
принцип – да бъде ударен другият. Липсата на чувство за колективност 
поставя съвременника ни българин твърде далеч от изконната християнска 
съборност и църковност. Притчата постулира да работиш толкова, 
колкото можеш, и да не скъпиш своя труд за близките си, за обществото, 
в професионалните си задължения. В нашето съвремие много млади 
хора желаят да работят единствено срещу добро заплащане или напускат 
страната, за да си осигурят по-високи доходи, независимо от труда, който 
другаде са принудени да упражняват.

Въпросът от притчата за талантите защо на един е дадено повече, 
на друг – по-малко, намира отговор във факта, че всеки се ражда уникален 
и различен от другия – в уникално пространство, в епоха с уникални за 
съдбата му обстоятелства.

Притчата за талантите трудно се приема от балканския човек, 
който има навика да се съизмерва, да се съпоставя и да се комплексира: бедна 
държава, малък народ, тежко историческо наследство. Подобни доводи са 
самооправдание, търсене на причина за ленността. Сравнявайки с редица 
страни, в Азия и Африка например, разбираме колко много дарове и таланти 
ни е дал Господ като нация, географско положение, история – необходимо е 
единствено разумно да бъдат употребявани. И не само с много таланти в 
изкуствата и духовността е надарен българинът – необходимо е да ги развива 
за благото на ближния си и в изпълнение на Божиите предначертания.
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