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 1. Войната на юдеите срещу римляните, която e най-значител-
ната от войните между градове или народи не само на нашето 
време, но и на миналото, отдавна е описана многократно. С това 
начинание са се захващали писатели, които не са присъствали 
на събитията, събирайки фактите по устни предания, а други, 
макар и да са присъствали, поради ласкателство към римляните 
или поради омраза към юдеите заблуждават относно събитията 
и техните съчинения на места са изпълнени с обвинения, дру-
гаде с възхвала, но историческата истина липсва. Поради това 
аз, Йосиф, йерусалимски свещеник, син на Матей, който първо 
воювах срещу римляните, а на по-късните събития бях свидетел 
по принуда, се захванах да разкажа това, което най-напред напи-
сах на родния си език1 и изпратих на азиатските народи, а също 
преведох на гръцки език за подчинените на римляните народи. 

 2. След като настъпи, както споменах, онова извънредно го-
лямо движение, цялата Римска империя страдаше от вътрешни 
вълнения2. В онези неспокойни времена юдейският бунт бе в 

 1 Става дума за арамейски език. Говорен от вавилонската, малоазийската 
и персийската диаспора, а също и от сирийците. От времето на Ахеме-
нидите се утвърждава като разговорен език. 

 2 Под вътрешни вълнения се имат предвид без съмнение несигурността 
и деспотичният произвол по време на управлението на император Не-
рон (54–68). 
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разгара си по сила и средства, броят на размириците бе голям, 
събитията на Изток се случваха поради надеждата на едни за 
плячка и поради страха на други от загуби. Юдеите се надява-
ха да вдигнат на въстание всички близки на тях племена отвъд 
река Ефрат, а съседните на римляните гали ги притесняваха и 
областта на келтите не се укротяваше. След смъртта на Нерон 
всичко беше обхванато от бунтове, някои царства ги съблазни 
удобният момент и предизвика военни походи поради очаква-
нето за търговия с плячката. Сметнах, че е несправедливо да не 
представя истината за такива важни събития, понеже зная, тъй 
като съм проучил с точност и партите, и вавилонците от по-да-
лечните арабски племена, и адиабените, и приятелските народи 
оттатък Ефрат, кога започна войната, през колко страдания мина 
и как завърши; понеже елините и римляните, които не са участ-
вали във войната, не знаят тези неща, а се натъкват или на ласка-
телство, или на измислици. 

 3. Въпреки това авторите на тези произведения се осмеляват 
да им поставят заглавие „история“, в които, освен че не разкри-
ват нищо смислено, ми се струва, че не постигат и целта си. В же-
ланието си да покажат римляните велики, навсякъде се стремят 
да омаловажат и принизят юдеите. Не виждам как биха могли да 
изглеждат велики тези, които са победили незначителен против-
ник; и не се срамуват нито от продължителността на войната, 
нито от значителните загуби за римската войска, нито от вели-
чието на пълководците, което губеха поради големи затрудне-
ния при превземането на Йерусалим и поради намаляването на 
значението на успеха. 

 4. Нямах намерение да възвеличавам делата на сънародниците 
си, съперничейки си с тези, които възвеличават делата на рим-
ляните, а да разкажа точно за делата и на едните, и на другите, 
и след като се отдам на болката от мъката за нещастието на мо-
ята родина, ще ѝ посветя моя разказ. Защото нея я унищожиха 
вътрешни размирици, тъй като съм чул, че юдейските тирани са 
докарали и римските войски, и огъня върху храма, свидетел за 
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което е самият император Тит, който го е унищожил. През ця-
лата война той е проявявал милост към народа, който е ставал 
жертва на насилие от страна на бунтовниците, като често е отла-
гал превземането на града и обсадата и е давал време за разкая-
ние на виновниците. Ако някой ме обвинява, че говоря обвини-
телно срещу тираните и тяхното разбойничество или че стена 
поради нещастията на родината си, нека го отдаде на моята бол-
ка противно на закона на историята. Нашият град най-много от 
всички, които са били под римска власт, достигна до най-голям 
разцвет, но го сполетяха и най-тежки нещастия. Струва ми се, че 
нито едно нещастие на всички времена не е сравнимо с нещасти-
ята на юдеите. Това, че за тях не е виновен нито един чужденец, 
не значи, че мога да прекратя риданията си. А ако някой съдия е 
по-жесток и от мъката – да приписва събитията на историята, а 
воплите – на този, който я пише. 

 5. Все пак с право бих упрекнал гръцките учени, че след като 
по тяхно време са станали такива важни събития, които са по-
значими в сравнение с войните от древността, отправят критики 
към писателите, които описват тези събития, обвинявайки ги в 
честолюбие, като макар да ги превъзхождат по красноречие, все 
пак стоят далече от тях по честност. Някои учени започват да пи-
шат за делата на асирийците и медите така, като че ли древните 
писатели не са ги разбрали добре. Все пак те им отстъпват както 
по способност в писането, така и по мисъл. Всеки се старае да 
пише това, което се случва около него, където присъстването на 
събитията прави разказа ясен, а от друга страна, изпитват срам 
да представят лъжливи сведения пред тези, които са свидете-
ли на събитията. Да предаваш минали исторически събития на 
паметта на поколенията и да представяш събитията от своето 
време на потомците е достойно за възхвала; но трудолюбив е не 
този, който прави от чуждата подредба на разказа своя собстве-
на, а който чрез собствено представяне придава дух и живот на 
оригиналната материя. Поради това, въпреки че съм чужденец, 
с огромни мъки ще посветя на римляните и гърците спомена 
за успехите. На гърците устата им винаги е отворена и езикът 
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развързан за печелене на пари и процеси, а за историята, където 
трябва да се казва истината и фактите да се събират с много труд, 
замлъкват и го оставят често на бездарни хора, които не знаят 
да описват делата дори на техните пълководци. Тогава нека бъде 
уважавана историческата истина сред нас, след като гърците не-
хаят.

 6. Сметнах за ненавременно и въобще ненужно да се занима-
вам с историята на юдеите, кои са и как са излезли от Египет, 
през колко земи са минали и колко са завзели една по една, и как 
са се преселили, защото много юдеи преди мен са описали точ-
но делата на предците и някои от елините, като са ги превели на 
своя роден език, съвсем малко са се отклонили от истината. Ще 
започна разказа си от там, откъдето спират техните писатели и 
нашите пророци. Ще опиша по-обстойно от тях и с възможно 
най-голямо усърдие съвременната на мен война, а през предшес-
твалите моето поколение събития ще премина набързо. 

 7. Ще разкажа за това как Антиох, наречен Епифан, като пре-
взе с жива сила Йерусалим и като го владя три години и шест 
месеца, бе изгонен от страната от синовете на Хасмоней; след 
това как техните потомци, воювайки за царската власт, привля-
коха към действията си римляните и Помпей и как Ирод, син 
на Антипатър, сложи край на тяхната династия, като привлече 
Сосий; как народът след смъртта на Ирод се разбунтува, когато 
Август беше император на римляните, а Квинтилий Вар се нами-
раше в страната, и как на дванайсетата година от управлението 
на Нерон избухна войната; за събитията по времето на Цестий и 
какво постигнаха юдеите с оръжие още при първите походи.

 8. По-нататък ще разкажа как юдеите укрепиха съседните гра-
дове и как Нерон, уплашен от пораженията на Цестий, сложи 
Веспасиан начело на всички военни действия; как нахлу в юдей-
ската страна с по-големия си син и с колко голяма римска войска 
разполагаше той; колко съюзници бяха убити из цялата Галилея 
и как превзе напълно и с жива сила някои от градовете, а дру-
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ги след доброволна капитулация; след това за военната тактика 
на римляните и ученията на военните легиони, за големината и 
природните дадености на Горна и Долна Галилея и за природата 
и границите на Юдея, за природните забележителности на стра-
ната, за езерата и изворите в нея. Ще разкажа с точност за всеки 
град, за това какви са били страданията на пленените негови жи-
тели, които страдания видях и преживях. Няма да скрия нищо и 
от своите нещастия, тъй като моите читатели ги знаят. 

 9. След това, когато борбата на юдеите беше вече отслабнала, 
Нерон умря, а Веспасиан в момента, в който се бе отправил за 
Йерусалим, бе призован да стане император. Станалите зна-
мения, свързани с това събитие, промените в Рим и как самият 
Веспасиан бе избран от войниците против волята си; как след 
като той замина за Египет, за да управлява цялата империя, как 
избухнаха размирици сред юдеите, как тираните упражниха гос-
подството си върху тях и за враждите помежду им. 

 10. Разказът продължава с това как Тит тръгна от Египет и нахлу 
в страната за втори път; как и къде събра войски и с каква чис-
леност; в какво състояние беше градът след бунта, когато той бе 
там; колко нападения направи и колко стени издигна; и за раз-
мерите на трите крепостни стени, и за непристъпността на гра-
да, и за разположението на светилището и на храма, а също така 
и с точност за всички техни размери и тези на олтара, за някои 
празнични обичаи и за седемте пречиствания и задълженията на 
свещенослужителите, а освен това за одеждите на свещениците 
и на първосвещеника и каква бе светостта на храма, без да скрия 
или да прибавя нещо към факти, които вече са известни. 

 11. След това ще разкажа за жестокостта на тираните към съна-
родниците им и от друга страна, за пощадата на римляните към 
чуждите народи; после колко пъти Тит в желанието си да спа-
си храма призоваваше бунтовниците към сключване на мир; ще 
изложа страданията на народа и ще покажа какво е трябвало да 
преживее от войната и глада. Няма да пропусна дори и нещас-
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тията на дезертьорите, нито наказанията на пленниците, как бе 
запален храмът без заповед на Цезар3 и колко от богатствата на 
храма бяха унищожени от огъня; също пълното разрушаване на 
целия град и чудните знамения за това; пленяването на тираните 
и количеството на продадените като роби юдеи и тяхната съдба; 
как римляните унищожиха последните руини от войната и сри-
наха до основи укрепленията на населените места; как Тит, като 
дойде, стабилизира страната, а също и завръщането му в Италия 
и триумфа му. 

 12. Като обхванах това в седем книги и не оставих никакъв по-
вод за укор или обвинение от страна на тези, които знаят неща-
та, а също и от страна на преките свидетели на военните съби-
тия, написах го не за развлечение, а именно за тези, които обичат 
истината.

 3 Тит получава титлата цезар като син на император Веспасиан още до-
като той е жив. От времето на император Адриан титлата е носена 
само от посочения наследник. 



К�	�� �����

I. А��	�� IV � Й
����	� 

 1. Размириците между знатните юдеи започнаха по времето, ко-
гато Антиох, с прозвище Епифан, беше във война с Птолемей VI 
за цяла Сирия4, а и имаше съперничество между тях за властта, 
тъй като никой от високопоставените не търпеше да се подчи-
нява на равни на него по ранг. В този спор спечели Оний5, един 
от архиереите, който след победата си над синовете на Тобий ги 
изгони от града. 

А те избягаха при Антиох и го помолиха да ги върне в Юдея, 
като ги направи пълководци. Царят се вслушал, защото това било 
неговото желание от години – като тръгнал с много голяма вой-
ска, превзел града със сила6 и убил повечето привърженици на 
Птолемей; пуснал войниците си да грабят колкото искат, разгра-
бил храма и прекратил всекидневните свещенодействия за три 

 4 Борбата за надмощие между владетеля на царството на Селевкидите 
(Сирия) Антиох IV Епифан и египетския цар Птолемей VI Филометор за 
областта, наричана от римляните Палестина, се води около 174 г.пр.Хр. 

 5 Първосвещеникът, за когото става дума, се е казвал Язон (от Йехо-
шуа), а не Оний. Подробностите от тези вътрешноеврейски събития 
са описани от Йосиф Флавий в „Юдейски древности“. 

 6 Антиох IV Епифан завзел Йерусалим през 170 г. 
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години и шест месеца. А свещенослужителят Оний избягал при 
Птолемей и получил от него място в областта на Хелиополис, 
построил малък град, подобен на Йерусалим, и издигнал подо-
бен храм; за него ще говорим отделно7. 

 2. На Антиох не му беше достатъчно нито внезапното завладя-
ване на града, нито грабежите, нито убийствата на толкова много 
хора. Поради необуздаността на страстите си принуди юдеите, 
в разрез с техните традиции, да оставят децата си необрязани и 
да принасят в жертва свине по олтарите; срещу тези разпоредби 
хората целокупно отказваха да се подчиняват, а най-видните из-
между тях биваха убивани. А Бакхид, който бе изпратен от Антиох 
като началник гарнизон, понеже към вродената си жестокост при-
бави и безбожните заповеди, не пропусна никоя прекомерност в 
безчинството и спрямо отделния човек – с измъчването на уважа-
вани хора, и към общността като цяло, заплашвайки ги всеки ден с 
разрушаването на града, докато подтикна изстрадалите от преко-
мерните престъпления хора към отмъщение. 

 3. И така, Матей, син на Хасмоней8, свещеник от село на име 
Модеин, като сформирал войска от семейството си (той имал 
петима сина), убил с ножове Бакхид и избягал в планините, 
уплашен от многочислената гарнизонна войска; когато обаче 
се присъединила към него голяма част от народа, се окуражил 
отново, слязъл от планините, победил в битка военачалниците 
на Антиох и го изгонил от Юдея. Заради успеха си и заради ос-
вобождението от чужденците дошъл на власт и управлявал със 
съгласието на своите сънародници. Умрял, като оставил властта 
на най-големия си син – Юда9.

 7 Авторът има предвид VII, 10, 2. 
 8 За борбата на Матей и синовете му се говори и в Синодалната библия, 

книги Макавейски. Наименованието идва от прозвището Макавей на 
един от синовете на Матей – Юда, което означава „чук“. 

 9 Всъщност Юда е третият по големина син на Матей. Най-големият 
бил Симон. 
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 4. А той, като разбрал, че няма да укроти Антиох, събрал 
местните войски, пръв сключил съюз с римляните10 и изтласкал 
Епифан11, който отново бил нахлул в страната, с тежки загуби. 
На върха на победата връхлетял върху градския гарнизон, кой-
то още не бил избит, и като изгонил войниците от горната част 
на града, ги изблъскал към долната; тази част на града се нарича 
Акра; след като храмът и мястото били в негови ръце, пречистил 
всичко и го укрепил със стена, направил нови съдове за богослу-
жение, тъй като старите били осквернени, и ги внесъл в храма. 
Издигнал друг олтар и започнал свещенодействията. Градът то-
ку-що възвърнал свещения си начин на живот и Антиох починал, 
а негов наследник на царската власт и на омразата му към юдеите 
станал синът му Антиох. 

 5. Нахлул в планинската област на Юдея с 50 000 пехотинци, 
5000 конници и 80 слона. Превзел един малък град Ветсура12, а 
на мястото, което се нарича Ветсахариа, пресреща с войската си 
юдеите, понеже проходът там е тесен. Преди да влязат в сраже-
ние двете войски, Елеазар, неговият брат, като видял най-висо-
кия слон, украсен с висока кула и златни укрепления, помислил, 
че на него е Антиох, разсякъл вражеските редици и се спуснал 
върху слона. Поради големината на животното не могъл да дос-
тигне този, когото смятал за царя, ранил слона в корема, събо-
рил го върху себе си и – смазан, умрял. Не направил нищо повече 
от това, че се устремил към велико дело и поставил живота си 
на второ място след славата. Ездачът на слона в действителност 
бил обикновен войник; но дори и да бил Антиох, проявилият 
храброст войник нямаше да направи друго, освен да се прочуе 

 10 Съюзът с римляните е бил формален и не е донесъл на Макавеите ни-
каква полза. 

 11 Антиох IV Епифан не е предвождал лично войската във войната сре-
щу Юда, а е изпратил своите пълководци Горгий и Лизий. Самият той 
умира по време на един поход на Изток. Неговият син и наследник Ан-
тиох V по това време е бил дете. 

 12 Битката е била водена от Лизий. Градчето Ветсура е било превзето 
след битката. 
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с това, че е избрал смъртта само при надеждата за велик успех. 
За брат му това било предзнаменование за изхода от цялата бит-
ка; юдеите се сражавали храбро и продължително, но царските 
войски победили поради численото си превъзходство и благо-
разположението на съдбата. След като загубил много войници, 
Юда избягал в областта Гофнитика. Антиох дошъл в Йерусалим 
и се установил за няколко дни там, но поради липса на провизии 
си тръгнал, като оставил гарнизонна войска, колкото смятал за 
достатъчна. Останалите войници отвел на зимен лагер в Сирия. 

 6. След оттеглянето на царя Юда не се успокоил. С присъеди-
нилите се към него много сънародници и оцелелите след сраже-
нието влязъл в битка с пълководците на Антиох и след като про-
явил изключителна храброст и убил мнозина врагове, загинал13. 
Немного време след това неговият брат Йоан14 бил нападнат и 
убит от заговорници, привърженици на Антиох. 

II. Н��
��	�	�
 �� Ю��

 1. Неговият брат Йонатан15, който го наследил, освен че вся-
как се пазел от своите, укрепил властта си чрез съюз с римля-
ните и се помирил със сина на Антиох. Всичко това обаче не му 
осигурявало достатъчна защита. Тиранинът Трифон, който бил 
епитроп на сина на Антиох, преди това заговорничел срещу 
него, като се опитвал да отстрани приятелите му. Заловил чрез 
измама Йонатан, който идвал с малобройна охрана при Антиох 
в Птолемаида, оковал ги и се отправил на поход към Юдея. Там, 

 13 Относно смъртта на Юда има разногласия. Според „Юдейски древ-
ности“ XII, 11, 2 той е паднал при Везета, а според Книги макавейски – 
при Елаза. 

 14 Йоан е бил убит от набатеите, арабско племе, когато отишъл да ги моли 
за подкрепа. 

 15 Йонатан станал наследник на брат си през 160 г.пр.Хр.



| 21К���� ���
� 

отблъснат от Симон, брат на Йонатан, разгневен от поражение-
то, наредил Йонатан да бъде убит.

 2. Симон16енергично се заел с управлението, от съседните 
градове превзел Газара, Йопа и Ямнея, а и разрушил крепостта 
Акра, като победил гарнизонните войски. По-късно се съюзил с 
Антиох срещу Трифон, когото обсадил в Дора преди похода му 
срещу медите17. Но не потушил царската алчност, като премах-
нал Трифон; не след дълго Антиох изпратил своя военачалник 
Кендабей с войска да опустоши Юдея и да подчини Симон. А 
той, макар и възрастен, повел войската с младежка енергия; и 
така, изпратил напред синовете си с най-силните войски, а той 
самият с част от войската се отправил в друга посока. На много 
места, също и в планините, поставил засади и по този начин зав-
ладял проходите. След славната победа бил избран за архиерей и 
освободил юдеите от македонското господство, под което били 
170 години18. 

 3. И той бил убит на пир19 поради заговор от страна на зетя на 
Птолемей, който, след като затворил жена му и двамата му сина, 
изпратил убийци при третия син – Йоан, с прозвище Хиркан. 
Понеже предусетил нападението, младежът побързал да дойде 
в града, като се доверил най-вече на бащините успехи и на ом-
разата към безчинствата на Птолемей. Птолемей се насочил да 
влезе през другата врата, обаче бил бързо изблъскан от народа, 
който вече бил приел Хиркан. И веднага се насочил към едно от 
укрепленията на Йерихон, което се нарича Дагон. Хиркан, кой-

 16 Симон през 143 г.пр.Хр. бил начело на управлението сред юдеите. Не-
гов съюзник бил Трифон. 

 17 Медите стоели начело на иранската държава. През II в.пр.Хр. те вече 
нямат никакво значение. По-скоро става дума за партите. Партите 
били водещата сила срещу селевкидите. 

 18 Тези 170 години се отнасят за началото на ерата на селевкидите през 
312 г.пр.Хр. Фактически Юда през 332 г.пр.Хр. е завладян от Алексан-
дър и вече е попаднал под македонско владичество.

 19 Симон бил убит през 135 г.пр.Хр. 



22 | Й�	� Ф���	�  �  Ю������	� 
����

то имал свещеническия сан на баща си, принесъл жертва на бога 
и бързо се отправил да помогне на майка си и братята си. 

 4. Като нападнал стражата, във всяко отношение имал пре-
димство, се оказал по-слаб поради едно истинско страдание: 
Птолемей докарал майка му и братята му на видно място на сте-
ната и започнал да ги измъчва и да заплашва, че ще ги хвърли от 
стената, ако Хиркан не се оттегли възможно най-бързо. Поради 
това Хиркан го обхванали състрадание и страх повече, отколко-
то гняв, а пък майка му, без да се огъва пред мъченията или за-
страшаващата я смърт, протягала ръце, умолявала сина си да не 
се пречупва нито пред мъченията, на които е подложена, нито 
за да пощади нечестивеца, защото за нея смъртта, причинена от 
Птолемей, щяла да бъде по-добра и от безсмъртието, ако той бъде 
наказан за безчинствата, които причинил на тяхното семейство. 

Йоан, като видял поведението на майка си и чул молбата ѝ, 
се хвърлил в нападение, но след като я видял бита и изтезавана, 
паднал духом и се разчувствал. Тъй като поради това обсадата се 
проточила, дошла съботната година (при юдеите всяка седма го-
дина е година за почивка за обработката на земята, както и всеки 
седми ден от седмицата)20 и макар че Птолемей бил освободен от 
обсадата, убил братята на Йоан заедно с майка им и заминал при 
Зенон, наричан още Котила; той бил тиран на Филаделфия21. 

 5. Антиох, все още огорчен от поражението, което му причи-
нил Симон, се отправил на поход към Юдея и като се разполо-

 20 Всяка седма година юдеите наричат съботна година. Според кн. 3 на 
Моисей тази година земята не се обработва. Съобщава се, че Цезар 
опростил данъците на юдеите през съботната година. Че по време на 
съботната година не може да се води война, както може да се направи 
извод от тук, не може да се докаже, но е много вероятно, тъй като стро-
го вярващите юдеи в събота дори напуснали укреплението. Разбира се, 
да не се води война цяла година, при положение че страната е нападна-
та, практически е невъзможно.

 21 Зенон Котила властвал над Филаделфия, град държава отвъд Йордан, 
днешната столица на Кралство Йордания Аман. 
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жил близо до Йерусалим, обсадил Хиркан. Той обаче отворил 
гроба на Давид, който бил най-богатият цар, и като взел оттам 
пари на стойност над 3000 таланта22, убедил Антиох да вдигне 
обсадата срещу 300 таланта. С остатъка от парите бил първият 
от юдеите, който започнал да издържа наемници.

 6. Междувременно Антиох му дал време за отмъщение, като се 
отправил на поход срещу медите23.

Затова веднага се отправил към градовете в Сирия, надявай-
ки се да ги намери празни от най-войнствените хора, както се и 
оказало. И така, превзел Мадаба и Самага заедно със съседните 
градове, както и Сикима и Аргаризеин. Освен това поставил под 
своя власт и народа на хутеите24, който обитавал околностите 
на храма, построен по подобие на този в Йерусалим. Превзел 
и много други градове в Идумея, сред които Адорей и Мариса. 

 7. Като стигнал до Самария, където сега се намира град 
Севаста25, построен от цар Ирод, оградил я отвсякъде със стени, 
определил синовете си Аристобул и Антиох да командват обса-
дата; и тъй като те я затегнали много здраво, жителите на града 
стигнали до такъв глад, че започнали да ядат необичайни неща. 
Тогава извикали на помощ Антиох с прозвище Аспендий26; 
той ги послушал с готовност и бил победен от войската на 
Аристобул. И той избягал, след като бил преследван от братята 
чак до Скитопол, а те, като се върнали до Самария, затворили от-

 22 Талантът бил мярка за тегло в търговията, която е съответствала на 
36 кг, и за съответната им стойност в благороден метал, обикновено 
сребро (парична единица).

 23 Имат се предвид партите. 
 24 Хутеи е друго название на самаритяните. Юдеите са ги наричали така 

по името на някакво място във Вавилония, с което искали да кажат, че 
те не са истински израилтяни. 

 25 Севаста е гръцкият превод на Август, но в женски род, в който на 
гръцки език е думата „град“ – „полис“. Херод е кръстил града на името 
на първия римски цар – Октавиан Август. 

 26 Антиох VIII Аспендий е известен с прякора Грип (с гърбав нос). 
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ново народа зад стените, превзели града и го разрушили, а жите-
лите поробили. Тъй като имали все по-голям успех, не отслабили 
устрема си, но като стигнали с войска до Скитопол, превзели об-
ластта, която се намира отсам планината Кармел. 

 8. Успехите на Йоан и синовете му станали причина за завист и 
размирици сред местното население. Мнозина се съюзили сре-
щу тях и не се укротили, докато, въпреки че били разпалени за 
война, не били победени27. Йоан, като изживял в благоденствие 
останалата част от живота си и управлявал начело на държавата 
цели трийсет и три години, умрял, след като оставил петима си-
нове, истински облажаван и без да позволи да бъде упреквана в 
нещо неговата съдба. Притежавал три висши дарби, в които бил 
силен: властта над народа, първосвещеничеството и пророче-
ската дарба. Защото божеството говореше с него, така че всичко, 
предстоящо да се случи, му беше известно. Той предвидил и про-
рокувал и за двамата си синове, че няма да останат господари на 
положението; за техния край си струва да се разкаже, доколкото 
той се различава от благополучието на баща им.

III. У�����
�	
�� �� А�	��!��

 1. След смъртта на баща си пръв най-големият от братята – 
Аристобул, след като превърнал управлението в царска власт, 
се увенчава с диадема триста и седемдесет години и три месеца, 
след като юдейският народ се завръща освободен от вавилон-
ското робство28; Антигон, следващият по възраст брат, изглеж-

 27 В „Юдейски древности“ Йосиф Флавий пише, че съпротивата срещу 
хасмонеите е породена от завист. Но извори от епохата сочат за жес-
токостта и произвола на династията. 

 28 По традиция се смята, че юдеите се връщат от вавилонски плен през 
539 г.пр.Хр., но всъщност това прави само една малка група. Завръща-
нето се извършва на групи до втората половина на V в.пр.Хр.
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да, обичал и го поставял наравно със себе си по почести, а ос-
таналите затворил оковани. А пък майка си, с която имал спор 
за властта (нея пък Йоан я бил оставил като пълна господарка), 
дотам стигнал в жестокостта си, че я оставил да умре от глад в 
затвора. 

 2. Възмездието за тези неща стигнало Антигон, когото 
Аристобул обичал и считал за свой съуправник; убил го поради 
клевети, разпространени от приближени на царското обкръже-
ние. Отначало Аристобул не вярвал на това, което се говорело, 
защото обичал брат си и отдавал повечето от слуховете на завист. 
След военен поход Антигон отишъл тържествено на празника, на 
който според обичая се прави шатра на бога29. По същото време 
се случило Аристобул да е болен, а Антигон искал да извърши ри-
туала – да се помоли най-вече за брат си – със своите пехотинци, 
както било позволено, с възможно най-голям блясък. В това вре-
ме интригантите се явили при царя и му разказали, че шествието 
на хоплитите30 и гвардията на Антигон са прекомерно големи за 
обикновен гражданин и понеже е с твърде голяма войска, най-
вероятно идва да го убие. Той самият не издържал вече да е само 
съуправник, искал да притежава цялата царска власт. 

 3. На тези вести Аристобул повярвал донякъде с нежелание 
и понеже не искал подозренията му да станат явни, за да бъде 
сигурен за неизясненото, поставил телохранителите в едно тъм-
но подземие, което се намирало в града, наричан първо Барис, 
после Антония, като наредил, ако Антигон не е въоръжен, да не 
го закачат, а ако приближи с оръжие, да го убият, и изпратил да 
му кажат да дойде невъоръжен. По този въпрос царицата много 
лукаво се уговорила със заговорниците; убедили пратениците да 

 29 Празникът на шатрите се организирал в чест на прибирането на ре-
колтата. Евреите го празнували в продължение на седем дни. В памет 
на престоя си в пустинята по време на бягството си от Египет населе-
нието трябвало да живее тези дни в шатри. 

 30 Хоплити – тежковъоръжени пехотинци в древна Гърция. – Б.р. 
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премълчат казаното от царя, а да кажат на Антигон, че брат му, 
след като е чул, че той се е снабдил с изключително качествено 
оръжие в Галилея и поради заболяването си не може да дойде да 
го види: „Понеже сега заминаваш, много би се радвал да те види 
въоръжен.“ 

 4. Антигон, като чул това, понеже разположението на брат му 
не будело подозрения за подлост, тръгнал с войските си на вое-
нен преглед. Но като стигнал до тъмния проход, кулата се казва-
ла Стратон, бил убит от телохранителите. Недвусмислено се до-
казало, че клеветата разсича всяка добронамереност и природа и 
че никое добро чувство не е толкова силно, че да противостои на 
завистта. 

 5. Човек би се учудил на Юда, от рода на Есей, който никога 
нито грешал, нито се заблуждавал. Като видял Антигон да мина-
ва през храма, казал на своите верни ученици, седящи недалече 
от него: „Ех, сега за мен е по-добре да умра, защото едно от мои-
те предсказания е невярно. Защото е жив ей този Антигон, кой-
то трябваше днес да бъде убит. За място на неговото убийство 
е предопределена кулата Стратон31. И тя е на шестстотин ста-
дия32 оттук, а вече е четвъртият час от деня. Времето опроверга-
ва предсказанието.“ Като казал това, старецът, тъжен, изпаднал 
в размисъл и след малко било съобщено, че Антигон е убит на 
място, което се казвало кула Стратон, също както Крайбрежната 
Кесария. Това всъщност объркало прорицателя. 

 6. Разкаянието за престъплението изпратило на Аристобул 
веднага болест и понеже душата му била непрекъснато разстрое-
на от съзнанието за убийството, започнал да се стапя, докато въ-

 31 Кулата Стратон е възстановена от Ирод под името Крайморска Ке-
сария. 

 32 Стадий е мярка за дължина, около 185 м (според Херодот 1 стадий се 
равнява на 600 стъпки). Тъй като се основава на дължината едно стъ-
пало, не е точна мярка. 
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трешностите, разкъсани от силната скръб, започнали да бълват 
кръв. 

Един от робите, като изхвърлял кръвта на убиеца, сбъркал по 
Божия промисъл и смесил кръвта на убития с кръвта на убиеца. 
Наблюдаващите това веднага надигнали вик, че робът нарочно 
е излял кръвта там. Царят, като чул вика, запитал за причината и 
тъй като никой не искал да му я каже, той продължил да насто-
ява, искайки да я узнае; накрая, като заплашил и си послужил с 
насилие, му казали истината. 

А той с препълнени със сълзи очи простенал с всички сили и 
казал: „Не можеше да остана скрит от Божественото око поради 
престъпните си деяния, но бързо ме постигна възмездие заради 
убийството на свои близки. Докога, безсрамно тяло, ще задържаш 
душата ми, осъдена заради брат ми и майка ми? Кога ще излея на 
свой ред моята кръв върху тях? Нека я получат цялата и нека бо-
жеството повече да не се надсмива над излетите ми вътрешности.“ 
Като казал това, умрял след не повече от година царуване33. 

IV. У�����
�	
�� �� А�
"����� Я���

 1. Жената на Аристобул, като освободила братята му, постави-
ла на престола Александър, който изглеждал по-голям и с по-уме-
рен нрав от останалите. А той, като дошъл на власт, убил единия 
си брат, който се стремял към властта, а другия, който се задово-
лявал с живот далеч от държавншти дела, поставил на почит. 

 2. Скоро той имал сблъсък с Птолемей, наречен Латур34, по-
неже превзел град Асохин и убил много врагове, а победата 
наклонила в полза на Птолемей. И след като избягал в Египет, 
преследван от майка си, Александър завладял Гадара чрез обсада, 
а също и Аматун, който бил най-важната защита на живеещите 

 33 Аристобул умира през 105 г.пр.Хр. 
 34 Птолемей Латур бяга в Кипър, не в Египет. 



28 | Й�	� Ф���	�  �  Ю������	� 
����

отвъд Йордан, а и най-ценните придобивки на Теодор и Зенон 
се намирали в него. А пък Теодор, като го нападнал внезапно, 
взел своите скъпоценности заедно с багажа на царя, а от юдеите 
избил десетки хиляди. Александър се вдигнал на крака от раната 
и като се отправил към крайбрежието, превзел Газа и Рафея, и 
Антедон, наречен от Ирод Агрипиада. 

 3. Като поробил тези градове, юдейският народ въстанал на 
един празник, както обикновено въстанията им започвали най-ве-
че на празненства. Струва ми се, че нямало да се справи с бунта, 
ако не се били намесили неговите наемници. Били писидци и ки-
ликийци; защото не наемал сирийци заради вродената им омраза 
към юдеите. Като убил над 6000 въстаници, нападнал Арабия35, 
превзел и нея, и след като наложил данък на галаадитите и моави-
тите, се върнал в Аматун. А Теодор, понеже бил уплашен от него-
вия успех, завзел празния гарнизон и го сринал със земята. 

 4. След това водил битка с Обаид, царя на арабите, който го из-
дебнал в Гавлана36 из засада. Загубил цялата си войска, след като 
тя била изблъскана в дълбока пропаст и смачкана от много ками-
ли. А след като самият той избягал в Йерусалим, отдавна мразе-
щият го народ се вдигнал на въстание. И тогава излязъл победи-
тел и в непрекъснато следващи една след друга битки убил не по-
малко от 50 000 юдеи за шест години. На победите си обаче не 
се радвал, защото виждал, че разрушава своето царство. Затова 
спрял битките и започнал да умирява с думи своите поданици. 

Но с промяната на мисленето си и отношението към тях той 
не постигнал нищо повече освен още по-голямата им омраза.
Когато запитал за причината и с какво би ги усмирил, те отго-

 35 Под Арабия тук се има предвид Набатейското царство – държавно 
формирование, създадено от група арабски племена. Обхващало Йор-
дания, Палестина, Израел, Сирия и Саудитска Арабия. Столица била 
град Петра. 

 36 Гавлана в „Юдейски древности“ XIII 13, 5 е уточнена като Гадара (Га-
лаадита). 
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ворили – като умре; само след като умре, може да се помири с 
тях, след всичко, което е направил. Едновременно с това изви-
кали Деметрий, наричан Акайрос37. Той с радост ги послушал с 
надежда за велики дела и като дошъл с войската си, юдеите се 
обединили със съюзниците до Сикима. 

 5. С 1000 конници, 8000 наемници пехотинции 10 000 от до-
брожелателно настроените юдеи Александър посрещнал обеди-
нените противници – 3000 конниции 14 000 пехотинци. Преди да 
влязат в бой, и двамата царе чрез глашатаи опитали да привлекат 
на своя страна противниковата войска: Деметрий – наемниците 
на Александър, а Александър се надявал да убеди юдеите, сражава-
щи се на страната на Деметрий, да се върнат при него. След като 
нито на юдеите им минал гневът, нито елините нарушили вер-
ността си, разрешили въпроса с оръжие. Деметрий победил, въ-
преки че наемниците на Александър се отличили с боеспособност 
и дух. Изходът от битката бил учудващ и за двете страни: тези, 
които повикали Деметрий, не му останали верни след победата, а 
6000 души от съчувствие заради поврата в живота му отишли при 
Александър, който избягал в планините. Деметрий не понесъл 
този обрат и като разбрал, че Александър отново е способен да се 
сражава и че целият народ отива отново при него, се оттеглил. 

 6. След оттеглянето на съюзниците останалият народ не при-
ключил с враждата, продължавал да е във война с Александър, кой-
то убил голяма част от тях, а останалите откарал в град Вемеселин 
и като го превзел и него, отвел пленниците в Йерусалим. Гневът 
му нямал граници, жестокостта му била безбожна: 800 от воен-
нопленниците разпънал на кръст насред града и убил жените и 
децата пред очите им. И гледал това, като пиел и правел секс с 
наложниците си. Такъв страх обхванал народа, че 8000 негови 
противници на следващата нощ избягали извън цялата Юдея и 
се завърнали едва след смъртта на Александър. След като с таки-

 37 Става дума за Деметрий Евкер, царя на Дамаск, който е от рода на Се-
левкидите. 
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ва деяния късно и трудно успял да възвърне мира на царството, 
свалил оръжието. 

 7. Нови смутове създал Антиох, наречен Дионис, който 
бил брат на Деметрий, последния от потомците на Селевк38.
Уплашен от него, понеже се бил устремил на поход срещу ара-
бите, укрепил с дълбок ров мястото между планинската област 
до Антипатрида39 и крайбрежието на Йопа с дълбок изкоп, а 
пред рова издигнал висока стена и направил дървени кули за 
защита на лесното за нападения място. Все пак не могъл да го 
защити от Антиох; защото, след като изгорил кулите и запъл-
нил рова, той нахлул с войската си. Като подценил защитата на 
препречващия пътя му Александър, се отправил срещу арабите. 
А пък арабският цар се оттеглил в по-удобни за битка места, 
след това, като насочил конницата си, а той разполагал с мно-
гохилядна, нападнал войниците на Антиох, преди да успеят да 
се строят за бой. Разгоряла се страшна битка. Докато Антиох 
все още бил жив, войската му издържала, макар че безброй вой-
ници били убивани от арабите; след като паднал, тъй като без-
страшно помагал на притиснатите от арабите свои войници, 
отстъпили всички и по-голямата част от войската била избита 
при бягство, а останалите, след като намерили убежище в сели-
щето Кана, почти всички намерили смъртта си поради липса на 
провизии. 

 8. След това жителите на Дамаск – заради омразата си към 
Птолемей, сина на Меней, привлекли на своя страна Арета и 
го направили цар на Койле Сирия40. Той се отправил на поход 

 38 Антиох XII Дионис, братът на Деметрий Евкер, царувал 86–85 г.пр.Хр. 
и не бил последният от Селевкидите. След него царувал Антиох VIII 
Азиатик до 72 г.пр.Хр., докато през 64 г.пр.Хр. областта станала рим-
ска провинция. 

 39 Антипатрида по това време се нарича Хабарзаба. 
 40 Птолемей Меней бил тиран на Халкида, Арета – цар на набатеите. Хал-

кида е област между планините Ливанон и Антиливанон. Под Койле, 
букв. Кухата Сирия, се разбира областта между двете планини. 
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срещу Юдея и като победил Александър в битка, се оттеглил съ-
гласно мирния договор. А пък Александър превзел Пела и напад-
нал Гераса, отново привлечен от богатствата на Теодор. Опасал 
гарнизоните с тройна стена, превзел мястото с битка. Превзел 
Гавлана и Селевкия и т.нар. ров на Антиох, освен това мощ-
ния гарнизон Гамала, като затворил в него главнокомандващия 
Деметрий заради многото провинения срещу него и се завър-
нал в Юдея. Три години след началото на похода заради успеха 
с радост бил приет от народа. Тъкмо решил да приключи война-
та, когато започнал да се разболява. Измъчван от четиридневни 
пристъпи на треска, сметнал, че ще надвие болестта, като отно-
во се залови за държавните дела. Затова се отдал на неподходящи 
по време походи и като напрягал тялото свръх силите си, почи-
нал насред военните действия, след като царувал двайсет и седем 
години41. 

V. А�
"����� 	 ���	
	�


 1. Оставил царството на жена си Александра, убеден, че юдеи-
те най-вече биха слушали нея, защото не била сурова като него; 
а и понеже се противопоставяла на беззаконията, щяла да при-
влече народа. И не се излъгал в надеждите си – жената овладяла 
властта с благочестивата си репутация. Спазвала точно законите 
на предците. Освобождавала от длъжност онези, които наруша-
вали свещените обичаи. Имала двама сина от Александър: еди-
ния, по-големия, понеже бил твърде муден, за да се занимава с 
всички отговорности, направила първосвещеник, а по-малкия 
поради бурния му характер оставила да е обикновен поданик. 

 2. До нея в управлението нараствала силата на фарисеите – 
юдейска общност, която имала репутацията на най-благочести-
вата от всички и се смятала за най-точно разясняваща законите. 

 41 Александър Янай умира 79 г.пр.Хр. 
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Тях най-вече слушала Александра, която била много набожна. 
За кратко време обаче измамили нейното простодушие и стана-
ли управители на всичко, за да могат да преследват, да залавят, 
да освобождават и да изпращат в затвора когото искат. Въобще 
царските удоволствия били техни, а на Александра оставали раз-
ходите и трудностите. 

Между другото нараснали управленските ѝ умения, с непре-
къснатите обучения направила двойно по-силна войската и съ-
брала много наемници, така че не само владеела собствения си 
народ, но била страшна и за другите владетели. Тя управлявала 
всички, а фарисеите – нея. 

 3. На тях се приписва убийството на Диоген, един от изтък-
натите хора, който бил приятел на Александър. Те го обвинили, 
че посъветвал царя да разпъне на кръст 800 души. Убеждавали 
Александра да се разправи и с останалите, които подбудили 
Александър срещу онези мъже; а тя, като се съгласила поради 
богобоязливост, убила тези, които фарисеите искали. 

Тези, които предусетили, че са в опасност, избягали при 
Аристобул и той убедил майка си да ги пощади заради високото 
им положение, а ако пък нещо са прегрешили, да ги изгони от 
града. И така, те, след като получили тази възможност, се пръс-
нали из страната, а Александра изпратила войска в Дамаск под 
предлог, че Птолемей непрекъснато тормози града, а той бил 
неин. 

А пък арменския цар Тигран, който се установил с войските 
си до Птолемаида и обсадил Клеопатра, удържала със споразу-
мения и дарове. Но той бързо се изтеглил поради тревоги в ро-
дината му – Армения, където нахлул Локул42.

 4. В това време, понеже Александра се разболяла, по-малки-
ят син Аристобул използвал момента заедно с роднините си (а 

 42 Според Страбон арменският цар Тигран през 72 г.пр.Хр. превзел Си-
рия и взел като пленница Клеопатра, дъщерята на Птолемей Фиск, 
след което наредил да я убият.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


