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„ГЛУПОСТТА” НА РАЗПЪНАТИЯ БОЖИЙ СИН 

В 1 Коринтяни 1:18 Павел казва, че в очите на „тези, които погиват 
словото на кръста е глупост.” По-нататък в ст. 23  той отново акцентира 
върху това казвайки, че разпънатият Христос е „камък за препъване” за 
евреите и „глупост” за езичниците. Гръцката дума, която той използва тук 
не означава нито една чисто интелектуална недостатъчност нито липса на 
трансцедентна мъдрост. Тук има нещо повече от това. Юстин е на прав път 
когато описва обидата на християнското послание в древния свят като 
лудост и поставя основата за това възражение в християнската вяра в 
божествения статус на разпънатия Исус и Неговата значимост за 
спасението: 

„Те казват, че нашата лудост се състои във факта, че ние поставяме един 
разпънат човек на второ място след непроменимия и вечен Бог, Създателят 
на света” (Апология, 1, 13). 

По-нататък Юстин казва, че демоните са  измислили истории за чудните 
сили на „децата на Зевс” и за тяхното възнесение на небето „но в нито един 
случай…няма някакво подражание на разпятието” (55.1

1). Именно 
разпятието отличава новотo послание от митологиите на всички останали 
хора.  „Глупостта” и „лудостта” на разпятието могат да бъдат илюстрирани 
от най-ранната история на християните. Плиний Младши, който нарича 
новата секта някаква форма на amentia (Epistulae 10.964-8),  чул от 
християните-отстъпници, че християните пеят химни на своя Господ „като 
на Бог” (quasi deo), и след това разпитал чрез мъчения две жени. Разбира 
се, резултатите били разочароващи: „Не открих нищо освен неестествено 
суеверие преминаващо всяка граница” (nihil aliud inveni quam 

superstitionempravam immodicam). За един римски управител трябва да е 
било особено отблъскващо, че този, който би почитан „като бог” (quasi deo 

carmen dicere) бил прикован на кръст от римските власти като 


1 Забележката в 22.3  и сл. е само привидно противоречие на това: „Но ако някой 
възрази, че той е бил разпънат това е общо със синовете на Зевс, както вие ги наричате, 
които са страдали както ние вече видяхме (в предишната глава). Понеже според думите 
им тяхното страдание и смърт не били всички едни и същи, но различни. Така неговите 
уникални страдания не го правят по-нисш – всъщност аз ще покажа по-нататък, че той 
е по-висш.” Тази явно аполегетична забележка също показва ясно, че унижението 
свързано със смъртта на Исус чрез разпъване било едно от основните възражения 
срещу твърдението, че Той е Божий Син. Юстин се опитва да възрази на това като 
посочва, че за много от синовете на Зевс е казано, че са страдал и умрели по различни 
начини и следователно Исус не трябва да се смята за по-нисш поради особеността на 
своята смърт. Освен това решаващо е не неговата смърт, а това, което той е направил. 
Виж също, Диалог с Трифон 8.3; 10.3; 90.1; 137.1 и М. Хенгел The Son of God, 1976, 91-

2. 



престъпник2. Неговият приятел Тацит говори също толкова остро за 
“вредното суеверие” (exitiabilis superstitio) и знае за срамния край на 
неговият основател: 

„Крестус, от когото то взема своето име, претърпял смъртно наказание по 
време на управленито на Тиберий от ръцете на прокуратора Понтий Пилат. 

(auctor nominis eius Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium 

Pilatum supplicio adfectus erat.) „Злото” (malum), за което той бил причина 
твърде бързо се разпространило в Рим „където всички отвратителни и 
срамни неща от всяка част на света са посрещани и намират популярност” 

(quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque, Annals 

15.44.3). 

Точното знание на Тацит и презрението към християните вероятно 
произлизат от процесите срещу тях, които той провеждал докато бил 
управител на провинция в Азия3

. 

Октавий започва своя диалог, Муниций Феликс, като поставя в устата на 
езическия си събеседник Касилий една забележителна антихристиянска 
полемика, част от която се връща обратно към творбата на оратора 
Корнилий Фронто живял по времето на Марк Аврелий. Според Касилий, 
христяните твърдят „жалки измами” (figmenta male sanae opinionis, 11.9), 



2 За Плиний и християните виж особено R. Freudenberger, Das Verhalten der ro’mischen 
BehGrden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, MBPF 52, 2i969, 189ff; за думата 
superstitio. Horace, Satires 2.3.79f включва суеверието сред духовните болести 

quisquis luxuria tristive superstitione 

aut alio mentis morbo calet… 

(всеки който е заразен от  крайност, глупаво суеверие или някакво умствено 
заболяване…). 

3 За описанието на Тацит на хритияните виж H. Fuchs, ‘Der Bericht uber die Christen in 
den Annalen des Tacitus’, in V. Poschl (ed.), Tacitus, WdFo7,1969, 558-604; Freudenberger, 

op. cit., i8off.; R. Syme, Tacitus WdFo7,1969, 558-604; Freudenberger, op. cit., i8off.; R. 
Syme, Tacitus II, Oxford 1958,468f., S32f. Виж също коментарът на E. Koestermann, 
Cornelius Tacitus Annalen IV, 1968, 253. Неговата теория, че Нерон не е преследвал 
християните, а евреите подкрепящи агитатора Крестус споменат от Светоний, Claudius 

25.4 и погрешно свързан от Таци с християните (253) е напълно незащитима. Според 
мен supplicio adfectus е ехо на наказанието на робите” (servile supplicium), ср. Valerius 
Maximus 8.4.1; Scriptores Historiae Augustae 15.12.2 и Hadrian: ut homicidam servum 

supplicium eum iure iubete adfici (цитатите са според E. Levy, Gesammelte Schriften II, 

1969,476). 



едно „безуно и лудо суеверие” (vana et demens superstitio, 9.2), което води 
до едно „бабешко суеверие” (anilis superstitio) или до унищожението на 
цялата истинна религия (pmnis religio destruatur, 13.5).  Не на последно 
място сред чудовищните неща на тяхната вяра е факта, че те почитат един 
човек, който е бил разпънат: 

„Да кажем, че центърът на техните церемонии е един човек осъден на 
смърт за престъплението си и на фаталното дърво на кръста (hominem 

summo suppliciopro facinore punitum et cruets ligna feralia) означава да им 
дадем изоставените окаяни светилища, които са подходящи за тях 
(congruentia perditis sceleratisque tribuit altaria) и това поклонение което те 
заслужават (9.4).” 

За християнинът Октавий не било лесно да поклати това последно 
обвинение. Неговият отговор прави ясно, че смъртта на Исус на кръста без 
съмнени била глупост и скандал дори за ранните християни. Техните 
езически противници съвсем несправедливо настояват, че те почитат „един 
престъпник и неговия кръст” (hominem noxium et crucem eius, 29.2). Никой 
престъпник, всъщност никое земно създание, не заслужава да бъде 
почитано като бог. От друга страна Октавий не говори повече за личността 
на Исус и за Неговата смърт; вместо това той се занимава надълго с 
обвинението за почитането на кръста. 

„Освен това ние не почитаме кръста, нито му се кланяме. Но вие, които 
настоявате, че вашите дървени богове (ligneos deos) са свети също 
почитате дървени кръстове както част от божествените си образи. Понеже 
какво са военните емблеми, знамената и знаците на вашите лагери ако не 
позлатени и украсени кръстове? Не само, че знакът на вашата победа има 
формата на кръст; той дори наподобява човек повесен на него” (29.6f). 

Наистина не разбират ли те, че еди такъв „дървен бог” може да бъде част 
от погребалната клада или една бесилка (т.е. кръст rogi . . . vel infelicis 

stipitis portio, 24.6)? 

Октавий не може да отрече срамността на кръста и затова съзнателно 
мълчи за смъртта на Исус. Той се опитва да отклони всяка атака като сам 
преминава в контра-атака изпозлвайки аргумента, че божиите изображения 
са за презрение; един вече добре изпитан аргумент в еврейскта 
апологетика: вие сте тези, които се кланяте на кръстове и образи на богове, 
които в някои случаи имат срамен произход. Той избягва истинският 
проблем, а именно, че Божият Син е умрял със смъртта на престъпник на 
срамното дърво. Последното не е подходящ аргумент, който има за цел да 
докаже, че Богът на християните е идентичен с Бога на философите. 
Отбягването на въпроса от Октавий показва дилемата, която твърде лесно 
можела да доведе образованите християни до докетизъм. 



Августин запазил за нас едно пророчество на Аполон записано от 
Порфирий дадено в отговор на въпроса на един човек какво да направи, за 
да разубеди жена си от християнската вяра. Богът дава малка надежда:  

„Нека да продължи както й е угодно, държейки своята суетна заблуда и 
скърбяща с песни за един бог, който е умрял в самозаблуда, който бил 
справедливо осъден от съдиите и екзекутиран в разцвета на живота си чрез 
най-лошата смърт, смърт белязана с желязо” 

(Pergat quo modo uult inanibus fallaciis perseuerans et lamentari fallaciis 

mortuum Deum cantans [сравни с думите на Плиний], quern iudicibus recta 

sentientibus perditum pessima in speciosisferro uincta mors interfecity Civitas 

Dei 19.23; p. 690 CC.) 

Пророчеството, първоначално написано на гръцки, очевидно подкрепя 
присъдата на Плиний, Тацит и Касилий. Този, когото християните казват, 
че е техен Бог е един „мъртъв бог” – противоречие само по себе си. И ако 
това не е достатъчно той бил осъден справедливо като престъпник от своя 
съдия в разцвета на живота си, т.е. преди времето си, на най-лошата от 
всички смърти: той трябвало да понесе приковаването на кръст с железни 
гвоздеи. 

Всички тези свидетелства ни показват постоянно променящите се форми 
на отвращение към новото религиозно учение. В сравнение с религиозния 
идеал на древния свят християнското послание неизбежно трябвало да 
бъде описано от Светоний като „ново и гибелно суеверие” (superstitio nova 

et malefica, Nero 16.3). 

Тези свидетелства, заедно със своите явни презрителни характеристики, не 
са съвпадеие. Сърцето на християнското послание, което Павел описва 
като „словото на кръста” било противно не само на римската политическа 

мисъл, но и на целия религиозен етос в древните времена и по-конкретно 
на идеите за бога, които имали образованите хора4

.    

Наистина елинистичния свят познавал смъртта и апотеоза на някои 

основно варварски полубогове и герои от древни времена. Етс и Адонис 
били убити от дива мечка, Озирис бил разкъсан на части от Тифон-Сет и 
Дионисий5

 от титаните. Херкулес единствен от „гърците” доброволно се 

4 Сравни полемиката на Целз, Origen, Contra Celsum 3.55 срещу „предачите, кърпачите 
и миячите” и 6.34 срещу самият Исус. 
5 A. Henrichs, Die Phoinikika des Lollianos, FT A 14,1972, 56-79 се опитва да свърже 
мистерията на Дионисий с човешките жертви изобразени на фрагменти от един романс, 
който той е редактирал за публикуване. Но на мен ми се струва, че решаващото тук е, 
че тази жертва на дете, яденето на неговото сърце и пиенето на кръвта му свързана с 



самоубил на планината Оета6. Все пак не само, че всичко това се намирало 

в най-мрачното и най-далечно минало, но било описано в поставяни под 
въпрос митове, които трябвало да бъдат тълкувани или ефемеристично или 

един обет и други следващи крайности са виждани от автора и неговите читатели като 
твърде варварски обичаи. Наивните души могат да си представят, че подобни неща се 
случвали на християнските събирания. 

6 Ср .M. Hengel, The Son of God, 1976, 25f., и за неговата смърт,  Seneca, Hercules 

Oetaeus, 1725L: 

vocat ecce iam megenitor et pandit polos: 

venio pater… 

(Погледни сега, баща ми ме вика и отваря небето за мен, аз идвам . . .)  

Той обянява неговото maiestas в умирането без всякакъв знак на болка 

stupet omne vulgus, vix habent flammae fidem, 

tamplacidafrons est, tanta maiestas viro. 

(Цялата тълпа стои в неизказана почуда едва способна да повярва на пламъците; 
толкова спокойни са вежите, толкова велик е героят) 

Небесният глас на прославеният Херкулес говори на Алкмен: 

. . . quidquidin nobis tui 

mortale fuerat, ignis evictus tulit: 

paterna caelo, pars data estflammis tua. 

(Това, което в мен беше плътско и от теб понесе пламъците и изчезна; бащината ми 
част беше дадена на небето, твоята на пламъците.) 

Макар да е възможно да има някои паралели между това описание на апотеоза на сина 
на Зевс и страданията в евангелието на Йоан то е твърде далеч от описанието в Марк 
(15:21, 34-36). Действията на Херкулес били повторени от Перегрин Протий, който се 
самозапалил на олимпийските игри в 165 сл. Хр. Виж Lucian, De morte Peregrini 20-45, 

особено. 39: „Аз оставих земята и отидох на Олимп.” Моят колега проф. Кансик 
посочва, че от самото начало до римските времена трагедията е съдържала темата за 
сраданито на героите; ср. Herodotus 5.67, and H. Cancik, 

‘Seneca und die romische Tragodie’, in Neues Handbuch der Literature wissenschaft III, ed. 

M. Fuhrmann, Frankfurt-am-Main 1974, 251-60. Разбира се, героите в гръцките саги не са 
богове, които са безсмъртни по природа, а  хора, които със своите действия са 
достигнали до положението да бъдат почитани наравно с боговете.      



поне алегорично7. Противно на това да се вярва, че един предсъществуващ 
Син на единия истински Бог, посредника на творението и изкупителят на 
света се явил съвсем наскоро в далечната Галилея8

 като един от 
подозрителните евреи9

 и дори по-лошо умрял със смъртта на обикновен 
престъпник на кръста можело да бъде смятано единствено за знак на 
лудост. Истинските богове на гърците и римляните можели да бъдат 
разграничени от смъртните хора поради самия факт, че те са безсмъртни – 

те нямат нищо общо с кръста като знак на срам10
 (Евреи 12:2) 

„скандалният стълб11” (infamis stipes), „пустия” (infelix lignum) или 
„престъпния стълб12”, „ужасния кръст” (maxuma mala crux) на робите в 
Плаут13

 и по този начин на един, който, по думите на Целз, бил „завързан 


7 Виж напр. Plutarch, De hide et Osiride, 22-78; ср. T. Hopfner, Plutarch, iiber Isis und 

Osiris II, Prague 1941 (reprinted Darmstadt 1967) Според гл. 79 Озирис е бил безупречен 
и свободен от всякакви асоциации с преходност и смърт. 
8 За „галилеянин” като унизителен термин използван за зилоти и християни по времето 
на Юлиан виж M. Hengel, Die Zeloten, A G J U 1, Leiden-Koln 1976, 57ff. J H. Karpp, 

‘Christennamen’, RACII (1114-1138) 1131. 
9 Целз в Ориген Contra Celsum 4.36: „евреите, които са се свили в ъгъла на Палестина.” 
Ср. 6.78: „И вие, не вярвате ли, че Божият Син е изпратил за евреите в най-странното 
заместничество от всички?” 
10 Не мога да споделя мнението на Х. Кюн (виж библиографията) че Евреи 12:2 не е 
повлияно от негативното oтношение към разпятиео, което е било универсално в 
древността, но най-вече от „библейският Псалтир.” Влиянието на Псалтира и присъдата 
на древността се допълват едно друго. За Евреи 12:2 виж O. Hofius, Der Christushymnus 
Philipper 2.6-11, WUNT 17, 1976, 15.ff. 

11 Anthologia Latina 415.23f: 

Noxius in/ami districtus stipite membra 

Sperat et afixaposse redire cruce. 

(престъпникът разпънат на позорния кол се надява да избяга от мястото си на кръста) 

Ср. също Lactantius, Institutiones 4.26.29: въпросът защо Бог не е дал някаква достойна 
смърт (honestum . . . mortis genus) за Исус, „защо чрез позорния начин на наказание, 
който може да се види недостоен дори за един човек, ако той е свободен, макар и 
виновен (cur infami genere supplicii, quod etiam homine liber0 quamuis nocente uideatur 

indignum). Arnobius, Adversus nationes 1.36 прави подобна забележка. 

12 Seneca, Epistulae morales 101.14; cf. Minucius Felix, Octavius 24.6: deus enim ligneus, 

rogi fortasse vel infelicis stipitis portio, suspenditur, caeditur. . . .Зад това вероятно трябва 
да бъде виждана древната римска концепция за arbor infelix принесени на бога на 
отвъдния свят като средство за екзекуция виж по-долу. За „престъпния кол” виж 
London magical papyrus P GM V, 73 (Preisendanz/Henrichs I, p. 184). 
13 Виж многобройните примери в ThLL IV, 1259: Captivi 469; Casina 611; Menaechmi 66, 

849 (abscedat in malam magnam crucem); Poenulus 347 (i dierecte in maxumam malam 



по най-позорен начин” и „екзекутиран срамно14
.” Целз слага тези изрази в 

устата на християните като пародия на вярата, която те изискват: те са 
много подобни на внимателно пресметнатото многословие в записаната 
реч на Цицерон срещу Верес (която никога не била изговорена), в която 
орторът обвинява бившия управител на Сицилия, че е нанесъл 
crudelissimum taeterrimumque supplicium

15
 на един римски гражданин с най-

голяма бързина и без по-нататъшно разследване го е изпълнил веднага. 
Някои по-нататъшни гръцки и римски свидетелства показват, че подобно 
твърдение от важен управник и адвокат както и някои други подобни са 
нещо повече от изолирани „естетически мнения16” – както беше 
предложено наскоро – различни от вижданията на обикновените хора и от 
останалата част на древния свят. Например Йосиф, който като еврейски 
съветник на Тит по времена обсадата на Ерусалим бил свидетел на много 
такива явни уроци, описва разпятието кратко и точно като „най-окаяната 
смърт.” В този контекст са и свидетелствата, че заплахата на римските 
обсадители да разпънат един еврейски затворник накарала целия 
гарнизонът на Махаер да се предаде в замяна на обещанието, че ще си 
заминат свободни17

.  Според Луций на буквата Т била дадено „зло 
значение” поради „злият инструмент” във формата на кръст, който 
тираните издигали, за да „повесват на него хора.” „Миля, че можете да 
накажете Тао единствено като направите от него Т18

.” 


crucem); Persa 352; Rudens 518; Trinummus 598. Простото mala crux е дори още по-често 
срещано. Така преди всичко Плаетус, но виж също Ennius, Annals 11, fr. 4 (Argenio, p. 

114, lines 349f.): malo (sic) cruce, fatur, uti des, Iuppiter. Дори по-ясно в C. Sempronius 
Gracchus: Eo exemplo instituto dignus fuit, qui malo cruce periret  (цитирано от Sextus 
Pompeius Festus, De Significatu Verborum, Mueller, p. 150; Lindsay, p. 136). 
14 Origen, Contra Celsum 6.10: cf. 2.9.68. Achilles Tatius, 2.37.3 говори за Ганимед, който 
е бил грабнат от орел и приличал на разпънат човек. При Ориген, Contra Celsum 6.34 
(cf. 36) Целз свързва по един презрителен начин приковаването на Исус на кръста с 
неговото ниско положение като дърводелец и подиграва християнските думи за 
„дървото на живота” и „възкресението на тялото чрез дървото (на кръста)”: „Коя пияна 
старица раказваща истории, за да приспи малко дете няма да се засрами от 
мърморенето на подобни нелепи неща?” ср. Муниций Феликс, по-горе. 
15 2.5.165: apud te nomen civitatis ne tantum quidem valuisse ut dubitationemaliquam 

(cruets), ut crudelissimi taeterrimique supplicii aliquam parvam moram saltern posset 

adferre. (Че това споменаване на неговото гражданство не е имало особен ефект върху 
вас, така че да ви накара да се замислите или да забавите дори за малко изпълнението 
на най-жестокото и отвратително наказание.) 
16 напр. Х. Кюн. 
17 BJ 7.2028. (въпросът е от 203). Ср. cf. Lucian, Prometheus 4. Той нарича прикованият 
Прометей oltcnorov deafiairdcri. 
18 Iudicium vocalium 12 Понеже те казват, че техните тирани, следвайки неговата фигура 
и подражавйки на неговото издигане оформили дървета в същата форма и разпъвали 
хора на тях; и понеже това е от него историята приема името на този инструмент. 



В разказа за сънят на Артемидор, в който един човек сънува, че лети сред 
птиците последният е тълкуван като зла поличба за престъпниците 
„понеже това носи смъртно наказане за престъпниците, много често чрез 
разпятие19

.” По подобен начин в своята дидактична астрологетична поема 
псевдо-Мането изброява престъпниците, които справедливо трябва да 
очакват разпятие и включва в тях убийците, крадците и измамниците. 
„Наказани с разпънати крайници те виждат кола като своя съдба; те са 
завързани (и) приковани на него с най-горчиво мъчение, зла храна за 
хищните птици и тъжно глозгане за кучетата20

.” 

Доказателствата от 3 век сл. Хр. показват колко широко се е прилагало 
смъртното наказание и употребата на разпъване дори в късната империя; 
нито пък има някаква промяна в отрицателното отношение към разпятието. 
От времето на Плаут, т.е. от 3 век пр. Хр., има доказателства за 
използването на crux като вулгарна подигравка сред нисшите класи. Тя 
може да се намери в устата на робите и проститутките21

 сравнима с furcifer, 

cruciarius или evenpatibulatus
22

. Обидното i in malam maximam crucem по 
този начин означава нещо като: „Дано те разпънат23

.” Вар, съвременника 
на Цицерон, изпозлва обидната дума crux като жива илюстрация за 
неговата етмологична теория: lene est auribus cum dicimus cvoluptas 

asperum cum dicimus ‘crux’… ipsius verbi asperitas cum doloris quern crux 
efficit asperitate concordet (да кажа „удоволствие” е нежно за ухото, но да 
кажа „кръст” е грубо. Грубостта на втората дума е свързана с болката 
причинявана от кръста24

). 

Учените хора по това време смятали, че всеки ще приеме този аргумент. 
Можем да бъдем сигурни, че ужасяващата дума не е звучала по-добре в 
ушите на робите или на чужденците (peregrinus) отколкото на членовете на 
римската аристокрация. Дори гръцките слушатели на Павел едва ли са 
могли да одобрят Xoyos rod aravpovy; още по-малко пък евреите, които 
били виждали римските кръстове издигнати в Палестина, особено когато 
едва ли са можели да забравят думите за проклятието падащо върху всеки 


19 Oneirocriticon 2.68 (Pack, p. 192); подобно Plutarch, Moralia 554 A/B, Anthologia 

Graeca 9.378 (Beckby, III, p. 234) and 9.230 (III, p.658). 
20 Apotelesmatica 4.i98ff. (Koechly, p. 69). 
21 Виж  ThLL IV, 1259; Plautus, Aularia 522; Bacchides 584; Casina416 (conj. Camerarius); 
Persa 795; Terence, Eunuch 383; Petronius, Satyricon 126.9; cf. 58.2. 
22 Cruciarius: ThLL IV, 1218: Seneca the Elder, Controversiae 7.6.2f., 6; Apuleius, 

Metamorphoses 10.7.5, e t c ; cf. Isidore of Seville, Etymologiae 10.481: „човек достоен за 
кръста” (cruciarius eo quod sit cruce dignus). Patibulatus: Plautus, Mostellaria 53; cf. 
Apuleius, Metamorphoses 4.10.4. 
23 3 ThLL IV, I258f.: Plautus, Asinaria 940; Bacchides 902; Casina 93, 641, 977; Curculio 

611, 693; Menaechmi 915, 1017; Mostellaria 1133; Poenulus 271,495, 511,789,1309 etc. 
24 De lingua latina quae supersunt, ed. Goetz/Schoell, p. 239. 



окачен на дърво (Второзаконие 21:23). Един разпънат месия, Божий Син 
или Бог изглеждал като противоречие за всеки евреин, грък, римлянин или 
варварин призован да вярва в едно такова твърдение и със сигурност би 
бил смятан за отблъскващ и глупав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЕТИЗМА КАТО НАЧИН ЗА ПРЕМАХВАНЕ „ГЛУПОСТТА” НА 
КРЪСТА 

Със своя парадоксален контраст между божествената природа на 

предсъществуващия Божий Син и неговата срамна смърт на кръста 
посланието на първите християни разбивало всички аналогии и паралели 
на христологията, които можели да бъдат направени както от 
политеистичната така и от монотестичната философия. Имаме точки на 
съприкосновение относно концепции като прославяне, възнесение и дори 
възкресение. Но страданието на Бога скоро трябвало да бъде представено 
единствено като симулация, последвана бързо от наказанието на хората, 
които били толкова начестиви, че да го причинят. Добър пример за това са 
някои истории за богът Дионисий, съдбата на Ликург, която вече беше 
спомената, неговият късмет сред пиратите25

 или описанието на неговия 
плен от Пент в Bacchae

26
. Думите на Прометей в Есхил: „Виж какво 

пострадах аз, бог, от ръцете на боговете” са изключение, което 
потвърждава правилото. Така основната тема в христологията, 
унизителната и позорна смърт на предсъществуващия изкупител, 
представена в първия химн във Филипяни 2:6-11 е неясна, а не разбираема 
по отношение на един езически предхристиянски изкупителен мит 27. По-

конкретно гностическия „докетизъм,” който се разделил със скандала на 
смъртта на Исус на кръста в полза на безчувствеността на бога на 
философите показва, че гностическите системи са вторични опити за едно 
„силно елинизиране” на християнското кредо т.е. необходимо следствие от 

едно популярно философско влияние. 

В гръко-римския свят често срещаме идеята, че лоши неща не трябва да 
бъдат приписвани на почитаните божества или на полу-боговете, а 

25 Homeric hymns 7.12ff „Те се опитали да го вържат с груби въжета, но въжетата не 
могли да го задържат и върбовите пръчки попадали твърде далеч от ръцете и краката 
му.” Химнът е от късния елинистичен период. 

26 Euripides, Bacchae sisff.: Богът не трябва да страда и Пент трябва да се покае за своето 
арогантно желание да върже един бог. Ср. 61.4ff 

Дионисий: Предадох се лесно и без трудности. 

Корий: Не върза ли Пон ръцете ти с въжета и вериги? 

Дионисий: Той беше тук и аз го презрях. Мислейки, че ме връзва той нито ме докосна 
нито ме хвана, но преследваше една фантазия. 

 
27 M. Hengel, The Son of God, 1976, 33fT.; on Phil.2.6ff. виж и  O. Hofius, Der Chris 

tushymnus Philipper 2,6-11, WUNT 17,1976. 



единствено на техните заместници. Така Иксон, възпламенен от любов към 
Хера, съпругата на Зевс, не прегръща самата богиня, а един облак приел 
нейната форма – и за наказание за своята злина е вързан за колелото на 
слънцето28. Елена, дъщерята на Зевс и Леда, била пренесена от Хермес в 
Египет където останала в безопасност до завладяването на Троя, а Парис 
притежавал една „празна измама”, нейният призрак „направен от небесен 
етер” от Хера, която не искала да му я даде. Нея той довел в прелюбодейна 
връзка в Троя29. Според Fasti (3.70f) на Овидий богинята Веста пренесла 
Цезар, нейният свещеник, в небесната зала на Юпитер точно преди 
неговото убийство и оръжията на убийците проболи само един фантом30

. 

За Целз или за неговите еврейски авторитети Исус трябвало да покаже 

Своята божественост като бъде пренесен или по време на залавянето или 
след това, от кръста31

. 

Настоящото течение в егзегетката свързано с христологията се отдалечава 
от едностранчивата ориентация и клопките на гностицизма към един 
конкретен проблем в богословието на Павел на кръста и това трябва да 
бъде приветствано понеже тук ние се срещаме със задължителните 
характеристики на павловата проповед. Всъщност тук ние имаме 
богословския център на самия Нов Завет, който е основан върху 
представителната смърт на Месията Исус, един факт, който не може да 
бъде разтворен в никакъв древен или модерен докетизъм. Важно е да не 
замъгляваме острите контури на павловите забележки за кръста на Исус 
като ги включваме в едно несигурно или хипотетично „богословие на 
кръста,” за което се предполага, че се простир назад до Юстин, гностиците 
от 2 век сл. Хр. и апокрифните Деяния на апостолите32. По-късните 

28 Виж Weizsacker, Roscher II, 1, 766ff.; Waser, PWX, 2, i373ff. 
29 Euripides, Helena 3iff.; cf. Electra 1283; също Bethe, PW VII, 2.2833fF. Можем да 
видим човек пренесен от бог и заменен с образ още при Омир Iliad 5,31 iff., 344ff., 

445ff., 449ff където Еней е избавен от майка си Афродита и Аполон. За Херкулес виж 
Одисея 11.60ff 
30 Виж E. Bickerman, ‘Consecratio’, в Le culte des souverains dans VEmpire romain, 

Entretiens sur Pantiquite classique 19, Vandoeuvres-Geneve 1973, (1-25)Този начин за 
пренасяне на Цезар изглежда същия като на неговият предшественик Еней. (Аз сам 
пренесох човекът и не оставих нищо освен неговият фантом. Това, което опита мечът 
беше единствено сянката на Цезар. Той беше пренесен на небето и видя залата на 
Юпитер и във великият Форум имаше храм посветен за него.) 
31 Origen, Contra Cehum 2.68 „Но ако наистина е бил толкова велик той трябвало, за да 
изяви своята божественост внезапно да изчезне от кръста.” 
32 Тази опасност може да бъде видяна в описанието дадено от Х. У. Кюн. След нещо, 
което аз смятам, че поставя под въпрос, дискусията за разпятието в древността (3-11) 

той веднага продължава с ролята на кръста в християнския гностицизъм и достига до 
Павел едва накрая. Голямото разнообразие от спекулативни гностически 
интерпретации на кръста (виж Foerster etc. (ed.), Gnosis I, ET London 1972; II, 1974; 



интерпретации на кръста, които могат да бъдат проследени от Игнатий и 
по-нататък в симовлно-алеорични или космични термини имат малко общо 
с павловото Xoyos rod oravpov. Когато Павел започва своята мисионерска 
дейност християнството не е това, което става по-късно по времето на 
Плиний Младши или Юстин Мъченик; то все още е една напълно 
непозната еврейска секта в Палестина и в съседните райони на Сирия. 
Минали са само няколко години от смъртта на нейния основател, личните 
спомени за това какво се е случило преди и след това все още са били живи 
в общността. 1 Коринтяни 11:23 и сл.; 15:3и сл. (особено ст. 6) показват, че 
дори Павел е бил донякъде наясно с това независимо от неговата 
„дистанция” от традицията на Исус33

.  Всеки, който се опитва да отрече 
напълно павловото посвещение на една земна фигура на разпънатия Исус 
го превръща в докетистки богослов. 

Все пак в същото време това означава, че за Павел и за неговите 
съвременници кръстът на Исус не е бил дидактичен, символен или 
спекулативен елемент, а един много специфичен и твърде отблъскващ 
въпрос, който поставял бреме върху най-ранната хритиянска мисионерска 
проповед. Не е за учудване, че младата общност в Коринт търсела начин да 
избяга от разпънатия Христос в един ентусиазиран живот на Духа, 
наслада в небесните откровения и увереност в спасението свързано с 
мистика и тайнства34. Когато в лицето на това Павел посочва на 


index II, 327 s.v. ‘Cross’) рязко контрастират както с Павел така и с описанията в 
синоптичните евангелия и дори с това в евангелието от Йоан. Във връзка с въпроса за 
значението на кръста в най-ранното християнство е най-добре да използваме тези 
интерпретации като контраст. Освен това никой не е твърдял, че е имало някакъв вид 
единно „ранно-християнско богословие на кръста” през 1 и 2 век сл. Хр. По-късните 
тълкуванмия имат изцяло апологетично значение; те са исторически ориентирани и 
поставяни под въпрос отговори на укорите за „глупостта” на кръста. Виж Юстин 1 
Апология 55. За множетсвото апологетични възможности виж H. Rahner, Greek Myths 

and Christian Mystery, London 1962, pp-46ff. and Index, p. 392, s.v. ‘Cross’; also G. Q. 
Reijners. 
33 Това не е било толова цялостно и радикално както обикновено се предполага днес. 
Именно поради скандалът на кръста не е било лесно да бъдеш мисионер в древния свят 
проповядващ един разпънат Месия и Божий Син без да кажеш нещо за дейността и 
смъртта на този човек. Освен това една нужда от информация е фундаментална 
човешка характеристика особено във връзка с едно ново и революционно послание.  
Павел е проповядвал на хора, които са били жадни за информация, не на камъни! P. O.  
Moe, Paulus und die evangelische Geschichte, Leipzig 1912 още преди много време е казал 
това, което трябва да се каже по въпроса. Разбира се, други, като Петър и свъраните с 
него мисионерите са имали да кажат за Иус много повече от Павел: това е причинило 
някои проблеми в мисията на Павел. 
34 Време е да спрем да говорим за „гностицизъм в Коринт.” Случилото се в общността 
няма нужда да бъде обяснявано чрез едно изцяло погрешно предположение свързано с 
конкурентна гностическа мисия. Такава никога не е съществувала освен в умовете на 



създадената от него общност, че неговото проповядване на разпънатия 
Месия е един религиозен „камък за препъване” за евреите и „лудост” за 
гръцките му слушатели ние чуваме изповед за не по-малко от 20 години 
опитност на най-големия християнски мисионер, който често не е жънал 
повече от подигравки и горчиво отхвърляне на своето послание за Исус 
Христос умрял със смъртта на престъпник нa срамното дърво. Това 
негативно приемане на павловото богословие на кръста продължило в 
анти-християнската полемика на древния свят. Уолтър Бауер е съвсем прав 
в бележките, с които завършва своето описание на страданията на Исус 
Христос поддържани от еврейските и езическите противници на 
християните: 

„Враговете на християнството винаги са се позовавали на 
забележителността на смъртта на Исус с голямо ударение и злобно 
удоволствие. Бог или Божий Син умиращ на кръст! Това е било 
достатъчно, за да презрат новата религия35

.” 

Добра илюстрация на това е известната карикатура на разпъната фигура с 
магарешка глава от Палатин с надпис: „Алексимен се покалня на бога.” Не 
може да има съмнение, че това е анти-християнска пародия на разпънатия 
Исус. Магарешката глава не е указание за някакъв вид гностическо 
поклонение на Сет, а за еврейския произход на християнската вяра. Една 
от обичайните теми на древната анти-еврейска полемика била, че евреите 
се покланят в храма си на магаре36

. 


някои тълкуватели. Случилото се в Коринт лесно може да бъде обяснено чрез 
еленистичната (и еврейската) среда на това гръцко пристанище и метрополис. 
35 Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen, Tubingen 1909 
(преиздадена 1967), 477. ср. 476: „Как биха могли те да избягнат неговите страдания и 

смърт? Тук, ако изобщо някъде, техните опоненти са били в състояние да излеят най-

унищожителна критика. Исус е бил осъден и екзекутиран  не като невинен човек, като 
един нов Сократ. Точно обратното, той е бил обвинен като престъпник, намерен за 
виновен, осъден и предаден на смърт.” 
36 Обвинението за поклонние на магаре е било повдигнато не по-късно от 200 пр. Хр. от 
Манасий от Патара. Виж M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism I, 

Jerusalem 1974,97ff. 



 

По-малко известна е друга карикатура на една керемида, която идва от 
първата половина на 4 век сл. Хр. и показва човек носещ кръст. Тя е 
открита в Орозвар, Унгария, древна Герулата в провинцията Панония. 
Фигурата влачи римски кръст и езикът й е изплезен под неговата тежест. 
К. Саги вижда това като „интересно свидетелство за реакциите срещу 
християните, които малко по малко оформят една обща позиция паралелна 
с консолидацията на едноличното управление на Константин Велики37

.” 

Тук езичникът нарисувал картината също се е фокусирал в осмиване на 
основната точка на противоречие срещу новата религия. 

Отделено от конкретната смърт на Исус на кръста павловото „кръстно 
дърво” би се превърнало в неясна и неразбираема спекулация. Поне по 
отношение на Павел ние трябва да предизвикаме твърдението направено 
от най-скорошното изследване на предмета, че „няма директен път от 
историческия кръст до богословското говорене за „кръста38

.” Това, което 

37 K. Sagi, ‘Darstellung des altchristlichen Kreuzes auf einem romischen ZiegeP, Acta 

Antiqua 16, 1968, (391-400) 400 and pi. 5. 
38 H.W. Kuhn (see bibliography), 29. 



прави павловата проповед обидна е „словото на кръста,” факта, че в него 
апостолът тълкува смъртта на Исус от Назарет т.е. на един конкретен чоек, 
на кръста като смъртта на въплътения Божий Син и Kyrios, проповядвайки 
това като есхатологично събитие на спасение на всички хора. Дори 
собственото страдане на апостола трябва да бъде разбирано изцяло в 
сянката на това историческо уникално събитие (виж Римляни 6:10). Срамът 
и презрението, които апостолът трябва да понесе са осветени и обяснени от 
факта на срамната смърт на Исус на кръста. Те не могат да бъдат разделени 
от него и да бъдат тълкувани самостоятелно. Това, което Павел казва в 1 
Коринтяни 1:17-24 може да бъде разбрано единствено в тази светлина. 

Следователно за Павел думата със сигурност не се е превърнала 
единствено в прост „богословски шифър.” Всяко подобно твърдение 
просто показва слабата връзка на съвременната егзегетика с реалността и 
нейния блудкав и аисторичен характер. С други думи голямата обида в 
„инструмента на екзекуцията на Исус” все още може да бъде намерена в 
проповедта на Павел. 

Така ние можем много добре да разберем как в псевдо-научните 
популярни платонически аргументи използвани в гностицизма този 
скандал, който дълбоко е засягал както религиозната така и философската 
мисъл в древността, е бил елиминиран от теорията, че Божият Син само е 
изглеждал разпънат. В действителност Той изобщо не е страдал. Ние 
можем да видим колко лесно дори ортодоксалните апологети тук срещат 
затруднения като например сложният аргумент на Муниций Феликс в 
Октавий, който беше описан по-горе. В противовес на това поклонението 
остава правилното място за публична изповед на скандалния парадокс на 
разпятието. Това е ясно не само от най-ранните химни за Христос, но също 
така и от омилията на Мелито „За страстите” където то е изразено в 
обработена реторична форма39

: 

„Този, който окачва земята (на мястото й) виси там, който е закачил небето 
е закачен там, който е поставил всички неща е поставен на дървото, 
Господарят е унизен, Бог е убит, царят на Израел е посечен от ръката на 
израилтяни. О, странно убийство, странно престъпление! Господарят е 
третиран по невиждан начин, тялото Му е голо и дори не е счетено 
достойно за покриване, така че (голотата) да не се вижда. Затова 
светлината (от небето) преминава и денят угасва, за да може да скрие Този, 
който е съблечен върху кръста.” 

 


39 g6f.; cf. O. Perler, Meliton de Sardes, Sur la Pdque, Source Chretiennes 123, 1966,194f. 



РАЗПЯТИЕТО КАТО ВАРВАРСКА ФОРМА НА КРАЙНО 

ЖЕСТОКА ЕКЗЕКУЦИЯ  

Приведените досега примери представляваха опит да се покаже, че за 
хората от древния свят, гърци, римляни, варвари и евреи, кръста не е бил 
нещо, което е без значение, смърт не по-различна от всяка друга. Той е бил 
нещо изключително отблъскващо, неприлично, в същинския смисъл на 
думата. На следващите страници ще направим един по-нататъшен опит да 
покажем в повече детайли отношението в древния свят към разпятието. 

Като правило книгите изследващи въпроса казват, че разпятието е 
започнало да се практикува от персийците. Това е вярно доколкото ние 
намираме множество споменавания за разпятието като форма на екзекуция 
сред персийците при Херодот и това е допълнено от по-късни 
доказателства от Ктесий40. Все пак според древните източници разпятието 
е било виждано като начин на екзекуция използван най-вече от варварите41

 

в това число от индийцит42, асирийците43, скитите44
 и таурианците45. То е 

било използвано от келтите, които според Посидоний по този начин 
принасяли своите престъпници като жертва на боговете46

 и по-късно от 



40 Herodotus 1.128.2; 3.125.3; 3.132.2; 3.159.1: Дарий разпънал 3000 жители на Вавилон; 
4.43.2, 7; 6.30.1; 7.194.1-2; Thucydides 1.110.1; също Ctesias (според Фотий) FGH6SS F 

14.39: Аместрис „разпъва” езическия узурпатор Инар на три кръста (вероятно на кол е 
бил набит неговият труп). 

F 14.45: „ Аместрис разпъна Кауниан Алкид;” заради начина, по който се отнесъл към 
трупа на младия Кир виж  Xenophon, Anabasis 3.1.17, и Plutarch, Artaxerxes 17.5; поради 
това Парисат, кралицата майка, заповяда офцерът, който беше обезчестил тялото на 
Кир да бъде одран и разпънат, Ctesias F 16.66. Cf. Ezra 6.11 и Hainan’s cross, Esther 5.14; 

7-9f. 

41 Това вече е било забелязано от Юстус Липсий, De Cruce, Amsterdam 1670, 47ff.: Book 
I ch.XI is озаглавена ‘Apud plerasque gentium cruces fere usitatas” 
42 Виж заплашителното писмо на индийския цар Стабробат до Семирамис: Diodorus 
Siculus, Bibliotheke 2.18.1. 
43 Асирийският цар Нин разпънал мидийския цар Фарн: Сарданапул станал цар и 
разпънал храбрият Гохе. Разбира се тези сведения нямат историческа стойност. За една 
по-стара форма на екзекуция виж набиването на кол сред асирийците  ANEP 362, 368 
44 Кир е разпънат от скитите:   Diodorus Siculus, 2.44.2; ср. Justin, Epitome 2.5.6; 

Tertullian, Adversus Marcionem 1.1.3: ‘the crosses of the Caucasus’ (crucibus Caucasorum). 
45 Euripides, Iphigenia in Tauris 1429-50: Цар Таос пожела чужденецът да бъде хвърлен 
от скала или издигнат на кол (или набит). 
46 Diodorus Siculus 5.32.6: KCU rrepi rds Ovalas И те са чудовищно нечестиви в своите 
жертвоприношения понеже рапъват злодейците на своите богове. 



германците47
 и британците48, които може да са го заимствали от римляните 

и да са го съчетали със собствените си форми на наказание. Накрая то е 
било използвано от нумидийците и особено от картагенците, които може 
да са хората, от които римляните са го научили49. Първоначално 
разпятието не е било типично гръцко наказание макар гърците са имали 
подобни форми на екзекуция и наказание и малко по малко са възприели 
разпятието. Както гръцките така и римските историци поставят ударение 
върху варварските разпятия и омаловажават собствената си употреба на 
тази форма на екзекуция. Митридат50, върховния враг на Рим, и двамата 
царе на Трейс, злият Диегил и неговият син Зиселим, който бил дори още 
по-лош, са цитирани като различни примери в елинитичния период51

. 

Един конкретен проблем възниква от факта, че формата на разпятието 
варира значително. Преди всичко не винаги имаме ясно разграничение 
между разпъването на жертвата  докато тя все още е жива и излагането на 
трупа на някой, който е бил екзекутиран по различен начин. И в двата 
случая това означавало най-голямо опозоряване на жертвата. Общото и в 
двата случая е било, че жертвата – жива или мъртва – била или 
приковавана с гвоздеи или завързвана за кол. Текстовете не винаги 
показват ясно дали е използвана кръстообразна форма. Например 
Поликрат от Самос, най-известният пример от древността, не бил разпънат 
в стриктния смисъл на думата; той е бил примамен от сатрапа Ороитес на 
персийска територия, умъртвен по неизразимо (жесток) начин и тялото му 
поставено на кол (Herodotus, History 3.125.3) Все пак по-късната традиция 
го представя като прототип на разпъната жертва, чиято съдба представлява 
внезапна промяна от най-доброто към крайно нещастие52. Според Херодот 

47 Tacitus, Annals 1.61.4; 4.72.3, но ср.. Germania 12.1: proditores et transfugas arboribus 

suspendunt (те бесят изменниците и дезартьорите на дървета). Виж също Dio Cassius 
54.20.4; Florus, Epitome 2.30 = 4.12.24. 
48 Tacitus, Annals 14.33.2: sed caedes patibula, ignes crucesy tamquam reddituri suppliciumy 

et praerepta interim idtione} festinabant (те побързаха с избиването и с бесилките, с 
огньове и кръстове, като че ли беше дошъл денят на отплатата, но едва след като 
отплатата беше дошла междувременно)  Cf. Dio Cassius 62. 7.2 and 11.4. 

49 Numidians: Sallust, Bellum Iugurthinum 14.15; Caesar, Bellum Africum 66. Carthaginians: 

Polybius 1.11.5; 24.6; 794f.; 86.4; Diodorus Siculus 25.5.2; 10.2; 26.23.1; Livy 22.13.9; 

28.37.2; 38.48.13; Valerius Maximus 2.7 ext. 1: Justin, Epitome 18.7.15; Silius Italicus, 

Punica 1.181; 2.435f. 

50 Appian, Mithridatic Wars 97; cf. Valerius Maximus 9.2, ext. 3. 
51 Diodorus Siculus 33.15.1: 34/35.12.1: набиване на кол е определено за бащата и 
разпъване за сина. 

52 Cicero, De finibus 5.92; Valerius Maximus 6.9 ext. 2; Fronto, Epistula de bello Parthico 

(van den Hout I, pp.2o8f.); Lucian, Charon 14; Dio Chrysostom, Oratio 17 (67). 15; ср. също 



атинският генерал Ксантип екзекутирал сатрапа Артейкт за религиозно 
провинение на същото място където Ксеркс изградил мост над Хелеспонт: 
„Приковаха го на дъската и го окачиха. И убиха с камъни синът на Артейкт 
пред очите му53

.”  Имаме твърде малко по-детайлни екзекуции и те са 
единствено от римско време; всъщност описанията в евангелията са най-

детайлните от всички. Никой древен автор не желае да се занимава за 
твърде дълго с жестоката процедура. 

Дори в Римската империя където може да се каже, че е съществувала 
някаква „норма” за начина на екзекуция (тя е включвала първоначално 
бичуване и жертвата често носела гредата към мястото на екзекуцията 
където била приковавана към нея с разперени ръце, издигната и седнала на 
малка дървена седалка54) формата на екзекция е можела да варира 
значително: разпятието било една наказание, в което на каприза и садизма 
на екзекуторите е била давана пълна свобода. Следователно всички опити 
да се даде съвършено описание на разпятието с археологически термини са 
напразни и за екзекуторите съществували твърде много различни 
възможности. Свидетелството на Сенека говори само за себе си:  

„Виждам кръстове, не само един вид, но направени по многжество различи 
начини: някои от жертвите им разпънати надолу с главата; някои 
приковани през интимните си части; някои с разперени ръце на бесилката. 
(Video istic cruces, non unius quidem generis, sed aliter ab aliisfabricatas: 

capite quidam conuersos in t err am suspendere, alii per obscena stipitem 

egerunt, alii brachia patibulo explicuerunt)
55

 

При Йосиф имаме описание на очевидец за съдбата на еврейските 
бежанци, опитващи се да избягат от обкръжения Ерусалим:  


интерпретацията във Philo, De providentia fr. 2.24f., following Eusebius, Praeparatio 

Evangelica 8.14.24-5 (Mras, GCS 43.1, pp.468f.), и американската версия 2.25: чрез което 
той посрещна жестоката си съдба”. За Филон неговото разпъване е най-голямото 
наказание за злия м у живот. 

53 Herodotus 9.120, cf. 7.33. I. Barkan (see bibliography), 691 предполага наличието на 
‘apotympanismos’. 
54 За sedile виж H. Fulda, i49ff.; за приковаването, J . Blinzler, 375ff. (ET 2645).  
55 Dialogue 6 (De consolatione ad Marciam) 20.3; ср. Martyria Petri et Pauli 60 (Lipsius I, 

p. 170). Y. Yadin, ‘Epigraphy” вярва, че епиграфското и анатомичното доказателство 
трябва да ни накарат да предполагаме, че разпънатата фигура открита в Ерусалим  е 
била разпъната надолу с главата на кръста. За „заплюването” на жертвата като вариация 
виж стр.  69 n. 1 below. Apuleius, Metamorphoses 8.22.4f., описва друг вид мъчение. Ср. 
Suidae Lexicon (Adler III, p. 223.1 off.) s.v. Kvfavcs: една бавна смърт на прът подобен на 
разпятие. 



”Когато бяха залавяни (от римляните) те бяха принудени да се защитават, 
след което вече беше късно да искат каквато и да е милост. Така те бяха 
бичувани и мъчени с всякакви мъчения преди да умрат и след това бяха 
разпъвани пред стените на града. Тит ги съжаляваше, но тъй като техния 
брой  – оклоло 500 на ден – беше твърде голям както да рискува да ги 
пусне така и да ги задържи под стража той позволи на войниците си да 
правят каквото искат като се надяваше, че ужасяващата гледка на 
безбройните кръстове може да накара обкръжените да се предадат. Така 
войниците водени от гняв и омраза вземаха заловените, приковаваха ги в 
различни пози към кръстовете като им се подиграваха и техният брой беше 
толкова голям, че нямаше достатъчно място за кръстовете и достатъчно 
кръстове за телата56

.” 

Същото вероятно се е случило по пряка заповед на императора по времето 
на първото гонение срещу християните от Нерон в Рим. Вероятно това е 
начинът, по който трябва да се разбира известният и спорен пасаж от 
Тацит, Анали 15.44.4:  

„И друга подигравка съпътстваше техния край: те бяха загръщани с кожи 
на диви животни и разкъсвани до смърт от кучета или бяха окачвани на 
кръстове и когато дневната светлина намалееше бяха запалвани, за да 
служат за светила през нощта.” 

С други думи aut crucibus adfixi atque flammati не трябва да бъде 
отхвърляно като добавка: по-скоро разпятието е било основното наказание, 
към което е било добавено addita ludibria

57
. Дио Касий потвърждава 

жестоките привички на Нерон в разпятието – макар, разбира се, да не 
споменава християните, за които той мълчи в своята творба (63.13.2).  

Ние вече научихме от платоновия Горгий, че разпъването на престъпници 
често било придружавано от различни мъчения. Там Пол се опитва да 
обори Сократ чрез един особено ужасяващ пример, който все пак вероятно 
се основава на политическите реалности на времето: „Ако човек е хванат в 


56 Josephus, BJ 5.449-51. За масовите разпъвания в Юдея виж също  BJ 2.75 (Antiquitates 

17.295): Varus before Jerusalem 4 BC; cf. also 2.241: разятие за всички заловени юдеи от 
Куман; според Antiquitates 20.129 галвните виновници сред самаряните и евреите били 
разпънати. Ср. BJ 2.253: Феликс разпънал голям брой „разбойници”; 2.306, 308: 

разпятия от Флор в Ерусалим. Един евресйки затворник в Йотапата (3.321) 77750; 
TT&OCLV (Маакр и изтезаван с всякакви изтезания и преминал през огън той не казал 
на врага нищо за тези вътреи бил разпънат присмивайки се на смъртта). 5.289: Тит 
имаше еди евреин заловен по време на нападението когото разпъна срещу  стените. 
57 Виж също Koestermann, op. cit. (p. 3 n.3 above), 257, следвайки Capocci, който 
предлага описания подобни на тези на Йосиф, BJ 5.451, или Филон, In Flaccum 72.85. За 
богатия арсенал от подобни зверства виж Seneca, Dialogue 5 ( = De ira 3) 3.6. 



криминален заговор, че цели да направи себе си тиранин и след като е 
сложен на инструмента за мъчение и е осакатен и очите му са избодени и 
след като сам е страдал и е видял жена си и децата си да страдат и е 
понесъл много други ужасяващи неща накрая е разпънат или изгорен   с 
насмолена дреха няма ли да бъде щастлив той ако е избягнал ареста, 
установил е себе си като тиранин и е изживял остатъка от живота си като 
суверен правейки каквото му е угодно, ставайки обект на завист и 
благоразположение от страна на своите и чуждите58

?” 

Сократ отхвърля алтернативата като лъжлива „понеже от две нещастни 
създания едното не може да бъде по-щастливо,” макар че продължава и 
казва, че този, който е тиранин е по-окаян от този, който е умрял в мъчения 
– един отговор, който предизвиква презрителен смях от неговия 
противник. 

Платон отново повдига въпроса в известният пример за невинният 
страдалец в своята известна Република, но сега го прилага по обратния 
начин, което придава на аргумента му пророческа настойчивост. Глаукон 
сравнява напълно поквареният човек с напълно праведния. Чрез своята 
измама и липса на скрупули неправедния ще получи власт и богатства и 
заедно с тях вид на пълна чистота докато напълно праведния ще бъде 
гледан и третиран като несправедлив и накрая – тук Глаукон се извинява за 
яркостта на реализма на своя език – ще бъде измъчван до смърт: 
„Праведният ще бъде бичуван, измъчван, окован, ослепен и накрая, след 
голямо страдание, ще бъде набит на кол и така ще научи урока си, че не да 
бъдеш, а да изглеждаш праведен трябва да бъде търсено.” 

Платон гледа на Сократ като на пример за напълно праведен човек, който 
не се грижи за мнението на своите съграждани. Следователно още по-

удивително е, че в контраст с „хуманната” екзекуция на Сократ той вижда 
праведния човек убит по изцяло варварски начин, което е било търде 
необичайно за обикновените атински граждани. Забележително е, че един 
християнски писател – а именно Климент Александрийски и авторът на 
 Acta Apollonii - са първите, които отново подемат темата за разпънатия 
праведник на Платон. Макар други древни автори вероятно го споменават 
завоалирано  – с изключение на Луциан – те избягват всяко споменаване на 
разпятието, което е обидно за тях59. Когато в по-късно време Демостен 

58 Philo. In Flaccum 72: след всички предишни мъчения последното и крайно наказание 
бил кръста. ср. Eusebius, Historia Ecclesiae 3.32.6: KOX  Той бил изтезаван в 
продължение на много дни и била издадена заповед да бъде разпънат. 
59 Платон вероятно има в предвид една особено жестока форма на ‘apotympanismos’. За 
християнските интерпретации след Acta Apollonii 39f. and Clement of Alexandria, 

Stromateis 5.io8.2f.; 4.52.if., виж E. Benz, 3 iff. Алюзии за праведник страдащ без 
разпятие се намират в Максим Тирски, Dialexeis 12.10 (Hobein, pp. I 5 6 f . ) ; Cicero, De 



защитавайки се срещу обвинение в убийство (Oratio 21.105, against 

Meidias) описва „да бъдеш прикован” като най-лошата форма на екзекуция 
ние трябва да приемем, че разпъването или подобни форми на екзекуция са 
били изцяло чужди дори на гърците. 

Комбинацията на разпъване и предшестващите го мъчения също така е 
била обичайна сред картагенците и много подобна на „обичайния” ред на 
екзекуцията практикувана от римляните; поне бичуването е било 
практикувано преди екзекуцията60. Все пак мъчението, което е 
предшествало разпъването вероятно е помагало да се съкрати 
действителното мъчение на разпятието, което е било причинявано преди 
всичко от продължителността на страданието. Един по-късен текст 
изрично казва, че окачването на бесилката (furca), което постепенно е 
заменило разпъването след времето на Контантин и по-късите християнски 
императори от 4 век нататък е било като цяло по-хуманно наказание:  

„Но обесването е по-малко наказание от кръста. Понеже бесилката убива 
жертвата веднага докато кръста измъчва за дълго време тези, които са 
приковани към него61

.” 


republica 3.27, следвайки Carneades; cf. Seneca, Dialogue 2 (De constantia sapientis) 15.1. 

H. Hommel, ‘Die Satorformel und ihr Ursprung’, ThViat 1952, (108-180) 124-33, допълва и 
поправя Бентц, псочвайки македонския паралел. Доста изненадващо, доста рядката 
дума се среща единствено в църковните отци с явна връзка с Платон, виж Eusebius, 
Praeparatio Evangelica 12.10.4; Theodoret, Graecarum Affectionum CuratioS (PG 83,1012).
60 Виж J . Blinzler, 32iff. (ET 222ff.), който сочи към to Digest 48.19.8.3, според когото 
много хора дори са умирали по време на мъченията. Ср. Dionysius of Halicarnassus, 
Antiquitates Romanae 5.51.3: след като бяха изтезавани с камшици и мъчения всички 
бяха разпънати, и 7.69.if.: Diodorus Siculus 18.16.3, see p. 74 n. 15 below. Нерон бил 
бичуван като смъртно наказание more maiorum (Suetonius, Nero 49.2): nudi hominis 

cervicem inseri furcaef corpus virgis ad necem caedi (престъпникът бил събличан, 
завързван с гръб към тълпата и след това бит до смърт с пръчки. Според сагата това се е 
случвало публично от времето на цар Терконий Супърб: Dio Cassius 2, fr. 11.6; 

жертвите били завързвани голи за стълб пред очите на своите съграждани и бити до 
смърт (Boissevain I, p. 27). Служителят на Сципион Африкански постъпил по този 
начин в Испания, за да запази военната дисциплина  (Dio Cassius 16 следвайки Zonaras 

9.10.8 [I, p.251]), и C. F. Fimbrias използван за наказание в Македония във войната с 
Митридат (Dio Cassius 30-35  fr. 104.6 [I, p. 348]); последният цар на хасмонеите 
Антигон е бил унижен по този начин през 38 пр. Хр. и след това екзекутиран с брадва 
„което никой друг цар не е понасял от римляните” (Dio Cassius 49.22.6). ср. M. 
Fuhrmann, ‘Verbera’, PW Suppl. IX (1589-97) 159off. За комбинация на бичуване и 
разпятие виж Livy 22.13.9; 28.37.3: laceratosque verberibus cruci adfigi iussit (след като 
бяха бити с камшици той заповяда да бъдат повесени на кръстове). 
61 Isidore of Seville, Etymologia 5.27.34 (Lindsay). Apuleius, Metamorphoses 8.22.5, се 
приближава до разпятието: един роб е повесен на дърво и бавно измъчван до смърт (per 

longi temporis cruciatum). Виж Fulda, iisf. 



Следвайки Ливий (30.43.13) Валерий Максимус (2.7.12) казва, че старият 
Сципион наказвал римските дезертьори в края на втората пуническа война 
по-сурово отколкото латинските съюзници: той разпъвал първите като 
ренегати и предатели, но обезглавявал последните като изменили 
съюзници. 

В писмо 101 към Луцилий, Сенека представя една духовита защита срещу 
Маекан за възможността за самоубийство като последен начин за 
освобождение от непоносимо страдание. В стихотворна форма Маекан 
сравнява болестта и тъгата на старостта със страданието на разпънат човек; 
все пак той е решен да се държи за живота на всяка цена: 

Debilemfacito manuy debilempede coxo. 

Tuber adstrue gibberum, lubricos quote dentes; 

Vita dum super est, benest; hanc mihi, ml acuta 

Sisedeam cruce, sustine. 

За Сенека от една страна един живот, който може да бъде сравнен с 
мъчението от висенето на кръста само с една дъска, която да подкрепя 
тялото и в който единствената утеха е изходът на екзекуцията, смъртта, 
вече не заслужава да се живее:  

„Заслужава ли си докато висиш на собствените си рани и окачен на кол, да 
бавиш нещо, което е утеха за страдането, краят на наказанието?” (Est tanti 

vulnus suum premere et patibulo pendere districtum, dum differ at id, quod est 

in malis optimum, suppliciifinem?) 

Един дълъг процес на умиране повече не заслужава името „живот.” Следва 
едно описание на постепенното изтощение на жертвата на кръста, което е 
уникално за древната литература:  

„Може ли да се намери някой, който би предпочел да виси в болки 
умивайки член по член или да губи капка по капка живота си вместо да 
умре веднъж завинаги? Може ли да се намери човек, който да бъде 
завързан за прокълнатото дърво, задълго боледуващ, вече обезобразен, с 
грозни подутини от ударите по раменете и гърдите, поемащ дъха на 
живота с мъчителна агония? Той има много извинения да умре дори преди 
да бъде издигнат на кръста.” (Invenitur aliquis, qui velit inter supplicia 

tabescere et perire membratim ct totiensper stilicidia emittere animam quam 

semel exhalare? Invenitur\ qui velit adactus ad illud infelix lignum, iam debilis, 

iam pravus et in foedum scapularum ac pectoris tuber elisus, cui multae 



moriendi causae etiam citra crucem fueranty trahere animam tot tormenta 

tracturam?)
62

 

С оглед на доказателствата от античността е неразбираемо как някои  учени 
могат да казват, както направиха наскоро, че разпятието е „по своята 
същност една безкръвна форма на екзекуция63

.” Твърдения от този вид, 
които застават срещу всички исторически доказателства са продиктувани 
от съмнителната тенденция да се начертае разделителна линия между 
новозаветните забележки за кървавата жертвена смърт на Христос и 
павловата theologia crucisy, която все още се ползва с голяма почит. Трябва 
да се отбележе, че в римско време не само е било правило жертвите да се 
приковават с гвоздеи за ръцете и краката64, но и бичуването, което е било 
обичайна част от наказанието е карало кръвта да тече на струи. 
Завързването на жертвата единствено с въжета за кръста оставало 


62 Ср. Dialogue 3 (De ira 1) 2.2: alium in cruce membra diffindere („на друг крайниците му 
бяха разпънат на кръст”), като кулминация в края на едно зловещо изброяване на 
начини на смърт; Dialogue 5 (De ira 3), 3.6: eculei et fidiculae et ergastula et cruces et 

circumdati defossis corporibus ignes . . . uaria poenarum, lacerationes membrorum (колът за 
мъчения, въжето, затворът, кръста и огънят поглъщажи живи телаовени в земята и 
азличните начини на наказания…окъсването на кайници); виж също  Valerius Maximus 
6.9 ext. 5, страховитото описание на разпънатия Поликрат; Cicero, in Pisonem 42: An 

ego, si te et Gabinium cruci suffixos viderem, maiore adficerer laetitia ex corporis vestri 

laceratione quam adficior ex famae? (Или ако бях видял теб и Габин разпънати  на 
кръстове щях ли да чувствам по-голяма радост от разкъсването на телата ви отколкото 
от това на вашата репутация; Apuleius, Metamorphoses 6.32.1: et patibuli cruciatum, cum 

canes et vultures intima protrahent viscera (мъчението на бесилката където кучетата и 
лешоядите ще изядат вътрешностите й ). 
63 E. Brandenburger, 18; cf. id., ‘Kreuz\ TBLNT II, 1, 1969, 826f.: ‘Наистина разпятиео 
е…по своята същност (!) едно безкръвно наказание” В отговор аз мога да се позова на 
Йосиф  19.94. виж също. J . Jeremias, The Eucharistic Words of Jesus, London and New 

York 1966, 223, който излага виждане подобно на това на  Бранденбургер, но от една 
много по-различна перпектива. 
64 Blinzler, 36if., 377ff. (ET 250, 2645); J . W. Hewitt, ‘The Use of Nails in Crucifixion’, 
HTR 25, 1932, 29-45; cf. Inter alia Philo, De posteritate Caini 61; De somniis 2.213; Achilles 

Tatius, 2.37.3; Plutarch, Moralia 499D; Pliny the Elder, Historia Naturalis 28.41, 46; Ps. 

Manetho, Apotelesmatica 4.199; 1.149; Seneca, Dialogue 7 (De vita beata) 19.3; Lucan, De 

Bello Civili 6.543-7; Apuleius, Metamorphoses 3.17.4; Galen, De usu partium 12.11 (Kiihn 

IV, p.45); Artemidorus, Oneirocriticon 2.56; Lucian, Prometheus 1.2; Dialogus deorum 5(1). 

1. При Ксенофонт от Ефес, Ephesiaca 4.23, завързването на кръста е споменато като 
египетски обичай по причини свързани с разказа и следователно като едно изключение; 
но виж Chariton 4.3.6: героят не трябва да бъде наранен при разпъването. Виж също 
откритието на един скелет на разпънат човек в Ерусалим, при който гвоздеите все още 
са в краката му:  N. Haas, ‘Anthropological Observations on the Skeletal Remains from 
Giv’at ha-Mivtar’, IE J 20, 1970, (38-59) 49ff. и P. Ducrey, ‘Note’. 



изключение65. Вероятно Исус е бил толкова отслабнал от загубата на кръв, 
че е бил неспособен да носи гредата на кръста до мястото на екзекуцията; 
това също така е най-доброто обяснение за сравнително бързата Му смърт. 
„Грозните подутини по раменете и гърдите” в страховитото описание на 
Сенека вероятно са описание на следите от бичуването. 

Доказателствата от Сенека и други също така показват, че дори когато 
разпятието е използвано само като сравнение или метафора неговата 
ужасяваща реалност е била ясно виждана от пишещия. Като цяло това е 
бил и случаят с християнското говорене за кръста до времето на едикта за 
толерантност през 311. Не само, че кръстовете са се издигали навсякъде из 
империята, но самите християни или са били екзекутирани на тях или поне 
са били заплашвани с разпъване или с друго подобно наказание66

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


65 Fulda вижда това както усилване. Pliny the Elder, Historia Naturalis 28.46, и вещицата 
в Лукан, De Bello Civili 6.543-5, 547, знае за употребата на гвоздеи и въжета използвани 
при разпятието.
66 Ср. Justin, Dialogue with Trypho 110.4; Tertullian, Apologeticus 12.3: crucibus et 

stipitibus imponitis Christianos (Вие слагате християните на кръстове и клади); 50.12; 

Adnationes 1.3.8; 1.6.6; 1.18.1; Deanima 1.6; 56.8, etc. Eusebius, Historia Ecclesiae 2.25.5; 

3-32.6: Симеон син на Клопа от Ерусалим при Траян според Хагезип; 8.8.10. Друи 
източници в P. Garnsey (виж библиографията), 127f. n. 10. 



КРЪСТА КАТО НАЙ-ТЕЖКОТО РИМСКО НАКАЗАНИЕ 

Всичко това ни помага да разберем как в своята реч срещу Вер Цицерон 
може вече да опише разпятието както summum supplicium

67
. Юридическата 

традиция, която може да бъде видяна тук е прекратена от юриста Юлий 
Паул около 200 сл. Хр. В Sententiae събрани от неговите съчинения около 
300 сл. Хр. crux e поставен начело на трите summa supplicia. Той е 
последван, в низходящ ред, от crematio (изгаряне) и decollatio 

(обезглавяване). В списъка от наказания, които намираме в източниците 
damnatio ad bestias често заема мястото на обезглавяването като по-тежко 
наказание. Това показва, че decollatio не винаги е било поставяно сред 
summa supplicia. По подобен начин в гръцкия изток по време на ранния 
имперски период в един ликийски надпис, при Филон и в един едикт на 
префекта на Египет намираме заплахата от KOXCLCFLS, но без по-

нататъшно споменаване на разпятието68. В същото време Sententiae дават 
каталози на престъпления, които се наказват чрез разпъване, включително 

67 In Verrem 2.5.168: Adservasses hominem (P. Gavius) custodiis Mamertinorum tuorum, vinctum 

clausum habuisses, dum Panhormo Raecius veniret („Вие трябва да го държите заедно с 
масинианските си приятели, окован и заключен, докато Риакий пристигне от Панхорм, за да 
може да се докаже, че обвиненият е римски гражданин); cognosceret hominem, aliquid de summo 
supplicio remitteres (ако той идентифицира човека вие без съмнение трябва да смекчите 
крайното наказание).  169: Престъплението на Вер е не толкова срещу Гавий колкото срещу 
Рим и Италия: Italia autem alumnum suum servitutis extremo summoque supplicio adfixum videret 

(Италия може да види своя син как виси там страдайки най-голямите мъчения нанасяни върху 
робите). Ср. Платон, In Flaccum 72; Florus, Epitome 1.18=2.2.25: nec ultimo sive carceris seu cruets 

supplicio (не чрез окончателно наказание на затвор или кръст) и реторичният въпрос на 
Цицерон, In Pisonem 44. 
68 Paulus, Sententiae 5.17.2 (Kriiger, Collectio librorumiurisanteiustiniani II, p. 126); 
Minucius Felix, Octavius 9.4 (above, p. 3). За изброяване на най-тежките наказания виж 
също Sallust, Bellum Iugurthinum 14.15; Seneca the Elder, Controversiae e x c 8.4; Lucan, 

De Bello Civili 10.365; Apuleius, Metamorphoses 6.31.1; 32.1; Xenophon, Ephesiaca 4.62f.; 

Justin, Dialogue with Trypho 110.4; cf. pp.77f. n.26. За summa supplicia като „най-тежка 
форма на смъртно наказание” виж Р. Garnsey, 124. Професор Луис Робърт ми обърна 
внимане на един надпис, който наскоро беше публикуван в по-добър превод, който 
идва от Мира, Лиция и от времето на Клавдий. Според него имперският легат от 
сенаторска фамилия бичувал един роб заради това, че е приел някакви съмнителни 
документи от градските архиви, макар че бил предупреден за това и го заплашил, че ако 
направи това още веднъж ще бъде наказан най-строго: „и чрез тази демонстрация (т.е. 
чрез бичуването) му показах ясно, че ако отново съгреши срещу администрацията…..аз 
ще убедя останалата част от градските роби да забравят своите предишни наказания не 
само чрез удари, но чрез най-тежкото наказание срещу тях; в: Myrat Istanbuler 

Forschungen 30, 1975, (254-300) 256 lines 14-19. За avwrdrw npojpia see op. cit., 281 n.681: 

Philo, In Flaccum 126; L. Mitteis/U. Wilcken, Grundziige und Chrestomathie der 

Papyruskundey Berlin 1912, I, 2, no.439 = E. M. Smallwood, Documents Illustrating the 

Principates of Gaius, Claudius and Neroy Cambridge 1967, no. 381: Едикт на префекта на 
Егпет от 29.4.42 AD срещу войниците, които подтискали населението: В надписа от 
Мира прочита, който цитирахме по-горе трябва да бъде предпочитан пред по-ранния 
превод, който предполага намек за разпятие. 



дезертьорство към врага, издаване на тайна, подстрекателство към бунт, 
убийство, пророчество за съдбата на управника (de salute dominorum), 

нощно неблагоприличие (sacra impia Nocturna), магия, (ars magica), 

 сериозно фалшифициране на завещание и т.н69
.  Тук ние можем да видим 

по-нататъшното развитие на смъртното наказание по време на късната 
империя. Разбира се, поради неговата суровост разпятието почти винаги е 
било налагано на по-нисшите класи (humiliores) докато по-горната класа се 
е натъквала на по-„хуманно” наказание. Тук имаме истински пример за 
„класова справедливост.” Класовото разграничение става особено 
забележимо след въвеждането на общото римско гражданство от Калигула; 
но то винаги е действало и по-рано особено сред чужденците (peregrini)

70
. 

Важно е, че crux bestiae, ignis били смятани за тежки наказания71. По 
отношение на суровостта разпятието можело да бъде сравнено единствено 
с „развлечението на тълпите,” жервтите да бъдат хвърляни на диви зверове 
(bestiis obici); все пак последното не е записано в summa supplicia като 
„обичайна форма на наказание…понеже дали ще бъде приложено или не 
зависело от шанса да бъде организирано такова обществено зрелище 72

.” В 
противовес на това разпятието било много по-обичайно наказание. То 
можело да се извърши почти навсякъде докато bestiis obici изисквало 
градска арена и необходимото оборудване. Разбира се, разпятието също 
можело да служи за „обществено развлечение.” Според Филон (In Flaccum 

72.84-5) такъв бил случаят с мъчението и последващото разпъване на 
евреите в Алексндрия от префекта Флак. То също така можело да се 
извърши от мимове както в представлението на екзекуцията на главатаря 
на разбойниците Лауреол, при което било използвано голямо количество 
изкуствена кръв. И двата случая датират от времето на Калигула (37-41 пр. 
Хр.)73

 Ювенил пожелал актьорът Лентул да бъде качен на действителен 
кръст в тази жестока постановка; това било едно извращение от страна на  

сатириста – актьорът, като представител на висшето съсловие, трябвало да 


69 Paulus, Sententiae 5.19.2; 21.4; 23.2, 16; 25.1; 30b.1. Виж също U. Brasiello, La 

repressione penale in diritto romano, Naples 1937, 2481-2.; P. Garnsey, op. cit., 122-31; A. 

Zestermann (see bibliography), 25L 
70 За тежестта на смъртното наказание виж E. Levy, ‘Die romische Kapitalstrafe’, in 
Gesammelte Schriften II, 1963, 325-78, esp. 353ft.; cf. id., ‘Gesetz und Richter im 
kaiserlichen Strafrecht, Erster Teil’, ibid., (433- 508) 487^ Cf. also G. Cardascia, 

‘L’apparition dans le droit des classes d “honestiores“ et d,“humiliores“, , RHI)F 58, 1950, 
305-36, 461-85; за наказателното право виж 31 gfT. 
71 Така U. Brasiello, op. cit., 246fF., 260 и сл..; представено от G. Cardascia, op. cit., 321 

n.7. Brasiello (257) дефинира summum supplicium като ‘massima tortura” или  ‘pene con 
cui si tormenta nel modo piii doloroso il condannato’, но виж P. Garnsey, 122L  
72 T. Mommsen (see bibliography), 927. 
73 Josephus, Antiquitates 19.94; cf. Suetonius, Caligula 57.4; Tertullian, Adversus 

Valentinianos 14.4, cf. J . G. Griffith, Mnemosyne 15, 1962, 256fT. За мъчение, разпятие и 
изгаряне на арената виж също Seneca, Epistulae morales 14.5; cf. p. 27 n. 18 по-горе. 



се унижи с едно такова представление (8.187f.). По времето на Домициан 
изглежда, че ролята на разбойническия главатар била изпълнявана от 
действителен престъпник: ние четем как той бил качен на кръст и разкъсан 
на часи от шотландска мечка (Martial, Liber Spectaculorum): „Лауреол, 
висящ на истински кръст, предоставил тялото си на една каледонска мечка. 
Разкъсаните му части продължавали да живеят, макар че кръвта течла и 
цялото му тяло не наподобявало човешка форма.” 

(nuda Caledonio sic viscera praebuit urso  

non falsa pendens in cruce Laureolus 

vivebant laceri membris stillantibus artus 

inque omninusquam corpore corpus erat.) 

Подобна жестока форма на екзекуция била измислена за пленницата 
Бландина по време на гонението на християните в Лион74. Казва се, че 
Нерон се преобличал с кожи на диви животни и сам измъчвал жертвите 
висящи на кръсовете (Dio Cassius 63.13.2). Макар че Марциал описва със 
задоволство (или може би с пристъп на гузна съвест) престъпленията на 
окачените на кръстовете, Вар порицава варварството на подобна 
екзекуция75

: „Варвари ли сме понеже завързваме невинни на кръстовете и 
не сте ли варвари понеже хвърляте виновните на дивите зверове? (nos 

barbari quod innocentes in gabalum suffigimus homines; uos non barbari quod 

noxios obicitis bcstiis?) 

Макар хората да били  много добре запознати с особената жестокост на 
тази форма на наказание76

 – на едно място (In Verrem II.5.162) Цицерон 


74 Eusebius, Historia Ecclesiae 5.I.41 повесена на кол, тя беше предоставена за храна на 
дивите зверове. За да я достигнат така както беше разпъната на кръст…..  

75 Menippus, fr. 24 (p. 96, J . – P . Cebe, Varron, Satires Menippees, Rome1972). Like crux, 

gabalus is also a taunt: Anthologia Latina 801.2M = Scriptores Historiae Augustae 15 (Iulius 

Capitolinus, Macrinus) 11.6. 

76 Apuleius, Metamorphoses 1.15.4: sed saevitia cruci me reservasse (жестоко ме държи на 
кръста); ср. Seneca, Epistulae morales 14.5: et quicquid aliud praeter haec commenta 

saeuitia est (и всяко друго хрумване измислено от жестокостта). Scriptores Historiae 

Augustae 6 (Vulcacius Gallicanus, Avidius Cassius) 4.if.: multa extant crudelitatis potius 

quam severitatis eius indicia, nam primum milites . . . in illis ipsis locis, in quibus 

peccaverant, in crucem sustulit (има много примери на диващина вместо на умереност 
понеже на първо място…той разпъна войниците на мястото където те бяха извъшили 

своето престъпление) Ср. Scriptores Historiae Augustae 12 (Iulius Capitolinus, Clodius 

Albinus) 11.6; 19 (Iulius Capitolinus, Maximini) 8.5ff.: tarn crudelis fuit . . . alios in crucem 



накратко го нарича „това бедствие” все пак като цяло е почти невъзможно 
да се намери протест срещу неговото използване. Цицерон на два пъти 
протестирал срещу разпъването на римски граждани, веднъж действайки 
за обвинението и втори път на страната на защитата, но той бил загрижен 
за съвсем конкретни случаи и личности. Той може да осъжда Вер заради 
това, че е разпънал римски гражданин, П. Гавий, но в същото време 
възразява, че Вер е изпратил обратно на господарите им голям брой роби 
заподозрени в заговор за бунт вместо да ги разпъне77. И докато стоикът 
Сенека приписва извращението на разпятието и на други мъчения на най-

лошия вид страст, гневът, той приема за даденост престъпниците да бъдат 
екзекутирани по този начин78. Тук можем да видим в образования древен 
свят една шизофрения подобна на тази, с която ние се срещаме във връзка 
с използването на смъртно наказание в голяма част от съвременното 
общество. 

Със сигурност римският свят е бил в голяма степен единодушен, че 
разпятието било нещо ужасно и отблъскващо. Поради тази причина то 
почти не се споменава в писмена форма. Единственото споменаване е в 
една латинска епиграфия, която аз приемам за благочестиво пожелание: 
„Дано да бъдеш прикован на кръста.” Доколкото мога да кажа думите crux 

или patibulum не се срещат изобщо при цезарите, не защото те не 
използвали разпятието като наказание (например в Испания 3 роби хванати 
като шпиони били разпънати без по-нататъшен шум, De Bello Hispaniensi 

20.5; cf. De Bello Gallico 7.4), но понеже не желаели да пишат за такива 


sublatos (толкова жестоко че той окачи човека на кръст); Cicero, Philippicae 13.21: hostis 

taeterrimus omnibus bonis cruces ac tormenta minitatur (най-ужасния враг заплашва всеки 

добър човек с разпятие и мъчения). Justin, Epitome 22.7.8: Разпятието на Бомилкар 
показва crudelitas на карагенците; Diodorus Siculus 26.23.1: разпъването на членовете на 
едно нумидийско племе от картагенците е описано по този начин. 
77 In Verrem IL5.9-13: hos ad supplicium iam more maiorum traditos ex media morte eripere 

ac liberare ausus es> ut, quam damnatis crucem servis fixerasy hanc indemnatis videli cet 

civibus Romanis reservares? (Когато те вече са доведени по  начинът определен от 
традицията, за да бъдат ексекутирани, няма ли да се осмелиш да ги спасиш, да ги 
измъкнеш от самите челюсти на смъртта, разсъждавайи без съмнение, че бесилките, 
които си издигнал за робите извършили престъпление трябва да бъдат пазени за 
римляните, които не са?) 
78 Seneca, Dialogue 5 (De ira 3) 3.6; но ср. De dementia 1.23: добродетелта (тук обичта 
към родителите) беше на самия си край след като извършването (на отцеубийство или 
майкоубийство) става по-често срещано отколкото кръста (pessimo locopietas fuit 

postquam sapius culleos quam cruces). Дори когато държавата трябва да бъде похвалена, 
за което хората рядко биват наказвани (in qua . . . raro homines puniuntur) човек не може 
напълно да избегне жестоките наказания.   



неща. Същото може да е вярно за Лукреций, Вергилий79, Статий, Плиний 
младши (който като губернатор на Витиния със сигурност трябва да е 
осъждал престъпници на разпятие) или Аул Гелий. Хораций говори за 
разпятието единствено в своите Сатири и Писма. Тацит също се 
притеснява да говори за разпятието, поне в Анали. Като цяло той го 
споменава единствено като зверство извършвано от германите или от 
британите спрямо римляните. Други като Валерий Максимус, Сенека 
старши и младши, и дори в по-голяма степен, автори на романтични 
творби като Петроний и Апулей, имат по-малки колебания. Ситуацията е 
много подобна при гръцките автори. Все пак това означава, че относително 
малкото споменавания на разпятието в древността и техният случаен 
характер са свързани не толкова с исторически колкото с естетически 
проблем в социологията на литературата. Разпятието било широко 
разпространено и често практикувано, най-вече по времето на римляните, 
но културния литературен свят не желаел да има нищо общо с него и като 
правило е мълчал по въпроса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


79 Единственото доказателство, което бях в състояние да намеря във Вергилий е една 
несигурна персийска поема   Catalepton 2a. 18, където crux и тоягата са бедстивия за 
крадците. 



РАЗПЯТИЕТО И РИМСКИТЕ ГРАЖДАНИ  

Обикновено се приема, че изобщо не стои въпросът дали римски граждани 
са били разпъвани на кръст и че наказанието е било запазено единствено 
до робите и peregrini. Това е вярно само отчасти. Имало е архаично, древно 
римско наказание, окачване на „безплодното дърво” (arbor infelix), което 
можело да бъде налагано на римляни в случай на голяма измяна 
(perduellio). Първоначално това вероятно е бил начин да се принасят 
престъпниците в жерва на боговете на отвъдния свят. Според един стар 
римски закон „на Ромул” предателят умирал „като жертва на Зевс и на 
отвъдния свят” (Дионисий от Халикарназ Antiquitates Romanae 2.10.3). От 3 
или 2 век пр. Хр. това наказание очевидно е било тълкувано като 
разпятие80. Все пак, с много малки изключения, то било налагано много 
рядко. Когато Сципион старши разпънал дезертьорите, които били римски 
граждани и му били предадени от картагенците в края на Втората 
пуническа война, той направил това понеже чрез своята голяма измяна те 
се лишили защитата, която гражданството им осигурявало81. Вер, както 
вече беше споменато, разпънал П. Гавий в Месина с лица обърнато към 
неговата родина поради повдигнатото срещу него обвинение, че е 
шпионин на разбунтувалия се роб Спартак, който воювал срещу Италия82

. 

Тази законова практика се споменава до времето на късната империя. 
Юристът Юлий Паул дава на разпятието (furca = бесилка; дума, която 
заменила „святата” дума кръст в юридическата литература след 
Константин) или изгарянето като наказания за дезертьорите (transfugae ad 

hostes) и за тези, които издавали тайни (Digest 48.19.38) и Модестин, малко 


80 Ср. T. Mommsen, 919, макар че на практика той не прави голяма разлика между 
различните форми на екзекуция. K. Latte, 1614, не обяснява тълкуването на arbor infelix 

procedure от Цицерон като разпятие. Ovid, Amores 1.12, Seneca, Epistulae morales 10.1 
(infelix lignum = crux) и Minucius Felix, Octavius 24.7 (infelix stipes = crux) също са 
алюзии за arbor infelix. Виж също C. D. Peddinghaus, 21 и n. 139, anhoud C. Brecht, 
perduellio, PWXIX. 1, 624L Servius, Scholion in Georgica 1. 501 (Thilo/Hagen III, p. 215), 

казва, че издаването на тайното име на божеството на Рим се наказвало с разпятие. 
„Окачването на Керес” (suspensumque Cereri necari iubebant, Pliny the Elder, Historia 

Naturalis 18.3.12) споменато в Дванадесетте маси вероятно е свързано с arbori infelici 

suspendere. T. Mommsen, op. cit., 63ff. n.8, го разбира като разпятие както и P. Garnsey, 
128 n. 10, и L. Gernet, 292; K. Latte, op. cit., 1614 е на различно мнение. 
81 Livy 30.43.13; cf. Valerius Maximus 2.7.12. Войната неизмеримо увеличи жестокостта 
използвана за поддържане на военната дисциплина. Един пример е действието на 
Племин срещу двама бунтовни офицери (204 BC), Ср. Диодор Сикул 27.4.4 и Ливий 
29.9.10; 29.18.14: uerberatos seruilibus omnibus suppliciis cruciando occidit, mortuos deinde 

prohibuit sepeliri (след като ги бичува той ги екзекутира като ги измъчва с всички 
мъчения употребявани за робите и след това заповядва телата им да бъдат изгорени.)  
82 Cicero, In Verr em 2.5.1586., 161: eum speculandi causa in Siciliam a ducibus fugitivorum 

esse missum (изпратен в Сицилия от водачите на армията на бегълците като шпионин).  



по-късно (49.16.3.10) говори за мъчение и за bestiae или кръст83. Бичувайки 
и разпъвайки евреи, които били и римки рицари в Ерусалим в критичните 
седмици точно преди избухването на еврейската война през 66, римският 
прокуратор Гесий Флор, подобно на Вер, наказвал сериозно предателство 
(Josephus, BJ 2.308). Галба, който изучавал право докато бил губернатор на 
Испания осъдил на разпъване един защитник, който отровил своя опекун, 
за да присвои наследството; когато осъденият протестирал, че е римски 
гражданин, Галба го завързал на един особено висок, боядисан  в бяло 
кръст (Suetonius, Galba 9.2)

84. Разбира се, от това Светоий заключава, че 
Галба е бил краен в своето наказание на престъпниците (in coercendis 

delictis….immodicus). Според Historia Augusta, която все пак е твърде 
недостоверна исторически, различни императори използвали разпятието, 

за да запазят военната дисциплина в армията, но използването на servile 

supplicium е било отхвърляно като особено жестоко. Целз, за когото се 
казва, че е бил узурпатор по времето на Гален и  царувал само 7 дена бил 
разпънат след своята смърт in imagine за радост на хората, докато тялото 
му било разкъсано от кучетата. Чрез публичното излагане на трупът му на 
една бесилка мъртвият узурпатор бил изложен на публична подигравка и 
позор85

.   

Имаме един класически случай, при който смъртна присъда дори е била 
искана за член на римските благородници и сенатор, с позоваване на 
стария обичай за окачване виновните в сериозна измяна на arbor infelix: 

83 Ср. A. Muller, Neue Jahrbucher fiir das klassische Altertum 17, 1906, 554. 
84 За височината на кръста като израз на презрение виж Esther 5.14; Artemidorus, 
Oneirocriticon. Pseudo-Manetho, Apotelesmatica 1.148; 5.219; Anthologia Graeca 11.192 
(Beckby III, p. 640), of Lucillius; Justin, Epitome 18.7.15: Малх заповядал неговият син 
Катал в Картаген  cum ornatu suo in altissimam crucem in conspectu urbis suffigi  (с 
неговото лично снаряжение да бъде повесен на един много висок кръст виждан от 
града); 22.7.9: Bomilcar de summa cruce; Sallust, Historiae fr. 3.9 (Maurenbrecher II, p. 
113): (в случаят с пиратите) In quis notissimus quisque aut malo dependens verberabatur 

aut immutilato corpore improbe patibulo eminens affigebatur (най-прочутите или били 
окачвани на мачтата и бичувани или окачвани на бесилката без преди това да бъдат 
измъчвани). Обичайното осакатяване не било извършвано понеже жертвите трябвало да 
страдат дълго време. Манускриптите съдържат improbi; Kritzius (Sallust, Opera III, 1853, 

344f.) чете improbo като Корт и го отнася към Плурах, Pompey 24. 
85 6 Scriptores Historiae Augustae 24 (Trebellius Pollio, Tyranni triginta 29.4): imago in 

crucem sublata persultante vulgo, quasi patibulo ipse Celsus videretur adfixus  (този образ 
бил поставен на един кръст докато тълпата обикаляла наоколо, като че ли търсела 
самият Целз прикован на една бесилка). Ужасяващата история вероятно е измислена, 
но тя се върща към исторически примери, виж  Hohl, PPF2.R.VII, 1, 130. При Scriptores 
Historiae Augustae 19 (Iulius Capitolinus, Maximini 16.6), Сената  провъзгласява: inimicus 

senatus in crucem tollatur . . . inimici senatus vivi exurantur (нека врагът на Сената да бъде 
разпънат…нека врагът на Сената да бъде изгорен жив). Според Herodian 3.8.1 и Dio 
Cassius (Xiphilin, Epitome) 75.7.3, Септимий Север публично набил на кол главата на 
своя враг Албин. 



това бил процесът срещу К. Рабирий през 63 пр. Хр. проведен от Цезар. 
Обвинението било представлявано от трибунът Т. Лабиен, посветен 
поддръжник на Цезар и защитата водена по майсторски начин от Цицерон. 
Обвинението било за убийство на един народен трибун случило се преди 
37 години. Когато Цицерон произнесъл речта си пред събраните хора 
опасността от разпъване на кръст вече била преминала и единствената 
опасност била изгнание и конфискация на имуществото. Все пак в първата 
част на речта (Pro Rabirio 9-17) Цицерон още веднъж описва в детайли, в 
една реторична tour de force, наказанието, което заплашвало Рабирий. 
Обръщайки се към него той желаел да покаже, че обвинението, далеч от 
това да бъде приятел на хората, всъщност правело точно обратното ако 
желаело да възстанови варварските обичаи на тиранията от периода на 
монархията. Понеже Х. Кюн дава погрешно тълкуване на решаващото 
изречение от тази реч, което често е цитирано, и в своето скорошно 
изследване извежда от него едно подвеждащо заключение трябва да се 
занимаем с материята в повече детайли86. Аз ще цитирам целия параграф, 
който съдържа споменатото изречение: 

Misera est ignominia iudiciorum publicorum, misera multatio bonorum, 

miserum exsilium; sed tamen in omni calamitate retinetur aliquod vestigium 

libertatis. Mors denique si proponitur, in libertate moriamur, carnifex vero et 

obductio capitis et nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium 

Romanorum sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Harum enim omnium 

rerum non solum eventus atque perpessio sed etiam condicio, exspectatio, 

mentio ipsa denique indigna cive Romano atque homine libero est (гл. 16). 

(Колко тъжно е да бъдеш опозорен от обществен съд; колко тежко е да 
плащаш цена, колко тежко e да бъдеш пратен в изгнание; и все пак сред 
всяко подобно нещастие ние запазваме известна свобода. Дори ако сме 
заплашени със смърт можем да умрем като свободни хора. Но екзекуцията, 
покриването на главата и самата дума „кръст” трябва да бъде отмахната не 
само от всеки римски гражданин, но дори от мислите му, от очите и ушите 
му. Понеже не само действителното осъществяване на тези неща или 
тяхното понасяне, но и възможността да се случат, екзекуцията, наистина 
самото им споменаване, са недостойни за един римлянин и свободен 
човек.) 


86 H. W. Kuhn, 8: ‘Тези думи на Цицерон, които са толкова тачени от богословите 
(макар и в една съкратена форма) едва ли са удачни за даване на един характерен 
съвременен пример за разбирането на разпятието от обикновените хора по това време.” 
Самият Кюн доста „съкращава” думите на Цицерон, да не кажа, че ги променя, и той не 
доказва своите заключения от древните източници. 



Подобно на втората си реч срещу Вар където разпъването на римски 
граждани се намира в края като една реторическа кулминация, в това 
изречение първата основна част на защитната реч дотига своя връх87

. 

Простият факт, че К. Рабирий е съден публично е зло, да не споменаваме 
заплахата да бъде пратен в изгнание или собствеността му да бъде 
конфискувана. Но дори в случая със смъртно наказание срещу един 
римски гражданин на жертвата е оставена някаква свобода ако тя сама 
може да избере начина, по който да умре. Това със сигурност не е случаят 
с налагането на архаичното, варварско наказание на arbori infelici 

suspendere, което би било достойно за един Тарквиний Супърб (Tarquini, 

superbissimi atque crudelissimi regis)
88

. Той заслужава песните на залата за 
мъчения ((ista . . . cruciatus carmina), която Лабиен „приятелят на народа” 

копае отново (гл. 13). Тук Цицерон говори за древната формула за 
екзекуция, най-важната част от която е самият цитат: J, lictor, conliga 

manus, caput obnubitoy arbori infelici suspendito
89

. 

(Ликторе, върви да вържеш ръцете му, да покриеш лицето му, окачи го на 
дървото на срама!) 

Трите термина цитирани в кулминацията на речта не са, както смята Кюн, 
някакви 3 презрени форми на екзекуция, включително inter alia’, кръста 


87 За речта на Цицерон и за процеса виж въведението на немския превод от  M. 

Fuhrmann, Marcus Tullius Cicero, Samtliche Reden II, 1970, I97ff.; J . van Ooteghem, Tour 

une lecture candide du Pro C. Rabirio\ Etudes classiques 32, 1964, 234-46; C. Brecht, op. cit. 

(p. 39 n. 1), 634f.; K. Buchner, ‘M. Tullius Cicero’, PWz. R. VII1,87off. Процесът се 
случил малко преди сблъсъка на Цицерон с конспирацията на Катилина. Ситуацията в 
Рим била много напрегната. 
88 Pliny the Elder, Historia Naturalis 36.107: Тарквиний Супърб (не Priscus) окачвал 
всички самоубийци на кръст: omnium ita defunctorum corpora figeret cruci spectanda 

civibus simul et feris volucribusque laceranda (приковавал телата на всички загинали по 
този начин на кръстове, за да бъдат виждани от гражданите и да бъдат разкъсани от 
дивите животни и птици). Срамността на разпятието – дори и само на трупа – става 
особено ясен в този цитат. Ср. също Livy 1.49; Lydus, De mensibus 29 (Wunsch, p. 87). 
89 По-подробно описание на процеса на Хораций виж в   Livy i.26.6f.; cf. 11. Според 
него древната формула гласяла: duumviri perduellionem iudicent; si a duumviris 

provocarit, provocatione certato; si vincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; 

verberato vel intra pomerium vel extra pomerium (нека да бъде обявен за виновен в 
предателство от думвирите; ако се е отнесъл към думвирите, нека да бъде изслушан; 
ако те победят, нека ликторът да покрие главата му, да го звърбже с въже за 
безплодното дърво, нека да го бичува или в или извън pomerium). Това било въвдено 
чрез заповед към един от думвирите: Publi Horati, tibi perduellionem iudico . . . , lictor, 

colliga manus. Ливий не говори за crux: (eum sub furca vinctum inter verbera et cruciatus 

videre potestis), но знае за ужасяващата природа на наказанието: (a tanta foeditate 

supplicii); т.е. тук жертвата е бичувана до смърт. виж M. Fuhrmann, ‘Verbera’, PW Suppl. 
IX, (1589-97) 1591. 



„но също така и недостойното покриване на главата90
.” Тук имаме 

описание на един ужасяващ процес на arbori infelicisuspendere т.е. на 
разпятие. Следващ законовата практика за времето екзекутурът връзва 
ръцете на престъпника, покрива главата му и го окачва на кръста. Във 
всеки случай Цицерон прави ясна разлика между carnifex, obductio capitis и 
реалното наказание, crux; дори самото име (nomen ipsurri) на последното в 
по-късно време е обидно за един римски гражданин. Преводът избран от 
Кюн „самата дума кръст91” показва това ясно. Виждането на Кюн, че тук 
имаме просто една „естетическа присъда на човек, със статус на eques, 

който е твърде отделен от по-голямата част от хората, дори от римските 
граждани” представлява цялостно пренебрегване на историческата 
реалност. Цицерон не говори пред Сената, а пред consilium plebis

92
 и цялата 

му защитна реч е формулирана с оглед на нейния ефект върху хората. И 
той бил успешен. К. Рабирий бил оправдан. Пасажът, който следва веднага 
след този показва, че Цицерон майсторски играе със страховете на 
обикновените хора. Дори римските роби били освобождавани чрез 
докосването на жезъла на претора от страха на мъченията. Следва един 
аргумент a minori ad maius: „Няма ли нито делата (на историята), възрастта 
нито вашата чест (на граждани) да защитят един човек от бичуване, от 
куката и качулката на екзекуцията и накрая от ужаса на кръста (a crucis 

denique terrore)
93

? Така, подобно на документите от втората реч срещу Вер, 
речта на Цицерон Pro Rabirio трябва да бъде виждана като едно важно 
древно доказателство за ужаса и отвращението от разпятието. По никакъв 
начин не е възможно 1 Коринтяни 1:26 „между вас няма мнозина силни, 
нито мнозина благородни,” един текст, който е бил твърде манипулиран, 
да бъде разбиран в обратния смисъл. Дори ако църквата в Коринт, една 
римска колония основана от свободни хора, е била съставена от 
обикновени хора от римските градове (виж обаче Римл. 16:23, Ераст, 
градският ковчежник) ние трябва да виждаме разпятието като едно 
изключително ужасно наказание така както са го виждали обикновените 
римски граждани, свободни хора и роби, от времето на Гражданската 
война. 

 

 


90 H.-W. Kuhn, l o c c i t. 
91 Пак там. Ср. много подобният превод на M. Fuhrmann, op. cit. (n. 91), 209: и простото 
решение: „кръст” 
92 K. Buchner, op. cit. (p. 43 n. 8 above), 871; тове вече следва от обръщението Quirites 
93 Pro Rabirio 16; cf. Livy 22.13.9: et ad reliquorum terror em in cruce sublato. 



РАЗПЯТИЕТО КАТО НАКАЗАНИЕ ЗА БУНТУВАЩИ СЕ 
ЧУЖДЕНЦИ, БАНДИТИ И КРАДЦИ  

 

Когато достигнало до Рим разпятието вече било наказанието за сериозни 
престъпления срещу държавата и за голяма измяна сред персийците, до 
някаква степен сред гърците и преди всичко сред картагенците. Тоест то е 
било религиозно-политическо наказание с ударение падащо на 
политическата част. Все пак двата аспекта не могат да бъдат напълно 
разделени в древния свят. Римляните се учудвали, че картагенцте (за 
разлика от самите римляни) имали склонност да разпъват най-вече 
генерали и адмирали, които или били победени или се показали твърде 
алчни за власт94. Разпятието също така било средство за приключване на 
война и установяване на мир, за превземане на вражески градове държани 
под обсада, за пречупване волята на победените народи95

 и за 
умиротворяване на бунтовни военни части или размирни провинции. За 
разлика от картагенците римляните щадели собствените си благородници и 
римски граждани, но иначе тяхната практика била същата. И ние трябва да 
се запитаме дали в голямата криза на Гражданската война заплахата от 
разпъване понякога не се е превръщала в реалност96. Йосиф ни дава много 
примери, че в Юдея то е било широко използвано за „умиротворяване” на 
размирните провинции. Същото може да се е случвало и на други места, 
макар древните историци да имат склонност да подминават подобни 
„незначителни неща” с мълчание97. Страбо (3.4.18 = C 165) споменава, че 


94 Polybius i.ii.5; 1.24.6; 1.74.9 etc.; Livy 38.48.12: ubi in crucemtolli imperatores dicuntur 

(където се казва, че генералите са били разпъвани); ср.. Valerius Maximus 2.7 ext. 1; 
Justin, Epitome 18.7.15; Livy 28.37.2. 
95 Разпятие при подтискане или обсада: виж стр. 22 n. i: Babylon; pp.6ff.: Barca in 
Cyrenaica; p.73: Tyre (by Alexander); pp.2sf. n. 17: Jerusalem (by Titus and Varus). 

Крепостта на Махаер била принудена да се предаде в замяна на безопасен изход поради 
страха от разпятие на един затворник, стр. 8. 
96 Виж Cicero, Philippicae 13.21 against Marcus Antonius: hostis taeterrimus omnibus bonis 

cruces ac tormenta minitatur (най-ужасният враг заплашва всички добри хора с разпятие 
и мъчение);   Lucan, De Bello Civili 7.30-4: Речта на Цезар пред Фарсал: Aut merces hodie 

bellorum aut poena parata. Caesareas spectate cruces, spectate catenas Et caput hocpositum 

rostris effusaque membra. (Днес пред вас стоят или наградата или наказанието на 
войната. Представете си кръстовете и веригите на Цезар, главата ми набита на кол и 
костите ми неизгорени.) Виж също Dio Cassius 30-35, fr. 109.4; Valerius Maximus 9.2.3 

and Appian, Bella Civilia 4.20, за набиване на кол на труповете на противниците по 
време на Гражданската война. Ср. A. W. Lintott, 35ff. 
97 Seneca, Dialogue 4 (De ira 2) 5.5, дава един пример на факта, че в провинцията Азия 
(AD 11/12) проконсула Велес екзекутирал 300 души чрез брадва за един ден с пълна 
увереност в своята  imperium възкликнал (на гръцки): O rem regiam. Единственото 
друго нещо, което знаем за него е, че по-късно той е бил изправен пред съда от Сената 



дивите, обичащи свободата кентабройци от северна Испания 
продължавали да пеят своите победни песни дори когато били приковани 
на кръстовете98. Според римския закон разбунтувалите се поданици не 
били „врагове” (hostes), а обикновени бандити (latrones, или както Йосиф 
има склонността да нарича еврейските бунтовници след падането на 
Ерусалим, Xrjarai). За тях обичайното смъртно наказание било или 
разпятието или хвърляне на дивите зверове (bestiis obici)

99
. Доказателства 

за това намираме не толкова сред историците и ораторите колкото в 
романтичните творби (тогава както и сега хората са живеели на диета от 
престъпления, секс и религия), популярните басни, в астрологията и в 
късните римски юридически източници. Една значителна част от 
действието на Novelle за ефеската матрона включени в Satyricon на 
Петроний е разпъването на една група крадци, които са пазени от един 
войник, така че роднините им да не дойдат и да откраднат телата:  

„Когато управителят на провинцията заповядва крадците да бъдат 
разпънати на кръст…” (cum interim imperator provinciae latronesiussit 

crucibusaffigi, m . 5)
100

. 

Метаморфозите на Апулелий и гръцките романси по същия начин 
разглеждат плодоносната тема за „крадците и разпятието” в големи 
детайли101. Според множество римски юристи забележителните крадци 

за престъпления; какви са били те научаваме единствено от Сенека и то случайно. 
Какво бихме знаели за разпятията в Палестина без Йосиф? Тацит, Histories 5.8-13, не 
казва дори и дума за тях. Хората през онези дни са имали склонност да бъдт също 
толкова потайни за собствените си злини колкото са днешните диктатори и верните им 
журналисти. 
98 Ср. Josephus, BJ 3.321, за един евреин, който бил разпънат пред Йотапата и се 
присмивал на смъртта на кръста измислена от мъчителите му и 2.153 (the Essenes) и 
7.418 (сикариите в Египет); Seneca, Dialogue 7 (De vita beatd) 19.3: . . . nisi quidam ex 

patibulo suos spectatores conspuerent  (не заплюваха ли някои от тях зрителите от своите 
кръстове); Silius Italicus, Punica 1. i79ff., описанието на един испански роб, който 
пожелал да бъде разпънат заедно със своя господар: superat ridetque dolores, spectanti 

simili Syfessosque labor e ministros increpitat dominique crucem clamore reposcit. (той бил 
господарят и все пак презрял страданието; подобно на страничен наблюдател той 
обвинявал помощниците на мъчителите за бичуването и високо настоявал да бъде 
разпънат заедно със своя господар.) 
99 M. Hengel, Die Zeloten, 3iff.; cf. also R. MacMullen, Enemies of the Roman Order, 

Cambridge, Mass. 1966, i92ff., 2556*., 35off. Според Dio Cassius 62.1 i.3f., Паулин казал 
преди битката срещу водачът на британите Боудика, че римляните не воюват срещу 
врагове, които са им равни, а срещу своите роби. Римляните гледали по подобен начин 
на сирийците и евреите. Виж M. Hengel, jfuden, Griechen und Barbaren, SBS 76,1976,78f. 
100 Ср. Phaedrus, Fabulae Aesopi, Appendix Perottina 15 (Guaglianone, pp. ioifT.). 

101 Темата за бандитите преминава през творбата на Апилей. Темата за разпятието се 
появява в 1.14.2; 1.15.4; 3.17.4; 4.10.4; „оковаха го за дървото за мъчения” (виж превода 



(famosi latrones) следвало да бъдат разпънати ако е възможно на мястото на 
техните престъпления (Digest 48.19.28.15)

102. В астрологическата 
литература и в древните писания за сънища темата се среща почти без да 
се обяснява, че справедливото наказание за крадците е да умрат на 
кръст103

. 

Налагането на разпятието като наказание за крадците и бунтовниците в 
провинциите било под свободната юрисдикция на местния губернатор, 
базиран в своя imperium и правото  на coercitio да пази реда и мира104

.  

Римската провинциална администрация не правела разграничение между 
правата на армията и полицията и легалната власт. В имперските 
провинции губернаторите командвали и армията; изпълнението на 
присъди върху бунтовници и насилници имало военен характер. 
„Крадците”  „пиратите” също, разбира се, си отмъщавали като понякога 
разпъвали своите жертви105. Като правило населението в провинцията било 
благодарно когато един губернатор заеме твърда политика по отношение 
на напастта на крадците, която била широко разпространена и от която те 
жестоко страдали. И тъй като под Pax Romana  от 1 век имало мир, закона 


на R. Helm); 6.31.2; 6.32.1; 10.12.3; cf. also 8.22-4f: Nec mora, cum ritu Graeciensi ignis et 

rota, cum omne flagrorum genus inferuntur. Augetur oppidoy immo duplicatur mihi maestitia, 

quod integro saltim mori non licuerit. Sed anus ilia . . . : ‘Prius,’ inquit, ‘optimi cives, quam 
latronem istum, misero-rum pignorum meorum peremptorem cruci adfigatis . . . 

(И нямаше дълго бавене защото според гръцките обичаи огънят, колелото и много 
други мъчения бяха извършени; след това мъката ми нарастна или по-скоро беше 
удвоена понеже нямаше да ми бъде позволено да умра с цели членове. Но старата жена 
каза: „Преди да завържеш този крадец, който е убил нещастните ми деца за кръста…”) 

102 Ср. също Collectio legum Mosaicarum et Romanarum 1.6 (T. Mommsen, Collectio 

librorum iuris anteiustiniani III, p. 138), и M. Hengel, Die Zeloten, 33f. 
103 Firmicus Maternus, Mathesis 8.22.3, за тези родени в седмия сегмент на рака: quodsi 

Lunam et horoscopum Mars radiatione aliqua aspexerit, latrocinantes crudeli feritate 

grassantur. Sed hi aut in crucem tolluntur, aut publica animadversione peribunt (Но ако 
луната и Марс са в положние на възход, рабойниците действат с голяма жестокост. Но 
те или ще бъдат разпънати или ще умрат от някое публично наказание Ср. Catalogus 

Codicum Astrologorum Graecorum VIII, 1, 1929, p. 176 lines 13-17. 
104 За разпъването на пътни крадци и разбойници виж също Chariton 3.4.18; Aesop, 
Fabulae 157, lines 6f. (Hausrath I, p. 184); Phaedrus, Fabulae Aesopi 3.5.10; pirates (see 

pp.79f.): Hyginus, Fabulae 194. Най-много информация ни е дадена от Йосиф  и 
Antiquitates 20.102. Според една версия на романа на Александър, написана в края на 3 
век сл. Хр., Дарий заплашил Александър в едно писмо, че ще го разпъне подобно на 
обикновен разбойнически главатар или като „ренегат.” 
105 Sallust, Historiae fr. 3.9; Ps. Quintilian, Declamationes 5.16 (Lehnert, p. 103); Seneca the 

Elder, Controversiae 7.4.5; Apuleius, Metamorphoses 6.3 if.; Xenophon, Ephesiaca 4.6.2. 



бил относително сигурен и администрацията функционирала добре 106
 

разпятието било един инструмент за защита на населението срещу 
опасните престъпници и насилници и в съответствие с това носело 
презрение за тези, които го понасяли. Понеже крадците често получавали 
попълнения от избягалите роби  ненавистта към тях често била съчетана с 
отвращение към наказанието определено за робите. Полу-варварските и 
по-проблемни области тук били изключение и непокорната и размирна 
Юдея била специфичен случай. В очите на обикновения римски гражданин 
и дори на юдеите от диаспората „опасността от разбойници” (ср. 2 Кор. 
11:26) била виждана в положителна връзка с нуждата един магистрат да 
носи меча си, както споменава Римл. 13:4. Гледката на разпънатите 
разбойници служела като едно възпиране и в същото време давала някакво 
удовлетворение за жертвите: 

ut et conspectu deterreantur alii ab isdem facinoribus et solacio sit cognatis et 

adfinibus interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia 

fecissent (Digest 48.19.28.15). 

(За да може гледката да възпира другите от подобни престъпления и да 
бъде утешение за близките и приятелите на убитите накзанието трябва да 
се извърши на мястото където разбойниците са извършили своето  

убийство.) 

Следователно Квинтилиан можел да хвали разпятието на престъпници като 
едно добро дело: според него кръстовете трябвало да бъдат издигани на 
най-оживените пътища107

. 

 

 

 


106 Съществува предистория свързана с добре известната почит на моряците на 
Александрия към Август, Suetonius, Augustus 98.2: per ilium se viverey per ilium navigare, 

libertate atque fortunis per ilium frui („чрез него те живеят, чрез него те се радват на 
свобода и добър успех”). Средиземноморието сега било свободно от пирати. По пообен 
начин Август очистил Иателия от пътните разбойници: Appian, Bella Civilia 5.132. 
107 Declamationes 274 (Ritter, p. 124): quotiens noxios crucifigimus celeberrimae eliguntur 

viae, ubi plurimi intuerif plurimi commoveri hoc metu possint. omnis enim poena non tarn ad 

(vin)dictam pertinet, quam ad exemplum. (За разпъването на престъпници се избират най-
оживените пътища където хората могат да ги вдят и да се уплашат. Понеже наказанието 
се свързва не толкова с отплатата му колкото с даване чрез него на пример.) За 
разпъване на мястото на престъплението виж също Chariton 3.4.18; Justin, Epitome 

22.7.8; cf. Alexander Severus, below p. 60. 



РОБСКО НАКАЗАНИЕ 

Повечето римски писатели описват разпятието като типично наказание за 
робите. Човек може да каже, че това е римска особеност за разлика от това, 
което знаем  разпятието сред персите, картагенците и други народи. Във 
втората си реч срещу Вер Цицерон говори с реторическа живост за най-

голямото и най-тежко наказание за робите (servitutis extremum summumque 

supplicium, 5.169). Изразът „робско наказание” (servile supplicium) се 
появява при Валерий Максимус, съвременник на Тиберий, при Тацит, при 
двамата автори на Historia Augusta и за жестокото мъчение свързано със 
смърт на Ливий108. То е описано с най-груби думи от Платус (ок. 250 – 184 

пр. Хр). Пак той, доколкото знаем, е и първият писател, който дава 
доказателства за римските разпятия. Този поет, който по един 
неподражаем начин представя света на римските роби, описва разпятието 
по-живо и в по-големи детайли от всеки друг латински автор109

. 

Древността и честотата на тази институция е видна от често цитираната 
изповед на Скеледър в Miles Gloriosusy, който вероятно е бил написан 
около 205 пр. Хр. „Зная, че кръста ще бъде моят гроб: това е мястото 
където са моите предци, моят баща, дядо, прадядо и пра-прадядо” (scio 


108 Valerius Maximus 2.7.12 за разпятието на римските дезертьори от Сципион 
Африкански младши в Африка: non prosequar hoc factum ulterius, et quia Scipionis est et 

quia Romano sanguini quamuis merito perpesso seruile supplicium insultare non adtinet 

(Няма да продължавам да говоря по този въпрос както понеже той е свързан със 
Сципион така и понеже римската кръв не трябва да бъде омърсявана като се дава едно 
робско наказание колкото и да е заслужено то); Tacitus, Histories 4.11 (see pp. 5gff. 
below); ср. 2.72: sumptum de eo supplicium in servilem modum (пострадал с наказанието 
обикновено определяно за робите); Scriptores Historiae Augustae 15 (Iulius Capitolinus, 

Macrinus) 12.2: nam et in crucem milites tulit et servilibus suppliciis semper adfecit (понеже 
той дори разпъна войниците налагайки наказанието определено за робите) Scriptores 

Historiae Augustae 6 (Vulcacius Gallicanus, Avidius Cassius) 4.6: . . . rapt eos iussit et in 

crucem tolli servilique supplicio adfici, quod exemplum non extabat (той ги задържа, 

разпъна ги и ги наказа с наказанието на робите, нещо, което не се беше случавало). Ср. 
също Horace, Satires 1.8.32: servilibus.. .peritura modis. Livy 29.18.14 използва формулата 
във връзка с екзекуциите от Племин по време на Втората пуническа война през 204 пр. 
Хр.: dein uerberatos seruilibus omnibus suppliciis cruciando occidit, mortuos deinde 

prohibuit sepeliri (след като ги бичува той ги екзекутира измъчвайки ги с всички 
мъчения прилагани към робите и след това забрани телата им да бъдат погребани); ср. 
29.9.10: laceratosque omnibus quae pati corpus ullum potest suppliciis interfecit nec satiatus 

vivorum poena insepultos proiecit (след като бяха осакатени с всяко мъчение, което 
човешкото тяло може да понесе, той ги предае на смърт и, незадоволен от наказанието 
платено от живите, ги остави непогребани). Тук ударение е върху крайната жестокост и 
срамност на наказанието. 
109 Виж G. E. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, Princeton 1952, 288ff.: ‘Master and 
Slave”. За датиране писанията на Платус виж  Sonnenburg, ‘T. Maccius Plautus’, PPT 
XIV, 956”. 



crucem futuram mihi sepulcrum; ibimeimaiores sunt sitiy pater y auos,proauos, 

abauos, 372-3.) 

За Платус робите били екзекутирани на кръст „от незапомнени времена.” 

Лъжливият роб Крисал се страхува, че когато господарят му се завърне и 
открие измамите му той със сигурност ще промени името му: „facietque 

extemplo Crucisalum me ex Chrysalo” (той веднага ще ме прекръсти от 
Крисал на Крукисал, Bacchides 362),  т.е. вместо носител на злато той ще 
бъде „носещ кръст”; т.е. ще трябва да влачи кръста си до мястото на 
екзекуцията. Робът винаги трябвало да предполага тази жестока смърт и 
той изразява тази заплаха с мрачния хумор на бесилката110

. 

Терънс използва темата за кръста по много по-ограничен начин, но може 
би причината е, че самият той е бил роб и не намира в това нищо смешно. 
Тъй като Платус вече приема за даденост, че разпятието е наказанието,  


110 Измамата практкувана от робите и тяхното наказание в Платус наистина заслужава 
самостоятелна монография. Тук аз мога единствено да посоча няколко източника; виж 
също   p.7 n.13. ср.  Asinaria 5486. (победа на измамата над наказанието); Miles gloriosus 

539f.; Mostellaria 1133; Persa 855f.; Mostellaria 359ff.: робът Танио 

Ego dabo ei talentum primus qui in crucem excucurrerit; 

sed ea lege, ut qffigantur bis pedes, bis bracchia. 

Ubi id erit factum, a me argentum petito praesentarium. 

(Ще дам талант на първият човек, който вземе кръста ми и го носи при условие, че 
ръцете и краката му бъдат двойно приковани. Когато направи това той може да си 
осребри парите от мен.) 

Stichus 625ff.: Епигон за паразита Геласим: 

. . , di inmortales! hicquidempol summam in crucem 

cena autprandio perduci potest! 

Последният отговаря: ita ingenium meumst: 

quicumuis depugno multofacilius quam cum fame. 

(Безсмъртни богове – какъв човек! Предполагам, че за една вечеря или обед той ще 
заеме най-високото място за екзекуция. Това е, до което съм достигнал: няма нищо, с 
което да се бориш по-трудно отколкото с глада) Ср. Terence, Andria 621: Pamphilus: quid 

meritu’s? Davos: crucem (Какво заслужаваш? Кръста”) 

 



което се прилага от векове, както публично така и частно, не е възможно 
то да се е появило сред римляните след Втората пуническа война (264-241 

пр. Хр.). Цицерон отбелязва (In Verrem 11.5.12), че робите заподозрени в 
бунтарство били окачвани на кръстове more maiorum. Доколко думите на 
Дионисий от Халикарназ за разпятието на бунтовните роби, което сочи 
назад към един по-древен период, са исторически е съмнително; във 
всички случаи историкът описва екзекуцията на робите изцяло според 
своето собствено време111

. Според Ливий (22.33.2) през 217 пр. Хр., 
годината на поражението при езерото Тразимен, 25 роби направили 
заговор в Кампус Мартиус; те били разпънати и предателят им получил 
своята свобода и 20 000 сестерции. През 196 пр. Хр. praetor peregrinus М. 
Ахил Глабрио потушил едно робско въстание в Етруриа с помощта на един 
легион; principes coniurationis били разпънати, а останалите предадени на 
своите господари за наказание (Ливий 33.36.3). Тези описания показват, че 
от страна на правителството разпятието било практикувано преди всичко 
сред робите и най-вече там където възможността за наказание от страна на 
конкретния робовладелец вече не съществувала112. Според Тацит в Рим 
имало специално място за наказание на робите (locus servilibus poenis 

sepositus, Annals 15.60.1), където без съмнение се издигали многобройни 
кръстове. От Анали 2.32.2 научаваме, че това ужасяващо място бил Campus 

Esquilinus, аналогът на хълма Голгота в Ерусалим113. В резултат на това 
Хораций нарича лешояда птицата на Ескулин и Ювенил описва 
страховития начин, по който те са разкъсвали труповете дори и в Рим 
(Satires 14.77-8): „Лешоядът се хвърля към мъртвите животни и кучетата и 
кръстовете.” 

(vultur iumento et canibus crucibusque relictis)  


111 Antiquitates Romanae 5.51.3; 7.69.1, ср. C. D. Peddinghaus 24f. Виж също p. 43 n. 9 в 
Tarquinius Superbus. Педингхаус е съвсем прав подчертавайки, че „няма силно 
доказателство, че разпятието е било въведено от Картаген (25). Когато Платус е живял 
и писал по време на Втората пуническа война то било установено наказание за робите и 
трябва да предшества Пуническите войни, които Педингхаус дава като terminus a quo. 

Разбира се, легндарната връзка межу Рим и Картаген се връща чак до 6 век пр. Хр. 
Казва се, че първите търговски споразумения били сключени между двете държави 
през 509 г.  (Polybius 3.23). От друга страна сред картагенците разпятието не било 
толкова явно наказание основно за робите; то било налагано на граждани за голяма 
измяна. 
112 В Рим the tresviri capitales, като помощници на претора, били отговорни за реда и 
закона. В това си задължение те също така надзиравали екзекуциите. Това вече е видно 
при Amphitruo i55ff.; Aulularia 4isff И Asinaria 131; робите се бояли от тях. За тях и за 
западането на практиката за раздаване на лична справедливост практикувана от 
paterfamilias виж W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des romischen 

Kriminalverfahrens in vorsidlanischer NF 56, 1962, 7iff., 1 isff., и A. W. Lintott, I02ff. 
113 Виж също Varro, De lingua latina 5.25; Horace, Satires i.8.i4ff.; Tacitus, Annals 15.40; 

Suetonius, Claudius 25; cf. Catullus, Carmina 108. 



„за да занесе малко мърша на своите пилета” 

Възможно е подобни места за екзекуция  с кръстове и други инструменти 
за мъчение да е имало във всеки голям град на Римската империя, като 
едно възпиране на робите от престъпване на закона и като знак за строгия 
и безмилостен режим. 

Големите робски бунтове в Италия през 2 век пр. Хр. били повод за масово 
използване на разпятието като supplicium servile. Страхът от робската 
заплаха предизвикал омраза и жестокост114. Разбира се, нашата 
информация за разпятието е изключително случайна понеже било по-лесно 
да се пише за зверствата на разбунтувалите се роби отколкото за 
страданията на победените. В Италия имало бунтове и по време на Pървата 
робска война в Сицилия (139-132 пр. Хр). Според една по-късна бележка 
на Орозий, 450 роби били in crucem acti (Historiae 5.9.4). Флор казва, че 
след потушаване на сицилианския бунт останалите бандити били наказани 
с вериги, окови и кръстове (reliquias latronum compedibus y catenis, 

crucibusque, Epitome 2.7 = 3.19.8). Забележителна е изключителната 
жестокост, с която били потушавани по-големите и по-малки робски 
бунтове. Според думите на Апиан, след окончателната победа над 
Спартак  победителят Крас приковал на кръстове 6000 затворници на Via 

Appia между Капуа и Рим (Bella Civilia 1.120). Преди битката 
предводителят на робите разпънал римски пленник между армиите, за да 
предупреди своите последователи за тяхната съдба ако бъдат победени. 
(1.119)

115. Когато Октавиан, който по-късно станал Август, разпуснал 


114 See W. L. Westermann, ‘Sklaverei’, PW Suppl. VI, (894-1068), който гооври за Сенека, 
Epistulae morales 47.5: totidem hostes esse quot servos (‘толкова врагове колкото роби”), и 
976f., говорейки за Ливий 21.41.10: non eo solum animo quo adversus alios hostes soletis 

pugnare velim, sed cum indignatione quadam atque iray velut si servos videatis vestros arma 

repente contra vosferentes  (да се биете не само с обичайната за вас смелост, но с една 
гневна омраза, като че ли сте видели робите ви изненадващо да грабват оръжие срещу 
вас). Ср. също E. M. Staerman, Die Bliitezeit der Sklavenwirtschaft in der rd’mischen 
Republik, Wiesbaden 1969, 238ff., 257ff. 
115 Разпятието във връзка робсите проблеми през 2 и век пр. Хр. също се споменава от 
 Cicero, In Verrem II.5.3; подобно Valerius Maximus 6.3.5; Quintilian, Institutio oratoria 

4.2.17: преторът L. Domitius разпънал в Сицилия един овчар след като той убил мечка с 
копие понеже на робите било забранено да носят оръжие. Valerius Maximus 2.7.9: L. 
Calpurnius Piso наказал в Сицилия един praefectus equitum, който доставял оръжия на 
робите: ut qui cupiditate uitae adducti cruce dignissimis fugitiuis tropaea de se statuere 

concesserant. . . (нека поради желание да живеят те да позволят на бегълците да понесат 
най-заслужените си трофеи) Ср. също C. Clodius Licinus, Rerum Romanorum Reliquiae 21 

(Peter II, p. 78). Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae 5.51.3 и 7.69.2, по 
подобен начин предполага условия по време на войните с робите и ги пренася към 
ранния период на Рим. Дори Цицерон, Pro rege Deiotaro 26, не презира тази 



предишния триумвират в Сицилия през 36 пр. Хр. той разпуснал войските 
на Сикст Помпей. Противно на уговорката постигната със Сикст той 
върнал    робите, които били записани от своите господари за наказание и 
разпънал тези, които нямали господари (Dio Cassius 49.12.4; cf. Appian, 

Bella Civilia 5.131)
116

. В отчета, който направил в Monumentum Ancyranum 

(ch.25) той казва само, че 30 000 роби били върнати на господарите им ad 

supplicium sumendum. Строгото приложение на servile supplicium било едно 
следствие от паническия страх от робски бунтове особено в Италия, която 
постоянно била подклаждана от притока на големи маси роби в latifundia 

на Италия през периода на римския „империализъм” след Втората 
пуническа война. Напълно разбираемо било, че понякога този страх се 
превръщал в омраза. 

Гражданската война и нейните последствия поставила робите в конфликт 
между верността към техните господари и верността им към 
политическите авторитети, които им обещавали 10 000 драхми, свобода и 
римско гражданство за убийството на обявен извън закона господар 
(Appian, Bella Civilia 4.11). Поне в един случай възмущението на хората 
принудило триумвирата да разпъне на кръст един роб, който предал своя 
господар на убийците (Appian, Bella Civilia 4.29)

117. Август позволил робът 
предал Фаний Каепио да бъде прикован на кръст публично от бащата на 
конспиратора, като преди това робът носел около Фомума надпис, 
описващ неговото престъпление (Dio Cassius 54.3.7). Имаме подобни 
описания от 2 и 3 век сл. Хр. Партинакс, самият той син на освободен роб , 

зет на Марк Аврелий и способният наследник на Комод (192 сл. Хр), който 
бил  убит твърде бързо, освободил всички, които били осъдени на основа 
на порицание от роби и разпънал тези, които били роби (Scriptores 

Historiae Augustae 8: Iulius Capitolinus, Pertinax 9.10). Същото се случило 
отново когато Марк станал император през 217 сл. Хр., след убийството на 
Калигула. Той също така разпънал всички роби, които били предали 
своите господари при неговия жесток предшественик (Herodian 5.2.2). 


терминология: quae crux huic fugitiuo potest satis supplici adferre (какъв кръст може да 
донесе заслуженото наказание на тези бегълци)? Ср. J . Vogt, Sklaverei), 49f., 60. 
116 Dio Cassius 49.12.4; ср. Appian, Bella Civilia 5.131 and Orosius, Historiae 6.18.33: sex 

milia, quorum domininon extabant, in crucem egit (той разпъна 6000, които нямаха 
господар). 
117 Казва се, че една подобна случка вече се е случила по времето на Тарквиний Супърб 
„Scholion in Juvenal, Satires 8.266f. (Wessner, pp. i52f.): Vindicius servus, qui indicaverit 

filios Bruti Tarquinio portas velle reset are. quos pater securiferiit servum autem ut 

conservatorem patriae manu misit et ut delatorem dominorum cruci adfigit (Виндик е робът, 
който достави свдения за синовете на Брут желаейки да отвори вратите за Тарквиний. 
Първият, техният баща уби с брадва: той освободи робът като спасител на своята 
страна и го разпъна като информатор). За ролята на робите при присъдите виж J . Vogt, 
Sklaverei. 



Конфликта между покорството на господаря и заповедите на държавата, 
всяко от които заплашвало робите с разпятие или между добротата на един 
господар и ограниченията на класата, на която разпятието било символ, 
станал обичана тема за реторически изказвания118

. 

Така робите имали относително малка закрила срещу каприза на своите 
господари и следователно срещу несправедливо излагане на servile 

supplicium. Диалогът между една римска матрона и нейният съпруг 
предаден от Ювенил (6.219ff.), казва повече отколкото по-голямата част от 
примерите: 

„Разпъни този роб,” казва жената. „Но какво престъпление достойно за 
смърт е извършил той?,” пита съпругът. „Къде са свидетелите? Кой е 
говорил срещу него? Нека поне да го изслушаме. Никакво забавяне не 
може да бъде твърде дълго когато на карта е заложен живота на един 
човек.” „Какъв глупак си! Човек ли наричаш роба? Казваш ли, че той не е 
направил нищо лошо? Това е моята воля и моята заповед: приеми я като 
доказателство за деянието.” 

(lPone crucem servo!’ – ‘Meruit quo crimine servus 

supplicium? quis testis adest? quis detulit? audi; 

nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est.’ 

‘O demens, ita servus homo est? nilfecerit esto; 


118 Ср. e.g. Seneca the Elder, Controversiae, e x c 3.9: crux servi venerium domino negantis 

(разпятието на един роб, който отказал да даде отрова на своя господар); Ps. Quintilian, 
Declamationes 380: crux scripta servo non danti venenum.  И двете говорят за популярна 
реторична тема за робът, който отказал да даде на своя сериозно болен господар 
отрова, за да прекрати страданията му, за да не бъде виновен за отровителство под  lex 

Cornelia de sicariis et veneficis, и по този начин да не бъде освободен в неговото 
завещание, а да бъде разпънат. Робът се обърнал към трибуна т.е. към имперския съд. 
 Seneca the Elder, Controversiae 7.6, описва друга ужасяваща история за смесен брак 
между освободени роби и родени свободни членове на висшите класи, които били табу: 
един господар освободил своя роб поради вярната му служба и го оженил за своята 
дъщеря докато другите роби в града били разпънати. Той бил обвинен, че принизява 
дъщеря си до нивото на обвързана с cruciarii: Si voles invenire generi tui propinquos, ad 

crucem eundum est („Ако желаеш да намериш роднините на своя племенник отиди при 
кръста) ср. Plautus, Miles Gloriosus 372L). Servius, Commentary on Virgil, Aeneid 3.551 
(Thilo/Hagen I, p.436), казва, че след войната си с Месен спартанците сложили груб 
край на отношенията между спартански жени и роби и техните потомци: servos patibulis 

suffixerunt, filios strangulavere (те разпънаха робите и удушиха децата). Тук 
отвращението на римляните срещу подобни връзки е била въведена в гръцката история. 



Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas!’119
) 

В своята защита на А. Клуентий Цицерон обвинява майката на  обвинения 
за това, че е разпънала един роб и в същото време му е отрязала езика, за 
да не може той да свидетелствува (Pro Cluentio 187).  В речта си Pro Milone 

той обвинява един роб в лъжесвидетелство по време на борбата между 
populares и optimates (ch. 60). Ако робът обвини в престъпление Клодий, 
корумпираният водач на populares срещу врагът му Мило, той се изправя 
пред кръста (certa crux); ако го реабилитира пред свободата, на която се 
надява (sperata libertas). Древните хора (maiores) отхвърляли 
свидетелствата на роби срещу техните господари по принцип. 

Разбира се имало е също така и критика към подобен вид ексцесии. За 
Хораций това, че един господар разпъва робът си понеже тайно е опитал 
някаква рибена супа докато я е носел „е твърде крайно според нормалните 
стандарти120

.” Това отношение е съвпадало в тенденцията на Август да 
ограничава произвола на притежателите на роби в полза на правата на 
държавата. Сенека дори отива дотам, че да отбелязва с някаква степен на 
задоволство, „че жестокостта на частните притежатели на роби беше 
отмъстена дори от ръцете на робите, които се намираха под угрозата от 
разпятие” (sub certo crucis periculo, De dementia 1.26.1). 

От друга страна държавната справедливост срещу робите продължавала да 
бъде сурова и в действителност по времето на империята освободените 
роби и peregrini били наказвани с разпятие по същия начин както робите. 
Валерий Максисмус казва, че още по времето на Републиката един роб 
отричал убийството на един equus, макар че бил измъчван 6 пъти; все пак 
накрая той признал и бил разпънат; за друг се казва, че бил осъден, макар 
че не казал нищо, въпреки че бил измъчван 8 пъти (8.4.2-3). „Старият 
обичай” да се екзекутират (често чрез разпятие) всички роби в един дом 
ако господарят бъде убит бил възстановен по времето на Нерон с 


119 Seneca the Elder, Controversiae 10.5, говори за един случай с атински художник който 
купил стар военен затворник от Олинтус като роб и го изтезавал до смърт с цел да 
нарисува един портрет на Прометей. Докато гръцките оратори напълно осъдили 
художника той бил до някаква степен защитен от латинските.  Фулда споменава за един 
средновековен случай на разпятие като модел за картина. 
120 Satires i.3.8off.: Lucian, Prometheus 10 (насочен срещу Зевс): никой не разпъва 
готвача си заради това, че е опитал от храната. В In Horace, Satires 2.7.47, един роб 
протестирайки срещу своя господар казва, peccat uter nostrum cruce dignius (кой от нас е 
извършил грях по-достоен за кръст?) In Epistles 1.16.46- 48 Horace предава разговора 
със своя роб:  ‘necfurtumfeci nec fugV si mihi dicit servus, ‘habespretium, loris non ureris’ 
aio. non hominem occidiy ‘nonpasces in cruce corvos. (Ако един роб ми каже „Никога не 
съм крал нито съм бягал” моят отговор би бил: „Имаш наградата си; никога не си бил 
бичуван” „Никога не съм убивал някого.” „Не си опитал ноктите на кръста.”)  



постановление на сената (Tacitus, Annals 13.32.1) и няколко години по-

късно бил приложен на практика след убийството на един градски префект 
независимо от опасността от бунт (14.42-45). Основният аргумент бил, че 
огромната маса от роби не можели да бъдат държани под контрол без 
страх (non sine metu 14.44.3). В acta urbis, когато Трималчио изненадващо 
бил прочетен на глас от неговият actuarius по време на известният празник 
се появява една бележка свързана със собствеността и продажбата на 
добитък и зърно: „Робът Митридат беше разпънат понеже проклел душата 
на нашия Гай (=Калигула)” (Petronius, Satyricon 53.3)

121. В Sententiae на 
юристът Пулус (5.21.3) се казва, че смъртното наказание заплашвало не 
само тези, които се допитват до астролозите за бъдещето на императора и 
на държавата, но също така и за тези роби, които питат същите въпроси за 
съдбата на своя господар: Summo supplicio, id est cruce, adficiuntur (те ще 
понесат най-тежкото наказание, кръста). Робите и освободените на 
императора, които били в състояние да се издигнат дори до положението 
на eques в същото време били заплашени от жестокостта на различните 
владетели. За Калигула (Suetonius, Caligula 12.2)  и Домициан (Domitian 

11.1) се казва, че разпъвали имперски роби или освободени хора по 
собствения си произвол. Вителий екзекутирал един освободен роб in 

servilem modum (Tacitus, Histories 2.72.2) и неговият опонент Веспасиан 
направил същото с двама бивши роби, които Вителий освободил поради 
тяхната военна „служба” почитайки ги със статаута на eques. Тацит 
съобщава със задоволство екзекуцията на човека предал Таракина: фактът, 
че разпънатият е бил прикован на кръста в отличителните белези на своя 
ранг бил всеобщо утешение (solacium 4.3.2). За другия, Асиатик, той казва 
лаконично: „Той плати за своята омразна сила с едно робско наказание” 

(ntalam potentiam servili supplicio expiavit, 4.11.3). Казва се, че след 
убийството на Хелиогабал през 222 сл. Хр. Александър Север не само 
понижил имперските роби и освободени, които бил издигнал  до тяхното 
предишно положение, но ако те били обвинени в клевета и подкуп, 
пречейки по този начин на други, той ги разпъвал „на улицата, която 
робите му изпозлвали най-често като път към императорския дворец” 

(Scriptores Historiae Augustae 18: Aelius Lampridius, Alexander Severus 23.8). 

Освободените роби на частните собственици също били в опасност по 
времето на империята: освободеният роб на един римски eques, който в 
съюз с пиратите от храма на Изида в Рим, му помогнал да измами жената, 
за която копнеел, бил разпънат по времето на Тиберий заедно с пиратите 

121 C. D. Peddinghaus, тълкува пасажа доста глупаво като едно набиване на кол от цар 
Митридат. За душата на Гай виж  Suetonius, Caligula 27.3, и Minucius Felix, Octavius 

29.5: et est eis tutiusper Iovis genium peierare quam regis (по-сигурно за тях е да се 
закълнт лъжливо в душата на Юпитер отколкото в душата на царя). За по-подробно 
разглеждане на въпроса ср. Petronius, Satyricon 137.2: si magistratus hoc scierint, ibis in 

crucem (ако магистратите знаеха това ти щеше да бъдеш разпънат). 



на египетската богиня, които не били римски граждани, а само peregrini; 

храмът бил сринат и изображението на Изида хвърлено в Тибър. Самият 
прелъстител все пак бил eques и се отървал с прогонване понеже извършил 
зло от любов (Josephus, Antiquitates 18.79-80). С други думи, дори и тук 
класовите граници били стриктно спазвани122

. 

Изглежда съществувало особено силно подозрение към религиозната 
измама и нелегалното практикуване на „суеверни чужди култове” 

(superstitiones externae: Tacitus, Annals 11.15; cf. 13.32.2) сред робите, 
освободените и peregrini. Това също така частично обяснява суровите 
присъди при процесите срещу християните. Паралел намираме при 
преследването на астролозите (Tacitus, Annals 2.32), келтските друиди 
(Suetonius, Claudius 25; Aurelius Victor, Caesares 4.2; ср. Pliny the Elder, 

Historia Naturalis 29.54) и в наказанието на хората виновни в древните 
пунически практики на жертвоприношеня на деца. Християните също били 
обвинявани в подобно престъпления (Minucius Felix, Octavius 9.5). Един 
иначе неизвестен проконсул от Африка наказал по най-жесток начин 
свещеника на „сатаната.” т.е. на картагенския бог Ваал-Хамон, който 
изпълнявал древната практика на жертвоприношения на деца. Той 
заповядвал да го окачат „на самите дървета в неговия храм, в сянката на 
които те извършвали своите приношения, като на посветени кръстове” 

((votivis crucibus exposuit). Тертулиан, който ни дава тази информация, 
твърди, че я има от войниците очевидци на събитието, които извършили 
екзекуцията от името на проконсула123

. 

Разбира се, би могло да се попита дали за робите и peregriniy, които 
трябвало да се съобразяват с възможността за наказание чрез разпятие, 
кръста бил един толкова възпиращ ужас, че да им попречи да приемат 
посланието за разпънатия изкупител. Отговрът е, че за тези хора ужасът 
бил дори още по-истински и свързан с личния опит отколкото за 
представителите на висшите съсловия. По-способните роби се надявали да 
бъдат освободени, което би подобрило тяхното социално и легално 
положение поне до някаква степен и би им дало възможност за по-

нататъшно социално подобрение. Сред древната буржоазия от хора, 
издигнали се от останалата маса със собствени сили, libertini играели 

122 Ср. Apuleius, Metamorphoses 10.12.3: поради един опит да убие доведения си син 
една матрона била осъдена заедно със своя съучастник-роб: novercae quidem perpetuum 

indicitur exilium, servus vero patibulo suffigitur (жената беше пожизнено пропъдена в 
изгнание и робът прикован на бесилката.) По въпроса за разликата между honestiores и 
humiliores р. също Anthologia Latina 794.35: Crimen opes redimunt, reus est crucis omnis 

egenus. (Богатствата купуват правосъдие, а бедният е прикован на кръста). 
123 Tertullian, Apologeticus 9.2. За едно дете, което е принесено виж O. Kaiser, ‘Den 
Erstgeborenen deiner Sonne sollst du mir geben. Erwagungen zum Kinderopfer im Alten 

Testament’, in Denkender Glaube. Festschrift Carl Heinz Ratschow, Berlin 1976, 24-48 



важна роля както показва примерът на Трималчио и големия брой 
имперски освободени роби които достигнали някаква степен на власт. 
Един предполагаем божий син, който не бил в състояние да си помогне по 
време на най-голямата си нужда (Марк 15:31) и който вместо това 
изисквал от своите последователи да вземат кръста си едва ли бил 
привлекателен за нисшите класи на римското и гръцкото общество. Хората 
твърде добре съзнавали какво означава да носиш кръста си през града и 
след това да бъдеш прикован на него (patibulum ferat per urbenty deinde 

ojfigitur cruciy Plautus, Carbonaria, fr. 2) и се страхували от това; те желаели 
да се избавят от това. Освен това ранното християнство не било основно 
религия на робите; по времето на Павел, и много повече в случая с Плиний 
и Тертулиан, те привличали хора от всяка класа. 

Тази основна тема на supplicium servile също хвърля светлина върху химна 
във Филипяни 2:6-11. Всеки, който присъствал на богослужение в 
църквите основани от Павел в процеса на неговата мисия, в които този 
химн е бил пят, както е било с всеки чиател на филипяните по онова време, 
без съмнение би видял пряка връзка между „се отказа от всичко вземайки 
образа на слуга” (буквално на роб) и оспорваният край на първата строфа 
„смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст .” 

Смърта на кръст била наказанието за робите както всеки знаел; като такова 
то символизирало едно крайно смирение, срам и мъчение. По този начин 
davdrov Se aravpov стои в най-пълният възможен контраст с началото на 
химна с новото описание на Божествената природа на предсъществуващата 
разпъната фигура както и с възвишаването превъзхождащо всичко, което 
може да бъде представено. Този, който умрял със смъртта на роб е 
възвисен да бъде Господ на цялото творение и носител на Божието име 
Кириос. Ако в края на първата строфа няма Oavdrov Sk aravpov  химнът би 
се лишил от своето най-важно твърдение. Внимателната защита на това 
единство, както според поетически така и според богословски критерии, от 
Отфрид Хофий следователно може да бъде подкрепена също така и от 
неговото съдържание supplicium servile: „Ако кулминацията на първата 
строфа лежи – както според езика така и според съдържанието – в 
споменаването на смъртта на кръста, твърдението, че в химна, който е 
написан преди Павел въплъщението било разбирано като едно 
действително спасително събитие, а смъртта просто като едно неизбежно 
следствие, което вече не може да бъде смятано за вярно. Точно обратното, 
ние сме принудени да заключим, че химна вече предполага едно здраво 
виждане за спасителното значение на смъртта на Исус124

.” 


124 O. Hofius, Der Christushymnus Philipper 2,6-11, WUNT 17,1976,17. Cf. 9-17, 56-64. See 

also M. Hengel, The Son of God, 1976, 87f., 9if. 



РАЗПЪНАТИЯТ НАЦИОНАЛЕН МЪЧЕНИК И МЕТАФОРИЧНАТА 

И ФИЛОСОФСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ  

Остава въпросът дали в древния римски свят има някакви доказателства за 
една нехристиянска, позитивна интерпретация на кръстната смърт, като 
например смърт на един философ или национален мъченик. Смъртта на 
подобни фигури е била характерна черта за древния свят. Не бях в 
състояние да открия истинска историческа случка – оставяйки настрана 
съмнителната фигура на Филократ. Все пак в потока на традицията 
фигурата на националният герой М. Атиул Регул била свързвана с кръст. 
Като победен генерал Регул бил заловен по време на една експедиция в 
северна Африка по време на първата Пуническа война. След това 
картагенците го изпратили обратно в Рим, за да уреди размяната на 
пленници или да преговаря за сключване на мирно споразумение. Но 
веднъж пристигнал там той посъветвал Сената да остана твърд. Верен на 
своето обещание дадено под клетва след това той казал, че ще се върне в 
Картаген, където за отмъщение бил измъчван до смърт. Традициите за 
начина на смъртта му варират много; сред споменаваните са бавно 
действаща отрова, лишаване от сън, затваряне в тъмна стая, избождане на 
очите, излагане на ослепителна светлина и накрая също разпъване, 
споменавано последно вероятно понеже това е било формата на екзекуция 
практикувана в Картаген и признавана за summum supplicium, което 
включвало всички мислими мъчения. 

Историческата стойност на тази легенда, разработена по-конкретно от 
Цицерон, която „дава пълна свобода на въображението по отношение на 
мъченията” е изключително малка. „Тези неприятни и исторически 
измислени герои са измслица на реториката, която използва подобно 
нездравословно влияние на римската историкография след времето на 
Сула и на блудкавата популярна морална философия, с която се 
запознаваме чрез писанията на Цицерон и която не може да осъзнае 
собствената си неморалност. Те били почитани в продължение на векове в 
прозата и поезията125

.” Преди всичко Силус Италикус през втората 
половина на 2 век сл. Хр. не е бил в състояние да отиде твърде далеч в 
своето преувеличено и безвкусно преклонение пред националния мъченик: 

„Гледах когато Регул, надеждата и похвалата на расата на Хектор, беше 
завлечен сред виковете на тълпата в неговата мрачна тъмница, с ръце 


125 Виж P. v. Rohden, ‘Atilius 51’, PW II, 2086-92 (цитат от 2092). Хораций дава най-

простата оценка – без темата за кръста – в своята Odes (3.6). Тук ние просто имеме quae 

sibi barbarus\tortor pararet (ред 49-50: той знаел, че за него било приготвено варварско 
мъчение). 



здраво завързани на гърба му; гледах докато висеше високо на дървото и 
видя Италия от своя висок кръст.” 

Разбира се, кръста е само една сред многото теми и всъщност е късна по 
своя произход. В Книга 6 един посланник разказва на сина на Регул, Серан 
за зверската жестокост на картагенците (ritus imitantem irasque ferarum) и 
за примера даден на целия свят от veneranda virtus на неговият баща, който 
понесъл с радост мъчението (placido ore ferentem). Той бил лишен от сън 
чрез инструмент за мъчение. Търпението (patientia) е по-велико от всеки 
триумф. Неговите лаври ще бъдат зелени през вековете докато 
неопетнената вярност (fides) се намира на небесата и на земята и ще 
продължи докато добродетелните имена се почитат (529-50). 

Не може да е просто съвпадение, че в този последен химн на хвала кръста 
не се споменава повече. 

Сенека вижда Регул по подобен начин като човек, който побеждава всички 
terribilia, от които хората се страхуват: „Мнозина са преодолели някое 
конкретно изпитание: Муций огънят, Регул кръста, Сократ отровата” 

(singula vicere iam multi: ignem Mucius, crucem Regulus, venenum Socrates . . 

., Epistulae morales 98.12). Той го дава като пример за вяра и търпение 
(documentum fidei [et] patientiae) на изнежения Маекен „който прекарва 
толкова бдения на едно пухеното легло колкото той на кръста” 

(tarnvigilabis inpluma quam ille in cruce, Dialogue 1, Deprovidentia 3.9). Флор 
подчертава, че Регул не опетнил своята чест нито чрез доброволното си 
завръщане в Картаген нито чрез големите си страдания, без значение дали 
те са били свързани с отрова или с кръст (nec ultimo sive carceris seu crucis 

supplicio deformata maiestas); но, и това е много по-забележително, той 
станал победител над тези, които го победили и дори победил самата съдба 
(fortuna; (Epitome 1.18 = 2.2.25). Дори на кръста националият мъченик е 
почетен с най-голямата чест, която древния просветен свят можел да му 
окаже: той бил господар на собствената си съдба. За Тертулиан Регул бил 
един проротип на езически мъченик тъй като – за разлика от останалите – 

„вашият Регул с готовност прие новостта на кръста с неговата 
многообразна и крайна жестокост” (crucis vero novitatem numerosae, 

abstrusae, Regulus vester libenter dedicauit, Ad Nationes 1.18.3). Причината 
заради която се казва, че Регул е бил екзекутиран на кръст, противно на 
всяка историческа реалност, може да бъде намерена във формулировки 
като тези на Цицерон De Natura Deorum 3.80: Cur Poenorum crudelitati 

Reguli corpus estpraebitum (защо тялото на Регул било предадено на 
жестокостта на картагенците). Очевидно кръста е бил par excellence израз 
на една метафорична терминология, която може би също присъства, 
отчасти, в легандата за Регул. Crux може да бъде използван като израз на 



най-страшното мъчение, включително дори за болките на любовта, и 
понякога е трудно да се прецени дали става дума за реално използване на 
инструмента на екзекуцията и смъртно наказание или езикът е просто 
метафоричен. Разбирането на разпятието като summum Supplicium със 
сигурност подчертава забележителното твърдение на Колумбела: 
„древните са гледали на крайностите на закона като крайността на кръста” 

(summum ius antiqui summam putabant crucem, De re rustica 1.7.2). Цицерон 
описва самото желание някой да се включи в тиранията на Цезар като 
miserius… quam in crucem tolli(Ad Atticum 7.11.2), макар че това не му е 
попречило на един по-късен етап да направи именно това126

. 

По-интересни са малкото случаи където summum et servile supplicium  се 
появява във философски дискусии – във ръзка с живата диатриба на 
циниците и стоиците. Епиктет смята, че е погрешно опонента да се 
провокира в законов спор, тъй като „ако желаеш да бъдеш разпънат, 
почакай и кръста ще дойде (ако трябва да дойде); решаващо е да се слуша 
във всичко логоса (Diatribes 2.2.20)

127. Сенека сравнява желанията 
(cupiditates) с „кръстове, в които всеки един от вас забива собствените си 
гвоздеи” (cruces, in quos unusquisque uestrum clauos suos ipse adigit); всички 
висят на собствените си кръстове (stipitibus singulis pendent) като че 
изложени на наказание (ad supplicium acti). Всичко това има едно ехо в 
следващото изречение, което би могло да пасне на една циническа 
проповед: те са разкъсвани на части от множество желания сякаш от 
кръстове (quot cupiditatibus tot crucibus distrahuntur, Dialogue 7, De vita 

beata 19.3). Цицерон напада основната стоическа теза, че болката в 
действителност не е зло и че мъдрият човек трябва да бъде semper beatus. 

Неговият сбит контрааргумент е следният: никой, който е качен на кръст 
не може да бъде щастлив (in crucem qui agitur, beatus esse non potest, De 

Finibus 5.84). Той цитира Поликрат като пример за своето твърдение (5.92). 
Подобно на Сенека, Филон използва образа на разпятието в няколко 
случая, за да опише поробването на човека от неговото тяло и от страстите, 
които го владеят: душите „висят по бездуховен начин по същия начин, по 
който тези, които са разпънати са приковани за временното дърво докато 
умрат128

.” Общата начална точка за тези пасажи е забележката на Филон 
във Федон, че всяка душа е прикована за тялото от страстите сякаш с 

126 Ср. също коментара (Ad Quintum Fratrem 1.29) на eques Катен: ilium crucem sibi 

ipsum constituere, ex qua tu eum ante detraxisses (подготви за него кръта, от който по-

рано го свали). Crucified martyr, metaphorical, philosophical terminology 67 Virgil, 

Catalepton 2a, 18: parata namque crux, cave, stat mentula (внимавай защото кръстът е 
готов). 
127 В отрицателен смисъл, 3.26.22, срещу тези, които са разпънати „като приковани 
фигури” в баните под ръцете на масажиста. 
128 Philo, De pOSteritate Caini 61; cf. De SOmniis 2.213 като тълкуване на Бит.  40.19; Пр. 
25 с препратка към Поликрат. 



гвоздеи129. Този образ на разпятието не оставя място за положителна 
интерпретация отделено от широко разпространеното в древността 
наставление, че всеки човек трябва да носи собствената си съдба. Тук 
отново метафората е свързана с ужас и извращение. Забележително е, че 
метафорочната терминология е ограничена до латинската сфера, а, 
доколкото ми е известно, гърците никога не навлизат в нея и не я 
използват в метафоричен смисъл. Вероятно думата е била твърде обидна, 
за да бъде използвана от гърците.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


129 Ср. Plutarch, Moralia 718D; Ямблуч цитиран в Стобей, Anthologia 3.5.45 

(Wachsmuth/Hense III, p.270). 



РАЗПЯТИЕТО В ГРЪКОГОВОРЯЩИЯ СВЯТ 

Гръкоговорящия свят, Гърция, мала Азия, Египет и Сирия съзнателно беше 
държан в периферията на нашата дискусия. Източниците за разпятието, 
което през периода на империята явно се откроява като римски наказание, 
са много по-пълни на латински отколкото на гръцки език. Все пак би било 
грешка да направим принципно разграничение между латинския „запад” и 
гръцкия „изток” или дори между персийския „изток” и гръцкия „запад.130” 

Феретиме, майката на убитият Аркесилай, тиранинът от Барка в 
Киринейка, която разпънала пред крепостните стени хората участвали в 
убийството на синът й (Херодот, 4.202.1), била също толкова гъркиня 
колкото и нейните жертви. Херодот показва по-нататък, че дори атиняните 
можели да разпънат мразен враг; изразът „прикован за дъски,” който се 
среща единствено там предполага, че в този случай не е бил използван 
действителен кръст, но „tympanum,” който им бил познат от собствените 
им наказателни закони. Това била гладка повърхност скована от дъски 
(aavihes), на която престъпните били завързвани и излагани публично, 
измъчвани и екзекутирани. Седемнадесетте жертви намерени в известното 
откритие на гроба в Фелерон от 7 век пр. Хр. били завързани с пръстен 
около вратовете си и кука на ръцете и краката. Това много се приближава 
до разпятието ако жертвата бъде държана от закривени гвоздеи. 
Митологични аналогии са Иксион, Прометей и Андромеда. В творбата на 
Аристофан Thesmophoriazusai Мнесилох, облечен като жена, е „привързан 
за дъската поради нечистота (930, 940); самитя той вярва, че е осъден да 
умре и ще бъде забавление и храна за гарваните (938, 94a, 1029). Той е 
придържан от гвоздеи, които могат или да бъдат разхлабени или забити по-

дълбоко; в този случай той прегръща дъската подобно на Андромеда 
„объркан и умиращ, с давеща го, разкъсваща гърлото агония,” наблюдаван 
и подиграван от сицилианските стрелци, които заплашвали накрая да го 
убият. Цялата история може просто да изобразява един позорен стълб, но 
това не е много по-различно от разпятие. 


130 C D. Peddinghaus, 9.1, прави едно донякъде невероятно разграничение между 
„изтока” и „запада”; той е следван от E. Brandenburger, 21. Също така погрешно е да се 
казва, че да се излага един труп на показ окачен на кол е практика единствено за изтока 
както твърди Х. В. Кюн, отново следвайки Педингхаус и Diodorus Siculus 16.61.2; 
Euripides, Electra 896ff.). Както и за разпятието на изток има сведения за набиване на 
кол с думите mwvwax, avairelpw, и т.н..; Euripides, Iphigenia in Tauris 1430; Rhesus 5i3ff.; 

Diodorus Siculus 33.15.1f.; Dio Cassius 62.7.2; 62.11.4; виж също Seneca, Epistulae 

morales 14.5; Dialogue 6 (De consolatione, Ad Marciam) 20.3; Fulda, 113-16. Plutarch, 
Moralia 499D, пасажът споменат от Кюн споменава, че разпятието и набиването на кол 
вероятно са били най-ужасните форми на екзекуция познати на Плутарх. Той ги 
цитира, за да илюстрира един анекдот за безстрашието на киринееца Теодор Атей. 
Изтока не е бил „по-жесток” от запада. 



Думите на Дурис, историкът и управникът на Самос, че след превземането 
на града Перикъл заповядал 10 от водачите му да бъдат „завързани на 
дъски” на пазара в Милет и след като те страдали в продължение на 10 
дена черепите им да бъдат разбити с бухалка, не са толкова невъзможни 

колкото смята Плутарх, който е благосклонно настроен към атиняните 
(Pericles 28.3). Това е просто една по-тежка форма на apotympanismos и 
най-вероятно е наказанието наистина да е продължило 10 дена. В 
Антигона на Сократ, Креон заплашва не просто да убие тези, които знаят 
за погребението на Полинейка, но да ги окачи живи докато не проговорят. 
Според един фрагмент на комика Кратин, робите, често били „завързвани 
за дъски131

.” От друга страна Менандър132, Акифрон133, Антифан134
 и 

Лонгус135
 говорят за окачване. Това все пак вероятно не е убиване 

посредством бичуване. Думата вероятно има същото значение както един 
декрет на Антиох XIII Азиатик, който изключил всички философи от 
управлението. Младежът намерен в тяхната компания трябвало да бъде 
„повесен”. В Tarantinoioi героят Алексис би желал най-много от всичко „да 
завърже за дърво” или „да набие на кол” паразитът Теодор. Според 
епитоматорът Юстин, Паузаний, убиецът на Филип Македонски, бил 
хванат скоро след деянието си и разпънат. Олимпий, който подбудил 
убийството излязъл през нощта и увенчал главата му със златен венец, 
докато висял на кръста (Epitome 9.7.10). Анонимната история на 
Александър говори, че той бил предаден на македонската армия за 
apotympanismos. От това става ясно, че римските историци разбират думата 
като разпятие136. В имперският едикт срещу заловените християни в Лион, 
177 сл. Хр. (Eusebius, Historia Ecclesiastica 5.1.47) думата има значение 
единствено „да донесе смърт:” римският губернатор, който можел да 
обезглавява римски граждани, „заповядал да бъдат изпратени на 
зверовете.” 

Няма нужда да се задълбочаваме повече в спорния въпрос за вярната 
интерпретация на apotympanismos, която е използвана в няколко различни 


131 Scholion in Aristophanes, Thesmophoriazusai 940 = fr. 341 (Kock, Comicorum Atticorum 

Fragmenta I, pp. 1 i2f.). 
132 Perikeiromene 79 (Koerte I, p. 49) = 149 (Allinson, LCL, p. 214). Това окачване на 
робите като наказание трябва да се разграничава от завързването им за каменен блок, 
виж Aristophanes, Equites 1048; Eupolis, Demoi, виж C. Austin, Comicorum Graecorum 

fragmenta in papyris reperta, p. 86 (fr. 1.32); Marikas, see p. 100 (fr. 1.153). 
133 Epistles 2.13.3 (Schepers, pp-39f.) 
134 Athenaeus 10, p. 459a. 
135 4.8.4; 4.9.1 (Hercher, Erotici Scriptores Graeci I, p. 309). 
136 Виж U. Wilcken, Alexander der Grosse und die indischen Gymnosophisten, SAB, phil.-

hist.-Klasse 1923 (150-83), 15iff. Уилкен отново въвежда описанието на Юстин за 
разпятието на убиеца срещу забележката на  Diodorus Siculus 16.94.4, който казва, че го 
е убл когато последният се опитал да избяга. 



смисъла. Има достатъчно ясни свидетелства на други места, че разпятието  

е било практикувано сред и от гърците. Вече беше казано, че Платон и 
вероятно също Демостен са познавали тази форма на екзекуция. По-малко 
познато е, че атинският адмирал Конон в служба на сатрапа Фарабезус 
през 397 пр. Хр. разпънал гръцкият водач на въстаниците от Крит. През 
същия период Дионисий I от Сиракуза разпънал гръцките наемници на 
картагенците, които взел като пленници. Филип II Македонски окачил на 
една бесилка трупът на Ономарх, грабителят на Делфи, който паднал в 
битка137. Александър Велики прилагал разпятието в много случаи. Съдбата 
на оцелелите от Тир може да бъде достатъчен пример за това138

: „Тогава 
гневът на царя представи един лош спектакъл за победителите понеже 
2000 тези предизвикали убийствата и общата лудост бяха повесени на 
кръстове на едно голямо пространство на брега.” 

(Triste deinde spectaculum victoribus ira praebuit regis: II milia, in 

quibus occidendis defecerat rabies, crucibus affixi per ingens litoris  

spatiumpependerunt, Curtius Rufus, Historia Alexandri 4.4.17). 

В романа на Александър, разбира се, тирците са тези, които разпъват 
посланиците на Александър (Vita Alexandri 1.35.6). Думите на Ариан, че 
Александър повесил бунтовният индийски принц Мюзикан „на собствеата 
му територия заедно с тези брахмини, които подстрекавали към бунт” 

(Anabasis Alexandri 6.17.2) също много вероятно е описание на разпятие. 

Диадочи продължава по-нататък жестоката практика. Пердик, 
администратора на царството след смъртта на Александър, през 322 пр. 
Хр. измъчвал и разпънал кападокийския цар Ариарт и всичките му 
роднини (Diodorus Siculus 18.16.3). В едно друго описание обаче се казва, 
че той е падал в битка (ibid. 31.19.4). По време на войните на Диадочи 
масови разпятия се случили и в Гърция. През 314 пр. Хр. снахата на 
Полиперх, последният „администратор на царството на Александър, една 
военна жена,” на която било дадено звучното име „превземаща градове”, 


137 Conon: POxy 842 = FGH 66. XV.5. Dionysius I: Diodorus Siculus 14.53.4. Onomarchus: 

Diodorus Siculus 16.61.2; 16.35. Случаят не може да е такъв в Pausanias 10.2.5 и Philo, De 

providentia 2.33 = Eusebius, Praeparatio Evangelica 8.14.33. 
138 Виж Justin, Diodorus Siculus 17.16.4. Виж M. Hengel, Juden, Griechen und Barbaren, 

SBS 76, 1976, 13. Други разпятия приписвани на Александър са: Curtius Rufus, Historia 

Alexandri 6.3.14; ср. 7.5.40; 7.11.28; 9.8.16 = Arrian, Anabasis 6.17.2; Plutarch, Alexander 
72.3 = Arrian, Anabasis 7.14.4. От романът на Александър виж още разпятието на 
убийците на Дарий от Александър, 2.23.4 (van Thiel, p. 104) и заплахата на посланиците 
на Дарий, 1.37.3 (p. 54); тук образа на Александър явно е идеализиран и жестокостта му 
е смекчена,  Ср. Ducrey, op. cit., 213 и index, 242 s.v. 



потушила едно възстание в града Сикон, бизо до Коринт, и разпънала 
около 30 от обитателите му (Diodorus Siculus 19.67.2). 11 години по-късно 
Деметрий Поликрат нападнал Орхомен в Аркадия и убил неговият 
началник Стромбик по същия жесток начин заедно с около 80 от 
защитниците, които били „враждебно настроени” към него; все пак той 
записал около 2000 други в своята армия (Diodorus Siculus 20.103.6).  

От употребата на разпятието сред македонците по времето на Александър 
и Диадочи може да се заключи, че то също така може да бъде намерено 
сред гръцките монарси, дори ако сведенията за него са оскъдни. Знаем, че 
Антиох III е „приковал на най-видното място в Медиа” трупът на 
самоубилият се в битка Молон, (dvaaravpcoacu, Polybius 5.54.7);  подобна 
съдба сполетяла чичото и зетът на царя, Ахей, който издигнал собствена 
монархия в Мала Азия. След като бил предаден в ръцете на Антиох, той 
бил измъчван до смърт чрез осакатяване и тялото му било увито в кожа на 
магаре и повесено (Полибий 18.21.3). По заповед на Птолемей IV Клеомен, 
цар на спартанците, който избягал в Египет и се самоубил след провала на 
опита му да извърши преврат срещу Птолемей, бил обезчестен по същия 
начин (Плутарх, Cleomenes 38f.).  Съществуват някои съмнения относно 
твърдението на Юстин, че по веме на известния бунт след смъртта не 
некомпетентния Птолемей IV някои жени от придворните фаворитки били 
разпънати (Epitome 30.2.7); Полибий 15.33.7 и сл. не знае нищо за това139

. 

 Повече доверие може да се има в думите на Йосиф, че по времето на 
Антиох IV през 167 пр. Хр. някои верни на закона в Юдея също са били 
разпъвани. Неговото описание може би е основано на един елинистичен 
източник140

 (Древности, 12.256). Според един известен древен анекдот 
Лизимах, един от царете Диадичи, заплашил Теодор Атей с разпятие. 
Според Цицерон писмото отговаряло: „Запазете, моля ви, вашите 
извратени подигравки за вашите облечени в пурпур придворни; За Теодор 
е без значение дали си почива на земята или във въздуха.” 

(Istis, quaeso, ista horribilia minitare purpuratis tuis. Theodori quidem 


139

Ахей, Polybius 5.54.7, ср. B. A. Van Proosdij, Hermes 69,1934, 347-50; P. Ducrey, цит. 
съч., 213. 
140 За това виж E. Stauffer, Jerusalem undRom, Munich 1957, i23ff. Той описва едно 
разпятие в Палестина от персийския период (което разбира се се нуждае от критическо 
изследване); виж също добре известната забележка на  C. D. Peddinghaus), 389. Ср. 
също Assumption of Moses 8.1: qui confitentes circumcisionem in cruce suspendit (той 
разпъна тези, кото практикуваха обрязване). 



nihil interest, humine an sublime putescat, Tusculans 1.102)
141

. 

Една история разказана от Стробо сочи в същата посока. Граматикът 
Дафит бил разпънат в Магнезия поради една унизителна епиграма за 
царете Аталиди. Все пак една паралелна традиция при Цицерон и на други 
места казва, че той бил хвърлен от една скала142

. 

Допълнителни доказателства, че непокорните интелектуалци трябвало да 
се съобразяват с възможността да бъдат разпънати по време на царете 
Диадичи вероятно може да бъде намерена в една епиграма, която Филип V 
Македонски съставил като отговор  на една дръзка епиграма съставена от 
Алкей Масански по повод на поражението на Филип при Киносефалие:  

Без лист и без дърво, о пътници, на този връх 

Стои за Алкей един кръст сочещ сам към слънцето. (Плутарх, Titus 

Flaminius 9.4). 

Тук царят заплашва един поет с ужасна съдба ако падне в ръцете му. Тези 
примери показват, че дори в пред-римския, елинистичен период 
разпятието не било неизвестно като наказание за престъпниците срещу 
държавата в гръко говорещия изток. От друга страна ясни указания за 
разпъване на роби се появяват по-често едва по време на римското 
управление. 

Епитафа на един господар убит от своя роб, от Амисос, Керия, накрая 
описва, че жителите на града – а не римските власти – „окачили убиеца за 


141 Различни версии на анекдота са дадени в  E. Mannebach, Aristippi et Cyrenaicorum 

Fragmenta, Leiden-Cologne 1961, 59f. Начинът на смъртта не винаги е един и същ. 

Plutarch, Moralia 499D, цитира съкратен анекдота веднага след като споменава 
разпятието и набиването на кол; в Moralia 606B Теодор е заплашен със смърт в желязна 
клетка. Цицерон, най-ранният свидетел, може би формулира заплахата като разпятие ad 

hoc. Алексанър заплашва философът-мъченик Анаксаркс по същия начин в 
Gnomologium Vaticanum 64. Предисторията на анекдота е цинично презрение към всяка 
форма на почит към мъртвите или към погребаните ритуали, които били толкова важни 
в древността: виж също Teles (Hense, p. 31), и доказателствата даени там. Seneca the 
Elder, Controversiae 8.4, е типичен пример: Omnibus natura sepulturam dedit; naufragos 

fluctus, qui expulit, sepelit; suffixorum corpora a crucibus in sepulturam defluunt; eos qui vivi 

uruntur, poena funerat. (Природата е дала форми на погребение за всеки: вълните, които 
покриват давещите се моряци също ги погребват; телата на завързаните за кръстовете 
се разлагат; самото наказание изпепелява изгаряните живи) Ср. M. Hengel,  Nachfolge 

und Charisma, BZNW 34, 1968, 6 n . 16. 
142 Strabo, Geography 14.1.39 съществува една паралелна латинска традиция при 
Цицерон, De fato 5;Valerius Maximus 1.8, ext. 8, ср. също Suidae Lexicon s.v. ‘Daphitas”. 



храна на дивите зверове и хищните птици143
.” Това датира от втората 

половина на 1 век пр. Хр. Римското влияние тук вече е очевидно тъй като 
през 133 пр. Хр. Атал III е предал царството си на римляните.  

Това, което става ясно дотук за разпятието и набиването на кол – двете са 
били тясно свързани – изглежда сочи към връзка с престъпленията на lese-

majeste и голяма измяна или в контекста на военни действия, докато в 
римския период тази форма на екзекуция се появява по-често като 
наказание за робите и отчаяните престъпници сред жителите на 
провинцията. Заключението на Х. У. Кюн извлечено въз основа на 
сравнително малкото източници за разпятието в Гърция и мала Азия по 
време на първите 50 години от новата ера е подвеждащо. Не е вярно, че 
„вероятно разпятието не е било толкова често практикувано както 
обикновено се предполага в тази важна мисионерска област на ранното 
християнство.” Първо, ние имаме относително малко източници от този 
период. За оратори като Дио Хризостом144, Аристид или Максим от Тир 
или учени писатели като Плутарх, разпятието на крадци и роби е била една 
непривлекателна тема; все пак Плутарх е знаел твърде добре, че „всеки 
престъпник осъден на смърт носи кръста си на своя гръб145

.” Почетните 
надписи и епитафи също се занимават с други теми различни от жестоката 
екзекуция. Все пак „напълно сигурно свидетелство,

146” което ни липсва е 
много добре доставено от гръцките романисти, сатирите на сириеца 
Лукиан, книгите на сънищата от Артемидор от Ефес147, медиците148, и не 
на последно място от астрологическата литература, където съзвездието 
Андромеда носело конкретна опасност от кръст. Лошото съседство 
свързано с Марс и Сатурн също заплашвало с разпятие и с други summa 


143 The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum IV, 2, ed. F . H. 

Marshall, 1916, no. 1036; Текста се появява и при L. Robert, Etudes Anatoliennes 3, Paris 
1937, 389 n. o. M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World III, 

London 1941, 1521 n.76, пита дали това наказание може да се е случило във връзка с 
робския бунт на Аристоник. Все пак тук ние имаме едно индивидуално действие: робът 
убива своя господар Деметрий, който е напил на един банкет и запалва къщата.  
144 Той споменава единствено класическият случай на Поликрат: „той не прие лека 
смърт, но беше разпънат от този варварин и така умря.” 
145 Plutarch, Moralia 554A/B; cf. 554D: Виж също p. 69 n. 1 above on 499D. 
146 H. W. Kuhn, цит. съч. Изразът „напълно сигурни доказателства” приложен към 
древната история трябва да бъде обяснен. Съществуват множество различни степени на 
вероятност. 
147 Artemidorus, Oneirocriticon 1.76; 2.53; 2.68; 4.33; 4.49. Дори в късната книга със 
сънища на Ахмес, Oneirocriticon 90 (Drexel, pp. 54f.), темата за разпятието като форма 
на екзекуция се появява различни начини. 
148 Galen, De Usu Partium 12.11 (Helmreich II, p. 214); ср. също непогребаните тела на 
разбойниците изложени на върха на хълма, върху които Гален бил в състояние да 
провежда анатомични изследвания: De Anatomicis Administrationibus 3 (Kuhn II, p. 385). 



supplicia
149

. Тук имало по-малко естестически задръжки: атмосферата била 
най-близка до реалността на всекидневния живот и по този начин до 
мислите и чувствата на обикновените хора. Човек може да се чуди какви 
„напълно сигурни доказателства,” които ни липсват за изтока ние имаме за 
разпятието през периода на римска Галия, от Испания – освен сведенията 
за Галба – северна Африка и дунавските провинции. Дали  тук то също е 
било много рядка форма на екзекуция? 

Последно, самите места, които били центрове на активността на Павел 
били също така центрове на римската сила. Коринт, Филипи, Троада, 
Антиохия писидийска, Листра и Икония (последната поне от времето на 


149 Andromeda: Manilius, Astronomica 5.553: et cruce uirginea moritura puella pependit (и 
девицата окачена умираща на кръста). Ср. Liber Hermetis Trismegisti XXV, ed. Gundel, A 

AM phil.-hist. Abteilung, NF12, 1936, p. 51, 25f.: crucifixos facit propter Andromedam; 

Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum VIII. 1, ed. F. Cumont, 1929, p. 248.i6ff. Mars 
and Saturn: Liber Hermetis… XXVI, p. 79, 26-32: Saturnus et Mars in ascendente . . .; et 

natus malum coniugium habebit et ipse erit pravus mali consilii . . . et plures eorum 

moriuntur a daemonibus . . . quoniam et cruc(i) plures affixi tnortui sunt et decollati sunt vel 

mutilati sunt membra vel vivi combusti fuerunt (човек роден когато Сатурн и Марс са във 
възход ще има лош брак и самият той ще бъде зъл и с лоша съдба…и мнозна от тях ще 
умрат от демоните…понеже мнозина са умрели разпънати на кръстове, или са били 
обезглавени, или членовете им са били осакатени, или са били изгорени живи); те са 
много опаси за робите-бегълци: Catalogus Codicum Graecorum V.3, ed. I. Heeg, 1910, 
p.84. 29f: (Ако луната се намира между Арес отляво и Кронос отдясно беглецът ще бъде 
разпънат). Firmicus Maternus, Mathesis 6.31.58 (Kroll/Skutsch II, 164): „Sivero cum his 
Saturnus fuerit inventus, ipse nobis exitium mortis ostendit. Nam (in) istis facinoribus 

deprehensus severa animadvertentis sententia patibulo subfixus in crucem tollitur’ (Но ако 
Сатурн се намери във връзка с тези това ни показва смърт. Понеже тези, които са 
хванати в такова престъпление са наказвани със сурова присъда, връзвани на стълб и 
разпъвани).  Виж също Catalogus VIII.1, ed. F. Cumont, 1929, p. 176, 15f., за случая с 
едно много лошо съзвездие (и те показват, че такъв човек (т.е. крадец..и убиец) ще бъде 
разпънат); op.cit. VIII.4, ed. P. Boudreaux-F. Cumont, 1922, p. 200, I2f (показан от Арес 
под слънцето, че те ще бъдат разпънати или обезглавени или хвърлени на зверовете от 
хората или от царя); p.201.22f.: (Когато Кронос е в надир и Арес е по средата на небето 
през нощта показва, че тези, които са разпънати са изяждани от); ср. цит. съч. IX. 1, ed. 
S. Weinstock, 1951, p. 150.23-4: (с гръбнака на разпънатия). Firmicus Maternus, Mathesis 

6.31.73 (II. 169); 8.6.11 (II.298: aut tolluntur in crucem, aut crura illis publica 

animadversione franguntur (те или са разпънати или краката им са пречупени по 
публична присъда); 8.22.3 (H, 237); 8.25.6 (II, 333f.): In XVIII parte Librae quicumque 

habuerit horoscopum, in crucem iussu imperatoris tolletur, aut praesente imperatore 

torquebitur, aut iussu principali suspendetur (всеки, който има издигане в осемнадесетата 
степен на Либра ще бъде разпънат по заповед на императора или ще бъде измъчван в 
присъствието на императора или ще бъде окачен по негова заповед). Но е било 
възможност не само императорът да разпъва граждани. Под съзвездието Марс и луната 
един тиранин е можел да срещне същата съдба: Catalogus X I . 1, ed. C. O. Zuretti, 1932, 

p.259.8: Ср. също F. Cumont, op. cit., 296f., and Pseudo-Manetho, Apotelesmatica ; 4.197ff.; 

5-219ff. 



Адриан) били римски колонии и в Антиохия сирийска, Ефес, Солун и 
Коринт имало римски провинциални губернатори, които са следвали 
римската законова практика, особено що се отнася до смъртните 
наказания. Като римски гражданин самият Павел е бил добре информиран 
за действието на римската справедливост и за собствените си права като 
гражданин (Деяния 25:1 и сл.). 

Освен това, от доказателствата, които имаме за разпятието в гръко-

говорещите провинции ние можем да заключим, че то било много добре 
познато на всеки роб и селянин в тази част на империята. Отношението 
към него може да се е различавало. Палестинският селянин, със своите 
симпатии към освободителното движение, е виждал в него един 
инструмент, от който се е страхувал и мразел, използван от римските 
господари, докато болшинството от жителите на гръцките градове са го 
виждали като ужасен, но все пак необходим инструмент за опазване на 
закона и реда срещу грабители, насилници и бунтуващи се роби.  

По-конкретно, краят на гражданската война и началото на империята 
донесли голямо облекчение на изтока, увеличавайки сигурността и 
икономическото възраждане, които били високо ценени от 
провинциалното население. 

Освен това като цяло доказателствата за разпятието в тази област не са чак 
толкова малко. В 97 пр. Хр. Маркус Скаевола, като прокоснул на Азия, 
притежавал роб и основен събирач на данъци сред фермерите, когото 
екзекутирал чрез разпъване на кръст точно преди да бъде освободен 
(Диодор Сикул 37-5-3)

150
.  По време на първата война с Митридат през 88 

пр. Хр., след звладяването на острова от Скиатос, Брут Сура разпънал 
робите, които служели на Митридат (Апиан, Mithridatic Wars 29). 

Екзекуцията на пиратите от младия Цезар в Пергамон около 75 пр. Хр. е 
добре известна151. Светоний (Iulius 74.1) има една интересна, но вероятно 
неверна версия, според която със своето пословично милосърдие Цезар 
прерязал гърлата на пиратите преди те да бъдат разпънати, за да им спести 
страданието (iugulari prius iussity deinde suffigi). През 44 г. Клавдий 
ограничил свободата на о. Родос понеже жителите му „разпънали някои 
римляни” (Дио Касий 60.24.4). Като civitas foederata atque libera който бил 
верен съюзник на Рим в продължение на 250 години, Родос имал 
независимо съдебно производство. Предисторията на това събитие  все пак 
е неясна152. Според Светоний, Домициан екзекутирал Ермоген, един 


150 Освобождавайки го би направило  servile supplicium невъзможно. 
151 Plutarch, Caesar 2.2-4; Valerius Maximus 6.9.15. 
152 Dio Cassius 60.24.2. M. P. Charlesworth, CAH X, 2i952, 682, предполага „един бунт, в 
който са били разпъвани римски граждани”; също D. Magie, Roman Rule in Asia Minor I, 



писател от Тарс, поради някакви неудобни намеци в творбите му, докато 
нещастните роби, които ги били писали били разпънати (Domitian 10.1)

153
. 

Като доказателство от Египет аз намерих отчета за един процес през 1 век 
сл. Хр.; за съжаление текста е твърде фрагментарен. Той съдържа 
изслушване на 4 защитници пред един висш римски служител, вероятно в 
Александрия. Един от обвиняемите трябвало да бъде бичуван и след това, 
близо до края, се споменава за разпятие154. Редакторът свързва текста с 
някакъв бунт сред гърците и евреите, по време на който, според Йосиф, 
имало множество екзекуции. Това, разбира се, само направило нещата още 
по-лоши (BJ 2.489). От времето на Калигула Филон говори за мъчения и 
разпятие на евреи в амфитеатъра на египетската столица (In Flaccum 72, 

84-5).  В романа на Ксенофонт от Ефес, който вероятно е писан през 2 век 
сл. Хр., префекта на Египет разпъва нещастния герой поради лъжливо 
обвинение; все пак чрез чудо той е спасен от божествеия Нил и жената, 
която го е презряла (и е убила съпруга си) понася справедливото 
наказание155

. 

Трябва да бъде казано още нещо накратко за гръцките романи като цяло. 
Рзпъването на герой или героиня е част от техните описания и само една 
висша част от „литературата за свободното време” представлявана 
например от Aethiopica на Хелиодор, осъжда подобна жестокост. В 
Babyloniaca написана от сириеца Ямбличу, героят на два пъти е застигнат 
от това ужасно наказание, но и двата пъти е свален от кръста и 


Princeton 1950, 548. In II, 1406, Magie предполага една идентификация с seditio, за което 

Tacitus, Annals 12.58.2, споменава през AD 53: redditur Rhodiis libertas, adempta saepe 

out firmata, prout bellis externis meruerant aut domi seditione deliquerant (Хората от Родос 
възвърмали своите свободи толкова често отнемани или потвърждавани поради 
балансирането между тяхната военна служба и сериозните им престъпления). 
Вероятнот това seditio просто се е състояло във факта, че хората от Родос желаели да 
покажат своята сила да изълняват съдебни решения като civitas libera. 
153 Остава неясно дали това се е случило в Рим или на някое друго място на изток. 
154 Pоxy 2339; това очевидно е достоверно описание. Това, че никакво разпятие не се 
споменава в Acta Alexandrinorum според мен може да бъде обяснено с факта, че тази 
презряна форма на екзекуция е била под достойнството на уважаваните граждани на 
Александрия. Най-лошият вид, бичуването, е било прилагано единствено към 
престъпници от наисшите класи. Флак наказва по този начин 48 членове на еврейската 
Gerousia (Philo, In Flaccum 75). В описанието на процеса един от обвинените с 
египетско име възразява срещу бичуването: той твърди, че е противно на закона и 
заплашва да завърши с война. Предполагаемото разпятие споменато от R. Taubenschlag, 
The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, Warsaw 2i955, 434 n.25 (BGU 

1024.8-11) на практика е било извършено с меч. Разбира се, ние имаме съвсем  малко 
свидетелства за смъртни наказания от Египет  
155 Q2Ephesiaca 4.2.iff.; 4.4.2 (Hercher, Erotici Scriptores Graeci I, PP-374f.). 



освободен156. Хаброк, водещата фигура в романа на Ксенофонт от Ефес, 
който вече беше споменат, първо е измъчван почти до смърт и след това 
разпънат. Дори любимата му, Антея, е в опасност да бъде разпъната след 
като убива при самозащита един разбойник157. Все пак героите не могат по 
никакъв начин да понесат такава мъчителна и срамна смърт – тя застига 
единствено злосторниците158. Харитон от Афродизиасис, който вероятно 
все още пише през 1 век сл. Хр., дава едно живо описание на разпятието 
като наказание за робите: 16 роба от имението на сатрапа Митридат 
избягали, но били отново хванати и, оковани заедно за вратовете и краката, 
били заведени до мястото за екзекуция, всеки носейки собствения си 
кръст. „Екзекутираните замениха необходимото смъртно наказание с други  

окаяни практики, които бяха ефективни като пример за останалите (роби).” 

Т.е. цялата процесия е била организирана преди всичко като възпиране. 
Героят в романа е спасен в последния момент, точно преди да бъде 
прикован за кръста159

. 

Има и други индикации за относително честото използване на разпятието. 
Луциан наприемер, в своето описание на пристигането на мърттвите в 
отвъдния свят160

 или в написаното под псевдоним писмо на Диогнес161
 

показва, че неговото значение в гръкоговорещия свят не е било по никакъв 
начин пренебрежимо. В диалогът на Луциан Piscator (гл. 2) философите са 

156 Iamblichus, Babyloniaca 2 and 21 (Hercher I, pp.221, 229), според Photius, Bibliotheca. 
157 Xenophon, Ephesiaca 2.6; 4.2.iff.; 4.6.2 (Hercher I, pp.35if., 374f., 378). 
158 Пак там, 4.4.2 (Hercher I, p. 277): Цино, която убила своя съпруг; Chariton 3.4.18 
(Hercher II, p. 57): крадецът Терон при гроба на Калирое, която той продал на 
търговците на роби; ср. разпятието на убийците на Дарий при гроба на мъртвия 
управник в романа за Александър. 
159 Chariton 4.2.6ff.; 4.3; ср. 5.10.6 (II, pp.72f., 75, 103) K. Ker, Die griechisch-orientalische 

Romanliteratur in religionsgeschichu licher Beleuchtung, Darmstadt 21962, изследва темата 
за разпятието и страданието в гръцките романи в детайли. Все пак неговата идея, че 
древната египетска колона на Озирис подчератва темата за кръста и неговото 
въвеждане на гностически писания са подвеждащи. Древните автори на романи 
желаели да поддържат в своите истории напрежение посредством „престъпления, секс 
и религия,” но не откривали никави мистерии. Доказателството на R. Merkelbach, 
Roman und Mysterium in der Antike, Munich and Berlin 1962, 180, е повече от ограничено: 
той желае да вижда разпятието като един „начален тест”. Все пак това също не е 
вероятно. Разпятието просто представя най-голямата заплаха за героя и увеличава 
напрежението до крайна степен. Виж критиката на  Kerenyi в A. D. Nock, Essays on 
Religion and the Ancient World I, ed. Z. Stewart, Oxford 1972, 170, който правилно 
подчертава, че разпятието не е част от някаква мистерия: Озирис не е бил разпънат.  
160 Cataplous 6:  (Доведен до входа на съда, аз имам в предвид този, който е умрял чрез 
tympanon и чрез кръст), ср. също De morte Peregrini 45 и Sextus Empiricus, Adversus 

Mathematicos 2.30, където разпятието липсва и е споменат само един затвор и tympanon. 
161 Diogenes, Epistle 28.3 (Hercher, p. 242): (Мнозина висят на кръста и гърлата на 

мнозина бяха прерязани от екзекутора.)  Ср. анекдота, който му е приписван, Diogenes 
Laertius, Vita Philosophorum 6.45. 



извикани от Сократ, за да обсъдят как да убият свободомислещия 
Пархесиад. Първото предложение от събраната група е: „Аз мисля, че той 
трябва да бъде разпънат.”; следващият, който говори се съгласява: „Да, 
Зевс, но преди това трябва да бъде бичуван.” Следва избождане на очите и 
отрязване на езика. Тук може да има далечна алюзия към разпънатия 
праведен човек на Платон. При всички случаи смъртта чрез разпятие 
изглежда се е приемала за даденост като summum supplicium.  

На основата на приведените тук примери, които със сигурност могат да 
бъдат продължени, ние можем да заключим, че в гръкоговорещия изток 
разпятието по никакъв начин не е било слабо известно сред нисшите 

класи162
. 

Всичко това води до последното заключение,  което  е трудно да бъде 
оспорено. Когато Павел в своето мисионерско проповядване, говори за 
„разпънатият Христос” (1 Коринтяни 1:23; 2:2; Галатяни 3:1) всеки 
слушател в гръко-говорещия изток между Ерусалим и Илирия (Римляни 
15:19) е знаел, че „Христос” – за Павел титлата вече се е превърнала в 
лично име  – е претърпял една особено мъчителна и срамна смърт, която 
като правило е била запазена за закоравелите престъпници, бунтуващите се 
роби и въстаннициете срещу римското управление. Че този разпънат 
евреин, Исус Христос, може наистина да е бог изпратен на земята, Божий 
Син, Господ на всички и идващия съдия на света трябва неизбежно да е 
било виждано от всеки образован човек като пълна „лудост” и безсмислие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


162 Аз съзнателно оставих настрана случаите на разпятие, които изглежда са добавени 
по-късно към по-ранните гръцки традиции напр. в двете басни на Хигин, no. 194 и  no. 
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РАЗПЯТИТО СРЕД ЕВРЕИТЕ 

Историята на разпятието в Юдея и еврейската традиция се нуждае от 
самостоятелно изследване. Поради тази причина аз съзнателно говорех за 
кръста основно сред „езичниците” (1 Коринтяни 1:23). Х. В. Кюн е съвсем 
прав когато казва, че разпятието за евреите, според текстове като 1 
Коринтяни 1:23 и Галатяни 5:11, има религиозен характер простиращ се 
назад до Второзаконие 21:23163. Ядин показвa чрез „Храмовия свитък” от 
Кумран, че през елинистичния-хасмонейски период разпятието е било 
практикувано като смъртно наказание в случаи на голяма измяна – 

вероятно именно поради тази причина; то е било взето от не-еврейския 
свят. arbori infelici окачвани с тежки случаи на perduellio в Рим е нещо като 
аналогия164. Всеки, който е предал собствените си хора на чужд враг 
заслужавал най-голямо презрение. Това обяснява разпъването на 800 
фарисеи от Александър Яний165и забележителния отчет, вече отбелязан в 
Мишна, че Симеон б. Шета „окачил” 70 или 80 „магьосника” в Ашкелон. 
Според мен тук имаме едно политическо дешифриране на фарисейската 
контра-рекация срещу Синедриона след смъртта на Александър Яний, по 
времето на царица Саломе, когато фарисеите придобили власт в държавата 
си отмъстили на садукеите съветници на мъртвия цар плащайки им със 
същата монета. Гордите садукеи – свещеници и чиновници били 
превърнати в езически вещери чрез една радикална полемична 
трансформация. Забележителното в този анекдот е, че Ашкелон бил 
единственият гард в Палестина, който Хасмонеите не ограбили 166

. 


163 H.W. Kuhn, 36f. 
164 Y. Yadin, Pesher Nahum. Възраженията на  J. M. Baumgarten  съвсем не са 
убедителни. 
165 Josephus, BJ i.97f.; Antiquitates 13.380-3, cf. BJ 1.113; Antiquitates 13.4iof.; see J. M. 
Allegro, Qumran Cave 4, I, DJDJ V, 1968, 37-42, no. 169; 4QpNah 3-4 col. I.4-9; виж също 
J . Strugnell, ‘Notes en marge du volume V des „Discoveries in the Judaean Desert of 
Jordan“, RdQ 7, 1969-71, (163-276) 207. За путър на Йоан пред разпънатите виж 
 Iamblichus, Babyloniaca 21 (Hercher I, p. 229): Цар Гармос, увенчан и танцуващ направи 
банкет със свирачи пред кръста на героите. За убийството на жени и деца пред очите на 
разъването виж  Херодот 4.202.1 и 9.120.4. 
166 Mishnah, Sanhedrin 6.5, ср. j.Sanh. 23c. Тази традиция, която напълно се 
противопоставя на по-късната равинска правна традиция не може да бъде изцяло 



Още по-забележително е, че Ирод скъсал с тази трaдиция на екзекуция и 
едва ли е съвпадение, че Йосиф не споменава за нито едно разпятие по 
неговото време. Дали царят е желаел да се разграничи от хасмонейския 
обичай? Този масов убиец със сигурност не е бил воден от хуманни 
съображения. Екзекуциите чрез разпятие от римляните при 
умиротворяването на Юдея означават, че от самото начало на прякото 
римско управление разпятието  било табу като форма на еврейскo смъртно 
наказание. Промяната може също така да е била предизвикана от 
равинското тълкуване на Второзаконие 21:23. Вар вече бил разпънал 2000 
пленници около Ерусалим167

 през 70 г. сл. Хр. една година на ужас довела 
до тази тъжна кулминация. Все пак кръста никога не се превърнал в 
символ на еврейското страдание; влиянието на Второзаконие 21:23 
правело това невъзможно. По този начин един разпънат месия не би могъл 
да бъде приет. Именно тук ранното проповядване на християните 
предизвикало особена съпротива в самата им родина. Това също така 
обяснява защо темата за разпънатия праведник няма дял в еврейските 
легенди за мъчениците. Кръста се бил превърнал в твърде ярък знак за 
страданията на Исус и на Неговите последователи – макар че в Талмуда 
имаме цяла серия от споменавания за разпятие на евреи по време на 
късната империя. 

 

 

 

 

 

 

 

 


измислена. Аз я виждам като една традиция, която била свързана с полемични 
интереси. Хората са били напълно нясно с нейното значение. Josephus, BJ 1.113, и 
преди всичко Antiquitates 13.41, показва, че фарисееите си отмъстили кърваво. За 
„окачването” като наказание за голяма измяна виж също Targum Jonathan II on Num. 
25.4; M. Hengel, Nachfolge und Charisma, BZNW 34,1968,64 n. 77. 
167 Виж p. 26 n.17 по-горе. Ср. Възнесението на Мойсей 6.9: aliquos crucifigit circa 

coloniam eorum. 



 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Опитах се да представя използването на разпятието като едно наказание в 
гръко-римския свят допринасяйки за по-добро разбиране на забележката на 

Павел за „глупостта на кръста.” Следващите точки могат да бъдат 
изведени като заключение. Разбирам, че това изследване остава до голяма  

степен непълно понеже сега, в края, аз трябва да започна отначало с една 
детайлна егзегетика на доказателствата за кръста в писанията на Павел. Аз 
спирам там където трябва да започне богословската работа. Предишните 
глави не са нищо повече от „историческо предисловие” за едно 
представяне на theologia cruets при Павел. Следователно читателят трябва 
да ме извини ако не съм направил повече от това да начертая няколко 
богословски линии, които очертават едни бъдещи надежди за прогрес и 
добавяйки едно обобщение на историческите резултати. 

1. Разпятието като наказание е било забележително широко 
разпространено в древността. То се появява в множество форми сред 
различни хора в древния свят, дори сред гърците. Очевидно не е имало 
нито желание нито сила то да се премахне, въпреки че хората са били 
съвсем наясно за неговата крайна жестокост. По този начин това се явява 
крещящо противоречие с идеалистичната картина на древността 
представяна от Уинкелхам като „благородна простота и тихо величие” 

(edle Einfalt und stille Grosse). Нашето собствено време, което се гордее със 
своята хуманност и прогрес, но което вижда как смъртното наказание, 
мъченията и терора нарастват, а не намаляват в света, едва ли може да се 
гордее, че е преодоляло това древно противоречие. 

2. Разпятието е било и оставало едно политическо и военно наказание 
Докато сред персите и картагенците то било налагано основно на висши 
чиновници и пълководци както и на бунтовници, сред римляните то било 
налагано пред всичко на нисшите класи т.е. робите, дръзките престъпници 
и бунтовници в размирните провинции, не на последно място в Юдея.  

3. Основната причина за неговото използване била особената му 
способност да възпира. Разбира се, то е се извършвало публично. Като 
правило разпънатите били смятани за престъпници, които са заслужили 



справедливо и необходимо наказание. Без съмнение съществувал страх, че 
премахването на тази форма на екзекуция може да подкопае авторитета на 
държавата и съществуващите закон и ред. 

4. В същото време разпятието задоволявало примитивната страст за 
отмъщение и садистична жестокост на отделните владетели и на мастите. 
Обикновено то се е свързвало с други форми на мъчение, включващи най-

малкото бичуване. С относително малки разходи и с голям обществен 
ефект престъпниците можели да бъдат измъчвани до смърт в продължение 
на дни по един неописуем начин. Така разпятието било един израз на 
скритата безчовечност в хората, която в наши дни се изразява например в 
призива за смъртно наказание, за популярна справедливост и за по-сурово 
отношение към престъпниците като един израз на въздаяние. То е един 
израз на транс-субективното зло, една форма на екзекуция изразяваща 
демоничен характер и зверство. 

5. Чрез публичното излагане на голата жертва на явно място – на 
кръстопътищата, в театрите, на хълмове, на мястото на нейното 
престъпление – разпятието също така представлявало крайно унижение, 
което съдържало в себе с множество измерения. С текст като Второзаконие 
21:23 евреите усещали това особено ясно. Повече от всяка друга тази 
форма на екзекуция била свързана с идеята за човешко приношение, която 
никога не била напълно изкоренена в древността. Принасянето през 
нашето столетие на безбройни множества хора на националния идол или 
на „правилното” политическо виждане показва, че това ирационално 
изискване за човешки жертви може да бъде намерено дори и днес. 

6. Разпятието ставало още по-тежко от факта, че често жертвата не била 
погребвана. Било обичайно разпънатата жертва да послужи за храна на 
дивите животни и на хищните птици. По този начин нейното унижение 

било пълно. Какво означавало за човека от древността да му бъде отказано 
погребение съвременения човек едва ли може да си представи. 

7. В римско време разпятието било практикувано преди всичко върху 
опасни престъпници и членове на нисшите класи. Това били в основната 
си част хора отритнати от обществото или роби, които като цяло нямали 
права; с други думи, групи, чието развитие трябвало да бъде потискано по 
всички възможни начини, за да се запази реда и закона в държавата. Тъй 
като голяма част от населението приветствала сигурността и световния 
мир, който империята донесла, разпънатите жертви били опозорени както 
социално така и етично в популярното виждане и това разбиране било 
подчертано дори още по-нататък от свързаните с него религиозни 
елементи. 



8. Могат да се намерят относително малко опити за критика или дори за 
философско развитие на темата за огромното страдание на безбройните 
жертви на разпятието. В най-добрият случай ние виждаме това в 
стоическата проповед; спокойствието и добродетелта на мъдрия човек, 
докато в някои случаи мъчението на човека умиращ на кръста можело да 
бъде използвано като метафора. Тук разпятието става едно сравнение на 
страдание, от което мъдрецът може да се освободи единствено 
посредством смъртта, която отделя душата от тялото, към което тя е 
свързана. В романите от друга страна разпятието било представено като 
развлечение. Тук то всъщност не било вземано насериозно. Описанията за 
страданията на героя имали за цел да дадат трепет на читателя; след това 
противоречието бивало разрешено от освобождаването на разпънатата 
жертва и задължителния хепиедн. 

9. В този контекст най-ранното християнско послание за разпънатия Месия 
показвало „солидарността” на Божията любов с неизговоримото страдание 
на тези, които били измъчвани и убити от човешката жестокост както може 
да бъде видяно от древните източници. Това страдание продължило до 
нашето време като една „история за страдание,” която ние дори не сме в 
състояние да започнем да оценяваме, една „история за страдание,” която е 
основана на човешкия грях, в който ние всички без изключение участваме 
като хора живеещи под властта на смъртта. В лицето и съдбата на един 
човек, Исус от Назарет, спасителната „солидарност” на Бога с нас получава 
историческо и физическо измерение. В Него „Божия Син”, Самият Бог 
взема „образа на роб” и умира с една „робска смърт” на мъченическото 
дърво (Филипяни 2:8), предаден на публичния срам (Евреи 12:2) и на 
„проклятието на закона” (Галатяни 3:13), така че в „смъртта на Бога” 

животът да може да победи смъртта. С други думи в смъртта на Исус от 
Назарет Бог идентифицира Себе Си с най-голямата човешка окаяност, 
която Исус понася като представител на всички нас, за да може да ни 
донесе свободата на Божии деца: 

Този, Който не пожали Сина Си,  

но го преадде за всички нас 

Как няма да ни подари заедно с Него и всичко? (Римляни 8:32) 

Радикалният кенозис на Бога бил революционният нов елемент в 
проповядването на благовестието. Той представлявал обида, но в самта 
тази обида той разкривал себе си като центъра на благовестието. Понеже 
смъртта на Исус на кръста е нещо много повече от един религиозен 
символ, да кажем готовността на един човек да понесе страдание и жертва, 
това е повече от просто един етически модел, който зове към ученичество, 



макар че може да бъде и всичко това също. Това, което имаме тук е едно 
Божие себеоткриване, едно свободно действие, чрез което Той поставя 
една действена основа за нашето спасение. В древния свят, напр. сред 
стоиците, едно етическо и символично тълкуване на кръста все още било 
възможно, но да се твърди, че Самият Бог е приел смърт под формата на 
разпънат еврейски работник от Галилея, за да победи силата на смъртта и 
да донесе спасение на всички хора можело да бъде видяно единствено като 
глупост и лудост от древните хора. Дори сега всяко истинско богословие 
трябва да бъде преценено чрез теста за този скандал.  

10. Следователно когато Павел говори за „глупостта” на посланието на 
разпънатият Исус той не говори с гатанки и не използва абстрактен шифър. 
Той изразява грубата опитност на своятa мисионерска проповед и обидата, 
която тя причинява, по-точно своята опитност от проповядването сред не-

евреите, с които неговото апостолство било конкретно свързано. 
Причината, поради която в това писмо той говори за кръста преди всичко в 
един полемичен контекст е, че той съзнателно желае да провокира своите 
опоненти, които се опитвали да премахнат обидата, която нанасял кръста. 
Така по един начин „словото на кръста” е върхът на неговото послание. И 
понеже Павел все още вижда кръста като един реален, жесток инструмент 
за екзекуция, като един инструмент за телесната екзекуция на Исус, не е 
възможно да разделим думите за изкупителната смърт на Исус или за 
кръвта на Исус от това „слово на кръста.” Върхът не може да бъде отделен 
от копието. Смъртта на Исус за апостола е една цялост, в която той никога 
не забравя факта, че Исус не е умрял с лека смърт подобно на Сократ и 
неговата чаша с бучиниш, още по-малко починал като „стар и сит от 
дни” подобно на старозаветните патриарси. Не, Той е умрял като един роб 
или обикновен престъпник, в мъчения, на дървото на срама. Павловият 
Исус не е умрял просто с някаква смърт; той бил „предаден заради всички” 

на кръста, по един жесток и отвратителен начин. 

Богословската мисъл на нашето време показва много ясно, че конкретната 
форма на смъртта на Исус, човекът и Месията, представлява един скандал, 
който хората биха желали да прикрият, да премахнат или да опитомят по 
всеки възможен начин. Размишленията върху грубата реалност на 
разпятието в древността могат да ни помогнат да преодолеем острата 
липса на реалност, която толкова често може да бъде намерена в 
настоящото богословие и проповядване.                    



 


