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14. За това, че земята е разположена в средата на света, както и причината за 
това (VІІ.5) 
15. За ума и душата (VІІІ.1-2) 
16. За това, че душата е безсмъртна (VІІІ.3-4) 
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е осъществен по изданието: G. Rochefort (ed.), Saloustios: Des Dieux et du Monde (Paris: 
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18. Относно добродетелта и порока (Х.1-3) 
19. За правилното и лошото държавно устройство (ХІ.1-2) 
20. Откъде идва злото, както и че природа на злото не съществува (ХІІ.1-6) 
21. В какъв смисъл се казва, че вечните неща са възникнали (ХІІІ.1-5) 
22. В какъв смисъл се казва, че боговете се гневят и радват на почести, след като 
в действителност не се променят (ХІV.1-3) 
23. Защо почитаме боговете, въпреки че те не се нуждаят от това (ХV.1-3) 
24. Относно жертвоприношенията и останалите почитания, както и за това, че с 
тях  сме полезни не на боговете, а на хората (ХVІ.1-2) 
25. За това, че космосът е неунищожим по природа (ХVІІ.1-10) 
26. Защо се появяват безбожия, както и за това, че никой бог не понася вреда от 
появата им (ХVІІІ.1-2) 
27. За това, че Апофрадите са утвърдени поради невъзможността хората винаги 
да почитат боговете (ХVІІІ.3-4) 
28. Защо хората, които вършат грехове, не биват наказвани незабавно (ХІХ.1) 
29. За това, че има различни наказания, но всички те засягат неразумната душа 
посредством подобното на сянка тяло (ХІХ.2) 
30. За преселението на душите; в какъв смисъл се твърди, че се превъплъщават в 
неразумни същества (ХХ.1) 
31. За това, че преселението на душите съществува по необходимост (ХХ.2) 
32. За това, че добродетелните хора са щастливи както приживе, така и след като 
умрат (ХХІ.1-2) 

 
I 

 

1 Тези, които искат да учат за боговете, трябва още от детска възраст да са 
възпитавани добре и да не се отглеждат с неразумни мнения.1 Освен това, трябва 
да са по природа добри и разумни, за да имат нещо сходно с ученията,2 както и 
да познават общите понятия. 2 Общи пък са тези понятия, които всички хора ще 
приемат, след като бъдат запитани по правилен начин3 – например, че всеки бог 
е добър, безстрастен и непроменим (защото всичко, което се променя, се изменя 

                                                 
1 Платон, Държавата, ІІ, 377ас; V, 475d-480a; Ямблих, За египетските мистерии, 1.3; 
Прокъл, Платоновата теология, 1.2. 
2 Албин, Въведение, 1; срв. по-долу, ІІІ.2. 
3 Платон, Федон, 73а; Ямблих, За египетските мистерии, 4.6; Прокъл, Платоновата 
теология, 1.17; Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 2.6. 
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или към по-добро, или към по-лошо; но ако е към по-лошо, то се влошава, а ако 
е към по-добро, значи е било лошо по начало4). 

 
IІ 

 

1 Този, който ще учи за боговете, нека бъде такъв. От своя страна, ученията 
пък нека са следните: същностите на боговете не са възникнали (защото вечно 
съществуващото, което притежава първичната сила5 и по природа е свободно от 
претърпяване, никога не възниква, а съществува винаги); 2 също и не произлизат 
от телесното (нали и силите, вложени в телата, са безтелесни6); не се поместват в 
определено пространство (защото това все пак е присъщо на телата);7 нито пък 
съществуват отделно от първопричината или едни от други (също както мислите 
не съществуват отделно от ума, знанията – от душата, а пък възприятията – от 
живото същество8). 

 
IІІ 

 

1 И тъй, заслужава си да се изследва защо всъщност древните са оставили 
тези учения и са използвали митове.9 Това, впрочем, е и първата полза от мито-
вете – че се изследва и че мисълта не се държи бездейна.10 

А че митовете са божествени, може да се заключи от онези, които са си 
служили с тях – нали и богообладаните сред поетите, и най-способните сред фи-
лософите, и тези, които са ни разкрили посвещенията, че даже и самите богове в 
оракулските отговори, са си служили с митове.11 

2 А по каква причина митовете са божествени, подобава да изследва тъкмо 
философията. Впрочем, след като всичко съществуващо, от една страна, се радва 
на подобието, а, от друга, избягва нееднаквостта,12 то е трябвало и схващанията 
за боговете да са подобни на тях, та хем да бъдат достойни за тяхната същност, 

                                                 
4 Срв. по-долу, VІІ.1. 
5 Прокъл, Първооснови на теологията, 120. 
6 Прокъл, Платоновата теология, 1.19; срв. по-долу, ХІІІ.3. 
7 Порфирий, Мисли върху умопостижимото, 1-2; Ямблих, За египетските мистерии, 
1.8-3.17. 
8 Плотин, Енеади, 1.1. 
9 Прокъл, Платоновата теология, 1.4. 
10 Срв. по-долу, ХХ.2. 
11 Юлиан, Реч за Слънцето-Цар; срв. Херодот, Истории, 6.86. 
12 Срв. по-горе, І.1; по-долу, ХІV.2, ХV.2. 
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хем да направят боговете благосклонни13 към тези, които ги изказват. А това би 
станало единствено чрез митовете. 3 В действителност, те уподобяват самите 
богове в изречимото и в неизречимото, в невидимото и очевидното, в ясното и 
скритото, както и – най-вече – в благостта им. Защото както боговете направиха 
благата, произлизащи от сетивните неща, всеобщи за всички, докато благата, 
произлизащи от умозримите – достъпни само за разумните, така и митовете 
разказват на всички за съществуването на боговете, но кои са те и какво 
представляват, казват само на способните да узнаят това. Нататък, митовете 
уподобяват и делата на боговете – нали можем да наречем мит и самия космос, 
след като телата и предметите в него са напълно проявени, а пък душите и 
умовете остават скрити. 

4 Освен това, желанието да се преподаде на всички истината за боговете 
предизвиква презрение у неразумните14 (поради това, че не могат да я научат) и 
нехайство у прилежните; обратно, укриването й в митове не оставя неразумните 
да я презират и кара прилежните да философстват.15 

Но защо в митовете се разказва за прелюбодейства,16 измами,17 оковавания 
на бащи18 и други безсмислици?19 Или и те трябва да предизвикат почуда, така 
че предвид очевидната им безсмисленост душата веднага да сметне разказите за 
обвивки и да счита, че тяхната истина е  нещо неизкажимо?20 

 
IV 

 

1 Сред митовете едни са богословски, втори разказват за природата, трети  
засягат душата или материята, а има и други, които съчетават всичко това.  

Богословски са тези митове, които не се отнасят до нищо телесно, а раз-
глеждат самите същности на боговете, като например поглъщането на децата от 

                                                 
13 Срв. по-долу, ІV.11. 
14 Салустий има предвид най-общо необразованите и неспособни на философстване 
хора (глупаците от учението на стоиците), а в по-частен план може би визира също 
християните (срв. Юлиан, Писма, 424ab). 
15 Ямблих, За египетските мистерии, 3.15. 
16 Както между боговете (Афродита и Арес например), така и на богове със земни жени, 
което предизвиква раждането на богове и герои като Дионис, Херакъл и т.н. 
17 Например кражбата на Аполоновото стадо от Хермес, отвличането на Европа, и т.н. 
18 Така постъпва Зевс с Кронос. 
19 Цялостната аморалност на повечето митове за боговете е осмяна от поета-философ 
Ксенофан, фр. В11-12 DK; срв. Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 13.5. 
20 Платон, Държавата, ІІ, 378d. 
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Кронос: тъй като богът е умозрящ, а пък всеки ум се насочва навътре в самия 
себе си, то митът загатва за същността на бога.21 

2 Митовете следва да се разглеждат като физически, в случай че се говори 
за въздействията на боговете върху космоса. Някои, например, вече са счели 
Кронос за време, а частите на времето са нарекли “деца на вселената” и твърдят, 
че те биват погълнати от баща си именно в този смисъл.22 

Митовете за душата23 пък разглеждат действията на самата душа, понеже 
мислите на нашите души, макар и да се появяват в душите на другите хора, все 
пак продължават да съществуват у своите родители. 

3 Митовете за материята са и последният вид, с който си служеха предимно 
египтяните поради неукостта си.24 Те приемали за богове самите тела и наричали 
земята Изида, влагата – Озирис, горещината – Тифон,25 водата – Кронос, 
плодовете – Адонис,26 а виното – Дионис. Впрочем, да се твърди, че всички тези 
неща – растения, камъни и животни – са посветени на боговете, подобава на 
разумни хора,27 но да ги наричат богове е присъщо на безумните, освен ако не е 
както наричаме по навик “слънце” и  слънчевия диск, и излизащия от него лъч. 

4 А смесеният вид митове може да се открие и при много други народи. 
Казва се, че на пира на боговете Ерида подхвърлила златна ябълка и богините, 
съревноваващи се за нея, били пратени от Зевс при Парис, за да бъде решен 
спорът. А той видял красотата на Афродита и дал ябълката на нея. 5 В този 
пример пирът символизира свръхкосмическите сили на боговете и заради това те 
са представени заедно, а пък златната ябълка е космосът, за който, възниквайки 
от противоположностите, съответно се казва, че е подхвърлен от Разногласието. 
И доколкото различните богове отдават на света различни неща, те, изглежда, се 
съревновават за ябълката. Тогава душата, живееща сетивно – нали Парис е точно 
това, – отсъжда, че ябълката е на Афродита, тъй като вижда единствено и само 
сетивната красота, но не и другите сили в космоса.  

                                                 
21 Плотин, Енеади, 5.1.7;Прокъл, Платоновата теология, 5.37; Макробий, Сатурналии, 
1.9. Тълкуването гласи, че същността на ума поглъща своите деца – мислите, в самата 
себе си. 
22 Макробий, Сатурналии, 1.13. 
23 Например митът за Ерос като аналог на душевната същност: Платон, Пирът, 203a-
204b; Плотин, Енеади, 3.5. 
24 Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 1.9-2.12; Макробий, Сатурналии, 1.21. 
25 Плутарх, За Изида и Озирис. 
26 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §28. 
27 Ямблих, За египетските мистерии, 5.23. 
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6 Така богословските митове са присъщи на философите, природните и 
тези, които се отнасят за душата, подобават на поетите,28 а пък смесените – на 
тайните обреди, понеже и всяко едно посвещение се стреми да ни свърже с 
космоса и с боговете. 

7 Ала щом трябва да се посочи и друг мит, то казват,29 че Майката на 
боговете, като видяла Атис да лежи близо до река Гал,30 се влюбила в него и 
като взела звездната наметка, го покрила, а с останалото завила себе си. Той 
обаче бил влюбен в някаква нимфа31 и след като изоставил Майката на боговете, 
заживял заедно с нимфата. Заради това и Майката на боговете го накарала да 
обезумее и, след като се скопи, да отиде при нимфата, но накрая все пак да се 
върне обратно и да съжителства с нея. 8 Всъщност, Майката на боговете е боги-
нята, която поражда живота, и затова се нарича “Майка”, докато Атис е създател 
на нещата, които възникват и загиват,32 и на това основание се твърди, че е 
намерен близо до река Гал; защото Гал загатва за Млечния път, от който води 
началото си търпящата промяна телесност. И понеже първите богове осъществя-
ват следващите,33 то Майката на боговете обича силно Атис и му отдава опреде-
лени небесни сили (а именно наметалото). 9 Атис обаче е влюбен в нимфата; а 
нимфите, от своя страна, са пазителки на възникването, защото всяко нещо, 
което възниква, тече.34 И понеже е нужно възникването да достигне предел и да 
не се появи нещо по-лошо от крайно лошото, създателят, който предизвиква тези 
неща (сиреч Атис), накрая отдава напълно оплодителните си способности в 
света на ставането35 и отново се свързва с боговете. Разбира се, това никога не се 
е случило в този вид и последователност, ами е така отвеки; и умът правилно 
възприема всичко наведнъж, докато разказът ни съобщава първо едно, а после – 
друго. 

10 И понеже въпросният мит е тясно свързан с космоса, то ние, които 
подражаваме на последния36 (какъв по-добър порядък, впрочем, бихме могли и 
да следваме?), честваме с празник всичко това. Най-напред, доколкото сами сме 
паднали от небето и живеем заедно с нимфата, ние скърбим и се въздържаме от 

                                                 
28 Хераклит, Омирови алегории. 
29 Юлиан, Реч за Майката на боговете, 161с-176а. 
30 Според Овидий (Фасти, ІV.365-366) този, който пие от водите на реката, полудява. 
31 Наричана Сагаритис според Овидий (Фасти, ІV.229) и Ям според Арнобий (Против 
езичниците, 5.7). 
32 Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 3.11. 
33 Прокъл, Платоновата теология, 3.7. 
34 Порфирий, Пещерата на нимфите, 10-14; Плотин, Енеади, 2.1.2. 
35 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §6. 
36 Аристотел, Физика, 8.2. 
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хляб и всякаква друга тежка и мазна храна, понеже и двете неща са противни на 
душата. Сетне идва отсичането на дървета заедно с постите, сякаш прекъсваме 
по-нататъшния процес на възникване. Следва храненето с мляко, когато все едно 
се възраждаме отново. А накрая идват веселието и увенчаването с венци като 
един вид въздигане при боговете.37 11 За всичко това свидетелства и сезонът на 
извършване на ритуалите – те се изпълняват около пролетното равноденствие,38 
когато възникващите неща престават да възникват, а денят става по-голям от 
нощта (което съответства на душите, въздигащи се нагоре). Обратно, митовете 
разказват, че отвличането на Персефона станало по време на есенното равноден-
ствие (което пък символизира низхождането на душите тук долу).39 

Ала след като говорихме толкова за тях, то нека самите богове и душите на 
тези, които са написали митовете, бъдат благосклонни към нас.40 

 
V 

 

1 Подир това,41 трябва да се узнае също и първопричината, и последващите 
я чинове на боговете, и природата на космоса, и същността на ума и душата, още 
Провидението, Съдбата и Случая, Добродетелта и Порочността, както и да се 
видят произтичащите от тях добри или лоши държавни устройства и откъде 
всъщност са се появили злините на света. Естествено, всяка една от тези теми се 
нуждае от множество и обширни разяснения; при все това, може би нищо не ни 
пречи да поговорим за тях сега, както се казва, накратко и с оглед на това хората 
да не бъдат напълно невежи.  

2 И тъй, подобава първопричината да е една (защото единицата ръководи 
всяко множество)42 и да превъзхожда всичко по могъщество и благост;43 поради 
това е и необходимо всичко да й е причастно, тъй като нито нещо друго ще й 
навреди предвид силата й, нито тя самата ще отнеме себе си от нещата предвид 
благостта си.44 

                                                 
37 Макробий, Сатурналии, 21-22; Арнобий, Против езичниците, 5.16. 
38 Между 22 и 25 март. 
39 Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 3.11. 
40 Срв. по-долу, ХVІІ.10; Херодот, История, 2.45. 
41 След въведението (І–ІV), в което разглежда главните истини за боговете и свързаната 
с тях митология, тук Салустий преминава към втората част на своето изложение (V–
ХІІ), обсъждащо изброените по-долу проблеми. 
42 Платон, Парменид; Плотин, Енеади, 5.1-4; Прокъл, Първооснови на теологията,1-13. 
43 Платон, Държавата, VІІ, 509е. 
44 Прокъл, Първооснови на теологията, 14-35. 
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3 Ако първопричината беше душа, всичко щеше да бъде одушевено; ако 
беше ум, всичко щеше да е разумно; ако пък беше битие, всичко щеше да е 
причастно на битието.45 И наистина, като видяха битието във всички неща, 
някои счетоха точно това – че първопричината е битие. Всъщност, ако нещата 
бяха само съществуващи, но не и добри, твърдението щеше да е вярно; щом 
обаче съществуващите неща съществуват по причина на благостта и са станали 
причастни на Благото, то е нужно Първото да бъде свръхбитийно Благо.46 Най-
голямо доказателство за това е фактът, че по причина на Благото добродетелните 
души пренебрегват съществуването си, когато по собствена воля излагат себе си 
на опасност в името на родина, приятел или добродетел.47 

А след така неизречимата Сила се нареждат чиновете на боговете. 

 
VІ 

 

1 От тях едни са космически, а други – свръхкосмически.48 Космически 
наричам самите богове, които сътворяват космоса. От боговете пък, които са 
свръхкосмически, едни сътворяват същностите на боговете, други – ума, а трети 
– душите; поради това и те обхващат три порядъка, и всички тези чинове могат 
да се открият в обясненията за тях.49 

2 Сред космическите богове едни правят така, че космосът да съществува, 
други го одушевяват, трети го хармонизират (доколкото се състои от различни 
части), а пък четвърти пазят хармонията му.50 И понеже тези четири процеса са 
налице и всеки един от тях си има свое начало, среда и край, то е необходимо и 
тези, които ги управляват, да бъдат дванадесет.51 3 Така боговете, които създават 
космоса, са Зевс, Посейдон52 и Хефест53; богините, които го одушевяват, са 
Деметра, Хера54 и Артемида55; тези, които внасят в него хармония, са Аполон,56 

                                                 
45 Прокъл, Платоновата теология, 3.9. 
46 Плотин, Енеади, 6.9.3; Ямблих, За египетските мистерии, 8.2; Синезий, Химни, 5.35; 
Прокъл, Първооснови на теологията, 12; Платоновата теология, 1.18, 2.4. 
47 Платон, Държавата, V, 467b. 
48 Максим от Тир, Речи, 11.12; Ямблих, За египетските мистерии, 8.8. 
49 Прокъл, Платоновата теология, 6.21. 
50 Прокъл, Коментар към Тимей, 1.166.4-5. 
51 Прокъл, Платоновата теология, 6.22. 
52 Прокъл, Платоновата теология, 6.9-10. 
53 Луций Аней Корнут, Елинската теология,§19; Прокъл, Платоновата теология, 6.22. 
54 Прокъл, Платоновата теология, 6.11. 
55 Прокъл, Платоновата теология, 6.17. 
56 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §32; Прокъл, Коментар към Кратил, 174-
177. 
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Афродита57 и Хермес58; докато онези, които я пазят, са Хестия,59 Атина60 и 
Арес61. 4 Тайни знаци за това могат да се видят в статуите им: Аполон настройва 
лира,62 Атина е въоръжена, а Афродита е гола, защото хармонията сътворява 
красота, а пък красотата не остава скрита във видимото.63 Понеже те владеят 
света преди всички, трябва да се смята, че и останалите богове съществуват у 
тях, като например Дионис в Зевс, Асклепий в Аполон, Харитите в Афродита.64 

5 Нататък трябва да се разгледат и космическите им сфери: земята на 
Хестия,65 водата на Посейдон, въздухът на Хера,66 огънят на Хефест. Шестте по-
висши сфери пък принадлежат на следните богове, както е прието да се счита: 
Аполон  и Артемида трябва да се разбират като слънцето и луната, сферата на 
Кронос (Сатурн) трябва да се даде на Деметра,67 етера – на Атина,68 а небето 
следва да остане общо за всички тях. 

Именно по този начин се е разказвало и пяло69 за чиновете, силите и сфери-
те на дванадесетте божества. 

 
VIІ 

 

1 Що се отнася до самия космос, той е по необходимост и неунищожим, и 
невъзникнал.70 От една страна, е неунищожим, защото иначе ще бъде нужно, 
след като бъде разрушен, Творецът да създаде или по-добър свят, или по-лош, 
или същия, или безредие.71 Ако го създаде по-лош, то този, който сътворява по-
лошо от по-добро, е лош; ако го направи по-добър, излиза, че е безсилен, щом не 

                                                 
57 Прокъл, Коментар към Кратил, 184. 
58 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §16. 
59 Луций Аней Корнут, Елинската теология,§28; Прокъл, Платоновата теология, 6.22. 
60 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §21; Прокъл, Коментар към Кратил, 184-
185. 
61 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §20. 
62 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §32. 
63 Прокъл, Платоновата теология, 1.25. 
64 Прокъл, Коментар към Кратил, 184; Луций Аней Корнут, Елинската теология, §33; 
Сенека, За благодеянията, 1.3.9. 
65 Овидий, Фасти, 6.299. 
66 Луций Аней Корнут, Елинската теология, §3. 
67 Според Прокъл (Коментар към Кратил, 166), в някои орфически секти съпругата на 
Кронос – Рея, бива асимилирана от Деметра, както е и на това място в Салустий. 
68 Диоген Лаерций, Животът на философите, 7.147; Луций Аней Корнут, Елинската 
теология, §20. 
69 Съответно от учените (философи и митографи) и поетите. 
70 Аристотел, За небето; Филон Александрийски, За вечността на света. 
71 Срв. по-долу, І.2. 
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е сътворил по-доброто още отначало; ако създаде пък същия, ще твори напразно; 
а ако създава безредие... – само че това не бива даже и да се помисля.72 

2 Същите доводи са достатъчни да се докаже и това, че космосът е 
невъзникнал: нали щом не умира, не е и възникнал, тъй като на унищожение 
подлежи всичко, което възниква, а и защото е нужно, щом светът съществува по 
Божията благост, и Богът да е винаги добър, и космосът винаги да съществува,73 
също както светлината съществува заедно със слънцето и огъня,74 а пък сянката 
– с тялото. 

3 Насетне, от телата в космоса едни наподобяват ума и се движат в кръг, 
докато други наподобяват душата и се движат по права линия.75 И от тези, които 
се движат по права линия, огънят и въздухът се движат нагоре, а земята и водата 
– надолу.76 На свой ред, от тези, които се движат в кръг, неподвижната небесна 
сфера се върти от изток на запад, а пък седемте сфери се движат от запад на 
изток. Причините за това са много и различни, но сред тях безспорно е и това 
възникването да не бъде нескончаемо, тъй като кръговратът на сферите е бърз. 4 
Ала щом като движението на телата в космоса е различно, необходимо е да 
различаваме и природата им; така няма да се налага небесното тяло77 нито да 
гори, нито да изстива, нито да прави нещо друго, присъщо на четирите елемента. 
5 И понеже светът е сфера (зодиакът доказва това), а център на всяка сфера е 
долната й част (тъй като е най-отдалечена от всички краища) и тежките тела по 
начало се движат надолу, то те се носят именно надолу към земята.78 

Всичко това правят боговете, и умът го подрежда, а душата го задвижва.79 
Впрочем, за боговете вече се каза по-рано.  

 
VIІІ 

 

1 Умът е сила, вторична спрямо битието и първична спрямо душата, 
приемаща съществуването си от битието и осъществяваща душата така, както 
слънцето осъществява зрението.80 А от душите едни са разумни и безсмъртни, 

                                                 
72 Срв. по-долу, ХІІ.3; ХVІІ.10. 
73 Платон, Тимей, 29е. 
74 Секст Емпирик, Против учените, 11.270. 
75 Платон, Тимей, 34а, 89а; Плотин, Енеади, 2.1-2. 
76 Платон, Тимей, 63bc. 
77 Което е изградено от етер и в този смисъл се различава от другите четири елемента. 
78 Платон, Тимей, 62d-63е. 
79 Платон, Тимей, 35а-36d. 
80 Ямблих, За египетските мистерии, 5.2; Прокъл, Платоновата теология, 3.9. 
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други – неразумни и смъртни;81 и едните биват пораждани от първите богове, а 
другите – от вторите.82 

2 Най-напред обаче трябва да се изследва какво точно е душата. Собствено, 
тя е това, по което одушевените неща се различават от неодушевените, а те се 
различават по движение, възприятие, въображение и мислене. Неразумната душа 
– следователно – представлява живот, подчинен на възприятието и сетивните 
представи, докато разумната властва над тях и се ползва с разум. И неразумната  
душа следва телесните страсти, тъй като изпитва безразсъдни желания и гняв, 
докато разумната презира тялото с разума си и, борейки се с неразумната душа, 
ако победи, създава добродетел, а пък бъде ли надвита, сътворява порочност.83 

3 Необходимо е също така разумната душа да бъде безсмъртна,84 доколкото 
притежава знание за боговете (нали нищо смъртно не познава безсмъртното), 
презира човешкото като чуждо и в качеството си на безтелесна търпи обратното 
на телата – докато те са красиви и нови, тя живее немощна и в заблуда, а когато 
остареят, разцъфтява.85 Освен това, всяка добра душа си служи с ума, но никое 
тяло не поражда ум; тогава как неразумните тела са могли да породят ум? 4 
Това, че душата използва тялото като инструмент,86 не означава, че тя е в него, 
също както и създателят на механизми не е в механизмите, при все че множество 
от приспособленията му работят, без някой да ги докосва. Не бива да се учуд-
ваме и ако душата често се отклонява под въздействието на тялото; защото и 
занаятите не биха се извършвали правилно, ако инструментите им са повредени. 

 
IХ 

 

1 За провидението на боговете може да се узнае и от следното: откъде щеше 
да идва редът в космоса, ако нямаше нищо, което да го налага? Как така всичко 
възниква с определена цел (неразумната душа, например, съществува, за да има 
сетивно възприятие, а пък разумната – за да бъде подредена земята)?87 

2 Същото може да се узнае и от промисъла, вложен в нашето устройство: 
очите са създадени прозрачни, за да гледат,88 носът е разположен над устата, за 
да разпознава зловонното, средните зъби са остри, за да нарязват храната, а пък 
                                                 
81 Ямблих, За египетските мистерии, 8.6. 
82 Платон, Тимей, 41с. 
83 Плотин, Енеади, 1.1.8. 
84 Платон, Федър, 245с; Федон; Плотин, Енеади, 4.7. 
85 Цицерон, За старостта, 6.20. 
86 Платон, Алкивиад, 129е-130а; Плотин, Енеади, 1.1.3. 
87 Ямблих, За питагорейския начин на живот, 28. 
88 Ксенофонт, Спомени за Сократ, 1.4. 
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вътрешните са широки, за да я дъвчат. Така ние знаем, че всичко във всяко едно 
нещо има някакво разумно основание. Невъзможно е обаче в маловажните неща 
да има толкова много провидение, а пък в първозначимите да няма. Следствие от 
благотворния промисъл на боговете са още пратените на света пророчески 
дарби, както и способите за лечение на телата. 3 Само че ние трябва да считаме, 
че боговете полагат тази толкова значима грижа за света, без да се съветват за 
нищо и без да полагат усилия, ами както телата, които притежават определена 
способност, правят това, което правят, по силата на самото си съществуване 
(както, например, свети и грее слънцето),89 по същия начин – и дори в много по-
голяма степен – провидението на боговете оказва добро влияние без каквото и да 
е усилие,90 както благодарение на самото себе си, така и чрез провижданите 
неща. Във връзка с това, решение намират и проблемите на епикурейците, които 
настояват, че самото божество нито изпитва неприятности, нито налага такива 
на другите.91 

4 Безтелесният промисъл на боговете във връзка с телата и душите е такъв. 
А пък онзи, който произтича от телата и съществува сред тях, е различен от него 
и се нарича ‘Съдба’ (Heimarmene) заради това, че ‘навръзването във верига’ 
(heirmos) от събития се проявява най-вече при телата;92

 в пряка връзка с нея е 
открито и математическото познание. Разбира се, това, че човешките дела и най-
вече телесната природа се управляват не само от боговете, но и от божествените 
тела,93 е нещо приемливо и истина. Поради това и разумът разкрива, че оттам 
според заслугите произлизат и здравето, и болестта, и щастието, и нещастието. 

5 Да се приписват човешките неправди и безчинства на Съдбата означава 
да изкараме себе си добри, а боговете – лоши, освен ако някой не иска да каже, 
че всичко става за доброто на целия космос и на нещата по природа, но лошото 
възпитание или твърде слабата природа превръщат благата на Съдбата в нещо 
дори по-лошо, точно както слънцето е полезно за всички, ала се случва да бъде и 
вредно за онези, които страдат от очни болести или имат силна треска.94 Защо 
иначе масагетите изяждат бащите си, евреите се обрязват, а пък персите пазят 
многодетството?95 6 И как така тези, които казват, че Кронос и Арес96 вредят, в 

                                                 
89 Прокъл, Първооснови на теологията, 122. 
90 Прокъл, Платоновата теология, 1.15. 
91 Цицерон, За природата на боговете, 1.17. 
92 Евсевий Кесарийски, Евангелска подготовка, 6.11; Ямблих, Писмо до Македоний за 
Съдбата. 
93 Т.е. звездите. 
94 Ямблих, За египетските мистерии, 1.16-18, 4.4-6. 
95 Херодот, История, 1.136, 2.104; Порфирий, За въздържанието, 4.21. 
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други случаи ги изкарват добри, като отнасят към тях философията и царската 
власт, а също военните тактики и съкровищата? Ако ще говорят за триъгълни и 
четириъгълни съотношения,97 то би било неуместно човешката добродетел да си 
остава една и съща навсякъде, а боговете да се променят в зависимост от место-
положението си. А и разкриването на благородния или неблагороден произход 
на бащите в предсказанията ни учи тъкмо на това, че звездите не винаги 
причиняват всичко, а просто дават знаци за някои неща.98 Впрочем, как изобщо 
нещата отпреди раждането биха възникнали след него? 

7 Иначе съществува промисъл и съдба както относно народи и градове, така 
и относно всеки един човек. Същото се отнася и за случайността, за която и 
следва да поговорим. Божествената сила, която подрежда за добро различните 
неща и събития, дори и те да се случват противно на всяка надежда, се нарича 
Случай. Затова и градовете е добре да й отдават почит най-вече публично, 
доколкото всеки полис съчетава в себе си разнопосочни дейности.99 Случаят 
обаче притежава силата си само в рамките на лунната сфера, понеже нито едно 
нещо не би могло да възникне по случайност отвъд  луната.100 

8 Не трябва да се чудим ако лошите са щастливи, а добрите са в нужда;101 
защото първите считат богатствата за всичко, докато вторите – за нищо, а пък и 
благополучието на лошите не би могло да намали порочността им, докато на 
добрите им стига само и добродетелта.102 

 
Х 

 

1 Ученията за добродетелта и порока, на свой ред, се нуждаят от тези за 
душата.103 Нали щом неразумната душа встъпи в телата и в същия този момент 

                                                                                                                                                         
96 Става дума за планетите Сатурн и Марс и тяхното астрално влияние. Срв. Ямблих, 
За египетските мистерии, 1.18. 
97 Става дума за геометрични съотношения във взаимното разположение на две звезди 
– съответно 120º и 90º. 
98 Плотин, Енеади, 2.3. 
99 Култът към богиня Тюхе в Рим е възстановен от император Юлиан, а Ирод Атик й 
посвещава храм в Атина през ІІ век. Срв. Юлиан, Апофтегми, 176; Созомен, Църковна 
история, 5.4.2. Както личи, Салустий схваща полисното устройство като хармония на 
противоположности, чието поддържане, в този смисъл, често зависи и от случая. 
100 Ямблих, Писмо до Македоний за Съдбата. 
101 Плотин, Енеади, 3.2.6-7,15. 
102 Това е позицията на Платоновия Сократ и стоиците (Апология, 41d; Евтидем, 278е-
281е; Сенека, Нравствени писма до Луцилий, 76.9-10), за разлика от Аристотел, който 
обвързва пълното щастие с наличието и на външни блага (Никомахова етика, 1096а). 
103 Платон, Държавата, ІV, 441с-444е; Плотин, Енеади, 1.2. 
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влее в тях жизнена сила и стремеж за наслада, то разумната душа, оглавявайки 
ги, утвърждава душата като състояща се от три части – разум, дух и желание.104 
И добродетелта на разума е разумност, добродетелта на духа е мъжество, на 
желанието – здравомислие, а на цялата душа – справедливост.105 Така разумът 
трябва да преценява кое е необходимо, духът – да презира това, което се смята за 
пагубно, подчинявайки се на разума, а пък желанието трябва да се стреми към 
това, което е приятно според разума, а не само наглед. 2 Когато всичко това се 
изпълни, животът става справедлив. А справедливостта в делата е значим дял от 
добродетелта.106 Затова и докато при благовъзпитаните могат да се видят всички 
добродетели, то сред невъзпитаните един е храбър, но несправедлив, друг е 
благоразумен, но неразумен, трети – разумен, но своеволен; разбира се, това не 
може да се нарекат добродетели, защото са лишени от разум и несъвършени, а 
освен това присъстват и при някои от неразумните животни. 

3 Що се отнася до порочността, то нека тя бъде разглеждана по точно 
обратния начин: порокът на разума е неразумност, порокът на духа – боязливост, 
на желанието – необузданост, а на цялата душа – несправедливост. И добродете-
лите възникват вследствие на правилното управление, отглеждане и възпитание, 
а пък пороците – от обратното.107 

 
ХІ 

 

1 Държавните устройства също възникват с оглед триделността на душата, 
тъй като архонтите приличат на разума, войската – на духа, а пък простолюдието 
– на желанията. Там, където всичко се изпълнява разумно и управлява най-
благородният от всички, се установява царска власт; там, където всичко се 
подрежда съобразно разума и духа и начело са повече от един, следва да има 
управление на знатните;108 където пък се управлява съобразно желанието, а 
почестите се появяват във връзка с ползата, такова държавно управление се 
нарича тимокрация.109 

2 Противоположна на царството е тиранията, доколкото царската власт 
управлява всичко с помощта на разума, а тиранията не прави нищо съобразно 
разума. Противоположна на управлението на знатните е олигархията, защото 

                                                 
104 Платон, Държавата, ІV, 429b-441b. 
105 Платон, Държавата, ІV, 441с-444е; Алкиной, Дидаскаликос, 28. 
106 Платон, Държавата, І, 353е. 
107 Порфирий, Писмо до Марцела, 9. 
108 Платон, Държавата, ІV, 445d.  
109 Платон, Държавата, VІІІ, 548ас.  
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управляват не малцината най-благородни, ами малцината най-лоши. Накрая, 
противоположна на тимокрацията е демокрацията, понеже не управляват тези, 
които притежават богатствата, ами над всичко властва народът.110 

 
 

ХІІ 
 

1 Но как злото е дошло в света, щом боговете са добри и всичко е тяхно 
дело?111 Или първо трябва да се каже именно това, че след като боговете са 
благи и създават всичко, то злото няма природа, ами възниква при липсата на 
добро, също както и самият мрак не съществува, а се явява като липса на 
светл

щото могат, но не 
искат

                                                

ина? 
2 Но щом злото все пак съществува, то по необходимост съществува или у 

боговете, или у умовете, или у душите, или у телата. Разбира се, то не е налице у 
боговете, понеже всеки бог е добър.112 Ако пък някой говори за лош ум, то той 
говори за безумен ум. Ако пък казва, че душата е лоша, значи я прави по-лоша и 
от тялото (защото никое тяло самό по себе си не притежава порок). Ако насетне 
твърди, че злото възниква от взаимосъчетанието на душа и тяло, то би било 
нелогично, докато двете са разделени, да няма зло, но щом се съберат в едно, да 
пораждат порочност. 3 Ако пък, от друга страна, някой говори за зли демони,113 
то те, в случай че получават своята сила от боговете, не биха били лоши, а пък 
ако я придобиват отдругаде, значи боговете не създават всичко. Но ако боговете 
не създават всичко, то е или защото искат, но не могат, или за

; никоя от двете възможности обаче не подходжа на бог. 
4 От всичко това може да се заключи, че всъщност нищо в космоса не е зло 

по природа, ами злото се появява в делата на хората, при това не на всички и не 
винаги. 5 Впрочем, ако хората вършеха злини заради самото зло, то това би било 
неговата природа. Но щом този, който прелюбодейства, счита прелюбодеянието 
за зло, а удоволствието от него – за добро, както и убиецът смята убийството за 
зло, а богатството – за благо, а пък този, който вреди на противника си, счита 
това да се причинява вреда за зло, но това да се защитава от врага – за добро, и 
изобщо душата извършва всичките си грехове по точно този начин, то значи и 

 
110 Платон, Държавата, VІІІ; Аристотел, Политика, ІІІ. 
111 Плотин, Енеади, 1.8; Ямблих, За египетските мистерии, 4.6-10; Псевдо-Дионисий 
Ареопагит, За божествените имена, 4.18-35. 
112 Порфирий, Писмо до Марцела, 24. 
113 Демоните се схващат като същества, по-нисши от боговете, но по-висши от хората. 
В този текст Салустий се колебае относно съществуването на зли демони (срв. ХІV.2). 
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злото се появява вследствие на доброто, също както при отсъствието на светлина 
се появява мрак, без той да съществува по природа. Душата греши, защото се 
стрем

ите 
напу ат тялото, богове и демони очистители ги пречистват от греховете.116 

 
ХІІІ 

ни от други, след като казахме и в ученията,119 че от 
първ

и  към доброто, а се заблуждава за него, защото не е първична същност.114 
6 Може да се види още, че боговете ни пращат множество неща в помощ на 

това душата да не се заблуждава, а заблудената душа да се лекува. Тъкмо с цел 
да се препятства блуждаенето на душата са се появили и изкуствата, и науките, и 
упражненията,115 също молитвите, жертвоприношенията и тайните обреди, още 
законите и държавните устройства, присъдите и наказанията... А щом душ

сн

 

1 И тъй, дадените дотук117 обяснения за боговете, космоса и човешките 
дела ще бъдат напълно достатъчни за хората, които не могат да бъдат водени по 
пътя на философията, но пък и не са душевно непоправими. За другите остава да 
се каже, че космосът и боговете никога не са възникнали,118 нито пък 
съществуват отделно ед

ите неща възникват следващите. 
2 Всъщност, всяко възникващо нещо възниква или в резултат на изкуство, 

или по природа, или съобразно дадена сила. В този смисъл е необходимо онова, 
което твори съобразно някое изкуство или по природа, да предхожда това, което 
бива сътворявано, докато създаващото със силата си – да създава възникващите 
неща паралелно със самото себе си, понеже притежава силата като неразделна от 
него, също както слънцето притежава като неразделна от него светлината, огънят 
– топлината, а снегът – студа. 3 Така, ако боговете творят космоса съобразно 
определено изкуство, то те създават не неговото битие, а просто съществуването 
му в този вид, защото всяко едно изкуство придава единствено форма. Тогава 
откъде космосът е приел съществуването си? Ако пък го сътворяват по природа, 
то всяко нещо, което твори по природа, отдава нещо от себе си на това, което 
възниква, и понеже боговете са безтелесни, в такъв случай трябваше и космосът 
да е безтелесен. Ако някой пък нарече боговете телесни, откъде тогава произлиза 

                                                 
114 Платон, Протагор, 345d; Горгий, 509e. 

. 

а теологията, 55. 
І.1. 

115 Платон, Теетет, 153b
116 Срв. по-долу, ХІХ.2. 
117 Срв. по-горе, V–ХІІ. 
118 Прокъл, Първооснови н
119 Срв. по-горе, ІV; V
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силата на безтелесното?120 Изобщо, ако се съгласим с това, необходимо е когато 
светът се разруши, с него да загине и този, който го е сътворил, щом наистина го 
сътворява по природа. 4 Но след като боговете не творят космоса нито съобразно 
някое изкуство, нито по природа, остава да го съзадават единствено по сила. А 
всяко нещо, което възниква благодарение на дадена сила, започва да съществува 
едновременно с това, което притежава силата; затова и нещата, възникващи по 
този начин, не могат и да загинат никога, освен ако някой не отнеме силата на 
творящото. В този смисъл хората, които говорят за унищожение на космоса,121 с 
това всъщност казват, че не съществуват богове, или пък приемайки, че богове 
има, правят Бога безсилен.122 В действителност, обаче, творящият всичко със 
силата си утвърждава всички неща редом до самия себе си123 и тъй като силата 
му е най-голяма, той е трябвало да създаде не само хората и животните, но също 
и боговете, ангелите и демоните.124 5 И колкото повече първият бог превъзхожда 
нашата природа, толкова повече е нужно да бъдат и силите между нас и него,125 
понеже всички неща, които отстоят едно от друго на толкова голямо разстояние, 
имат ножество посредници помежду си. 

 
ХІV 

                                                

 м

 

1 Ако някой приема, че това, боговете да не се променят, е нещо разумно и 
истинно,126 но същевременно недоумява как така се радват на добрите и избягват 
лошите, гневят се на тези, които допускат грешки, и стават милостиви, когато ги  
почитат, то следва да кажем, че никой бог не изпитва радост (нали това, което 
изпитва радост, изпитва и скръб), нито се гневи (това също е страст), нито пък 
му се угажда с дарове (така би бил подвластен на удоволствието).127 А и не е 
редно божеството да се чувства зле или добре в зависимост от човешките дела. 
Следователно боговете винаги са добри, принасят единствено полза и никога не 
вредят, тъй като пребивават вечно в едно и също състояние.128 2 На свой ред ние, 

 
120 Срв. по-горе, ІІ.2. 
121 Това са стоиците, които приемат периодичното унищожение на космоса. Критика на 
това учение в защита на Аристотел провежда Филон Александрийски (За вечността на 
света). 
122 Срв. по-горе, VІІ.1. 
123 Срв. по-горе, ІХ.3. 
124 Ямблих, За египетските мистерии, 2.6. 
125 Платон, Кратил, 397de. 
126 Ямблих, За египетските мистерии, 1.12-13; 8.8. 
127 Срв. по-горе, І.2. 
128 Платон, Федон, 78с. 
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когато сме добри, се свързваме с тях по силата на подобието, а пък щом сме 
лоши, се отделяме от тях по безподобие.129 И докато живеем съобразно 
добродетелите, се държим за боговете, а след като станем порочни, ги правим 
свои неприятели, но не защото те ни се гневят, ами защото греховете ни не им 
позволяват да ни просветлят, а ни свързват с демоните на възмездието.130 3 И все 
пак, ако с молитви и жертвоприношения намерим изкупление на греховете си, 
почетем боговете и променим отношението им към нас, то – лекувайки своята 
порочност чрез свещенодействията и обръщането си към божественото – ние пак 
вкусваме от благостта на боговете. В този смисъл, едно и също е да се твърди, че 
богъ се отвръща от  лошите и че слънцето се крие от лишените от зрение. 

 
ХV 

 
всяка

че би могъл да придобие 
бог?) а чрез тях именно ние се свързваме с боговете.135 

 
ХVІ 

                                                

т 

 

1 Казаното дотук дава разрешение и на проблема за жертвоприношенията и 
останалите почитания на боговете131 – божественото като такова е свободно от

кви нужди, следователно почитанията се правят в наша собствена полза.132 
2 Насетне, провидението на боговете се простира навсякъде и се нуждае 

единствено от пригодност, за да бъде възприето. Всяка пригодност обаче става 
по подражание и по подобие. Точно затова и храмовете наподобяват небето, 
олтарите наподобяват земята, статуите – живота (заради това и са изобразени 
като живи същества),133 молитвите – областта на умственото, свещените знаци – 
неизречимите висши сили, растенията и камъните – материята, а пък животните, 
принасяни в жертва – неразумния живот, заложен в нас.134 3 И от всички тези 
неща нищо не е от полза за боговете (защото какво пове

, 

 

1 Смятам, че тук е добре да се добави накратко и за жертвоприношенията. 
Най-напред, тъй като придобиваме всичко от боговете, редно е в жертва на тези, 
които дават, да се принася част от онова, което ни се дава: ако това са богатства, 

 
129 Срв. по-горе, ІІІ.2. 
130 Със сигурност различни от демоните очистители (срв. по-горе, ХІІ.6). 
131 Атенагор, Прошение за християните, 24; Ямблих, За египетските мистерии, 5.21-
26; Порфирий, За въздържанието, 2.24. 
132 Порфирий, Писмо до Марцела, 11-18. 
133 Порфирий, За статуите. 
134 Ямблих, За египетските мистерии, 5.14. 
135 Срв. по-горе, ХІV.1-2. 
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принасяме жертвени дарове; ако е нещо, свързано с телата, жертваме коса; ако 
пък става дума за живот, отвръщаме с жертвоприношения.136 Насетне, 
молитвите без жертвоприношения представляват само думи, но когато са 
придружени от жертви, превръщат се в одушевени слова, защото словото 
подсилва живота, а животът одушевява словото.137 Освен това, за всяко нещо 
щастие е собственото му съвършенство, а присъщото на всичко съвършенство е 
имен

 извършват не по еднакъв, а по подходящия за всеки 
един  начин,140 заедно с множество други форми на богопочитание. Но по 
тези въпроси достатъчно. 

онези, които се движат по права линия, се разрушават от онези, които се движат 

но връзката със собствената му причина. Ето защо и ние се молим да се 
свържем с боговете.138 

2 Тъй като живот в първия смисъл на думата е животът на боговете, но все 
пак и човешкият е някакъв вид живот, който при това иска да се съедини с този 
на боговете, то за целта той се нуждае от посредник, доколкото никое от нещата, 
които съществуват твърде далеч едно от друго, не се съединява с другото непо-
средствено.139 От своя страна, посредникът следва да е еднакъв с нещата, които 
съединява; следователно посредник на живота е трябвало да бъде друг живот. По 
тази причина всички щастливи хора както преди, така и сега принасят в жертва 
животни. И жертванията се

 бог

 
ХVІІ 

 

1 Вече се каза, че боговете не биха разрушили космоса. От това пък следва 
твърдението, че той има неунищожима природа.141 Впрочем, всяко нещо, което 
търпи унищожение, се разрушава или от само себе си, или от нещо друго. Ако 
космосът се разрушава от само себе си, трябваше и огънят да се изгаря сам, и 
водата да се изпарява сама. Ако пък бива разрушаван от нещо друго, то това 
друго е или тяло, или безтелесно. 2 Невъзможно е обаче да бъде разрушаван от 
нещо безтелесно, защото безтелесните (като природата и душата) съхраняват 
телата, а нищо не бива разрушавано от това, което е по природа съхраняващо. 
Ако пък бива разрушаван от нещо телесно, то е или от съществуващите, или от 
другите неща. Ако се разрушава от някое от съществуващите неща, тогава или 

                                                 
136 Ямблих, За египетските мистерии, 5.5; Порфирий, За въздържанието, 2.34. 

те мистерии, 1.15; 3.20; 5.26. 

ите мистерии, 5.20. 

137 Ямблих, За египетските мистерии, 5.25. 
138 Ямблих, За египетски
139 Срв. по-горе, ХІІІ.5. 
140 Ямблих, За египетск
141 Срв. по-горе, VІІ.1. 
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в кръг, или обратното.142 3 Ала нито нещата, които се движат в кръг, имат 
разрушителна природа (защо иначе не виждаме нищо, което да се разрушава при 
тях?), нито тези, които се движат в права линия, могат да засегнат движещите се 
в кръг (защо иначе не са успели досега?) или пък да се унищожат взаимно (тъй 
като унищожаването на едно е раждане на друго, само че това не е разрушение, а 
изменение).143 Ако пък космосът бива разрушаван от друг вид тела, то възниква 
въпросът, откъде са възникнали те и къде съществуват сега.144 На това обаче не 
може

ези 
хора

 еднакво невъзможно както да възникне от небитието, така 
и  да

                                                

 да се отговори. 
4 Освен това, всяко нещо, което се разрушава, търпи унищожение или по 

форма, или по материя. Формата е външният вид, а материята – самото тяло. 
Така когато формите се унищожават, а материята остава, виждаме да възникват 
нови неща. Ако обаче и самата материя се унищожава, тогава как тя не се е 
изчерпала за толкова години? 5 Ако пък на мястото на материята, която се 
унищожава, се появява друга, то втората възниква или от съществуващото, или 
от несъществуващото. Ако възниква от съществуващото, то тя е вечна, защото 
съществуващото съществува винаги (нали ако то се разруши, казват, ще загине 
не само космосът, ами всичко). Ако пък възниква от несъществуващото, то, най-
напред, е невъзможно нещо да добие битие от несъществуващото; но дори и това 
да станеше и да беше възможно, то материята пак щеше да съществува вечно, 
докато ги имаше и несъществуващите неща, защото и несъществуващото никога 
не изчезва. 6 Накрая, ако казват, че материята се запазва безформена, защо това 
се случва най-напред на целия космос, а не първо на частите? Следователно т

 унищожават не съществуването на телата, а единствено красотата им.145 
7 Освен това всяко нещо, което се разрушава, или се разпада на елементите, 

от които е произлязло, или изчезва в небитието. Ако космосът обаче се разпадне 
на онова, от което е възникнал,146 то ще възникнат нови неща. Но защо тогава не 
са възникнали в самото начало? Ако пък съществуващото премине в небитието, 
какво пречи и Богът да претърпи това? При условие че Силата му не позволява 
това, на Бог като неин притежател не подобава да спаси единствено себе си, а и 
за съществуващото е

 изчезне в него. 
8 Също така е необходимо, ако космосът ще се разрушава, това да се случи 

или съобразно природата, или противно на нея. Само че това, което е противно 
 

142 Срв. по-горе, VІІ.3. 
143 Тит Лукреций Кар, За природата на нещата, 2.67-79. 
144 Окел, За природата на вселената, 1.11-12. 
145 Платон, Тимей, 41ab. 
146 Окел, За природата на вселената, 1.11-12. 

 20



на природата, не е преди самата нея, и ако космосът все пак се унищожава 
противно на нея, то трябва да има и друга природа, която да променя неговата – 
което, очевидно, не е така. 9 Освен това, ние можем да разрушим всяко нещо, 
което се унищожава по природа, но досега никой нито е разрушил, нито е 
променил движещото се в кръговрат тяло на космоса. Следователно е възможно 
елем

 
през 

т 
по-солидни доказателства, молим се космосът да бъде благосклонен към нас.149 

 
ХVІІІ 

        

ентите да се променят, но е невъзможно да се унищожат.147 
10 Също така,  всяко унищожимо бива променяно от времето и остарява; но
толкова много години космосът продължава да съществува неизменен.148 
Ала след като казахме толкова много неща и за тези, които се нуждаят о

 

1 Това, че на определени места по земята са възникнали безбожия150, а и в 
бъдеще ще ги има често,151 не бива да тревожи разумните. Всъщност безбожието 
не засяга боговете (също както почестите, изглежда, не им принасят полза152), а 
се дължи на невъзможността душата, която притежава средна същност, винаги 
да върши правилното, както и целият космос да се наслаждава на промисъла на 
боговете в еднаква степен 2 (нали една част от нещата в света му се наслаждава 
вечно, докато другата – във времето, и първите са му причастни първично, а 
вторите – вторично, също както главата усеща с всички сетива, докато цялото 
останало тяло – само с едно от тях).153 Затова и, както изглежда, тези, които са 
установили религиозните празници, въвели също и Апофрадите,154 когато едни 

                                         
иродата на вселената, 1.15. 

-
тивник на езичеството по това време. Обратно, 

зречението означават верните на традиционния култ “елини”. 

 свободни дни изискват заупокойни 

арх Фотий, Лексикон, α.2714; Суда, α.3642). 

147 Платон, Тимей, 31а-32b; Окел, За пр
148 Срв. по-горе, VІІ.2. 
149 Плиний, Естествена история, 2.1. 
150 Подобно на император Юлиан (Мисопогон, 363ас), под безбожие Салустий очевидно 
разбира всяка форма на враждебност и непочитане на традиционната религия, и най
вече християнството като актуалния про
“разумните” в края на и
151 Арнобий, Против езичниците, 1.29. 
152 Срв. по-горе, ХV.1. 
153 Срв. по-горе, ІХ.5; Ямблих, За египетските мистерии, 3.12. 
154 Става дума за т.нар. нечисти дни в края на месеца (Платон, Законите, 800d; Марин, 
Животът на Прокъл, 19), които съответстват на римските dies nefasti (Овидий, Фасти, 
1.47) и като посветени на умрелите и на хтоничното
жертви и свещенодействия (Тит Лукреций Кар, За природата на нещата, 3.51-52; срв. 
Патри
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свети

и дори от познанието за тях,156 точно 
както и на онези, които са почитали царете си като богове, е трябвало да се 
наложи присъдата да отпаднат от богове

 
това.

прегрешили и по причина на която съществува подобното на 
сянка тяло, което се наблюдава около гробовете, и то най-вече на тези, които са 
живели лошо.159 

о отвън, 

                                                

лища почивали, други били затворени, а от трети сваляли и украсата, като 
по този начин принасяли изкупителна жертва за слабостта на нашата природа.155 

3 А и не малко вероятно е това, безбожието да представлява вид наказание. 
Защото хората, които са опознали боговете, но въпреки това са ги презрели, е 
разумно в следващия живот да бъдат лишен

 
те. 

 
ХІХ 

 

1 Но щом наказанията както на тези, така и на другите грехове не следват 
незабавно за прегрешилите, то не бива да се учудваме, че не просто съществуват 
демони, които наказват душите, но и че сама душата си налага наказание.157 И 
понеже съществуват през цялото време, а и заради необходимостта от това да 
има човешка добродетел, душите не е трябвало да понасят в кратък срок всичко

 Защото, ако наказанията се налагаха веднага на прегрешилите, то хората 
нямаше да притежават добродетел, а щяха да постъпват справедливо от страх.158 

2 Така душите търпят наказание, след като напуснат тялото: едни блуждаят 
тук долу, други се скитат из разни горещи или студени места по земята, а трети 
биват мъчени от демони. И всичко това хората търпят с неразумната си душа, с 
която именно са 

 

 
ХХ 

 

1 Насетне, ако превъплъщенията са в разумни същества, душите си остават 
същите в телата, но когато са в неразумни животни, тогава следват тялот

 
т, Елинската теология, §24; Ямблих, За египетските мистерии, 

ата, 3.978-1023). 
ху умопостижимото, 29; Пещерата на 

м Федон, 3.3.-4. 

155 Луций Аней Корну
1.11. 
156 Срв. по-долу, ХХ. 
157 Плутарх, За отмирането на оракулите, 417ас. 
158 Срв. по-горе, VІІІ.3. Представата за следсмъртен съд и наказание се отхвърля от 
епикурейството (срв. Тит Лукреций Кар, За природата на нещ
159 Платон, Федон, 81d; Порфирий, Мисли вър
нимфите, 10-12; Олимпиодор, Коментар къ
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и. В космоса обаче няма 
нищо  (защото в определеното не би възникнало нищо безпределно),163 
нито пък е възможно да възникнат нови нали всяко едно, в което възниква 
нещо ново, по необходимост е несъвършено, докато космосът, щом е възникнал 
от не

лесно, се единяват с боговете и заедно с тях управляват целия 
свят.165 2 Ала дори и нищо от това да не им се случваше, то самата добродетел, 
нейното удоволствие и слава, както и безгрижният живот без господар, щяха да 
са достатъчни да направят щастливи тези, които са избрали и успели да живеят 
съобразно нея.166 

                                                

също както нас ни следват отредените ни демони.160 А това е така, защото разум-
ната душа никога не би се превърнала в душа на неразумно животно.161 

2 Самото превъплъщение може да се докаже по вродените състояния (иначе 
защо се раждат слепи хора и престъпници, както и душевно болни?),162 а също и 
по това, че душите, на които природата е дала да живеят в тяло, не бива цяла 
вечност да пребивават в бездействие, щом веднъж вече са напуснали тялото. 3 
Всъщност, ако душите не встъпваха отново в тела, щеше да е нужно или те да са 
безкрайно много, или Бог непрекъснато да създава друг

 безкрайно
души (

 
що съвършено, трябва също да бъде съвършен).164 

 
ХХІ 

 

1 Накрая душите, които са живели съобразно добродетелта, щастливи са по 
отношение на другите неща, отделили са се от неразумната душа и са станали 
чисти от всичко те

 
160 Платон, Федон, 107d; Плотин, Енеади, 3.4. 
161 Ямблих, За египетските мистерии, 1.8. 
162 Плотин, Енеади, 3.2.13; Ямблих, За египетските мистерии, 4.5. 
163 Аристотел, Физика, 207а16. 
164 Срв. по-горе, ІV.8-9; VІІ.2. 
165 Срв. по-горе, ХV.3; Ямблих, Протрептик, 13; Прокъл, Коментар към Тимей, 3.271. 
166 Ямблих, Писмо до Македоний за Съдбата. 
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