
1. Въведение

Това е исторически преглед на естетическите теории, разработени от културата 
на Латинското средновековие от VІ до ХV в. Но това е дефиниция, чиито тер-

мини на свой ред следва да бъдат дефинирани.

Преглед. Става дума не за изследване с претенции за приносен характер, а за резю-
ме и класификация на предходни изследвания, вкл. извършеното от мен в статията 
за естетическия проблем у Тома от Аквино (1956). По-конкретно, този преглед 
нямаше да съществува, ако през 1946 г. не бяха публикувани два основни труда: 
„Студии по средновековна естетика“ (Études d’esthétique médiévale) от Едгар Де 
Брюин и сборникът статии относно метафизиката на прекрасното със съставител 
Анри Пуйон. Според мен може спокойно да се твърди, че всичко, написано преди 
тези два труда, е непълно и че всичко, написано впоследствие, е зависимо от тях.

Тъй като е преглед, тази книга си поставя за цел да бъде достъпна и за читате-
ли, които не са специалисти по средновековна философия или по история на есте-
тиката. С оглед на това всички латински цитати – а те са много, – когато са кратки, 
веднага се парафразират, а когато са дълги, са последвани от съответния превод.

Исторически. Исторически, а не теоретичен преглед. Както ще изясним и в края, 
целта на тази книга е да обрисува една епоха, а не да даде философски принос за 
съвременната дефиниция на естетиката, за нейните проблеми и съответните ре-
шения. Уточнението би трябвало да е достатъчно и би било достатъчно, ако това 
беше история на класическата или на бароковата естетика. Но доколкото от ХІХ в. 
насам средновековната философия е подложена на реактуализация, която има 
тенденцията да я представя като philosophia perennis („вечна философия“), всеки 
размисъл за нея трябва да изяснява подробно философските си презумпции. По-
яснявам: това проучване върху средновековната естетика си поставя същите цели 
като едно изследване върху гръцката или върху бароковата естетика. Естествено, 
решаваме да проучим дадена епоха, защото я намираме за интересна, и считаме, че 
си струва да я разберем по-добре.

История на естетическите теории. Именно защото става дума за исторически 
преглед, не възнамерявам да предефинирам с приемливи и за съвременната епоха 
термини понятието естетическа теория. Тръгвам от най-широкия смисъл на това 
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понятие, вземайки предвид всички случаи, при които дадена теория се явява или 
се признава за естетическа. Следователно ще възприемем като естетическа тео-
рия всеки размисъл, който с намерение за систематичност и с използване на фи-
лософски понятия разглежда явления, отнасящи се до красотата, до изкуството и 
условията за създаване и оценяване на художествените произведения, до връзките 
между изкуството и другите дейности и между изкуството и морала, до функцията 
на твореца, представите за приятно, за орнаментално и за стил, до становищата 
за красивото, както и до критиката на тези становища и теорията и практиката на 
интерпретация на словесните и несловесните текстове, сиреч херменевтичния въ-
прос, тъй като той се преплита с предишните проблеми, макар че – както по-спе-
циално се наблюдава в Средновековието – не се отнася само до т.нар. естетически 
явления.

В последна сметка, вместо да използваме като отправна точка една съвременна 
дефиниция на естетиката и да проверяваме дали тя е удовлетворена в една отми-
нала епоха (нещо, което е дало живот на крайно лоши истории на естетиката), по-
добре е да тръгнем с една колкото може по-синкретична и толерантна дефиниция 
и да видим после какво ще намерим с нея. С тази цел и така, както и други учени са 
постъпили, се опитахме в рамките на възможното да допълним същинския теоре-
тичен размисъл с всички онези текстове, които, макар и написани без намерение 
за систематичност (например наблюденията на учителите по риторика, страни-
ците на мистиците, на колекционерите, на възпитателите, на енциклопедистите 
или на тълкувателите на Светото писание), отразяват философските виждания на 
епохата или влияят върху тях. Опитахме се също – в рамките на възможното и без 
претенции за изчерпателност – да извлечем подразбиращи се естетически идеи от 
някои аспекти на ежедневието или от самото развитие на художествените форми 
и техники.

Латинско средновековие. Теоретичния размисъл, бил той философски или бого-
словски, Средновековието го прави на латински език и на латински език е и схо-
ластичното Средновековие. Моментът, в който теоретичният размисъл започва да 
се записва на простонароден език, ни извежда – независимо от конкретните дати – 
извън Средновековието, поне до голяма степен. Настоящият преглед се отнася до 
естетическите възгледи, изразени от Латинското средновековие, и не засяга – освен 
мимоходом – идеите на трубадурската поезия, поетите от „Долче стил нуово“, Дан-
те (макар че за Данте се прави голямо изключение, по-специално в последната гла-
ва) и още по-малко тези, които идват след него. Бих казал, че в Италия имаме навика 
да включваме в Средновековието Данте, Петрарка и Бокачо в очакване Христофор 
Колумб да открие Америка, докато в много други страни имената на тези автори се 
свързват с началото на Ренесанса. За сметка на това – за да има равновесие – същите 
учени, за които Петрарка е Ренесанс, окачествяват като есен на Средните векове 
бургундското, фламандското и германското Куатроченто, сиреч съвременниците 
на Пико дела Мирандола, Леон Батиста Алберти и Алдо Мануцио.
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От друга страна, трудно за дефиниране е самото понятие Средновековие. Яс-
ната етимология на термина ни показва, че той е измислен, за да вмести в себе си 
десетина столетия, чието място никой не успявал да намери, тъй като са разполо-
жени по средата на пътя между две „великолепни“ епохи – с едната от тях хората 
вече се гордеели много, а по другата изпитвали силна носталгия.

Сред многото обвинения, които се отправят към тази епоха без самоличност 
(освен самоличността „по средата“), е и това, че ѝ липсва естетическа чувствител-
ност. Няма да обсъждаме сега този въпрос, защото следващите глави ще коригират 
това лъжливо впечатление, а последната глава ще покаже, че към ХV в. естетиче-
ската чувствителност е вече така коренно преобразена, че това обяснява – ако не 
и оправдава – спусналата се над средновековната естетика завеса. Но понятието 
Средновековие е смущаващо и по други причини.

Как можем да поставим под един и същи етикет тази поредица от толкова раз-
лични помежду си векове: от една страна, столетията между падането на Римската 
империя и възстановяването на държавността при Каролингите, когато Европа 
изживява най-страшната политическа, религиозна, демографска, аграрна, градска 
(и списъкът може да се удължи) криза в цялата своя история, и от друга страна, 
вековете на подема след хилядната година, които са дали повод да се говори за 
първа индустриална революция и през които се раждат съвременните езици и на-
ции, демокрацията на комуните, банките, полиците и двустранното счетоводство, 
през които настъпва революция в системата за сухопътния и морския превоз, в аг-
рарните техники, в занаятчийските прийоми, откриват се компасът, островърхият 
свод и – към края – барутът и печатарството? Как можем да поставим под един и 
същи етикет вековете, през които арабите превеждат Аристотел и се занимават с 
медицина и астрономия, а на изток от Испания, макар и да е надживяла „варвар-
ските столетия“, Европа не може да се гордее с културата си?

И все пак, ако мога да се изразя така, вината за това безразборно поставяне 
на десет столетия в един „пакет“ пада донякъде и върху средновековната култу-
ра, която – избирайки или оказвайки се принудена да избере латинския като общ 
език, Библията като основна книга и патристичната традиция като единствено 
свидетелство за класическата култура – процедира, коментирайки коментари и 
цитирайки авторитетни формули тъй, сякаш не казва никога нищо ново. Но това 
не е вярно: средновековната култура има усет за новаторство, но се старае да го 
прикрива под маската на повторението (противно на съвременната култура, която 
се преструва, че привнася новаторство дори когато прави повторение).

На трудността да се разбере кога се казва нещо ново – там, където средно-
вековният мислител трескаво се старае да ни внуши, че просто преизказва това, 
което вече е казано преди него, – се натъква и всеки, който пожелае да се занимава 
с естетическите идеи. За да намали малко тази трудност, поне за читателя, струк-
турата на този преглед е по проблеми, а не по „портрети“ на отделните автори. Ако 
представяме „портрети“, рискуваме да повярваме, че всеки мислител, доколкото 
използва същите термини и същите формули като предшествениците си, продъл-
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жава да повтаря същото нещо (и за да разберем, че се случва точно обратното, ще 
трябва да възстановим една по една отделните системи). Като представяме намес-
то това проблемите, можем по-лесно – с едно бързо препускане из тези близо десет 
столетия на не повече от двеста страници – да проследим пътя на някои формули 
и да открием как тези формули променят значението си, често едва доловимо, а 
понякога и много очебийно. Така в края на това пътешествие ще си дадем сметка, 
че такъв изтъркан израз като например думата „форма“ в началото се е използвал, 
за да обозначи това, което се вижда на повърхността, а накрая се е използвал, за да 
обозначи това, което се крие в дълбочина.

Ето защо дори когато се признава, че някои проблеми и някои решения на 
проблеми са останали без промяна, се предпочита обикновено да се наблегне на 
елементите на развитие, на трансформация, с риск да се изпадне в историограф-
ското клише на убеждението (ще си позволим да го разкритикуваме в последните 
страници), че средновековната естетическа мисъл се развива, „подобрявайки се“. 
Със сигурност средновековната естетика е изживяла известно съзряване, като се 
има предвид, че тръгва от по-скоро безкритичното цитиране на идеи, почерпани 
по опосредстван начин от класическия свят, и стига дотам да се организира в рам-
ките на онези шедьоври на систематична строгост, каквито са сборниците summae 
през ХІІІ в. Но ако Исидор Севилски с фантастичните си етимологии предизвиква 
усмивките ни и ако Уилям Окам ни заставя да тълкуваме мисъл, наситена с фор-
мални тънкости, които продължават да подлагат на изпитание логиците през на-
шата епоха, това не означава, че Боеций е бил по-малко прозорлив от Дънс Скот 
само защото е живял около осем века преди него.

Историята, която се готвим да проследим, е комплексна, изтъкана от при-
емственост и разриви. До голяма степен е история на приемствеността, защото 
Средновековието определено е епоха на автори, които са преписвали верижно 
един от друг, без да се цитират, включително защото през тази епоха на ръкописна 
култура – с труднодостъпни ръкописи – преписването е било единственото сред-
ство за разпространяване на идеите. Никой не си е помислял дори, че да препис-
ваш е некоректно, от един препис до другия често никой вече не е знаел чие е 
бащинството на дадена формула, и в последна сметка се е смятало, че ако дадена 
идея е правилна, тя принадлежи на всички.

Но тази история съдържа и сценични обрати. Не само сензационни обрати 
като онова cogito („мисля“) на Декарт. Маритен отбелязва, че едва с Декарт мисли-
телят се явява като „дебютант в абсолюта“ и че след Декарт всеки мислител ще се 
опитва да дебютира на свой ред на една сцена, на която никой не е стъпвал преди 
него. Средновековните мислители не са били така театрални, считали са, че ори-
гиналността е грях на гордостта (и от друга страна, през тази епоха да поставиш 
под въпрос официалната традиция е означавало да поемеш известен риск, не само 
академичен). Но средновековните учени (и казваме това само за онези, които още 
не са го разбрали) също са били способни на полети на мисълта и гениални хрум-
вания.



2. Средновековната естетическа 
чувствителност

2.1. Естетическите интереси на средновековните хора 

Средновековието е заимствало голяма част от естетическите си проблеми от 
Класическата античност, но е придало на тези теми ново значение, включвайки 

ги в типичното за християнския светоглед чувство за човека, за света и божестве-
ното. Заимствало е други категории от библейската и патристичната традиция, но 
е имало грижата да ги включи във философските рамки, които предлага едно ново 
систематично съзнание. В резултат на това Средновековието е разгърнало естети-
ческия си размисъл на една плоскост с безспорна оригиналност. И въпреки това 
темите, проблемите и решенията биха могли да се изтълкуват и като най-обик-
новено хранилище на твърдения, възприети по силата на традицията и лишени 
от истински резонанс в душата както на авторите, така и на читателите. Известно 
е, че по същество, когато говори за естетически проблеми и предлага канони за 
художествено творчество, Класическата античност обръща поглед към природа-
та, а средновековните мислители, когато разглеждат същите теми, обръщат поглед 
към Класическата античност: и в известен смисъл цялата средновековна култура 
на практика е не толкова размисъл върху действителността, колкото коментар на 
културната традиция.

Но с този аспект не се изчерпва критичното отношение на средновековния 
човек – редом с култа към възгледите, наследени като източник на истина и мъд-
рост, редом с начина да се гледа на природата като на отражение на трансцендент-
ността, пречка и спънка, в чувствителността на епохата е жива и една свежа за-
гриженост към сетивната действителност във всички нейни аспекти, включително 
този на възможността за наслада от нея в естетически смисъл.

Като признаем наличието на тази спонтанна реакция на красотата на приро-
дата и художествените произведения (евентуално стимулирана от елементи на 
доктрината, но излизаща извън рамките на сухия книжовен факт), имаме гаранци-
ята, че когато говори за красотата, средновековният философ няма предвид само 
някакво абстрактно понятие, а се опира на конкретни преживявания.

Ясно е, че през Средновековието съществува чисто рационален възглед за кра-
сотата, за моралната хармония, за метафизичния блясък и че ние можем да проу-
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меем този начин на чувстване на нещата само ако навлезем с много любов в начина 
на мислене и в чувствителността на тази епоха. По този повод Курциус (Curtius 
1948, ХІІ, 3) заявява, че

когато говори за красотата, схоластиката има предвид атрибут на Бога. Мета-
физиката на красотата (например у Плотин) и теорията на изкуството нямат 
никаква връзка помежду си. „Съвременният“ човек надценява прекомерно из-
куството, защото е изгубил чувството за възприемана с разума красота, което са 
притежавали неоплатонизмът и Средновековието [...]. Тук става дума за красо-
та, за която естетиката си няма и понятие.

Но подобни твърдения не бива в никакъв случай да ограничават нашия инте-
рес към тези размисли. И действително, на първо място, преживяването на въз-
приеманата с разум красота е било морална и психологическа реалност за човека 
през Средните векове и културата на тази епоха не би могла да се представи доста-
тъчно ясно, ако се пренебрегне този фактор; на второ място, насочвайки естети-
ческия интерес към сферата на несетивната красота, средновековните мислители 
са разработили същевременно – по силата на аналогията чрез явни или скрити 
паралели – редица становища относно сетивното прекрасно, красотата на нещата 
в природата и в изкуството. Сферата на естетическия интерес на средновековни-
те мислители е била по-широка от нашата и тяхното внимание към красотата на 
нещата често е било стимулирано от съзнанието за красотата като метафизична 
даденост; но е съществувал също и вкусът на обикновения човек, на твореца и на 
любителя на художествени произведения, ориентиран определено към сетивните 
аспекти. Този вкус е документиран по много начини и доктрината се е опитвала 
да го обосновава и насочва така, че вниманието към сетивното никога да не взема 
превес над стремежа към духовното. Алкуин признава, че е по-лесно да обичаш 
„хубавите на вид предмети, приятните вкусови усещания, сладките звуци“ и т.н., 
отколкото да обичаш Бога (вж. De rhetorica: Halm 1863: 550). Но ако се наслаж-
даваме на тези неща с цел да обичаме повече Бога, тогава може да приемем склон-
ността към amor ornamenti, към пищни църкви, хубаво пеене и хубава музика.

Да се мисли за Средновековието като за епоха на морализаторско отхвърляне 
на сетивната красота е признак не само за повърхностно познаване на текстовете, 
но и за основно неразбиране на средновековния начин на мислене. Ярък пример за 
това може да намерим в отношението към красотата, което проявяват мистиците 
и ригористите. Моралистите и аскетите навсякъде по света определено не са хора, 
които не забелязват притегателната сила на земните удоволствия: те дори усещат 
тези изкушения много по-силно от останалите и именно върху това противоборство 
между усещането на земното и стремежа към свръхестественото се опира драмата на 
аскетичната дисциплина. Когато пък тази дисциплина постигне целта си, тогава мис-
тикът и аскетът намират в успокоението на сетивата, държани под контрол, възмож-
ността да гледат с ведър поглед на светските неща; и могат да ги преценяват с онази 
снизходителност, която треската на аскетичната борба е потискала дотогава у тях. 
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Средновековният ригоризъм и средновековната мистика ни предлагат многобройни 
примери за тези две психологически нагласи и – същевременно – една поредица от 
извънредно интересни документи за естетическата чувствителност на епохата.

2.2. Мистиците

Известна е полемиката, която възниква между цистерцианците и картузианците 
по-специално през ХІІ в. по повод на лукса и използването на изобразителни сред-
ства в декорацията на църквите: коприната, златото, среброто, цветните витражи, 
скулптурите, живописта, килимите са под строга възбрана в цистерцианския ус-
тав (Guigo, Annales, PL 153, coll. 655 и сл.). Бернар от Клерво, Александър Некман, 
Хуго от Фуйлоа се нахвърлят настървено срещу тези superfluitates – излишества, 
които отклоняват богомолците от набожността и от съсредоточеността в молит-
вата. Но при всички тези заклеймявания красотата и лицеприятността на декора-
цията никога не се отрича; тя дори е критикувана именно защото се признава, че 
притежава неотразима привлекателност, несъвместима с изискванията на святото 
място. Хуго от Фуйлоа говори по този повод за mira sed perversa delectatio – дивна 
и перверзна наслада. Епитетът „перверзна“, както е при всички ригористи, е про-
диктуван от морални и социални съображения, а именно: не може да се украсява 
пищно църква, когато божиите чеда живеят сиромашки. Но епитетът „дивна“ по-
казва безспорно съгласие с естетическите качества на декорацията.

Бернар от Клерво ни потвърждава тази душевна нагласа в по-широкия кон-
текст на красотите на света като цяло, когато обяснява от какво са се отказали 
монасите, оттегляйки се от света:

Nos vero qui iam de populo exivimus, qui mundi quaeque pretiosa ac speciosa pro 
Christo reliquimus, qui omnia pulchre lucentia, canore mulcentia, suave olentia, 
dulce sapientia, tactu placentia, cuncta denique oblectamenta corporea arbitrati su-
mus ut stercora. 

Ние, монасите, които вече сме извън народа, ние, които изоставихме заради 
Христа всички ценни и привлекателни неща на света, ние, които, за да спечелим 
Христа, сметнахме за тор всички неща, които блестят от красота, които галят 
ухото с нежни звуци, които ухаят приятно, които са с хубав вкус, които са при-
ятни за допир и изобщо всичко, което гали тялото.

(Apologia ad Guillelmum, Sancti Theodorici Remensis abbatem, PL 182, coll. 914–915)1

 1 Критическо издание: S. Bernardi Opera III, ed. J. Leclercq – C.-H. Talbot – H. Rochais, 
Roma, Editiones Cistercienses, 1963, итал. превод от Ф. Гасталдели в Opere di S. Bernardo, 
Milano, Scriptorium Claravallense, 1984, vol. I: 209.
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Въпреки гнева на отрицанието и обидната дума stercora – тор, няма как да не 
се долови едно силно чувство към нещата, от които монасите са се отказали, и нот-
ка на съжаление. Но има и друга страница от същата тази апология, която е още 
по-недвусмислено свидетелство за естетическа чувствителност. Нахвърляйки се 
срещу прекалено големите храмове, украсени с твърде много скулптури, Бернар 
от Клерво прави едно описание на църквата в клюнийски стил и на романската 
скулптура, което е образец на дескриптивна критика; обрисувайки това, което не 
одобрява, той ни показва колко парадоксално е възмущението на човек, успяващ 
да анализира с голям финес нещата, които не желае да види. Първо се разгръща 
полемиката срещу безмерната грандиозност на сградите:

Omitto oratoriorum immensas altitudines, immoderatas longitudines, supervacuas 
latitudines, somptuosas depolitiones, curiosas depictiones quae dum orantium in se 
retorquent aspectum, impediunt et affectum, et mihi quodammodo repraesentant 
antiquum ritum Iudaeorum.

Пропускам да спомена огромната височина на молитвените зали, безкрайната 
им дължина, необятните свободни пространства, пищната украса, любопитните 
фрески, които, привличайки погледа на богомолците върху себе си, пречат на от-
дадеността им на молитвата и ми напомнят някак за древния ритуал на юдеите.

(PL 182, col. 914; итал. превод: 207–209)

Толкова много богатства не са ли изложени на показ, за да привлекат други 
богатства и да увеличат притока на дарения за църквите?

Auro tectis reliquiis signantur oculi, et loculi aperiuntur. Ostenditur pulcherrima 
forma sancti vel sanctae alicuius, et eo creditur sanctior, quo coloratior.

Очите са омаяни от покритите със злато реликви и от кесиите се сипят монети. 
Показва се някое прекрасно изображение на светец или на светица и светците 
са считани за толкова по-свети, колкото по-ярко са изографисани.

(PL 182, col. 915; итал. превод: 210)

Естетическата даденост не се поставя под въпрос, под въпрос е по-скоро из-
ползването ѝ с цел, която няма нищо общо с религията, използването ѝ със скрита 
цел за обогатяване.

Currunt homines ad osculandum, invitantur ad donandum, et magis mirantur pul-
chra quam venerantur sacra.

Хората се трупат да целуват, приканвани са да правят дарения и вместо да почи-
тат святото, се любуват на красивото.

(PL 182, col. 915; итал. превод: 210)
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Декорацията отклонява мислите от молитвата. А щом е тъй, за какво са всички 
тези скулптури, които се виждат върху капителите?

Ceterum in claustris, coram legentibus fratribus, quid facit illa ridicula monstruo-
sitas, mira quaedam deformis formositas ac formosa deformitas? Quid ibi immun-
dae simiae? Quid feri leones? Quid monstruosi centauri? Quid semihomines? Quid 
maculosae tigrides? Quid milites pugnantes? Quid venatores tubicinantes? Videas 
sub uno capite multa corpora, et rursus in uno corpore capita multa. Cernitur hinc 
in quadrupede cauda serpentis, illinc in pisce caput quadrupedis. Ibi bestia praefert 
equum, capram trahens retro dimidiam; hic cornutum animal equum gestat posteri-
us. Tam multa denique, tamque mira diversarum formarum apparet ubique varietas, 
ut magis legere libeat in marmoribus, quam in codicibus, totumque diem occupare 
singula ista mirando, quam in lege Dei meditando. Proh Deo! Si non pudet ineptia-
rum, cur vel non piget expensarum?

Впрочем защо им е на манастирите, където монасите четат службата, тази смеш-
на уродливост, тази някак си причудлива безобразна прелест и прелестна без-
образност? Защо са им гнусните маймуни? Или кръвожадните лъвове? Или 
уродливите кентаври? Или получовеците? Или петнистите тигри? Или воините 
в битка? Или ловците с рогове? Може да се видят много тела под една-единстве-
на глава и обратното – много глави над едно-единствено тяло. На едно място 
гледаш четирикрако със змийска опашка, на друго място – риба с глава на чети-
рикрако. Тук едно животно прилича на кон и задната му половина е коза, а там 
рогато животно е със задница на кон. С една дума, навсякъде се вижда толкова 
голямо и причудливо разнообразие на разнородни форми, че с по-голямо удо-
волствие гледаш мрамора, вместо да четеш ръкописите, и запълваш целия си ден 
с разглеждане на тези изображения едно по едно, вместо да размишляваш върху 
божия закон. О, Господи, ако не се срамуваме от тези залъгалки, то защо не ни 
се досвидяват поне разходите за тях?

(PL 182, coll. 915–916; итал. превод: 213)

В тази страница, както и в цитираната преди нея, можем да открием висше 
упражнение по красив стил според правилата на епохата, с целия color rhetoricus, 
който се препоръчва от Сидоний Аполинарий, с богати determinationes и умели 
контрапозиции. И това също е поведение, типично за мистиците: ще дадем за 
пример св. Петър (Пиетро) Дамиани, който заклеймява поезията или пластич-
ните изкуства със съвършената реч на обигран ритор. Нещо, което не бива да 
ни удивява, защото почти всички средновековни мислители, мистици и неми-
стици, са изживели, най-малкото през младежките си години, своя поетичен 
период – от Абелар до Бернар от Клерво, от школата „Сен-Виктор“ до Тома от 
Аквино и Бонавентура, – създавайки често най-обикновени ученически съчи-
нения и често – едни от най-високите образци на средновековната поезия на 
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латински език, какъвто е случаят със „Службата на Светото тайнство“ на Тома 
от Аквино1.

Но да се върнем към ригористите (защото именно този е частният случай, кой-
то според нас има най-голяма доказателствена сила). Те като че ли все влизат в поле-
мика за нещо, чието очарование чувстват изцяло, независимо дали то е позитивно 
или опасно. И в това свое чувство откриват много по-страстен и искрен прецедент 
в драмата на Августин Блажени: той ни говори за раздвоението на вярващия, който 
постоянно се бои да не бъде съблазнен по време на молитвата от красотата на цър-
ковната музика („Изповеди“ Х, 33). Много по-спокойно Тома от Аквино проявява 
същата загриженост, когато се изказва против литургийната употреба на инстру-
менталната музика. Инструментите трябва да се избягват именно защото предиз-
викват толкова силна наслада, че отклоняват душата на вярващия от изначалното 
предназначение на църковната музика, което се постига с пеенето. Пеенето тласка 
душите към набожността, а musica instrumenta magis animum movent ad delectationem 
quam per ea formetur interius bona dispositio – „музикалните инструменти тласкат ду-
шата повече към насладата, отколкото към добрата вътрешна нагласа“ (S. Th. ІІ-ІІ, 
91, 2)2. Отхвърлянето на инструменталната музика се обуславя от признаването на 
нейната естетическа привлекателност, която е вредна в контекста, но безспорна.

Мистичното Средновековие, което се отнася с недоверие към външната кра-
сота, се насочва естествено към съзерцанието на Светото писание или към на-
сладата от вътрешните ритми на праведната душа. И по този повод се говори за 
Сократова естетика на цистерцианците, която се опира на съзерцанието на кра-
сотата на душата:

O vere pulcherrima anima quam, etsi infirmum inhabitantem corpusculum, pulchri-
tudo caelestis admittere non despexit, angelica sublimitas non reiecit, claritas divina 
non repulit!

О, ти, душа, която си наистина най-прекрасната, макар и да обитаваш негодно 
тяло, небесната красота не се е посвенила да те приеме в себе си, висшата ангел-
ска същност не те е отхвърлила, божествената светлина не те е пренебрегнала!

(Bernardo, Sermones super Cantica Canticorum, PL 183, col. 901; също Opera I: 166)

 1 За такива творби като Stabat Mater и Dies irae Курциус казва, че преди Данте не е имало 
нищо, което може да се сравнява по художествена стойност с тях. От друга страна, тук 
откриваме техническо съзнание, което не може да не е стимулирало теоретичния раз-
мисъл. Нека не забравяме, че именно тази поезия утвърждава римата най-всеобхватно. 
Относно естетическата чувствителност на мистиците вж. Assunto (1961: 98–101) и 
Duby (1976).

 2 Дионисий Картузиански (Дионисий Картузианец) продължава тази тема в De vita 
canonicorum, a. 20.
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Телата на мъчениците, потресаваща гледка след ужасите на мъченията, блестят 
с ярка вътрешна красота.

И наистина, противопоставянето на външната красота и вътрешната красота 
е постоянна тема през цялата епоха. Но и тук преходността на земната красота ви-
наги се усеща с чувство на тъга, чийто най-затрогващ израз може да видим вероят-
но у Боеций: на прага на смъртта, в съчинението си „Утешението на философията“ 
(Consolatio Philosophiae ІІІ, 8), Боеций тъжи, загдето блясъкът на външния вид е 
краткотраен, по-бързо отмиращ и по-мимолетен от пролетните цветя: Formae vero 
nitor ut rapidus est, ut velox et vernalium florum mobilitate fugacior! Естетическа вариа-
ция на широко разпространената през цялото Средновековие моралистична тема 
ubi sunt – къде са (къде са великите от едно време, великолепните градове, богат-
ствата на гордите, делата на могъщите?). Чрез сцената на мъртвешкия танц, който 
величае триумфа на Смъртта, Средновековието многократно изразява есенното 
чувство за умиращата красота и въпреки че крепката вяра позволява на човека да 
гледа с ведра надежда танца на посестримата Смърт, у него винаги остава онази 
нотка на прискърбие, която например прозира – отвъд риторичния стил – в „Ба-
лада за някогашните жени“ на Франсоа Вийон: „Mais où sont les neiges d’antan?“ 
(„Къде си днеска, лански сняг?“) (вж. Huizinga 1919, XI).

При тази тленна красота единствената гаранция идва от вътрешната красота, 
която не умира, и прибягвайки към тази красота, Средновековието извършва по съ-
щество нещо като преоткриване на естетическата ценност отвъд смъртта. Ако чове-
ците имаха острото зрение на Линкей, казва Боеций, те биха забелязали колко гроз-
на е душата на прекрасния Алкивиад, наглед достоен за възхищение заради делата си. 
Но успоредно с тази проява на недоверие (реагирайки срещу това, Боеций се насоч-
ва към красотата на математическо-музикалните пропорции) съществува поредица 
от текстове върху красотата на recta anima in recto corpore, красотата на праведната 
душа, която се разпростира и проявява в целия външен вид на идеалния християнин:

Et revera etiam corporales genas alicujus ita grata videas venustate refertas, ut ipsa exte-
rior facies intuentium animos reficere possit, et de interiori quam innuit cibare gratia.

И наистина, виждаш, че бузите на даден човек са изпълнени с такава прекрасна 
прелест, че външният му вид може да разведри душите на гледащите го и да ги 
засити с вътрешната прелест, на която този външен вид е знак.3

(Gilberto di Hoyland, Sermones in Canticum Salomonis 25, PL 184, col. 125)

А Бернар от Клерво казва:

Cum autem decoris huius claritas abundantius intima cordis repleverit, prodeat fo-
ras necesse est, tamquam lucerna latens sub modio, immo lux in tenebris lucens, 
latere nescia. Porro effulgentem et veluti quibusdam suis radiis erumpentem mentis 

 3 В цялата книга, когато не е посочено друго, преводът е мой.
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simulacrum corpus excipit, et diffundit per membra et sensus, quatenus omnis inde 
reluceat actio, sermo, aspectus, incessus, risus, si tamen risus, mixtus gravitate et ple-
nus honesti.

Когато пък сиянието на това великолепие е изпълнило обилно дълбините на 
сърцето, то трябва да се покаже отвън, като светилник под похлупак: нещо по-
вече, като светлина, неспособна да остане скрита в мрака, блестейки. Освен това 
тялото получава образа на разума, който блести и почти избива навън с лъчите 
си, и се разпростира върху крайниците и сетивата, докато почне да сияе по тази 
причина всяко действие, реч, поглед, походка и смях – стига да е смях, изпълнен 
с достойнство и със свян.

(Sermones super Cantica Canticorum, PL 183, col. 1193; също: Opera II: 314)

Следователно именно в разгара на една ригористична полемика се появява и 
чувството за красотата на човека и на природата. Нещо повече, в една мистика, коя-
то е надживяла периода на дисциплинарния аскетизъм, за да се превърне в мистика 
на разума и на уталожената любов, в мистиката на школата „Сен-Виктор“, природ-
ната красота се оказва най-сетне оценена отново в цялата нейна позитивност. За 
Хуго от Сен-Виктор интуитивното съзерцание е характеристика на разума, която 
не се проявява само в специфично мистичния момент, а може също да се насочи и 
към сетивния свят; съзерцанието е свободен и проникновен поглед на душата към 
обекта за възприемане (perspicax et liber animi contuitus in res perspiciendas) и се изра-
зява в носещо удоволствие и изпълнено с радост съприкосновение с нещата, гледа-
ни с възхита. И наистина, естетическото удоволствие идва от обстоятелството, че 
душата разпознава в материята хармонията на самата ѝ структура; и ако това става 
на плоскостта на affectio imaginaria, в най-свободното състояние на съзерцанието, 
разумът наистина може да се обърне към дивната гледка на света и на формите:

Aspice mundum et omnia quae in eo sunt; multa ibi specie pulchras et illecebrosas 
invenies [...] Habet aurum, habent lapides pretiosi fulgorem suum, habet decor 
carnis speciem, picta et vestes fucatae colorem.

Погледни света и всички съществуващи реалности: има много красиви и при-
ятни неща. [...] Златото и скъпоценните камъни блестят с различни цветове, в 
красотата на човешкото тяло има много привлекателни неща, пъстроцветните 
гоблени и ярките одежди имат своя чар.

(Soliloquium de arrha animae, PL 176, coll. 951–952)1

Следователно извън специфичните дискусии върху същината на красивото, 
Средновековието е пълно с вметнати думи на възхита; и именно тези вметнати 

 1 Италианският превод е на В. Ликаро в Didascalicon. I doni della promessa divina, Milano, Rusconi, 
1987. По същата тема вж. Де Брюин (De Bruyne 1946, II: 5) и Асунто (Assunto 1961: 123–138).
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думи обезпечават съответствието между чувствителността и доктриналния дис-
курс. А това, че те се откриват предимно в текстовете на мистиците вместо дру-
гаде, по наше мнение е, един вид, стопроцентово доказателство. Например за 
Средновековието такава тема като женската красота представлява наистина доста 
широко разпространен репертоар. Когато Матийо дьо Вандом в съчинението си 
„Поетично изкуство“ (Ars versificatoriа) ни дава правила за хубаво описание на ху-
бава жена, това не ни прави особено впечатление; става дума, от една страна, за 
риторична и ерудирана игра, подражание на класиците, а от друга страна, логично 
е сред поетите да е разпространено едно по-свободно чувство за природата, както 
ни показва цялата средновековна поезия на латински език. Но когато църковни 
автори коментират Песен на песните и разискват относно красотата на невестата, 
въпреки че речта им цели да разкрие алегоричните значения на библейския текст и 
свръхестествените съответствия на всеки физически аспект на девойката nigra sed 
formosa („черна, но хубава“), всеки път, когато описва с поучителна цел своя идеал 
за женска красота, коментаторът проявява спонтанно, непосредствено, непороч-
но, но земно чувство за тази ценност. Имаме предвид възхвалата, която Балдуин 
от Кентърбъри прави на женските коси, сплетени в плитка (алегоричният момент 
в текста не изключва безспорния вкус към модата от неговото съвремие), с точно 
и убедително описание на красотата на тази прическа и с изричното признание, 
че тя има само естетическо предназначение (Tractatus de beatitudinibus evangelicis, 
PL 204, col. 481). Или пък специфичния текст на Гилберт Холандски, който със 
сериозност, която само на днешните ни съвременници може да се стори пропита с 
известно лукавство, определя какви трябва да са точните пропорции на женските 
гърди, за да бъдат харесвани. Физическият идеал, извлечен от този текст, изглежда 
много близък до жените в средновековните скулптури и миниатюри – с тесен кор-
сет, който пристяга и повдига гърдите:

Pulchra sunt enim ubera, quae paululum supereminent, et tument modice [...] quasi 
repressa, sed non depressa; leniter restricta, non fluitantia licenter.

Красиви са всъщност гърдите, които стърчат слабо и са умерено издути [...], 
пристегнати, но не сплескани, леко събрани и без възможност да се полюшват.

(Sermones in Canticum 31, PL 184, col. 163)

2.3. Колекционерството

Ако ли пък напуснем земите на мистиците и навлезем във владенията на другата 
средновековна култура – както светска, така и църковна, – чувствителността към 
природната и художествената красота става твърдо установен факт.

Отбелязвано е, че Средновековието не успява никога да съчетае метафизич-
ната категория красота с чисто техническата категория изкуство, поради което те 
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са два отделни свята без никаква връзка помежду си. В следващите параграфи ще 
разгледаме и този въпрос, предлагайки едно негово по-малко черногледо решение, 
но засега не можем да не отбележим един аспект на чувствителността на обикно-
вените хора и на езика на ежедневието, който спокойно обвързва термини със зна-
чение ‘красив’ като pulcher или formosus, с произведения на изкуството. В текстове 
като тези, събрани от Морте (Mortet 1911–1929), в хрониките за строителството 
на катедралите, в кореспонденцията по въпроси на изкуството, в поръчките за ху-
дожествени произведения се смесват непрекъснато категориите на метафизична-
та естетика и оценката на художествените неща.

Освен това се задава въпросът дали средновековните хора, готови да из-
ползват изкуството с поучителна и утилитарна цел, са допускали възможността 
за безкористно съзерцание на дадено произведение – проблем, който води също 
до въпроса за характера и рамките на средновековния критически вкус и който 
подразбира и въпроса за евентуалното средновековно понятие за автономия на 
художествената красота. Многобройни са текстовете, които се опитват да отго-
ворят на тези въпроси, но ние смятаме за особено представителни и показателни 
няколко примера.

Хьойзинха отбелязва, че „съзнанието за естетическа наслада и словесното му 
изразяване са се развили късно. За да изрази възхищението си от художествени 
произведения, човекът през ХV в. е разполагал с термини, които бихме очаква-
ли да чуем от устата на удивен буржоа“ (Huizinga 1919, итал. превод: 381). Тази 
забележка е вярна отчасти, но трябва да внимаваме да не вземем неточността на 
категориите за липса на вкус.

Хьойзинха показва как средновековните хора са превръщали веднага чув-
ството за красивото в чувство за единение с божественото или в най-обикнове-
на радост от живота. Средновековните хора, естествено, не са имали религия на 
красотата отделно от религията на живота (каквато са имали романтиците и дека-
дентите). Както ще видим в следващата глава, ако красивото е било ценност, то е 
трябвало да съвпада с доброто, с истинното и с всички други атрибути на битието 
и на божественото. Средновековието не е можело, не е умеело да мисли за една 
„прокълната“ красота или – както ще стане през ХVІІ в. – за красотата на сатаната. 
До това няма да стигне дори Данте, който все пак разбира красотата на страстта, 
водеща до грях.

За да разберем по-добре средновековния вкус, трябва да се обърнем към един 
прототип на човека с вкус и на любителя на изкуството през ХІІ в. – Сугерий 
(Сюже), абат на „Сен-Дени“, вдъхновител на най-големите начинания в сферата на 
изобразителните изкуства и архитектурата в областта Ил-дьо-Франс, изтънчен по-
литик и хуманист (вж. Panofsky, ed. 1946; Taylor 1954; Assunto 1961). Сугерий като 
фигура в психологически и морален план е антипод на такъв ригорист като Бернар 
от Клерво: за абата на „Сен-Дени“ домът господен трябва да бъде хранилище на кра-
сота. За пример му служи самият Соломон, който е построил Храма, чувството, кое-
то го ръководи, е dilectio decoris domus Dei – любовта към красотата на дома господен.
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Съкровищницата на абатството „Сен-Дени“ е богата на художествени пред-
мети и ювелирни изделия, които Сугерий описва с педантичност и задоволство, 
„от страх да не би забвението, ревнив съперник на истината, да се промъкне и да 
изличи примера за бъдещите дела“.

Сугерий ни говори например с увлечение за „един голям потир от 140 златни 
унции, украсен със скъпоценни камъни, с хиацинт и топаз, и една ваза от порфир, 
изработена възхитително от ръката на скулптора, която ваза дълги години е стояла 
неизползвана в едно ковчеже и е била преработена от амфора във форма на орел“. 
Като изброява тези богатства, Сугерий не може да се въздържи да не изрази енту-
сиазирано своята възхита и доволство, че храмът е украсен с толкова възхитителни 
предмети:

Haec igitur tam nova quam antiqua ornamentorum discrimina ex ipsa matris ec-
clesiae affectione crebro considerantes, dum illam ammirabilem sancti Eligii cum 
minoribus crucem, dum incomparabile ornamentum, quod vulgo „crista“ vocatur, 
aureae arae superponi contueremur, corde tenus suspirando: Omnis, inquam, lapis 
preciosus operimentum tuum, sardius, topazius, jaspis, crisolitus, onix et berillius, 
saphirus, carbunculus et smaragdus. 

Често ние съзерцаваме, извън обикновената привързаност към нашата майка 
Църквата, тези различни украси, стари и нови; и когато гледаме прекрасния 
кръст от св. Елигий – редом с по-малките, – и тези несравними украси, които 
са поставени на позлатения олтар, тогава аз казвам, въздишайки от дълбините 
на сърцето си: „Всеки скъпоценен камък е бил твоя одежда – топазът, ясписът, 
хризолитът, ониксът, берилът, сапфирът, гранатът, смарагдът.“

(De rebus in administratione sua gestis, PL 186; ed. Panofsky 1946: 62)

Четейки подобни страници, очевидно трябва да се съгласим с Хьойзинха: Су-
герий оценява преди всичко ценните материали, скъпоценните камъни, златото; 
доминиращото чувство е това за удивителното, а не за красивото, възприемано 
като органично качество. В този смисъл Сугерий е роднина на останалите колек-
ционери от Средните векове, които са пълнили безразборно съкровищниците си 
с истински художествени произведения и с най-абсурдни куриози, както се вижда 
от инвентарните списъци, например от този на съкровищницата на херцог Дьо 
Бери, съдържащ рог на еднорог, годежния пръстен на Свети Йосиф, кокосови оре-
хи, китови зъби, раковини от Седемте морета (Guiffrey 1894–1896; Riché 1972). 
И когато сме изправени пред колекции от три хиляди предмета, сред които има 
седемстотин картини, препариран слон, хидра, василиск, яйце, което един абат на-
мерил във вътрешността на друго яйце, и манна небесна, паднала по време на глад, 
може да се съмняваме в чистотата на средновековния вкус и на средновековния 
усет за разграничение между красиво и любопитно, между изкуство и тератология. 
Но и когато прелистваме наивните списъци, в които Сугерий сякаш се наслажда-
ва на термините, използвани за изброяването на ценни материали, забелязваме, 
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че към един наивен вкус към непосредственото приятно усещане (и това също е 
елементарно естетическо поведение) средновековната чувствителност прибавя 
по същество критическото съзнание за стойността на материала в контекста на 
художественото произведение – поради това изборът на материята, която ще бъде 
претворена в художествено произведение, вече е първи и базисен акт на творчест-
во. Това е вкус към оформената материя не само заради оформящата връзка и този 
вкус ни говори за известна увереност и здравословност на реакциите.

Колкото пък до обстоятелството, че при съзерцанието на художествената 
творба средновековният човек се е оставял да го води приятно въображението му, 
без да се вглежда в единството на цялото, и че е изразявал естетическата си наслада 
като радост от живота или като мистична наслада, това обстоятелство е докумен-
тирано за пореден път от Сугерий, който реди думи на истински възторг по повод 
съзерцанието на красотите в неговата църква:

Unde, cum ex dilectione decoris domus Dei aliquando multicolor gemmarum spe-
ciositas ab extrinsecis me curis devocaret, sanctarum etiam diversitatem virtutum, 
de materialibus ad immaterialia transferendo, honesta meditatio insistere persuade-
ret, [...] videor videre me quasi sub aliqua extranea orbis terrarum plaga, quae nec 
tota sit in terrae faece, nec tota in coeli puritate demorari, ab hac etiam inferiori ad 
illam superiorem anagogico more Deo donante posse transferri.

Затова, когато поради любовта, която питая към красотата на дома господен, 
калейдоскопската прелест на скъпоценните камъни ме откъсне от земните тре-
воги и когато, пренасяйки разнообразието на свещените добродетели от мате-
риалните върху нематериалните неща, честният размисъл ме убеждава да спра 
за малко [...], струва ми се, че виждам себе си в непозната част на света, която не 
е изцяло в земната кал, нито е изцяло разположена в чистотата на небето, и ми 
се струва, че съм способен да се пренеса с божията помощ от долната в горната 
земя по анагогичен начин.

(De rebus, цит.; ed. Panofsky 1946: 62)

Показателните елементи в този текст са много: от една страна, забелязваме 
акт на истинско естетическо съзерцание, предизвикано от осезаемото присъст-
вие на художествения материал; от друга страна, това съзерцание има свои харак-
теристики, които не са нито тези на чистата и обикновена наслада от сетивните 
неща („земна кал“), нито тези на интелектуалното съзерцание на небесните неща. 
И все пак преходът от естетическата наслада към насладата от мистичен тип е поч-
ти незабавен. Следователно естетическата дегустация на средновековния човек се 
състои не в съсредоточаване върху автономията на художествения продукт или на 
природната реалност, а в улавяне на всички свръхестествени връзки между пред-
мета и вселената, в откриването на онтологично отражение в конкретното нещо 
на божията добродетел, която е част от него.
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2.4. Полза и красота

Трудно е днес да се разбере това разграничение между красота и полза, красота и 
доброта, pulchrum и aptum, decorum и honestum, с което изобилстват схоластични-
те дискусии и трактатите по поетическа техника. Теоретиците често се стараят 
да разграничават тези категории – ранен пример откриваме на една страница на 
Исидор Севилски (Sententiarum libri tres I, 8, PL 83, col. 551), за когото pulchrum 
е това, което е красиво само по себе си, а aptum е това, което е красиво в зави-
симост от нещо (тази постановка впрочем идва от Античността и е преминала 
от Цицерон у Августин и от Августин – в цялата схоластика). Но практическото 
поведение спрямо изкуството не разграничава тези аспекти, а по-скоро ги смесва. 
Същите църковни автори, които възпяват красотата на свещеното изкуство, на-
блягат после върху неговата възпитателна цел; целта на Сугерий е тази, която вече 
е постановена от Араския събор през 1025 г., а именно: това, което простолюдие-
то не може да разбере чрез писмеността, трябва да му бъде поднесено чрез изобра-
жения; целта на живописта, казва Хонорий Августодунски като добър енцикло-
педист, отразяващ чувствителността на своето време, е тройна: тя служи преди 
всичко, за да краси дома господен (ut domus tali decore ornetur), на второ място – за 
да припомня житията на светците, и на трето място – за да носи наслада на неуки-
те, тъй като живописта е литературата на миряните (pictura est laicorum litteratura). 
А що се отнася до литературата, текущото правило е пределно добре известното 
„полезно и приятно“, intelligentiae dignitas et eloquii venustas – достойнство на поня-
тието и красота на изказа, въз основа на което се разпространява съдържателната 
естетика на каролингските книжовници1.

Трябва да помним, че подобни възгледи никога не означават, че изкуството 
е изчистено от възпитателния елемент: истината е, че за средновековния човек 
е невъобразимо трудно да види двете ценности разделени една от друга, и то не 
поради отсъствие на критичен ум, а защото не е способен да си представи про-
тивопоставяне на ценности – ако става дума за ценности. Неслучайно един от 
най-значимите проблеми на схоластичната естетика е именно проблемът за съче-
таването на красивото с другите ценности на метафизично равнище. Дискусията 
върху трансцендентността на красивото е била най-големият опит за узаконяване 
на чувствителността, за която говорихме, макар и с разработването на разграни-
чения, обосноваващи сферите на автономия, в които естетическата ценност може 
да се реализира.

 1 „Скъпоценният камък на душата“ (Gemma animae 122, PL 172, col. 586); вж. също Гийом 
Дюран – Rationale divinorum officiorum (1, 3); и Тома от Аквино, III Sent. d. 9, 1, 2; относно 
Гийом Дюран вж. Адзаро (Azzaro 1968).
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2.5. Красотата на уродливите създания

Теорията за универсалната красота би трябвало да се сблъска с вкуса на среднове-
ковния човек в неговия свят, населен с чудновати създания и уроди. Тези създания 
би трябвало да са „грозни“, ако – както ще видим по-нататък – един от критерии-
те за красотата е integritas, критерият, който признава за красиво всяко създание, 
притежаващо това, което по природа трябва да притежава, и въз основа на който 
Тома от Аквино ще каже, че mutilatos turpes dicimus – сакатите ги наричаме грозни 
(I Sent. IV, 44, 3, 1, 1 co.). И все пак средновековната култура е подвластна на оча-
рованието на причудливото, което всъщност е възприетата през тази епоха форма 
на това, което през следващите векове ще бъде екзотичното. Много пътешестве-
ници от Късното средновековие се впускат в търсенето на нови земи, включител-
но защото са очаровани от причудливото и се опитват да го намерят дори там, 
където го няма. Как се съчетава този вкус към уродливото с различните теории за 
естетическото съвършенство?

Преди всичко средновековната мисъл признава един принцип, който се съ-
блюдава почти неизменно: въпреки че има грозни създания и неща, изкуството 
има властта да ги изобрази по красив начин и красотата (или поне реалистичната 
вярност) на това подражание прави грозното приемливо. („Unde videmus quod 
aliqua imago dicitur esse pulchra, si perfecte repraesentat rem, quamvis turpem“1, S. 
Th. I, 39, 8 co.). На второ място, символистичният начин на мислене през първите 
Средни векове – опирайки се на думите на св. Павел, който казва, че по този начин 
виждаме свръхестествените неща in aenigmate, в загатната и символична форма – 
прави извода, че всяко създание по света, независимо дали е животно, растение 
или камък, има морално значение (учи ни кои са добродетелите и пороците) или 
алегорично значение, сиреч чрез формата си или с поведението си символизира 
свръхестествени реалности. Затова редом с бестиариите, които наглед предпо-
читат само причудливото и необичайното (например Liber de monstrorum diversi 
generibus – „Книга за различните видове чудовища“), още с Физиолога се раждат и 
„морализаторските“ бестиарии, където не само всяко познато животно, но и вся-
ко легендарно чудовище се обвързва с мистични и нравствени поучения. Но ако 
Господ е включил чудовищата в своя проект, как е възможно тези създания да се 
вплитат в хармонията на света като елемент на смущение и деформация?

Августин Блажени вече е разглеждал този проблем в един параграф на трак-
тата си „За Божия град“: чудовищата също са божии създания и по някакъв начин 
и те са част от установения от провидението порядък в природата. Има създания, 
казва Августин („За Божия град“ ХVІ, 8), които според разказите на простолюди-

 1 [„Оттук се вижда, че даден образ се нарича красив, ако съвършено представя вещта, дори 
ако последната е грозна.“] (Преводите от латински под линия, оградени с квадратни 
скоби, са на Цочо Бояджиев.)
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ето са с обърнати нозе, други са двуполови и имат дясна гърда на мъж и лява гърда 
на жена, трети нямат уста и дишат само през ноздрите си, други пък са високи 
един лакът и затова са наричани от гърците пигмеи; на някои места жените могат 
да забременеят на петгодишна възраст и не живеят повече от осем години. Разказ-
ва се също, че съществува народ от хора, които имат само един крак и не го прегъ-
ват в коляното, но се движат страшно бързо и през лятото, като лежат на земята, 
си пазят сянка с крака си... Но Господ е сътворил всички създания и той знае кога 
и как трябва или ще трябва да се сътворят, защото познава красотата на вселената 
и приликата или различието между нейните части. Този обаче, който не може да 
види цялото, е някак си смутен от безформието на една от неговите части, защото 
не познава контекста, в който трябва да се види това безформие.

Впоследствие задача на много средновековни мистици, теолози и философи 
ще бъде да докажат, че в големия симфоничен концерт на космическата хармо-
ния уродливите създания допринасят, макар и само чрез контраст (както става със 
сенките и светлосенките в една картина), за красотата на цялото. Според Рабан 
Мавър уродливите създания не са противоестествени, защото се раждат по бо-
жията воля. Грозните неща също се вплитат в хармонията на света въз основа на 
пропорциите и контраста. Красотата (и това ще бъде всеобщо убеждение за ця-
лата схоластика) се ражда именно от тези контрасти и уродливите създания също 
имат основание да съществуват и свое достойнство в полифоничната хармония 
на вселената, злото в порядъка става красиво и добро, защото от него се ражда до-
брото и до него доброто изпъква по-ярко (вж. „Теологическа сума“ от Александър 
от Хейлс (Александър от Халес), ІІ). Гийом д’Оверн (Гийом от Оверн) ще каже, че 
разнообразието увеличава красотата на вселената и следователно нещата, които 
ни изглеждат нелицеприятни, са необходими за универсалния порядък, вкл. урод-
ливите създания. Това, което е красиво, е порядъкът в своята цялост и затова е 
оправдана и уродливостта, която допринася за равновесието на този порядък. 


