
„Светът е незавършен. Той не може да се обясни със самия себе 

си, а в него до безкрайност едно нещо се обяснява с друго.” 

Карл Ясперс 

 

„Светът е незавършен”… Изключително смело заключение прави 

философът Карл Ясперс, като с това си твърдение иска да каже, че не 

самият свят е незавършен, а човешката представа за него. И ако се 

замислим ще стигнем до извода, че е точно така. Човечеството се развива от 

хиляди години и все още не може да си отговори на прости въпроси като: 

Защо сме тук? Какви са светът и Вселената ни? Какъв е смисълът на  

човешкия живот?  

Разбирането  на света, на неговата същност и битие са били предмет 

на науката философия от нейната зора. Както и в миналото, така и днес, 

човек се пита дали има смисъл света около него. Преди хората са се 

опитвали да си обяснят света чрез боговете. Древните гърци са имали 

богове за всяко едно природно явление и за всяка една страна от човешкия 

характер. Така те са успели да намерят смисъл в сложния свят, но като че ли 

тази многобожественост не е задоволила любопитството на хората. И затова 

политеистичните религии изчезват и на тяхно място идват 

монотеистичните, като християнството и исляма. Те са революционни по 

своя смисъл, защото  дават един нов алтернативен поглед за света и 

респективно за човека, като същество на духа. Древногръцкият философ 

Хераклит е казал: „Единствен от всичко светът не е създаден нито от 

богове, нито от хора, а е бил, е и ще бъде вечно жив огън, закономерно 

възпламеняващ се и закономерно угасващ”. Колко са истински  думите на 

Хераклит, макар и да живее в недемократични времена, когато 

непризнаването на религията или Бог е било престъпление, той смело 

заявява своята позиция, че светът е „огън”, който живее в човешката душа – 

угасваща и зараждаща се отново.   



Християнството обяснява света с единствения и всемогъщ Бог, с 

който започва света и човека. Тази идея се е понравила на много хора, тъй 

като християнският Бог за разлика от гръцките няма лоши страни на 

характера, той е всемогъщ, всемъдър, той е навсякъде. Човечеството се 

нуждае от божества, за да може да намери смисъла на своя живот и на 

своето битие. Дори и великите философи се съгласяват, че трябва да има 

нещо по-велико от човека, което да наблюдава и да се грижи за съдбата на 

хората. Философът Лоренцо Вала подкрепя тази теория с мисълта: „Няма да 

намериш нищо създадено без върховен смисъл, красота и полза”. Трябва да 

има смисъл както в доброто така и в лошото. Бог дава отговорите на 

въпросите, които са тежали на плещите на човечеството, като има ли 

задгробен живот?  Обещанието за Рай и Ад е контролирало хората през 

целият им живот. Така религиите стават мощно оръжие за направление на 

човешкия разум и ум. Въпросът за света и неговата незавършеност взима 

своите жертви. Но ако наистина има Бог как би изглеждал той? Нима би 

бил всемогъщ и всеправеден? Нека да не забравяме, че според 

християнската религия ние – хората сме създадени по негов облик и 

подобие. Затова смятам, че древните гърци са най-близо до това как би 

изглеждал Бог. Ако на един човек му се даде възможност да има 

безкрайната божествена сила, то рано или късно той ще стане своенравен и 

желаещ всяка една негова прищявка да бъде изпълнена. Многото власт и 

сила развалят характера. Това потвърждава и науката история със своите 

множество примери, като Гай Юлий Цезар, Наполеон Бонапарт и Маргарет 

Тачър. 

Днес, като че ли религията е на заден план, макар все още много хора 

да се движат по нейните канони, повечето са разбрали, че тя е инструмент 

от човека за човека. Но това не означава, че сме престанали да търсим 

обяснение за света, който ни заобикаля.  Да, светът около нас си остава 

неразбираем, но може би това му е най-хубавото.  



В едно от своите съчинения Джордано Бруно казва: „Ако Вселената е 

крайна и отвъд света няма нищо, тогава питам: Де е светът? Де се намира 

онова що обхваща … Какво ще приемеш извън света? Ако кажеш: там няма 

нищо – тогава небе и свят се намират в нищо, значи не се намират никъде”. 

Бруно повдига още един въпрос за човешкия разум и сам ли е наистина 

той? Как може да се обясни света по прост и разбираем начин. Отговорът е, 

че не може и това го прави толкова очарователен. Един от най-великите 

физици на XX век Алберт Айнщайн пише: „Най-непонятно в света е това, 

че той е понятен”. Само, че днес ние виждаме теориите и законите на 

Айнщайн за светлината да бъдат оборвани, тоест това, което той е смятал за 

понятно всъщност се оказва много по-голяма загадка, отколкото 

самиятАйнщайн си е представял. 

Ще завърша както и започнах със „Светът е незавършен”, той ще 

стане завършен само когато човечеството изчезне, винаги ще има нещо, 

което да подбужда нашето любопитство и да не можем да му дадем  

рационален отговор и тогава  религията ще ни идва на помощ, играейки 

ролята на  успокоителното хапче, което взимаме всяка вечер, за да се 

самозаблуждаваме, че някъде едно висше същество се грижи за нас и ни 

предпазва от злини. Ще се съглася с философа Анатол Франс, който не дава 

отговор на моя въпрос, но прави едно много добро заключение, че: „Да се 

създаде светът е по-лесно, отколкото да бъде разбран”. 
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