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БОЕЦИЙ ОТ ДАНИЯ 

ЗА ВЕЧНОСТТА НА СВЕТА 
 

I.  

Както е глупаво да търсиш разумно основание за онова, в което човек 

трябва да вярва по закон, макар и само по себе си то да няма разумно основание 

(понеже който прави това, дири нещо, което е невъзможно да бъде открито), а 

пък да не искаш да повярваш в него без разумно основание е еретично; така не е 

философично и да желаеш да вярваш без основание в нещо, което само по себе 

си не е очевидно, ала което при все това има разумно основание. Ето защо, 

желаейки да съгласуваме възгледа на християнската вяра за вечността на света с 

този на Аристотел и на някои други философи, та възгледът на вярата да бъде 

укрепен, макар че някои положения в него не могат да бъдат доказани -–за да не 

сторим някоя глупост, дирейки доказателство там, където то е невъзможно, но 

да не изпаднем и в ерес, ако не желаем да повярваме в онова, към което следва 

да се придържаме по вяра, понеже за него няма доказателство, както е било 

обичайно да постъпват някои философи, на които не се нравел никой наложен 

закон1

разумни аргументи изследваме, дали светът е вечен.

, понеже положенията на наложения закон сами по себе си не могат да 

бъдат доказани, и за да бъде съхранен също така възгледът на философите, 

доколкото техният разум е в състояние да умозаключава – понеже техният 

възглед противоречи на християнската вяра единствено според несмислени 

люде (тъй като възгледът на философите се опира на доказателства и на други 

възможни разумни основания относно нещата, за които става дума; а вярата в 

много случаи се опира на чудеса, а не на разумни доводи; пък това, към което се 

придържаме, понеже за него сме умозаключили на основата на разумни 

аргументи, не е вяра, ами знание); та за да стане ясно, че вярата и философията 

не си противоречат по въпроса за вечността на света, а и да се види, че 

аргументите, на основата на които някои еретици настояват – противно на 

християнската вяра -, че светът е вечен, нямат сила, то неща с помощта тъкмо на  
2

                                                           
1 Lex posita, в противоположност на “естествен закон”, lex naturalis. 

 

2 Прологът на съчинението е показателен за литературния стил на Боеций. Целият пасаж дотук в 
латинския аригинал е конципиран като само едно изречение. С оглед на четивността и по-
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II. Изглежда, че не е: 

1. Първият принцип е причина за субстанцията на света, понеже ако не 

беше така, щеше да има много първи принципи; а това, което има битието си от 

нещо друго, идва след него по траене. Значи светът идва след първия принцип 

по траене. Само че вечно съществуващото не идва след никое друго по траене. 

Следователно светът не е вечен. 

2. Освен това нищо не може да се сравни с Бога. Така че, ако светът беше 

вечен, той би се приравнил към Бога по траене. Това обаче е невъзможно, и т.н.3

3. Освен това крайна сила не може да предизвика безкрайно траене, 

понеже траенето не надхвърля предизвикващата го сила. Само че силата на 

небето е крайна, каквато е и силата на всяко крайно тяло.

 

4

4. Освен това Бог предхожда света по природа. В Бога обаче природата е 

тъждествена с траенето. Значи Бог предхожда света по траене. Следователно 

светът не е вечен. 

 Следователно силата 

на небето не предизвиква вечно траене. Значи небето не е вечно, а значи не е 

вечен и целият свят, понеже светът не предхожда небето. 

5. Освен това всяко тварно нещо е създадено от нищо: понеже между 

сътворяване и пораждане е в това, че всяко пораждане е от подлежаща материя5, 

поради което пораждащото няма власт над цялата субстанция на вещта; докато 

сътворяването не е от подлежаща материя, поради което сътворяващото има 

власт над цялата субстанция на вещта. Само че светът е сътворен, понеже преди 

него не е имало подлежаща материя, от която той да възникне. Следователно 

светът е от нищо. Ала сътворено от нищо е онова съществуващо, което преди 

това е било несъществуващо; понеже ако не е възможно да е едновременно 

съществуващо и несъществуващо, то най-напред е било несъществуващо, а 

сетне е станало съществуващо. Но онова, което има битие след небитието е 

ново.6

                                                                                                                                                                      
лесното смислово отчленяване на аргументите в превода дългите периоди са разделени на по-
кратки изречения. 

 Следователно светът е нов, а значи не е вечен, тъй като, отнесени към 

едно и също нещо, определенията “нов” и “вечен” не могат да се съгласуват. 

3 Cf. Augustinus, De civitate Dei, XII 16. 
4 Aristoteles, Physica, VIII 10, 266a24. 
5 Смисълът на израза ex subiecto et materia е “от материята като носител”. 
6 “Ново” в случая означава “което има начало във времето”. 
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6. Освен това, от онова, към което може да бъде прибавено нещо, може да 

има по-голямо. Ала към цялото отминало време може да бъде прибавено време, 

така че и от цялото отминало време може да има по-голямо. От безкрайното 

обаче не може да има нищо по-голямо. Значи цялото отминало време не е 

безкрайно, от което пък следва, че такова не е нито движението, нито светът. 

7. Освен това, ако светът беше вечен, вечно щеше да е и пораждането на 

живите същества, растенията и простите тела, така че конкретният индивид би 

произлизал от безкрайно много пораждащи го причини: понеже при вечно 

пораждане въпросният човешки индивид би бил предхождан от друг, този пък – 

от друг и така до безкрайност. Само че невъзможно е едно следствие да 

произлиза от безкрайно много действуващи причини: понеже ако няма първо 

действуващо и задвижващо, няма и движение, тъй като първото движещо е 

причина за цялото движение, както е писано във втора книга на Метафизика7

8. Освен това в шеста книга на Физика

, 

пък и както е самоочевидно; а между безкрайно многото действуващи причини 

не може да има първа. Следователно въпросното пораждане не е вечно, а значи 

не е вечен и светът. 
8 Аристотел отбелязва, че 

величината, движението и времето се отнасят по един и същ начин с оглед 

крайността и безкрайността си; така че, ако няма безкрайна величина, както пак 

той доказва в трета книга на Физика9

9. Освен това, ако светът беше вечен, щяха да бъдат родени и погинали 

безкрайно много човеци, а след смъртта на човека се запазва субстанцията, 

която е била в тялото, сиреч разумната душа, понеже тя самата нито се ражда, 

нито загива, така че едновременно щяха да съществуват, при това именно в 

действителност, безкрайно много такива субстанции. Само че не е възможно да 

има безкрайно много действително съществуващи неща

, безкрайни не са и движението и времето, 

а значи не е такъв и светът, понеже светът не е без тях. 

10

10. Освен това, ако светът беше вечен, прекосено щеше да бъде безкрайно 

движение и безкрайно време, понеже, ако светът беше вечен, предхождащото 

; следователно, и т.н. 

                                                           
7 Aristoteles, Metaphysica, II 2, 994a11. 
8 Id., Physica, VI 1, 231b18; VI 4, 235a37. – Срв. обаче III 7, 207b21. 
9 Ibid., III 5, 206a7; III 6, 206a16. 
10 Според Аристотел (Physica, III 5 - 8) безкрайността е възможна не като актуална, а единствено 
като потенциална безкрайност.  
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настоящия миг време щеше да е безкрайно. Само че безкрайното нито може да 

бъде прекосено, нито да бъде схванато11

11. Освен това имащото друга причина има начало. Светът обаче има 

друга причина и значи има начало: понеже “морето е създадено, тъй като светът 

е създаден”, както е казано във втора книга на Метеорология.

; следователно, и т.н. 

12

 

 Но имащото 

начало не е вечно; следователно, и т.н. 

III. Противно на това се доказва най-напред, че светът може да е вечен и 

че от това не следва нищо невъзможно; след това се показва, че светът е вечен.13

1. Първото се доказва така: При все че следствието е след причината по 

природа, то може да е едновременно с нея по траене. Ала светът и цялото 

причинено съществуващо е следствие от първото съществуващо. Така че, ако 

първото съществуващо е вечно, светът може да му е съвечен. Голямата 

предпоставка е очевидна, доколкото предхождането и следването по природа е 

съвместимо с едновременността на траенето. Малката също е очевидна, 

доколкото както във всеки род първото е непременно причина за всички 

останали, така и в рода на съществуващото първото съществуващо непременно 

е причина за останалите, от което следва, че въпросното първо съществуващо не 

е причинено, тъй като то трябва да е достатъчната причина за нещата. Само че 

никоя причинена вещ не е достатъчната причина за някое от своите следствия, 

понеже от което зависи същността на причиненото съществуващо, от него 

зависи и всяко следствие от последното. Следователно първото съществуващо 

трябва да е без друга причина, тъй като в противен случай то не би било първо 

съществуващо. 

 

2. Същото става ясно от думите на Аристотел в осма книга на Физика14

                                                           
11 Aristoteles, Metaphysica, XI 10, 1066a35; De caelo, I 5, 272a3. 28.  

, че 

дори ако нещо е вечно, то не трябва непременно да се полага като принцип: 

например това, че трите ъгъла на триъгълника са равни на два прави, е вечно 

положение, само че за това вечно нещо трябва да бъде търсена друга причина. 

Значи вечното може да има причина. Но тъй като вечното не може да бъде 

предхождано в траенето си от нищо, следствието може да е съвечно на 

12 Id., Meteorologica, II 3, 356b4. 
13 На привежданите тук аргументи се възразява в шестата част на съчинението. 
14 Physica, VIII 1, 252b2. 
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причината си. А светът е следствие от първото съществуващо. Следователно 

той може да му е съвечен. 

3. Това става ясно и от следния пример: Ако слънцето беше винаги в 

нашето полукълбо, то светлината винаги щеше да е налична в средата15

4. Освен това, ако едно ходило е винаги стъпило в прахта, то следата ще 

му е съвечна, представлявайки все пак следствие от него.

 и щеше 

да е съвечна на слънцето, представлявайки все пак следствие от него. 

16

5. Същото се доказва и чрез следния аргумент: Няма нищо вечно в 

бъдещето, което да не е такова и в миналото, понеже силата, която е в състояние 

да придаде вечно траене в бъдещето, е било в състояние да придаде вечно 

траене на същата вещ и в миналото: тъй като тази сила е непроменлива и се 

отнася винаги по един и същ начин. Ала светът е вечен в бъдещето, при това 

както според учението на християнската вяра, така и според мнението на някои 

философи; така че чрез същата сила той е можел да бъде вечен и в миналото.  

 

 Следователно светът може да е вечен и от това не следва нищо 

невъзможно от глена точка на разума, нито пък от това може да бъде изведено 

някакво неподобаващо доказателство. И това ще стане очевидно за всеки, който 

се потруди над този проблем. 

 

IV. Това, че светът действително е вечен, се доказва така: 

 1. Всяко неунищожимо нещо има силата да съществува винаги; защото 

ако нямаше такава сила, нямаше да е неунищожимо. Ала светът е неунищожим, 

понеже всяко невъзникнало нещо е такова: следователно светът има силата да 

съществува винаги. Дадена вещ обаче съществува през цялото време, през което 

е налице силата й. Следователно светът е вечен. 

 2. Освен това вечно е онова, което не е предхождано от никакво траене: 

понеже всяко ново нещо е предхождано от някакво траене. Ала преди света не е 

имало никакво траене, понеже не е имало време: преди света не е имало време, 

тъй като времето следва от движението на първото движено, както свойството 

следва носителя. Преди света не е имало и вечност, понеже предхожданото от 

вечно траене никога не съществува; така че, ако преди света имаше вечно 

траене, светът никога нямаше да съществува. 

                                                           
15 Т. е. във въздуха. 
16 Augustinus, De civitate Dei, X 31. 
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 3. Освен това възникващото ново е възможно да възникне17

 4. Освен това всяко ново нещо е създадено чрез изменение; понеже който 

отрича изменението, отрича и новостта. Но всяко изменение има носител и 

материя, както пише в началото на осма книга на Метафизика, в седма книга на 

същото съчинение и в трета книга на Физика

, понеже ако 

това не беше възможно, щеше да е възникнало нещо, което е невъзможно да 

възникне. Това, от което е възможно да възникне дадена вещ, е материята. Само 

че преди възникването на света не е имало материя, от която той да възникне. 

Следователно светът е не новосъздаден, ами е вечен; понеже между новото и 

вечното няма нищо средно. 

18

 5. Освен това всяко ново е във времето, тъй като новото в траенето 

трябва да възникне в някоя част от него: понеже това, което възниква в 

продължение на цял един ден, не е ново в този ден, а това, което възниква през 

цялата година, не е ново във въпросната година, ами новото в годината трябва 

да възникне в някоя част от нея. От всички видове траене

: “движението и всяко изменение 

е действителността на съществуващото във възможност като такова”. Но тъй 

като преди света не е имало нито материя, нито носител на изменението, 

каквито е необходимо да има, ако светът е новосъздаден, то светът не е 

новосъздаден, ами е вечен. 

19

 6. Освен това всяко възникване е от нещо погинало и всяко погинало 

преди това е възникнало; и по същия начин всяка погибел е от нещо възникнало 

и всяко възникнало е от нещо погинало; следователно преди всяко възникване 

има възникване и преди всяко унищожение – унищожение. Ето защо не е редно 

да се допуска нито първо възникване, нито първо унищожение, което означава, 

че възникването и унищожението са вечно налични. Следователно вечен е и 

светът, тъй като възникващите и погиващите неща са части на света, които не 

могат да го предхождат по траене. 

 единствено времето 

има части. Само че светът не е преди времето. Следователно светът не е нов, 

ами е вечен. 

                                                           
17 Съгласно логическото правило, че от действителното може да се заключава за възможното, не 
обаче и от възможното – за действителното. 
18 Aristoteles, Metaphysica, VIII 1, 1042a32; VII 7, 1032a17; Physica, I 3, 983a29. 
19 Видовете траене (durationes) са времето (tempus), което е модалността на съществуване на 
телесното творение, векът (aevum), който е темпорално определение на чистите духовни 
творения, а вечността (aeternitas) е определение на Божието битие. 
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 7. Освен това следствието не може да следва по траене достатъчната си 

причина.20 Достатъчната причина на света е вечна, понеже тя е първият 

принцип. Следователно светът не може да я следва по траене. Значи той й е 

съвечен. Този аргумент бива подсилван по следния начин: Едно вечно както с 

оглед на субстанцията си, така и с оглед на всяка своя разположеност нещо, 

което не трябва да придобива в бъдещето и което не е лишено в миналото от 

нищо необходимо му за да породи собственото си следствие, поражда 

непосредствено съвечно на себе си следствие. Но Бог е вечно съществуващ 

както по субстанцията си, така и по всяка своя разположеност21

 8. Освен това Аристотел отбелязва в девета книга на Метафизика

; той не трябва 

да придобива в бъдешето и не е лишен в миналото от нищо необходимо му за да 

породи собственото си следствие; негово непосредствено следствие е светът: 

следователно светът е съвечен Богу. 
22

 9. Освен това всяко ново следствие изисква новост в някой от 

принципите си; тъй като, ако всички принципи на дадено следствие се отнасяха 

винаги по един и същ начин, от тях не би могло да се породи следствие, което 

преди това не е било налице. Само че в принципа на света – който принцип е 

първото съществуващо – не е възможна никаква новост: следователно светът не 

е ново следствие. Този аргумент се подсилва със следното: Ако нещо 

действуващо е ново по субстанция, то може да бъде причина за ново следствие, 

но то може да е причина за ново следствие и било защото е вечно по 

субстанция, ала е ново по сила или положение (както е при небесното тяло), 

било защото преди това му е противостояло някакво препятствие, било защото 

носителят, върху който въздействува, е разположен по нов начин. При 

причината за света обаче никое от тези неща не е възможно, както е ясно от 

само себе си: следователно светът не е нещо новопричинено. 

, че 

“действуващото по воля действува тогава, когато може и желае, и не е 

необходимо да надбавя нещо, ако няма препятствие: понеже способността му 

надмогва препятствието”. Но Бог е имал отвеки способността и волята да 

създаде света. Следователно светът е създаден вечен. 

                                                           
20 С полагането на достатъчна причина се полага едновременно и нейното следствие – срв. 
Avicenna, Metaphysica, IX 1; Thomas Aquinas, Summa theologiae, I 46, 1; Summa contra gentiles, II 
32. 
21 Разбира се, строго погледнато, в Бога, който е чиста действителност, не може да има никакви 
“разположености” и изобщо никаква потенциалност.  
22 Metaphysica, IX 5, 1048a13. 
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 10. Освен това нещо, което се движи след като е пребивавало в покой, се 

възвежда към винаги налично непрекъснато движение: понеже неподвижна 

причина не може да направи така, че то ту да се движи, ту да е в покой; и тъй 

като при движения, едното от които е причина за другото, не може да се отива в 

безкрайност, то първото движение трябва непременно да е непрекъснато и 

вечно. На това основание в осма книга на Физика23

 11. Освен това волята, която отлага желаното за по-късно, очаква нещо в 

бъдещето. Преди света няма очакване; понеже преди света няма време, а 

очакване има единствено във времето. Така че светът не е положен като по-

късен спрямо божествената воля; а тя е вечна: следователно светът е съвечен на 

божествената воля. 

 Аристотел възвежда всяко 

ново движение към първото като към негова причина, а това първо движение 

той смята за вечно. Това мнение Аристотел застъпва на следното основание: 

Движението, което винаги има достатъчни причини, не може да е ново. Само че 

първото движение винаги има достатъчни причини; понеже ако не беше така, то 

щеше да бъде предхождано от другодвижение, което да придавана причините 

му достатъчността, която преди това не е била налице. Следователно 

въпросното движение щеше да е първо и не-първо, което е невъзможно. 

 12. Освен това всяко следствие, което което зависи от някаква воля като 

от своя достатъчна причина и при което няма траене между него и въпросната 

воля, е едновременно с нея: понеже неща, между които няма траене, са 

едновременно налични. Светът обаче зависи от божествената воля като от своя 

достатъчна причина (понеже за него няма друга причина) и между тях няма 

траене, понеже няма време: наистина, преди света не е имало нито време, нито 

вечност (тъй като тогава небитието на света щеше да бъде във вечността и, 

доколкото вечно е онова, което е във вечността, небитието на света щеше да е 

вечно; което означава, че светът никога нямаше да съществува – което е 

невъзможно). Следователно светът е съвечен на божествената воля. 

 13. Освен това всяко ново следствие изисква преди себе си изменение 

било в действуващото, било в носителя, от който възниква, било изменение с 

оглед настъпването на часа, в който действуващото, отнасящо се винаги по един 

                                                           
23 Physica, VIII 5, 256a8. 258b4. 
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и същ начин, желае да действува. Само че преди света не е можело да има 

изменение. Следователно не е възможно светът да е ново следствие. 

 Някой може да възрази, че светът все пак е новосъздаден, понеже 

формата на божествената воля отвеки е била такава, че да създаде света тъкмо в 

часа, в който той е бил създаден; понеже от старо волево решение може да 

произлезе ново следствие, без при това да настъпва непременно и изменение 

било във волята, било в желаещия: така например човек сега пожелава да стори 

нещо след три дена и като настъпи третият ден, той извършва онова, което е 

пожелал преди и отдавна, като нито във волята му, нито в него самия като 

желаещ настъпва някакво изменение. Така че светът може да е нов, при все че 

достатъчната му причина е вечна. 

 Ала срещу такава теза се привежда следният аргумент: Който си измисля 

предпоставката, си измисля и всичко, което следва от нея, без да може да го 

потвърди със сигурност. Ти обаче си измисляш – без да си в състояние да я 

докажеш – такава именно извечна форма на волята в Бога.24

 Срещу тази теза може да бъде приведено и следното доказателство: 

Желаното произлиза от волята съобразно нейната форма; така че, ако формата 

на божествената воля е била такава, че тя отвеки да е желаела да създаде света в 

определен час, както твърдиш ти, то за Бога е било невъзможно да го създаде 

по-рано. Само че това е очевидно нелепо, понеже Бог действува по свободна 

воля. 

 Така става лесно да 

си измислиш каквото и да е. Защото някой може да ти възрази, че извечната 

форма на божествената воля не е била такава, и ти няма да имаш какво да му 

отговориш. Така ти ше си измислиш и че светът е нов, ала няма да си в 

състояние да го докажеш. 

 На такъв довод ти ще отвърнеш, че Бог – напротив – е можел да създаде 

света и по-рано, понеже както има такава извечна форма на волята си, така той 

би могъл да има и друга, така че както е създал в света, в който светът е 

създаден, така би могъл да го е създал и по-рано. 

 Ала срещу това твърдение се привежда следният аргумент: Онова, което 

е подвластно на една форма на волята, но може да е подвластно и на друга, е 

променливо с оглед на волевите си действия; ала Бог е напълно непроменлив: 

                                                           
24 Именно, че Бог извечно е желаел да сътвори света точно в определен момент. 
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следователно той не може да има друга форма на волята си, различна от онази, 

която е имал отвеки. 

 14. Освен това от старо волево решение, между което и следствието от 

него няма не е настъпило изменение, не може да се получи ново следствие: 

понеже това, дето следствието не е едновременно с причината си по траене, се 

дължи на настъпило между тях изменение, тъй като ако отмахнем изменението, 

отмахваме и очакването. Само че между вечната Божия воля и сътворяването на 

света не може да настъпи никакво изменение. Следователно преди света не 

може да има изменение, което означава, че светът е съвечен на божествената 

воля. 

 15. Що се отнася до втория от приведените примери, то неговата 

предпоставеното в него, а именно, че човек сега пожелава да стори нещо след 

три дена и като настъпи третият ден, извършва онова, което отдавна е пожелал, 

не е подходяща. Понеже макар нито във волята, нито в желаещия да не настъпва 

никакво изменение, то такова все пак има, доколкото настъпва определеното 

време, сиреч третият ден. Понеже ако изменение не настъпи нито в желаещия, 

нито в онова, върху което се въздействува, за да се получи ново следствие, нито 

пък нещо се променя при настъпването на определения час, то волята не може 

да предизвика ново следствие, понеже всяко нова следствие предполага преди 

себе си някакво изменение, както би казал някой. А тъй като преди света не е 

имало никакво изменение нито във волята, от която той е създаден, нито в 

материята, от която е трябвало да възникне (понеже материята не предхожда 

света), нито пък преди света е настъпило някакво изменение с оглед определено 

време, то очевидно от вечната воля не е било възможно да възникне нов свят. 

Затова именно предпоставеното в приведения пример не е подходящо. 

 Тези са аргументите, с помощта на които някои еретици, поддържащи 

тезата за вечността на света, опитват да оспорят учението на християнската 

вяра, според което светът е нововъзникнал. Препоръчително за християнина е 

да ги изучи внимателно, та ако някой еретик ги представи пред него, той да знае 

как да ги обори. Неговите доводи могат да бъдат следните: 

 

V. Решение: 

 Най-напред трябва да отбележим, че няма подлежащ на разумно 

обсъждане въпрос, който философът да не бива да обсъжда и спрямо който 
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философът да не бива да се домогва до истината в степента, в която тя може да 

бъде постигната чрез човешкия разум. Това е така, понеже всички привеждани 

при дискусията аргументи се извличат от самите неща; в противен случай те 

биха били чисти измислици на ума. Философът обаче говори за природите на 

всички неща. Философията има за предмет съществуващото, а частите на 

философията – частите на съществуващото, както пише в четвърта книга на 

Метафизика25

 На второ място следва да се отбележи, че нито натурфилософът, нито 

математикът, нито метафизикът е в състояние да докаже с разумни аргументи 

новостта на първото движение и света. 

, но както е ясно и от само себе си. Следователно философът 

трябва да се изказва по всеки подлежащ на разумно обсъждане въпрос: понеже 

всеки подлежащ на разумно обсъждане въпрос засяга някаква част на 

съществуващото, а философът разглежда всяко съществуващо – природното, 

математическото и божественото. Така че философът трябва да се изказва по 

всеки подлежащ на разумно обсъждане въпрос, а който твърди противното, сам 

не знае какво говори. 

(a) Неспособността на натурфилософа да я докаже проличава, ако приемем 

две самоочевидни допускания. Първото от тях е следното: Всеки учен26 е в 

състояние да обоснове, утвърди или отрече дадено твърдение единствено 

изхождайки от принципите на собствената си наука. Второто допускане е 

следното: Ако и природата да не е безусловният първи принцип, тя е все пак 

първият принцип в рода на естествените неща и е първият принцип, който 

натурфилософът е в състояние да разглежда. Затова, когато в първото си 

естественонаучно съчинение, “Физика”27

Сега по същество. Природата не е в състояние да причини ново движение, 

ако не е налице предходно движение, което да е негова причина. Само че преди 

първото движение не може да има друго, тъй като в такъв случай го не би било 

, Аристотел се спира на този въпрос, 

той започва не с безусловния първи принцип, ами с първия принцип на 

естествените неща, сиреч с първата материя, която във втора книга на същото 

съчинение нарича природа. 

                                                           
25 Aristoteles, Metaphysica, IV 2, 1004a2. 
26 Понятието artifex има по-разширителен смисъл и обозначава носителя на всяка изкусност и 
сръчност.  По-еднозначното му предаване на български език е оправдано от контекста на 
разсъждението, а и от обвързаността му по-специално с така наречените “свободни изкуства” 
(artes liberales), сиреч с базисните научни дисциплини. 
27 Physica, II 1, 193a28. – cf. I 7 – 9. 
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първо движение. Следователно натурфилософът, за когото пръв принцип е 

природата, няма как, изхождайки от собствените си принципи, да смята първото 

движение за ново. Голямата предпоставка е очевидно, доколкото материалната 

природа не поражда нищо ново, ако преди това не е задвижена от друго: понеже 

материалната природа не може да е първият двигател. Наистина, как така пръв 

двигател ще е породеното съществуващо? А всяко материално действуващо е 

породено съществуващо. Малко по-различно стоят нещата при небесното тяло, 

понеже ако и да е материално съществуващо, неговата материя не е еднозначна 

с тази на възникващите неща: доколкото неща, чиято материя има една и съща 

природа, се преобразуват едно в друго.28

Освен това всяко ново естествено следствие предполага някаква новост в 

непосредствените му принципи. Наистина, в дадено нещо не може да има 

новост без предходно изменение, тъй като ако отмахнем изменението, с това 

отмахваме и новостта. Следователно природата не е в състояние да причини 

ново движение или ново следствие без предходно изменение. Ето защо за 

натурфилософа, за когото пръв принцип е природата, първото движение не 

може да е ново, доколкото то не може да бъде предхождано от никакво 

изменение. Голямата предпоставка е очевидна, понеже ако всички 

непосредствени причини за дадено естествено следствие бяха винаги 

разположени по един и същ начин, е невъзможно следствието от тях да е 

налично сега, пък преди това да го е нямало. Защото като попитам, защо то е 

налице сега, пък преди това го е нямало, ти няма да знаеш како да ми 

отговориш. При този аргумент става дума именно за непосредствените причини, 

понеже макар че естественото следствие е ново, това съвсем не означава, че в 

опосредените му и първи принципи е настъпило някакво изменение или се е 

случило нещо ново. Защото ако и непосредствените принципи на поражданите 

неща да се изменят и веднъж да са налице, пък друг път да не са, то 

първопричините им са винаги налице. 

 

Оттук става напълно ясно, че натурфилософът не може да допусне ново 

движение, ако то не е предхождано от друго, което е негова причина. Та щом в 

света непременно трябва да се допусне някакво първо движение – защото при 

                                                           
28 В случая е подчертана разликата между четирите земни елемента (огън, въздух, вода и земя), 
които прехождат един в друг, и т. нар. „пети елемент“, сиреч небесното тяло, чиято материя е 
непроменлива. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Боеций от Дания  
За вечността на света 

13 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

движенията, едно от които е причина за друго, не бива да се отива в безкрайност 

–, то следва, че ако изхожда от собствената си наука и от използуваните от него 

принципи, натурфилософът не може да допусне ново първодвижение. 

Затова Аристотел, който в осма книга на Физика29 поставя въпроса, дали 

движението е започнало някога, след като преди това не го е имало, приема –

прибягвайки до току-що споменатите принципи и говорейки като натурфилософ 

–, че първото движение е вечно и откъм двете си страни.30

Пак той в осма книга на Физика

 
31

Та щом, изхождайки от собствените си принципи, натурфилософът няма 

как да допусне ново първодвижение, той не може да приеме и наличието на 

първо движено, понеже в причинния ред движеното предхожда движението, 

доколкото е негова причина. Следователно натурфилософът не може да приеме 

и новостта на света, доколкото първото движено не предхожда света по траене. 

 се пита, защо някои неща понякога се 

движат, а понякога пребивават в покой, и си отговаря, че това е така, понеже те 

са движени от винаги движен двигател. Та тъй като двигателят, който им 

придава движение, сам бива движен, той се отнася по различни начини и поради 

това кара движените от него неща понякога да се движат, а понякога да 

пребивават в покой. Що се отнася до нещата, които се движат винаги, каквото е 

например небесното тяло, то те биват задвижвани от неподвижен двигател, 

който се отнася по един и същ начин както в себе си, тяка и спрямо движените 

от него неща. 

Ако някой премисли внимателно казаното от нас, за него ще стане 

очевидно, че натурфилософът не може да се занимава със сътворяването. 

Наистина, природата създава всяко свое следствие от носител и материя, а 

създаването от носител и материя е пораждане, но не и сътворяване. Ето защо 

натурфилософът не може да говори за сътворяването. И тъй като създаването на 

света или възвеждането му в битие не може да е пораждане (което е ясно от 

само себе си), ами е сътворяване, то от това следва, че никоя част на 

натурфилософията не се занимава със създаването на света или с възвеждането 

му в битие, понеже въпросното възвеждане не става по естествен начин и 

поради това няма отношение към натурфилософа. 

                                                           
29 Physica, VIII 1, 250b11. 
30 Т. е. няма нито начало, нито край. 
31 Physica, VIII 6, 260a11. 
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От казаното излиза, че, изхождайки от собствената си наука, 

натурфилософът не може да приеме и съществуването на първи човек, понеже 

природата, с която има работа натурфилософът, е в състояние да създаде 

единствено чрез пораждане, а първият човек не може да е роден. Защото човека 

пораждат друг човек и слънцето.32

Ако възразиш, че според истината на християнската вяра и просто според 

истината светът е нов, а не вечен, че сътворяването е възможно, че е имало 

първи човек, че мъртвият човек ще оживее без раждане и тъждествен по число и 

че същият този тъждествен по число човек, който преди това е бил тленен, ще 

стане нетленен, така че в един и същ вид неделимо ще съсъществуват тленното 

и нетленното, то ще отговоря, че натурфилософът не е в състояние нито да 

обоснове, нито да знае тези истини, понеже принципите на неговата наука не се 

разпростират върху толкова възвишените и толкова тайнствени дела на 

божествената премъдрост, но че той и не бива да отрича тези истини. Защото 

ако един учен, изхождайки от принципите на собствената си наука, не може да 

обоснове или да знае истините в науките на останалите учени, той не бива и да 

ги отрича. Тъкмо поради това натурфилософът, който, изхождайки от 

собствените си принципи, не е в състояние да знае или да утвърждава 

гореказаното, понеже принципите на неговата наука не се разпростират върху 

такива предмети, но той не бива и да го отрича, ако друг го утвърждава като 

истинно, макар и не по силата на разумни аргументи, ами като откровение от 

някаква по-висша причина. 

  Наистина, начинът на създаване на първия 

човек е различен от раждането и поради това никой не бива да се учудва, че 

натурфилософът не се съобразява с неща, върху които не се разпростират 

принципите на собствената му наука. Който премисли внимателно въпроса за 

това, какво натурфилософът е в състояние да обсъжда, нему казаното ще се 

стори напълно разумно: защото не всеки учен е в състояние да обсъжда всяка 

истина. 

По повод на това трябва да се каже, че истините, които изхождащият от 

собствените си принципи натурфилософ не може да обоснове, нито да знае, ала 

които не противоречат на въпросните негови принципи и не разрушават науката 

му, не бива да бъдат отричани от него: така например той не е в състояние, 

                                                           
32 Cf. ibidem, II 2, 194b13. 
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изхождайки от собствените си принципи, да обоснове положението, според 

което край всяка означена върху дадена повърхност точка са възможни четири 

прави ъгъла, но той и не бива да отрича това положение, доколкото то нито 

противоречи на принципите му, нито разрушава науката му. Напротив, 

истината, която не може да бъде обоснована от собствените му принципи и е 

невъзможно да бъде узната, ако се изхожда от тях, която обаче им противоречи 

и разрушава опиращата се на тях наука, трябва да бъде отречена: понеже ние 

сме длъжни да се съгласим с онова, което следва от принципите, ала да отречем 

онова, което им противостои. Така натурфилософът е длъжен да отрече 

твърдението на християнина, който допуска възкресението на мъртвите и смята, 

че мъртъв човек е в състояние да оживее непосредствено, без раждане и при 

това същият по число: понеже натурфилософът признава единствено онова, 

което вижда  да става по силата на естествени причини. А християнинът смята 

тези неща за възможни по силата на по-висшата причина, която е причината и 

на цялата природа. Така че в този случай, също както и в други, между двамата 

няма противоречие. 

Ако настояваш на истинността на безусловно истинната в положенията си 

християнска вяра, според която мъртвият оживява непосредствено и като 

същият по число, то нима натурфилософът, който отрича това, твърди нещо 

невярно? В действителност удържими са и двете твърдения: че първото 

движение и светът са нови33

                                                           
33 От гледна точка на по-висшата причина. 

 и че те въпреки това не са нови от гледна точка на 

естествените причини и природните принципи. Така при по-внимателно 

вглеждане ще забележим, че прав е както онзи, според когото светът и първото 

движение са нови, така и натурфилософът, който отрича истинността на това 

твърдение, понеже натурфилософът отрича новостта на света и на първото 

движение именно като натурфилософ, , което ще рече, че я отрича от гледна 

точка на природните принципи: понеже когато натурфилософът като такъв 

отрича или признава дадено нещо, той прави това от гледната точка на 

естествените причини и принципи. Ето защо, ако заключението на 

натурфилософа, според което светът и първото движение не са нови, бъде взето 

в безусловен смисъл, то е погрешно, но то е валидно, ако бъде отнесено към 

разумните основания и принципите, от които натурфилософът е стигнал до 
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него. Наистина, ние знаем, че прави могат да бъдат и двамата – и онзи, който 

твърди, че Сократ е бял, и онзи, който твърди, че в някакво отношение Сократ 

не е бял.34

 Това, че математикът също не е в състояние да го докаже, е очевидно от 

следното: Едната математическа дисциплина е астрологията, която на свой ред 

има две части: първата говори за различните движения на звездите, за скоростта 

им, сиреч за по-бързото или по-бавното им движение, за отстоянията и 

констелациите им, за фазите им и за други такива неща; а втората част на 

науката за звездите разглежда въздействието им върху цялото поднебесно тяло. 

Нито учението на първата, нито това на втората е в състояние да докаже 

новостта на света и на първото движение: понеже дадени звезди могат да се 

движат по-бързо или по-бавно по орбитите си спрямо други или да встъпват с 

други в същите констелации и при условие, че светът и първото движение са 

вечни. Ето защо току-що казаното е валидно и относно втората част на науката 

за звездите: тя не е в състояние да докаже новостта на света и на първото 

 Така прав е и християнинът, според когото светът и първото 

движение са нови, имало е първи човек, мъртвият оживява като същият по 

число, а създаваната вещ може да бъде създадена и без раждане – доколкото 

всичко това се признава за възможно от гледната точка на една причина, чиято 

сила е по-голяма от тази на естествената причина; ала прав е и натурфилософът, 

според когото това не е възможно от гледната точка на естествените причини и 

принципи: понеже натурфилософът признава или отрича дадено нещо 

единствено от гледна точка на естествените причини и принципи, също както 

граматикът като такъв отрича или признава дадено нещо единствено от гледна 

точка на граматическите принципи и причини. И тъй като натурфилософът, 

който обръща внимание единствено на силите на естествените причини, твърди, 

че от тяхна гледна точка светът и първото движение не могат да са нови, а 

християнската вяра, обръщайки се към по-висша от природата сила, настоява, 

че от гледна точка на последната светът може да е нов, то между тях не 

възниква никакво противоречие. Така стават ясни две неща: първо, че по 

въпроса за вечността на света натурфилософът не противоречи на 

християнската вяра; второ, че новостта на света и на първото движение не може 

да бъде доказана чрез естествени разумни доводи. 

                                                           
34 Например: Сократ е бял, т.е. белокож (в безусловен смисъл), и Сократ не е бял, т.е. няма бяла 
коса (в относителен смисъл). 
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движение, понеже ако звездите могат да имат същите движения, констелации и 

сили, които имат сега и в случай, че светът и първото движение са вечни, то те 

ще са в състояние да оказват същото като сегашното въздействие върху този тук 

свят и в случай, че светът и първото движение са вечни. Така че и втората част 

на науката на звездите не е в състояние да докаже новостта на първото 

движение и света.  

 (б) Също както първата математическа дисциплина, това не е в състояние 

да докаже и втората, сиреч геометрията. Понеже то не следва от принципите на 

геометрията, тъй като с предпоставката може да бъде съгласувано и напълно 

противоположното следствие, сиреч положението, че първото движение и 

светът са вечни, се съгласува с принципите на геометрията и с всички 

заключения от тях. Защото ако приемем за невярно това, че първото движение и 

светът са вечни, нима от това следва погрешността на геометричните принципи 

от рода на “от една към друга точка води права линия”, “точката няма части” 

или нещо друго такова, както и заключенията от тях? Разбира се, че не. Нима 

всички определения на величината не могат да бъдат доказани за носителите си 

по един и същ начин и чрез едни и същи причини както ако светът е вечен, така 

и ако той е нов? Разбира се, че могат. 

  Същото, казвам аз, е валидно и за третата и четвъртата математически 

дисциплини, сиреч за аритметиката и музиката, при това в същата степен, в 

която то е валидно и за геометрията. За оня, който е сведущ във въпросните 

науки и който познава възможностите им, това впрочем е очевидно. 

 (в) Това пък, че метафизикът също не е в състояние да докаже новостта 

на света, става ясно от следното: Светът зависи от божествената воля като от 

своя достатъчна причина. Ала метафизикът не е в състояние да докаже, че 

резултатът може да следва по траене достатъчната си причина, сиреч че той е 

по-късно във времето от достатъчната си причина. И тъй като светът е 

божествено творение, то метафизикът не е в състояние да докаже, че той е 

съвечен на божествената воля. 

 Освен това онзи, който не е в състояние да докаже, че формата на 

божествената воля е била такава, щото Бог отвеки да е желал да създаде света в 

часа, в който светът е създаден, не е в състояние да докаже нито че светът е нов, 

нито че той е съвечен на божествената воля, тъй като онова, което желаещият е 

пожелал, зависи от формата на неговата воля, а метафизикът не е в състояние да 
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докаже, че формата на божествената воля е била такава отвеки. Да се твърди, че 

метафизикът е в състояние да докаже подобно нещо, ми изглежда не само 

измислено, ами и направо безумно: понеже откъде у човека такъв разум, та да 

проумее докрай божествената воля?  

 От казаното можем да изведем следното заключение: Няма въпрос, чието 

решение може да бъде изведено посредством разума, който философът да не 

бива да обсъжда или по който да не бива да се изказва в степента, в която това е 

възможно за разума, както беше заявено. Само че, както се вижда от 

гореказаното, никой философ, нито натурфилософът, нито математикът, нито 

богословът не е в състояние да докаже чрез разума, че първото движение и 

светът са нови. Следователно чрез никакъв човешки разумен довод не може да 

бъде доказано, че първото движение и светът са нови; нито пък е възможно да 

бъде доказана тяхната вечност: понеже за да докаже това, човек би трябвало да 

докаже формата на божествената воля. Само че кой я е изследвал?  

 Затова в Топика35

 Щом следствията и делата произлизат от силата, а силата – от 

субстанцията, кой би дръзнал да каже, че познава чрез разума <божествената 

субстанция и цялата й сила? Това е все едно да каже, че познава съвършено> 

всички непоследствени следствия от Бога: как произлизат от Бога, дали наново 

или отвеки, как са съхранявани в битието от него, как са в него. Понеже от него, 

в него и чрез него възникват и са всички неща. И кой е този, който е в състояние 

да изследва достатъчно всичко това? Та тъй като има много такива приемани от 

вярата неща, които човешкият разум не е в състояние да изследва, то там, 

където не достига разум, вярата е тази, която го допълва, признавайки, че 

божественото могъщество стои по-горе от човешкото познание. Ти не бива да 

не се доверяваш на положенията на вярата само защото някои от тях не могат да 

 Аристотел говори за “един вид проблем, по който не 

сме нито на едното, нито на другото мнение, като например дали светът е вечен 

или не е”. Наистина, във вярата има много неща, които не могат да бъдат 

доказани чрез разума, като например това, дето мъртвият оживява същият по 

число или дето възникващата вещ възниква без пораждане. И който не вярва в 

тях, е еретик, а който иска да ги узнае чрез разума, е глупак. 

                                                           
35 Topica, I 11, 104b8. 12. 30. 
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бъдат доказани, понеже ако постъпиш така, ще бъдеш извън закона, доколкото 

няма такъв закон, всички положения на който за могат да бъдат доказани. 

 Ясно е, следователно, че – ако премислим внимателно гореказаното – по 

въпроса за вечността на света няма противоречие между християнската вяра и 

философията, както с Божия помощ ще докажем, че такава няма и по други 

въпроси, по които на по-повърхностните и недостатъчно усърдни люде се 

струва, че християнската вяра не се съгласува с философията. 

 Ние твърдим следователно, че светът не е вечен, ами е новосъздаден, при 

все че, както видяхме по-горе, това не може да бъде доказано, както не могат да 

бъдат доказани и други отнасящи се към вярата неща: понеже ако можеха да 

бъдат доказани, това щеше да е не вяра, ами знание. Ето защо относно вярата не 

бива да бъде привеждан нито софистически аргумент, както е ясно от само себе 

си; нито диалектически, доколкототой води не до твърди убеждение, ами 

единствено до мнение, а вярата трябва да е по-силна от мнението; нито пък 

доказателствен, понеже в такъв случай вяра би имало единствено за неща, които 

могат да бъдат доказани. 

 

VI. Сега следва да бъде отговорено на аргументите и на двете страни, и 

най-напред на онези, които се опитват да докажат противното на истината, а 

именно, че светът е съвечен на Бога. 

 1. На първия: Всяко неунищожимо нещо има силата да съществува 

винаги, ако под това название разбираш неунищожимото, което, бидейки 

съществуващо, не може да бъде унищожено нито в смисъла, в който говори за 

това Философът в края на първа книга на Физика36

                                                           
36 Physica, I 9, 192a32. 

: “всяко погиващо прехожда 

в последното”, сиреч в материята; нито в смисъла, получаващ се при по-

разширителното схващане на названието, срещано на няколко места у 

Философа, според което на гибел е подвластно – доколкото това зависи от него 

– всяко съществуващо, което има друга причина. Защото за опиращия се на 

индуктивното заключение е ясно, че докато дадено следствие трае, битието му 

бива съхранявано от някоя от неговите причини; а това, което съхранява 

битието си благодарение на друго, може – доколкото това зависи от него – да 

престане да съществува. Ако неунищожимото бъде мислено по някой от тези 
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два начина, тогава е истинна голямата предпоставка, която гласи: всяко 

неунищожимо нещо има силата да съществува винаги; така че светът не е 

неунищожим, нито пък такова е някое друго съществуващо, което има друга 

причина. 

  Ти твърдиш, че нероденото е неунищожимо.37

 Най-напред чрез казаното от авторитетите. В “Книга за причините” пише 

следното: “Всяка установеност и същност на чистата духовна субстанция

 Това е вярно за 

унищожението, което противостои на пораждането, понеже както раждането е 

от материята, така противоположното нему унищожение е прехождане в 

материята, сиреч в противоположното, а не в чистата отрицателност. При все 

това от факта, че дадено нещо е неродено, не следва непременно, че то е и 

неунищожимо, ако схващаме унищожението разширително, като прехождане не 

в материята и не в противоположното, ами в чистата отрицателност: както може 

да погине всяко причинено съществуващо, ако бъде отстранена съхраняващата 

го сила. Въпросното съхраняване древните философи наричали “златна верига”, 

посредством която първото съществуващо удържа всяко съществуващо нещо в 

собственото му място в световния порядък, докато самото първо съществуващо 

няма причина преди себе си и следователно няма друго, което да го съхранява. 

А тъй като бе споменато, че всяко съществуващо освен първото запазва битието 

си благодарение силата на първия принцип, нека поясним това допълнително. 

38 се 

дължи на благостта, която е първата причина.”39 Под същност в случая се 

разбира възвеждането й в битие, а под установеност – траенето й. Та щом 

чистата духовна субстанция трае благодарение силата на първия принцип, 

толкова повече това важи за всички останали съществуващи неща. С това се 

съгласува и написаното в закона: “от Него и чрез Него е всичко”.40

 Освен това Платон

 
41

 Същото се доказва и по пътя на разума. Само по себе си причиненото 

съществуващо няма такава природа, че да съществува, понеже ако имаше, 

, обръщайки се от името на първия принцип към 

всички чисти духовни субстанции, казва следното: “Моята воля допринася 

далеч повече за опазването на вашата вечност, нежели вашата природа.” 

                                                           
37 Cf. ibidem, I 9, 192a28; De caelo, I 3. 11 – 12. 
38 За смисъла на понятието intelligentia срв. Thomas Aquinas, Summa theologiae, I q. 79 a. 10. 
39 Liber de causis, 8 § 79.  
40 Рим. 11:36. 
41 Timaios, 41b. 
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нямаше да е причинено от друго, докато онова, което трае и е съхранено в 

битието си благодарение на собствената си, а не на някаква по-висша сила, има 

от себе си такава природа, че да съществува. Следователно никое причинено 

съществуващо не съхранява битието си от само себе си. Затова, както всички 

съществуващи отсам първия принцип неща са от него, така те и са съхранявани 

в битието си от него, и ако той отдръпне силата си от съществуващите неща, те 

изобщо няма да съществуват. Този е смисълат на написаното в Книга за 

причините42: “Всички зависими сили са от първата сила, която е сила на 

силите.” Когато Авероес говори в коментара си върху втора книга на 

Метафизика43

 Освен това предизвикващата вечно траене сила е безкрайна, понеже ако 

беше крайна, тогава човек би могъл да помисли по-голяма от нея. Но тъй като е 

невъзможно да има по-дълго траене от вечното, то излиза, че по-голямата сила 

не предизвиква по-дълго траене от по-малката, което не може да е така. В никое 

причинено съществуващо обаче няма безкрайна сила, понеже всяко причинено 

нещо се мисли като избродено докрай или завършено

 за въпросния първи принцип, той казва същото: “Тази причина е 

по-достойна от всичко съществуващо както по битие, така и по сила: понеже 

съществуващите неща придобиват битието и силата си единствено от тази 

причина; така че тя е съществуващото само по себе си и истинното само по себе 

си, а всички останали неща са съществуващи и истинни благодарение нейното 

битие и нейната истинност.” 

44

 Същото се доказва така: Доколкото силата на първодвигателя е по-

голяма от силата на който и да е следващ двигател, а не може да има нищо по-

голямо от безкрайното, то в никое причинено съществуващо няма безкрайна 

сила и то трае вечно не от себе си, ами благодарение силата на първия двигател, 

която сама по себе си е вечна и безкрайна. Този аргумент се пояснява по 

следния начин: Както не може да има по-дълго от вечното траене, така не може 

да има и по-голяма от причиняващата вечно траене сила, а такава е единствено 

безкрайната сила. 

, а това противоречи на 

понятието за безкрайна сила. 

                                                           
42 Liber de causis, 15 § 129. 
43 In Metaphysicam, II 1. 
44 Т. е. определено в себе си, обратно на безпределната непричинена божествена природа. 
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 2. Относно втория аргумент трябва да бъде казано следното: 

Твърдението ти, че вечно е онова, преди което няма траене, смятам за 

погрешно. Защото ако и времето да не е преди света, то преди света е вечността, 

доколкото тя е винаги. Ти казваш, че никога не съществува онова, преди което 

има вечно траене. Смятам, че това не е непременно така. Понеже преди новото, 

създавано днес, има вечно траене, сиреч самата вечност, която е винаги; и 

въпреки това не можем да кажем, че него го няма никога. 

 3. Относно третия аргумент трябва да бъде казано, че ако и 

съществуващото, създадено чрез пораждане от подлежаща материя, да зависи от 

две способности, именно от активната способност на действуващото върху него 

и от способността на материята, понеже от материя възниква единствено онова, 

за което тя има пасивна способност, то все пак нещата, създадени не чрез 

пораждане и не от материя, зависят единствено от способността на 

действуващия принцип, а не и от тази на материята. Защото нима ще твърдиш, 

че несъздаденото от материя – а такъв е светът – зависи от способността на 

материята? Наистина, за всекиго е очевидно, че създаването на света не е 

можело да бъде пораждане. Така че, ако нямаше друг начин на възникване 

освен пораждането, то нищо изобщо нямаше да възникне. Ето защо аз 

настоявам, че светът е създаден и е новосъздаден, понеже не е съвечен Богу. И 

ако кажеш, че той е можел да възникне, ще отговоря, че това е точно така: той е 

можел да възникне единствено от способността на действуващото, а не от тази 

на носителя и материята. И тъй като някой може да се усъмни в споменатото в 

решението положение, че дадено следствие може да зависи в достатъчна степен 

единствено от способността на действуващото, неща го поясним така: 

 Всяко нещо, чието създаване зависи от материята, е невъзможно, ако я 

няма материята. Цялото съществуващо, намиращо се отсам първия принцип, е 

създадено, понеже има причина, а аз наричам създадено онова съществуващо, 

което има друга причина за създадеността си. Та ако всяко създаване зависеше 

от материята и никое не зависеше единствено от способността на действуващия 

принцип, и ако извън цялото намиращо се отсам първия принцип съществуващо 

нямаше никаква материя, то излиза, че цялото намиращо се отсам първия 

принцип съществуващо е невъзможно и че, следователно, е създадено нещо, 

което е невъзможно да бъде създадено. 
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 4. Относно четвъртия аргумент трябва да бъде казано следното: 

Твърдението ти, че всяко ново нещо бива създадено чрез изменение, това е 

вярно единствено за създадените чрез пораждане неща: понеже единствено при 

тях настъпва изменение. Затова небесните тела, чиито субстанции са 

невъзникнали, се променят по място и по същия начин възникват единствено по 

място. 

 5. Относно петия аргумент: На твърдението ти, че всяко ново нещо е във 

времето, понеже новото в дадено траене трябва да възникне в някоя негова част, 

тъй като ако беше едновременно с всяка част на въпросното траене, не би било 

ново в него, а само имащото части траене е време, ще отговоря, че дадено нещо 

оже да е ново по два начина: било понеже е, а преди това не го е имало и то има 

битието си след своето противоположно, а не в смисъл, че в една част от 

траенето е, пък в друга не е – по този начин нов е светът, а такова ново не е 

непременно във времето. По друг начин ново може да бъде наречено онова, 

което в една част от траенето има битие, а в друга – не-битие; и всяко ново по 

този начин нещо по необходимост е във времето, понеже единствено имащото 

части траене е време – по този начин светът не е нов. Ето защо светът не може 

да е нов нов в никое траене: не във времето, понеже той е започнал да 

съществува с времето и поради това никоя част от времето не го е предхождала; 

не и във вечността, понеже вечността е неделима и това, което е във вечността, 

се отнася винаги по един и същ начин. 

 6. Относно шестия аргумент трябва да бъде казано следното: 

твърдението ти, че всяко възникване е от нещо погинало, е вярно. Ако обаче 

твърдиш, че всяко погинало преди това е било родено, отговарям, че с това 

положение ще се съгласи натурфилософът, тъй като, изхождайки от собствените 

си принципи, той може да допусне създаването на възникващото и 

унищожимото единствено чрез пораждане. Който обаче смята, че възникналата 

вещ е създадена не чрез раждане, както трябва да постъпи този, който приема 

наличието на първи човек – понеже човекът възниква и ако е пръв, той не може 

да е създаден чрез раждане –, той трябва да отрече въпросното положение, 

според което всяко погинало нещо преди това е било родено, понеже то 

противоречи на собствената му позиция: понеже първият човек някога е 

погинал, при все че никога не е бил роден. Така че този шести аргумент се 

опира на природните принципи, а по-горе беше казано, че този,който смята 
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света за новосъздаден, е длъжен да изостави естествените причини и да дири 

по-висша такава. 

 7. Относно седмия аргумент трябва да бъде казано следното: 

Твърдението ти, че следствието не може да следва по траене собствената си 

достатъчна причина, това е вярно за действуващата по природа, но не и за 

действуващата по воля причина. Защото както Бог е в състояние да мисли нови 

неща с вечния си интелект, при все че те не са нови за него, така той е в 

състояние и да върши нови неща с вечната си воля. 

 8. Относно осмия аргумент трябва да бъде казано следното: Това, дето 

можещият и желаещият действува по необходимост, е вярно за часа, за който е 

определено волевото решение. Само че, макар способното да създаде света 

Божие могъщество е вечно, а такава е и волята, която е пожелала да го създаде, 

то доколкото волевото решение е било единствено за часа, в който светът е 

действително създаден, светът е нов, при все че Божията воля е вечна. 

 9. Относно другия аргумент трябва да бъде казано следното: На 

твърдението ти, че всяко ново следствие изисква новост в някой от своите 

принципи, отговарям, че това не е задължително при действуващото по воля, 

понеже по старо волево решение могат да се извършват нови действия, без във 

волята или в желаещия да настъпва някакво изменение. Като потвърждение 

следва да добавим, че действуващото може да породи ново следствие не само 

защото то самото има нова субстанция, нова сила или ново място, или защото 

преди това е било възпрепятствувано от нещо, или пък защото пасивното, върху 

което действува, е разположено по нов начин, ами то е в състояние да породи 

ново следствие, защото има вечна воля, определяща часа, в който то желае да 

действува съобразно волевото си решение. 

 10. Относно следващия аргумент трява да бъде казано, че няма 

необходимост всичко, което първо е било в покой, а после е започнало да се 

движи, да бъде възвеждано към вечното движение, ами то трябва да бъде 

възведено към първото движение като към своя причина, като самото първо 

движение не е след покоя: понеже не всяка неподвижност е покой, ами покой е 

единствено неподвижността на нещо, за което е естествено да се движи, както 

пише в трета книга на Физика.45

                                                           
45 Aristoteles, Physica, III 2, 202a3. 

 А преди първото движение не е имало нещо 
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движещо се, за което да е естествено да се движи, сиреч не е имало “преди” по 

траене. 

 11. Относно другия аргумент трябва да бъде казано следното: 

Твърдението ти, че волята, която полага желаното след себе си, очаква нещо в 

бъдещето, е вярно единствено за тази воля, чието действие е във времето, 

понеже единствено във времето има насоченост към бъдещето и очакване; То 

обаче не е вярно за волята, чието действие е преди времето; а божествената воля 

е преди времето, или поне такава е тази, съобразно която Бог е сътворил света и 

времето. 

 12. Относно следващия аргумент трябва да бъде казано, че едновременни 

са онези две неща, които са в едно и също траене така, че между тях няма 

никаква част от траенето, също както дви временни неща са едновременно във 

времето, ако между тях няма никаква част от времето. Ако обаче между две 

неща няма траене, понеже едното е във вечното сега, пък другото е във 

времевото сега, така че между тях наистина няма траене, тези две неща не са 

непременно едновременни. Така именно се отнасят помежду си волята Божия, 

която е във вечното сега, и създаването на света, което е във времевото сега. 

 13. Относно другия аргумент трябва да бъде повторено пак същото: Ти 

твърдиш противното, а именно, че полагането на такава форма на волята в Бога 

е измислица. Само че това не е истина: понеже не всички неща, които не могат 

да ъдат доказани, са измислица. 

 По повод на второто ти твърдение пък отговарям, че каквато е формата 

на извечната божествена воля, такъв би трябвало да е и начинът на 

произхождане на пожеланото от волята, така че то да е съвършено 

единоформено с нея. 

 14. Относно следващия аргумент трябва да бъде казано следното: 

Твърдението ти, че от старо волево решение, между което и неговото следствие 

не настъпва изменение,  не може да възникне ново следствие, е вярно 

единствено за волята, от която произлиза следствие в резултат на някакво 

изменение. Само че божествената воля не е такава. 

 15. Що се отнася до приведения пример, той донякъде е подходящ, само 

че не напълно. 
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 Аргументите за противното ще признаем за валидни заради 

заключенията, до които водят, при все че те могат да бъдат опровергани, тъй 

като са софистични. 

 

 VII. От казаното се вижда, следователно, че когато философът говори за 

дадено нещо като за възможно или невъзможно, то смисълът е, че то е 

възможно или невъзможно от гледна точка на подлежащите на изследване 

аргументи. Защото отвърне ли се от разумните аргументи, човек престава да е 

философ, а и философията не се опира на откровения и чудеса. Та тъй като ти 

смяташ, пък си и длъжен да смяташ за верни много неща (например 

постулираното от вярата възкресение на човека), които не би признал за такива, 

ако трябваше да ги признаеш единствено в случай, че до тях можеше да те 

доведе човешкият разум – доколкото на такива неща е по-добре да се 

доверяваме на божествения авторитет, а не на човешкия разум –, то аз те питам, 

кой разумен аргумент доказва всичко това? Питам още, кой разумен аргумент 

доказва, че след гибелта си роденото оживява без раждане, при това същото по 

число като преди гибелта си, както според учението на нашата вяра трябва да 

стане при възкресението на човеците? Прочее, във втора книга на За 

възникването и унищожението46

 Ето защо няма противоречие между вярата и философията. Защо тогава 

мърмориш срещу философа, щом признаваш същото като него? Не вярвай, че 

философът, който е посветил живота си на изучаването на мъдростта, 

противоречи в нещо на католическата вяра, ами по-скоро се постарай, ако не 

разбираш напълно мисълта на философите, които са били и са мъдреците на 

този свят, да проумееш казаното от тях. Понеже думите на магистъра следва да 

бъдат схващани според най-доброто в тях, и няма смисъл да се постъпва така, 

 Философът заявява, че погиналото може да се 

възроди като същото по вид, но не и като същото по число. С това обаче той не 

противоречи на вярата, тъй като според него повторното възникване като 

същото по число не е възможно от гледна точка на естествените причини. 

Защото в разсъжденията си натурфилософът изхожда тъкмо от тях. А нашата 

вяра твърди, че това е възможно от гледна точка на една по-висша причина, 

която е началото и краят на вярата ни – преславният и благословен Бог. 

                                                           
46 De generatione et corruptione, II 11, 338b11. 
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както правят онези зложелатели, които влагат цялото си старание в 

изнамирането на аргументи за оборването на християнската вяра, което прочее е 

невъзможно. Според тях именно християнинът, бидейки християнин, не може 

да е философ, понеже той по закон се старае да разруши принципите на 

философията. Ала това не е вярно, тъй като християнинът също признава, че 

направеното на основата на философски аргументи заключение не може да е 

друго, ако изхождаме от онова, на основата на което то е направено. Той 

признава, че от гледна точка на естествените причини, на основата на които е 

направено заключението, мъртвият няма да оживее непосредствено същият по 

число; но той настоява, че това може да не е така, ако се изхожда от по-висшата 

причина, която е причината на цялата природа и на цялото причинено 

съществуващо. Затова онзи християнин, който премисли изтънко нещата, не се 

чувствува задължен по закон да разрушава принципите на философията, ами 

съхранява и вярата, и философията, без да хули едната или другата. А ако 

някой, независимо какъв е рангът му, не е способен да проумее нещо толкова 

затруднително, нека той послуша мъдреца и да вярва в християнския закон – не 

заради някакъв погрешен софистически аргумент; не и заради диалектически, 

понеже той не предоставя такова сигурно знание като вярата (доколкото 

заключението при диалектическия аргумент се извлича със страх от другата 

част47); не и заради доказателствен, понеже от една страна той не се 

разпростира върху всяко едно положение на нашия закон, а от друга – защото 

той води тъкмо до знание – доколкото „доказателството е силогизъм, който 

води до знание“, както пише в първа книга на Втора аналитика48

 

 –, а вярата не 

е знание. Та нека всеки християнин вярва и се придържа – както е редно – към 

Христовия закон  такъв, какъвто го е създал неговият автор, преславният 

Христос, който е благословеният Бог за векове вечни. Амин. 

 

 

 

 

                                                           
47 При диалектическия аргумент винаги е налице опасението, че изкусният противник ще 
съумее, прибягвайки до някаква уловка, да обори заклюението. 
48 Aristoteles, Analytica posteriora, I 2, 71b17. 
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Преводът е осъществен от Цочо Бояджиев по изданието Boetii Daci 

De mundi aeternitate, ed. N. G. Green-Pedersen, in: Corpus 

Philosophorum Danicorum Medii Aevi, vol. VI, 2, Kobenhavn 1976, pp. 

335 – 366. 
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