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БОНАВЕНТУРА 

 ДАЛИ СВЕТЪТ СЪЩЕСТВУВА ОТВЕКИ ИЛИ Е СЪЗДАДЕН 

ВЪВ ВРЕМЕТО1

 

 

На второ място се задава въпросът, дали светът е бил създаден във времето 

или съществува отвеки. Че не е създаден във времето се доказва по следния 

начин: 

1. Чрез два аргумента от движението. Първият е такъв: Преди всяко 

движение и изменение е движението на първото движещо се; но всяко нещо, 

което започва да съществува, има началото си чрез движение или изменение: 

следователно преди всяко имащо начало нещо е налице такова движение. Ала 

въпросното движение не е могло да бъде преди себе си, нито преди собственото 

си движено: следователно то самото не е започнало да съществува. Ако 

предпоставим първото положение, то се доказва така: Във философията е 

валидна предпоставката, че във всеки род съвършеното е преди 

несъвършеното2; ала сред всички видове движения най-съвършено е 

движението по място, понеже то е движение на завършено съществуващо 

нещо3; а сред всички движения по място най-бързо и най-съвършено е 

кръговото4

2. Същото се доказва и от невъзможността на противоположното. Всяко 

нещо, което прехожда в битие, прехожда чрез движение или изменение. Ако, 

следователно, движението прехожда в битие, то ще прехожда чрез движение 

или изменение; а същото важи и за изменението. Само че в такъв случай или ще 

се отиде в безкрайност, или ще трябва да се приеме някакво безначално 

движение; а ако движение, то и движещо се: следователно светът ще е 

безначален.

; такова обаче е движението на небето; значи то е най-съвършеното, 

значи е първото; следователно очевидно е, че – и т. н. 

5

3. Сходен аргумент може да бъде приведен и откъм времето. Той е 

следният: Всяко нещо, което започва да съществува, започва или в мига, или 

 

                                                           
1 Sententiae, II d.1 p. 1 a.1 q.2, in: Opera omnia, t. 2, Quaracchi 1885, 19a – 25b. 
2 Aristoteles, Physica, VIII 9, 265a22; De caelo, II 4, 286b22.  
3 Ibidem, VIII 7. 
4 Ibidem, VIII 8 – 9; De caelo, II 4, 287a25. 
5 За доказателството от невъзможността на противното срв. Aristoteles, Analytica prima, II 11 и 
14. 
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във времето: така че, ако светът има начало, то ще е или в мига, или във 

времето. Само че преди всяко време има време и преди всеки миг има време: 

значи времето е преди всички имащи начало неща. Ала не е могло да има време 

преди света и движението: следователно светът няма начало. Първото 

допускане е ясно от само себе си. Второто, а именно, че преди всяко време има 

време, се прояснява от факта, че ако времето тече, то преди това по 

необходимост е текло друго време. А това, че преди всеки миг е имало време, 

става ясно от следното: Времето е кръговата мяра, присъща на движението и на 

движещото се. Но всяка точка в кръга е както начало, така и край; така че всеки 

миг от времето е както начало на бъдното, така и край на отминалото6

4. И пак от невъзможността на противоположното: Ако е създадено, 

времето е създадено или във времето, или в мига. В мига не е, защото то самото 

не е в мига.

; значи 

всяко “сега” е имало минало: следователно е очевидно, че - и т.н. 

7

Тези са доказателствата на Философа, изведени от самия свят. 

 Значи е създадено във времето. Само че във всяко време трябва да 

се приеме “преди” и “после”, минало и бъдеще; така че, ако времето беше 

създадено във времето, преди цялото време щеше да има време; а това е 

невъзможно: следователно, и т. н. 

5. Други философски доказателства изхождат от творящата причина. Най-

общо те могат да бъдат сведени до две, първото от които е пряко, а второто е 

чрез невъзможността на противоположното. Първото е следното: С полагането 

на достатъчна и действително причина се полага и следствието8

                                                           
6 Aristoteles, Physica, IV 13, 222a12; VIII 1, 251b19. 

; но Бог отвеки е 

бил достатъчната и действителна причина на този свят: следователно, и т.н. 

Голямата предпоставка е очевидна от само себе си. Малката, а именно, че Бог е 

достатъчна причина, се прояснява така: Щом за сътворяването на света няма 

нужда от нищо външно, ами само от могъществото, мъдростта и благостта, 

които отвеки са били по най-съвършен начин в Бога, то очевидно е, че той 

отвеки е бил достатъчна причина. Ясно е и защо е действителна причина: Бог е 

7 Времето и мигът, разбира се, се обуславят взаимно (Aristoteles, Physica, IV 11, 219b33), но 
мигът не е част от времето (220a19), доколкото последното е делимо, а мигът е неделим (Ibidem, 
VI 3, 234a24). 
8 Aristoteles, Physica, II 3, 195b17; Avicenna, Metaphysica, IX 1.  
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чиста действителност и той е – според Философа9

6. Сега от невъзможността на противоположното. Всяко нещо, което 

отначало не е създавало, пък сетне е започнало да действува или да създава, 

прехожда от бездействие към действие. Та ако Бог е започнал да създава света, 

той е преходил от бездействие към действие. Значи на едно такова нещо следва 

да се припише бездейност и изменчивост: следователно Богу са присъщи 

бездейност и изменчивост. Само че това противоречи на върховната му благост 

и на съвършената му простота; значи това е невъзможно и да твърдим нещо 

такова за Бога означава да богохулствуваме: следователно не е възможно светът 

да е имал начало. 

 – собствената си воля, а 

според светците – и собственото си действие. Излиза, следователно, че – и т.н. 

Тези и сводимите към тях аргументи са добавени от коментаторите и по-

новите писатели към доказателствата на Аристотел. 

  

На тях обаче противостоят доказателствата, изведени от 

самоочевидните положения на разума и философията. 

1. Първото е следното: Невъзможно е да се прибави нещо към 

безкрайното. Това е само по себе си очевидно, понеже всяко нещо, към което 

прибавяме друго, става по-голямо, а няма по-голямо от безкрайното.10

Ако кажеш, че то е безкрайно откъм миналото, а откъм настоящето, което 

е сега, е действително ограничено, така че то става по-голямо именно откъм 

тази страна, от която е действително крайно, то на това може да се възрази 

следното: В състояние сме да покажем, че по-голямо то става и по отношение на 

миналото. Неоспорима истина е, че ако светът е вечен, то кръговръщенията на 

слънцето по орбитата му са безкрайно много. От друга страна на едно 

кръговръщение на слънцето съответствуват ванадесет такива на луната: 

следователно луната се завърта повече пъти от слънцето. Само че слънцето се 

завърта безброй пъти, което означава, че безкрайността ще се уголеми тъкмо 

 Но ако 

светът няма начало, той е траел безкрайно: следователно към траенето му не е 

възможно да се прибави каквото и да е. Само че това очевидно не е така, понеже 

всеки ден се прибавя още едно кръговръщение: следователно, и т.н.  

                                                           
9 Metaphysica, XII 6, 1071b20; XII 7, 1072b16. – cf. Bonaventura, Sententiae, I d.45 a.1 q.1; I d.8 p.2 
a.1 q.2; Thomas Aquinas, Summa theologiae, I q.61 a.2 ad 1. 
10 Aristoteles, De caelo, I 12, 283a9. 
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откъм страната, от която е безкрайна. Ала това е невъзможно: следователно, и 

т.н. 

2. Второто доказателство е следното: Безкрайното не може да бъде 

подредено. Наистина, всеки ред тече от началото към средата: така че, ако няма 

първо, няма и ред.11

Ако кажеш, че ред може да бъде установен единствено при неща, 

подредени в причинен ред, понеже при причините по необходимост трябва да се 

спре някога

 Но в траенето на света, съответно при кръговръщенията на 

небето, ако те са безкрайно много, няма първо: следователно там няма ред, 

сиреч едното не е преди другото. Само че това не е така: излиза, следователно, 

че първо все пак има. 

12

Освен това има нещо, от което няма как а избягаш: Не е имало небесно 

кръговръщение, без същевременно да е имало и раждане на живо същество от 

живо същество. Знае се обаче, че живото същество е съотнесено пак с живо 

същество, от което то се ражда съгласно реда на причините. Та щом според 

Философа, но също и според разума при подредените съобразно причинния ред 

неща някъде трябва да се спрее то и при раждането на живите същества 

непременно трябва да приемем наличието на първо живо същество. А светът не 

е бил без живи същества: следователно, и т.н. 

, то питам: защо това да не е възможно и при останалите неща? 

3. Третото доказателство е следното: Безкрайното не може да бъде 

избродено докрай. Ако светът има начало, то имало е безброй много 

кръговръщения, които е невъзможно да бъдат избродени докрай и, 

следователно, няма как да се достигне до настоящето. 

Ако възразиш, че те не са избродени, понеже никое от тях не е първо, или 

че могат да бъдат избродени, само че в безкрайно време, с това пак не ще 

избегнеш затруднението. Защото аз питам, доли някое кръговръщение е 

предхождало безкрайно днешното или не е. Ако не е, излиза, че всички са 

крайно отдалечени от днешното, сиреч че те всички са крайни, т.е. че имат 

начало. Ако пък някое отстои безкрайно далеч, питам за непосредствено 

следващото го кръговръщение – то отстои ли безкрайно далеч. Ако не, то и 

онова не, понеже отстоянието между тях двете е крайно. Ако отстои безкрайно 

                                                           
11 Понятията за начало, среда и край, изразяващи идеята за реда, са неприложими към 
безкрайното. Срв. Aristoteles, Metaphysica, XI 10, 1067a27; Physica, VIII 5, 256a18. 
12 Aristoteles, Metaphysica, II 2; Physica, VIII 5, 257a6. 
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далеч, то същия въпрос ще задам и за третото, и за четвъртото, и така до 

безкрайност: така че сегашното кръговръщение ще отстои не по-далеч от едно в 

сравнение с друго отминало такова; значи едното няма да е преди другото: 

следователно всички ще са едновременно. 

Четвъртото доказателство е следното: Безкрайното не може да бъде 

обхванато от крайна познавателна способност. Ако обаче светът няма начало, 

безкрайното би трябвало да е обхванато от крайна познавателна способност: 

следователно, и т.н. Доказателството за голямата предпоставка е очевидно от 

само себе си. Малката се доказва така: Приемам, че само Бог е действително 

безкраен по силата си, а всички останали неща са крайни. От друга страна 

приемам, че движението на небето никога не се е осъществявало без тварна 

духовна субстанция, която или го е предизвикала, или поне го познава. А 

приемам и че духовната субстанция нищо не забравя. Сега, ако едновременно с 

небето е била налична и някаква духовна себстанция с крайна способност за 

познание, то не е имало небесно кръговръщение, което тя да не е познала или да 

е забравила; значи тя познава актуално всички; а те са били безкрайно много: 

следователно някаква духовна субстанция с крайна познавателна способност ще 

познае едновременно безкрайното.13

Ако кажеш, че това не е невъзможно, понеже тя ще познае 

кръговръщенията по подобие, понеже те са от един вид и са напълно подобни 

едно на друго, на това може да се възрази, че тя ще познае не толкова самите 

кръговръщения, колкото следствията от тях; а пък следствията са многообразни 

и безкрайно различни помежду си: следователно е очевидно, че – и т.н. 

 

5. Петото доказателство е следното: Невъзможно е безкрайно много неща 

да съществуват едновременно.14 Ако обаче светът е вечен и безначален, то ако 

той не е без човека (понеже всичко е в някакъв смисъл тъкмо заради човека15

                                                           
13 Това обаче противоречи на голямата предпоставка. 

), а 

човекът трае крайно време, ще трябва да е имало безкрайно много човеци. А 

колкото са човеците, толкова са и разумните души: следователно ще трябва да е 

имало безкрайно много души. Но колкото са били душите, толкова са те и сега, 

понеже са неразрушими форми: следователно има безкрайно много души. 

14 Aristoteles, Metaphysica, XI 10, 1066b1. 11; Physica, III 5, 205a8; De caelo, I 6, 273a21; I 7, 274, 
a19.  
15 Idem, Physica, II 2, 194a34; Politica, I 8, 1256b22. 
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Ако кажеш, че има кръговрат на душите16 или че има една душа във 

всички човеци17, първото е философска грешка, понеже – както отбелязва 

Философът18

Последното доказателство е следното: Невъзможно е нещо, което има 

битие след небитието, да е вечно, понеже това е противоречие. Ала светът има 

битието си след небитието: следователно той не може да е вечен. Че има 

битието си след небитието се доказва така: Онова, което има цялото си битие от 

друго, е създадено от него от нищо; а светът има цялото си битие от Бога: 

следователно светът е сътворен от нищо – не в материален смисъл, ами с оглед 

на произхода си. Очевидно е, че онова, което е създадено изцяло от нещо 

различно по същност, има битието си от нищо. Понеже изцяло създаденото е 

създадено и по материя, и по форма; а материята няма от какво да бъде 

създадена, понеже тя не може да е извлечена от Бога: ясно е, следователно, че тя 

е сътворена от нищо. На свой ред малката предпоставка, а именно, че светът е 

изцяло създаден от Бога, беше прояснена в предходното разсъждение. 

 - “всяка действителност има своя собствена материя”, така че не е 

възможно (пак според Философа) душата, която е завършеността на едного, да е 

завършеността и на другиго. Второто пък е още по-погрешно, понеже е съвсем 

невъзможно душата на всички човеци да е една. 

 

Отговарям с думите, че да се признаят всички неща за сътворени от нищо 

и същевременно да се твърди, че светът е вечен или създаден отвеки, изцяло 

противоречи и на истината, и на разума, както показва последният аргумент; и 

то е дотолкова противоразумно, че никой философ, колкото и немощен да е 

интелектът му, не би повярвал в него. Защото това твърдение съдържа в себе си 

очевидно противоречие. По-разумно и по-разбираемо е да се говори за 

вечността на света, ако се предпостави вечността на материята. Това проличава 

от следните два примера: Нещата в света произлизат от Бога така, както следата. 

Ако ходилото е вечно, а вечна е също и прахта, в която се оформя следата, то 

няма пречка да приемем, че следата е съвечна на ходилото, при все че е следа от 

него.19

                                                           
16 Както това твърди Платон – срв. Augustinus, De civitate Dei, XII 21. 

 По същия начин, ако материята или принципът на възможността е 

17 Теза на Авероес и неговите последователи. 
18 De anima, II 2, 414a25. 
19 Augustinus, De civitate Dei, X 31. 
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съвечен на Създателя, нищо няма пречка и самата следа да е вечна. Това 

изглежда дори напълно приемливо. 

Още един разумен пример: Творението произхожда от Бога като сянка, а 

Синът – като сияние. Щом просветне светлината, появява се и сиянието, но 

тутакси се появява и сянката, ако нему се изпречи непрозирно тяло. Та ако 

материята – като непрозирно тяло – е съвечна на Създателя, то както е разумно 

да сметнем за съвечен на Отца Синът, който е сияние, така разумно изглежда 

вечно да е и творението или светът, който е сянка на върховната светлина. Това 

допускане е дори далеч по-разумно от противоположното, а именно, че 

материята е била отвеки несъвършена, без форма или божествено въздействие, 

както са смятали някои от философите20

Впрочем според някои нови автори

; и то е далеч по-разумно, щом дори 

най-изтъкнатият сред философите, Аристотел, когото светците почитат, а 

коментаторите тълкуват и често цитират, е изпаднал в това тъкмо заблуждение.  
21

 

 Философът никога не е мислил така 

и не е имал намерението да твърди, че светът изобщо не е имал начало, ами 

само че той не води началото си от някакво естествено движение. Кое от двете 

предположения е по-достоверно, аз не зная; зная само, че ако е смятал света за 

нямащ естествено начало, той е бил прав и аргументите му от движението и от 

времето са убедителни. Ако обаче е бил на мнение, че светът изобщо няма 

начало, очевидно се е заблуждавал, както по-горе беше доказано с помощта на 

множество аргументи. За да избегне противоречието, той е трябвало да допусне 

или че светът не е създаден, или че не е създаден от нищо. А за да избегне 

актуалната безкрайност, е трябвало да приеме или разрушимостта на разумната 

душа, или единството й, или кръговрата й, а с това да я лиши от блаженство. 

Така че това заблуждение има лошо начало и още по-злощастен край. 

Отговори на възраженията: 1. На първото възражение, това от 

движението, съгласно което има първо, сиреч най-съвършено от всички 

движения и изменения, следва да се отвърне, че това е вярно и неопровержимо, 

ако става дума за естествените движения и изменения; но че то не е вярно, ако 

става дума за свръхестественото изменение, чрез което движеното прехожда в 

                                                           
20 Cf. Plato, Timaios, 30a. 
21 Съвременниците на Бонавентура Филип Канцлерът и Александър от Халес. 
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битие. Защото въпросното движение предхожда всичко тварно, значи и първото 

движещо се, а със самото това – и неговото движение. 

2. На възражението, че всяко движение прехожда в битие чрез движение, 

трябва да се отговори, че движението не прехожда в битие чрез себе си или в 

себе си, а чрез друго и в друго. И тъй като Бог в един и същ миг създава 

движещото се и въздействува върху него като негов двигател, той е сътворил 

съвместно движението и движещото се. А ако питаш за това сътворяване, то ще 

отвърна, че тогава той е в покой, както е присъщо на първите същности. Това 

ще стане ясно по-нататък. 

3. На трето възражение, това за времевото “сега” и т.н., трябва да се 

отговори, че както точката в кръга може да се обозначи по два начина – или 

докато той се очертава, или когато е вече очертан; и както докато той се 

очертава тя може да бъде положена и обозначена като първа, а когато кръгът е 

вече налице, не може да се говори за първа точка, така и времевото “сега” 

следва да се схваща по два начина: при създаването на света “сега” е било 

първото и преди него не е имало друго, което да е начало на времето и в което 

да са създадени, както се казва, всички неща. Ако обаче става дума за времето 

след като то самото е вече създадено, истина е, че “сега” е граница на миналото 

и че то, тъй да се каже, заема място в кръга22

 4. На възражението от времето, а именно, че то е започнало някога, трябва 

да се отговори, че то е започнало в началото си; ала начало на времето е мигът 

или “сега”: така че то е започнало в мига. Аргументът, че щом не е било в мига, 

то и не е започнало в него, не е валиден, понеже последващите неща не са в 

своето начало. Възможно е да се изразим и по друг начин: За времето може да 

се говори или с оглед на същността, или с оглед на битието му. Ако се говори с 

оглед на същността, то “сега” е цялата същност на времето и то е започнало с 

движещата се вещ, не в друго “сега”, ами в себе си, понеже сме длъжни на 

; ала в такъв случай във вече 

изтеклото време не е имало създадени вещи. Откъдето става ясно, че 

аргументите на Философа не са валидни спрямо това умозаключение. Що се 

отнася до твърдението, че преди цялото време има време, то е вярно, ако имаме 

предвид вътрешното разделение на времето, не обаче и ако излезем извън него. 

                                                           
22 Смисълът на разсъждението е следният: Ако “сега” е точка от един завършен в себе си кръг, а 
всяко “сега” – като граница на миналото – предполага вече завършено време, то създадените 
неща би трябвало да са винаги налични в съвкупността си. Това обаче не е така, поради което 
трябва да се съгласим, че сътворяването на нещата съвпада с началото на времето. 
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спрем при първите принципи23, а значи времето няма друга мяра. Ако обаче се 

говори с оглед на битието му, то времето е започнало с движението като 

изменение, сиреч не чрез сътворяването, ами по-скоро чрез изменението на 

самите променливи неща и най-вече на първото движещо се.24

5. На възражението от достатъчността и действителността на причината 

трябва да се отговори, че достатъчната за дадено нещо причина може да бъде 

схващана по два начина: като действуваща по природа или като действуваща по 

воля и разум. Ако става дума за действуващата по природа причина, то тя 

създава тутакси щом е налична. Ако обаче става дума за действуващата по воля, 

тя може да е достатъчна, ала не действува непременно тутакси щом е налична; 

понеже тя действува според собствената си мъдрост и в резултат на собствено 

разсъждение, като избира подобаващия за действието си момент. Така че, щом 

вечността не е присъща на природата на самото творение и щом Бог не е бил 

длъжен да я дари с това предостойно качество, то волята Божия, действуваща 

съгласно собствената си мъдрост, е създала света не от вечността, ами във 

времето; понеже както го е създала, така е решила и така е пожелала да го 

създаде. Наистина, Бог отвеки е пожелал да твори именно тогава, когато е 

творил; също както сега аз пожелавам да чуя утрешната меса. Оттук се вижда, 

че достатъчността не задължава. 

 

Същото трябва да бъде казано и относно действителността: Причината 

може да бъде действителна по два начина: или в себе си, както когато кажа 

“слънцето свети”, или в следствието си, както когато кажа “слънцето осветява”. 

По първия начин Бог винаги е бил действителен, понеже той самият е чиста 

действителност и в него не е примесена никаква възможност; по другия начин 

той не е бил винаги действителен, понеже не винаги е бил създаващ. 

6. Относно другото възражение, а именно, че онзи, който от несъздаващ се 

превръща в създаващ, се променя от бездействие към действие, трябва да се 

каже, че има едно действуващо, в което действието и произвеждането добавят 

нещо към действуващото или произвеждащото. Когато такова нещо преходи от 

недействуващо в действуващо, то по някакъв начин се променя, понеже преди 

действието е било бездейно, а в самото си действие то придобива завършеност. 
                                                           
23 Aristoteles, Physica, VIII 5, 257a6. 26. 
24 Алюзията е за Аристотеловото определение на времето като “число на движението” (Physica, 
IV 11, 219b1): времето има началото си – именно по битие – не в друго време, а в движението на 
нещо движещо се. 
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Има обаче и друго действуващо, което е собственото си действие. Когато то 

създаде нещо, към него самото не се прибавя нищо и в него не се появява нещо, 

което преди това го е нямало; то нито придобива завършеност в действието си, 

нито е бездейно, когато не действува, нито пък се променя от бездействие към 

действие, когато от несъздаващо стане създаващо. Такова нещо е Бог, поне 

според философите, които смятат Бога за абсолютно прост.  

Следователно приведеният аргумент е лишен от смисъл. Защото ако Бог, 

за да избегне бездействието, е сътворил нещата от вечността, той няма да е 

съвършено благо без тях, а значи не би бил такова и с тях, понеже 

всесъвършеното е съвършено само по себе си. От друга страна, ако запади 

непроменливостта му вещите би трябвало да съществуват отвеки, то той не би 

бил в състояние да сътвори нищо ново. Само че що за Бог би бил този, който 

сега не е в състояние да стори нещо? Тези допускания свидетелствуват по-скоро 

за глупост, нежели за философия или за някаква разумност. 

Ако попиташ, как трябва да бъде разбирано това, че Бог действува от себе 

си, а при все това не започва да действува, на това следва да се отвърне, че ако и 

това  да не може да бъде проумяно напълно поради примесената в този случай 

представа, то човек може да бъде убеден посредством един неопровержим 

аргумент; и ако някой се абстрахира от сетивните впечатления и се вгледа в 

умопостигаемите предмети, в някаква степен ще проумее за какво става дума. 

Наистина, ако някой попита, дали безръкият ангел е в състояние да извае 

глинено гърне или да хвърли камък, на това следва да бъде даден утвърдителен 

отговор; защото той е в състояние само със силата си и без никакъв орган 

същото, което душата може да стори с помощта на тялото или на някой негов 

член. Та щом ангелът превъзхожда в простотата и съвършенството си човека, 

понеже е в състояние да извърши без посредничеството на никакъв орган 

същото, за което човек има нужда от орган, а е и в състояние чрез едно само 

нещо да стори онова, което човек извършва чрез много; то колко повече Бог, 

който е на предела на цялата простота и съвършенство и който не се нуждае от 

посредник за налагане на волята си (която не е различна от него самия), ще е в 

състояние да създаде всички неща и да остане неизменен при тяхното 

създаване. Така човек може да бъде подпомогнат да проумее всичко това. Но 

той ще го проумее още по-пълно, ако забележи абсолютното съвършенство и 

безусловната простота на своя Създател. Понеже Бог е всесъвършен, нему се 
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приписват всички съвършенства; понеже е напълно прост, в него не се допуска 

никаква различеност, а значи и никаква многоформеност и променливост. Ето 

защо „оставайки неизменен, той всичко задвижва“.25

 

 

 

 

Превод от латински език: Цочо Бояджиев 

                                                           
25 Boethius, Consolatio philosophiae, III m.9. 
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