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Пиетро Помпонаци 

Трактат за безсмъртието на душата 

  
 

 

     Пиетро Помпонаци от Мантуа 

поздравява сърдечно благородния венециански 

патриций Маркантонио 

Флавио Контарини, скъпия кръстник 

на неговата дъщеря 

 

 Надявах се да ми се отдаде, благородни Контарини, да посетя Венеция по 

време на школската си ваканция през това лято, да се срещна там след толкова 

много време със забележителните си стари приятели и със славните мои 

покровители, та лично да им засвидетелствувам почитта си. И преди всичко с тебе, 

за когото постоянно си спомням и комуто изказвам дължимото почитание. Ала 

останах дълбоко измамен в надеждата си. Защото тъкмо се готвех усилено да поема 

на път, бях съборен ненадейно от тежка и опасна болест, която ме мъчи силно и 

дълго. Междувременно през целия период на заболяването ми ме посещаваха от 

учтивост, както е обичайно, множество мои слушатели и роднини, все люде учени 

и човеколюбиви. Те всячески се стараеха да облекчат тягостното ми състояние. 

Понякога се опитваха да повдигнат духа ми, задавайки ми много и разнообразни 

въпроси. Изведнъж, не зная как, се зароди дискусия за безсмъртието на душата. По 

настояване на всички присъствуващи аз държах дълга и обстоятелствена реч по 

този въпрос; и след като по-късно внимателно я премислих и подредих отново, 

реших да я публикувам и да ти я посветя, та ако разстоянието ни пречи наистина да 

разговаряме един с друг, то поне да ни свърже въжето на моето писание, каквото и 

да е то, и да се разговорим поне по този единствен възможен начин. Поради 

свойствената си доброта ти ще приемеш моя дар с ведро лице, колкото и той да не 

съответствува за такъв велик мъж, какъвто си ти. Бъди здрав! 

1 октомври 1516 
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Предговор, 

в който се посочват намерението и предметът на тази книга, причината за 

това намерение и т.н. 

 

 Брат Джеронимо Натали от Рагуса, монах от ордена на проповедниците, 

като човек крайно човеколюбив и силно обичан от мен, ме посещаваше често по 

време на моето заболяване. Един ден, като забеляза, че болестта не ме измъчва 

толкова силно, ме заговори със сведен лик: “Прескъпи учителю, когато преди 

няколко дена ти тълкуваше пред нас първата книга на “За небето” и стигна до 

онова място1

 

, на което Аристотел с множество аргументи се опитва да докаже, че 

нероденото и неразрушимото са взаимозаменими, спомена, че ако и възгледът на 

свети Тома от Аквино за безсмъртието на душата да е истинен и обоснован, нещо, в 

което ти ни най-малко не се съмняваш, то все пак той не е напълно съзвучен на 

Аристотеловите твърдения; та ако това не те обременява, много бих искал да ми 

разясниш две неща: първо, какво мислиш по този въпрос, ако изключиш 

откровенията и чудесата и останеш изцяло в границите на природата; второ, какво 

е било според теб схващането на Аристотел по темата.” Като забелязах, че същото 

желание имат и останалите присъствуващи - а те бяха доста - отвърнах: 

“Възлюбени синко и всички останали! Макар да ме питаш за нещо толкова значимо 

- понеже твърде възвишено е това начинание, на което са се посвещавали почти 

всички прочути философи -, то доколкото искаш от мен само то ва, което е по 

силите ми и което представлява моето собствено мнение - а него не ми е трудно да 

споделя -, ще го сторя пред теб. Пък дали нещата стоят така, както смятам, за това 

се допитай до по-сведущи люде. Сега нека с Божия помощ пристъпим към въпроса. 

 

  

                                                
1 Aristoteles, De cael., I 12, 282b5. 
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Първа глава, 

в която се показва, че човекът има двойна природа и заема средата между 

смъртното и безсмъртното 

 

 Реших да начена разсъждението си  със следното твърдение: човекът има не 

проста, ами многообразна, не определена, ами двойственa природа и заема 

срединното място между смъртното и безсмъртното.2 Това може лесно да бъде 

забелязано, ако се вгледаме в същностните му действия, от които познаваме 

същностните му определения. Наистина, доколкото осъществява растителни и 

сетивни действия, каквито – както е отбелязано във втора книга на “За душата”3 и в 

трета глава от втора книга на “За раждането на живите същества”4 – не могат да 

бъдат осъществени без телесен, а значи тленен орган, той приема в себе си 

смъртността. Но доколкото мисли и желае, а тези действия – както става дума в 

цялото съчинение “За душата”5, а също в първа глава от първа книга на “За частите 

на живите същества”6 и в трета глава от втора книга на “За раждането на живите 

същества”7 – се осъществяват без телесен орган, което говори за тяхната 

обособеност и нематериалност, а значи и за безсмъртие, той следва да бъде 

причислен към безсмъртните същества. От всичко това е възможно да се изведе 

заключението, че човекът не е с проста природа, понеже притежава, тъй да се рече, 

три души: растителна, сетивна и разумна, пък и изобщо природата му е двойна, 

понеже не е нито просто смъртен, нито просто безсмъртен8, ами обхваща и едната, 

и другата природа. Затова и добре са постъпвали древните9

                                                
2 Cf. M. Ficinus, In Plotinum, in: Opera omnia, II 1729.  

, като  го поставяли 

между вечните и временните същности, доколкото той не е нито безусловно вечен, 

нито чисто временен, понеже е причастен и на двете природи и благодарение на 

срединното му положение му е предоставена възможността да приеме онази 

3 Aristoteles, De an., II 1, 143a3-5. 
4 Idem, De gen. animal., II 3, 736b22 sq. 
5 Idem, De an., II 1, 413a6 sq.; III 4, 429b4 sq.; 429b21 sq.  
6 De part. animal., I 1, 461a29 sq. 
7 Idem, De gen. animal., II 3, 736b27 sqq. 
8 Cf. G. Pico della Mirandola, De dignitate hominis.  
9 Cf. Proclus, Elem. theol., 190. 
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природа, която пожелае.10 Така че има три вида човеци. Едни, само че много малко, 

се причисляват към боговете; това са тези, които са овладели растителната и 

сетивната душа и са станали, тъй да се каже, изцяло разумни. Други, които не ги е 

грижа за разума и залягат единствено на растителната и сетивната душа, са се 

превърнали сякаш в животни. Може би тъкмо това е имала предвид питагорейската 

басня, според която човешките души прехождат в различни животни.11 Трети пък 

са наречени човеци в буквалния смисъл на думата; това са онези, които са живели 

умерено, съобразно моралните добродетели; ала все пак не са съблюдавали 

напълно разума и не са били изцяло свободни от телесните сили. Всеки от 

последните два вида е широко разпространен, което лесно може да се види. 

Съзвучно на това е реченото в Псалома (8:6): “Понизил си го с малко нещо спроти 

Ангелите”12

 

, и т.н. 

 

Втора глава, 

в която се посочват начините, по които може да бъде разбирана тази 

множественост на човешката природа 

 

 След като установихме множествеността, сиреч двойствеността на 

човешката природа, наистина не тази, която е резултат от съединеността на 

материята и формата, ами онази, която е в самата форма или в душата, остава да 

видим, дали – доколкото безсмъртното и смъртното са противоположности и значи 

не могат да бъдат изказвани за едно и също нещо – човек няма правото да се 

усъмни, както и става понякога, доколко те могат да бъдат приписвани 

едновременно на човешката душа. Това, прочее, съвсем не е лесно. 

 Ето защо тр ябва да говор им или за една и съща пр ирода, която е 

едновременно смъртна и безсмъртна, или за две различни природи. Ако приемем 

второто, то мо же да бъде мислено по  тр и начина: или бр оят на смъртните и 

                                                
10 G. Pico della Mirandola, op. cit. 
11 Aristoteles, De an., I 3, 407b20-23, M. Ficinus, In X dialogum de iusto. Epitome, in: Opera omnia, II 
1438. 
12 Cf. G. Pico della Mirandola, op. cit. 
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безсмъртните природи ще съответствува на броя на хората, например в Сократ ще 

има една безсмъртна и една или две смъртни природи, и така за останалите, така че 

всеки човек ще има собствена смъртност и безсмъртност; или по-скоро във всички 

хора ще бъде установена една само безсмъртна природа, а смъртните ще бъдат 

разпределени и умножени съобразно всеки отделен човек; или пък, напротив, ще 

трябва да приемем множествена безсмъртна природа и една обща за всички 

смъртна такава. 

 Ако изберем другата възможност, именно че човекът е смъртен и 

безсмъртен благодарение на една и съща природа, то, доколкото е очевидно 

невъзможно противоположни определения да бъдат изказвани в безусловен смисъл 

за едно и също нещо, така че една и съща природа да е и смъртна, и безсмъртна, то 

тя наистина трябва да бъде или безусловно безсмъртна, а смъртна в някакво 

отношение; или по-скоро обратното, да е безусловно смъртна, а в някакво 

отношение безсмъртна; или пък в някакъв смисъл да включва и двете в себе си, 

сиреч да е в едно отношение смъртна, а в друго безсмъртна. С помощта на тези три 

начина противоречието може да бъде избегнато в задоволителна степен. Та ако 

обобщим, всичко това мо же да си пр едставим с помощта на въпросните шест 

начина, така че то да стане ясно на оня, който ги проследи и обобщи. 

 

 

Трета глава,  

в която се обсъжда твърдението, според което безсмъртната душа е една по 

число, а смъртната е множествена, и към което се придържали Темистий и 

Авероес 

 

 От изброените шест начина критично мислещите люде приели четири, а два 

не се наложили. Наистина, никой не смятал нематериалната душа за множествена, 

пък материалната за една по число. И то с пълно право, понеже няма как да си 

представим, че едната телесна вещ ще е в толкова много различни по място и 

носител неща, особено пък, ако тя е разрушима. По същия начин никой не смятал, 

че една и съща вещ е еднакво смъртна и безсмъртна, доколкото нищо не може да 
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бъде конституирано еднакво от две противоположни определения, ами едното 

винаги трябва да доминира над другото, както е показано ясно в първа книга на “За 

небето”13, в текста и в седмия коментар14, във втора книга на “За раждането на 

живите същества”15, в десета книгa на “Метафизика”16, както и във втора книга на 

“Сборника”.17

 Та нека един по един разгледаме останалите четири. И тъй, Авероес

 
18, а 

преди него, както смятам, Темистий19 били съгласни помежду си в това, че 

разумната душа се различава реално от разрушимата, като тя е една по число във 

всички люде, а смъртната е множествена. Основанието за това първо твърдение е, 

че като забелязали Аристотел да утвърждава безусловно възможния интелект като 

несмесен20 и нематериален21, а значи и вечен, и като обърнали натам всичко казано 

от него, както става ясно за грижливо вникващите в книгата “За душата”, 

повярвали, че аргументът на Аристотел е сам по себе си верен, и потвърдили, че 

интелектът е безусловно безсмъртен. Като забелязали по-нататък, че за да 

изпълняват функциите си сетивната и растителната душа по необходимост имат 

нужда от телесен орган, както се вижда ясно от цитираните по-горе места, а този по 

необходимост е телесен и преходен, заключили, че тази душа е безусловно 

смъртна. И тъй като не е възможно една и съща вещ да е безусловно и абсолютно 

смъртна и безсмъртна, те били принудени да приемат, че безсмъртната душа 

реално се различава от смъртната. Темистий22, прочее, се опитва да привлече и 

Платон към това схващане, привеждайки думите на последния в “Тимей”23

                                                
13 Aristoteles, De cael., I 2, 269a1 sq. 

, които 

изглежда ясно да твърдят точно то ва. А пък то ва, че във всички люде има един 

единствен интелект, бил той действуващ, бил той възможен, може да се проясни на 

основата на прословутото твърдение на перипатетиците, че умножаването на 

14 Averroes, In De cael., I 7. 
15 Aristoteles, De gen. animal., II 6, 742a18-21. 
16 Idem, Metaph., X 5, 1055b37-1056a1; X 7, 1057b25. 
17 Averroes, Colliget, II 1. 
18 Idem, In De an., III 5. 
19 Ibidem. 
20 Aristoteles, De an., III 4, 429a18. 24 sq. 
21 Ibidem, 430a2-4. 
22 Themistius, Comm., 6. 
23 Plato, Tim., 69ce. 
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индивидите в един и същ вид може да стане единствено чрез количествено 

определена материя, както пише в седма24 и дванадесета книга на “Метафизика”25 

и във втора на “За душата”.26

 

 Как да бъдат преодолени съмненията относно този 

начин, ще стане ясно, ако се вгледаме внимателно в техните и на привържениците 

им книги. Защото тук възнамеряваме да сме кратки и да предадем само 

необходимото. 

 

Четвърта глава,  

в която се опровергава споменатото мнение на Авероес 

 

 Макар в наше време това мнение да е общосподелено и почти всички да 

смятат за сигурно, че то е именно Аристотеловото, на мен все пак ми изглежда, че 

то не само е напълно невярно, ами е и лишено от смисъл, чудовищно е и е напълно 

чуждо на Аристотел. Нещо повече, аз смятам, че Аристотел никога не е 

изобретявал, камо ли пък да е вярвал в такава безсмислица. 

 Относно погрешността му нямам намерение да привеждам нищо ново, ами 

само ще отпратя читателя към написаното от свети Тома от Аквино, славата на 

латиняните, в книгата му “Против единството на интелекта”27, в първата част на 

“Сумата”28, във втората книга на “Против езичниците”29, в “Дискусионни въпроси 

за душата”30

                                                
24 Aristoteles, Metaph., VII 8, 1034a7 sq. 

 и на много други места. Защото той се нахвърля толкова бляскаво, 

толкова проницателно срещу въпросното мнение, че според мен нищо не е 

пренебрегнато и никой отговор, който някой би дал в защита на Авероес, не е 

останал неопроверган. Той опровергава, разбива и унищожава цялото схващане, 

като не оставя на авероистите никакъв изход освен да клеветят и злословят срещу 

божествения и пресвети мъж. 

25 Ibidem, XII 2, 1069b30; XII 8, 1074a33-35. 
26 Idem, De an., II 2, 414a25-27. 
27 Thomas Aquinas, De unit. intell., IV 86 – 98. 
28 Idem, S. th., I 75, 6; I 79, 5. 
29 Idem, S. c. g., II 73 – 81. 
30 Idem, Quaest. diput. de an., 3 – 5. 
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 Що се отнася до второто, реших да приведа съвсем малко, ала изглеждащи 

ми напълно убедителни аргументи, доказващи, че това твърдение е чуждо на 

Аристотел и представлява по-скоро чудовищна измислица на Авероес. Първо, 

разумната душа или извършва някакво действие, изцяло независимо от тялото като 

носител и обект, или не извършва такова. Второто не е възможно, понеже то 

противоречи и на схващането на самия Авероес, и на разума. На него самия, 

понеже в края на дванадесетия си коментар към първа книга на “За душата”31

 Само че това очевидно не е съзвучно с възгледа на Аристотел, тъй като в 

края на споменатата дванадесета глава от първа книга на “За душата”

 той 

твърди: “Аристотел няма предвид това, което се получава при повърхностен 

прочит на думите му, а именно, че мисленето е непременно обвързано с 

въображението; защото в такъв случай материалният интелект би бил възникващ и 

погиващ, както го схваща Александър.” Оттук става ясно, че според Авероес 

интелектът извършва някакво действие, напълно независимо от тялото. Това се 

подкрепя със следния аргумент: тъй като интелектът не е форма, чието битие се 

основава на някакъв носител, той по самото си битие не е зависим от този 

последния, а значи и действието му не зависи от него, доколкото действието следва 

битието. 

32 той 

отбелязва, че мисленето или е представа, или не може да е без представа. И 

въпреки че това е казано само условно, в тридесет и девета глава от трета книга на 

“За душата”33

 Не виждам какво може да се отговори на това, освен че аргументът се 

отнася за човешкото мислене и за това, в какъв смисъл човек може да бъде назован 

мислещ заради интелекта си. Защото така се потвърждава, че мисленето винаги се 

нуждае от представата. По отношение на начеващото и все още непостигнатото 

пълно познание това е очевидно, ала истинността му се запазва и по отношение на 

 отново потвърждава, че мисленето не е възможно без представата, 

нещо, което потвърждава и опитът. Така че според Аристотел човешкият интелект 

никога не извършва действие, изцяло независимо от тялото, което противоречи на 

застъпваното тук мнение. 

                                                
31 Averroes, In De an., I 12. 
32 Aristoteles, De an., I 1, 403a8-10; Averroes, In De an., I 12. 
33 Ibidem, III 7, 431a16 sq.; Averroes, In De an., III 30. 
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вечно притежаваното или напълно придобитото познание, понеже според самия 

Авероес възможният интелект е разположен да приеме като форма действения 

интелект посредством предразположенията за съзерцание, които, за да се съхранят, 

зависят от сетивната способност, както самият той отбелязва в тридесет и деветия 

коментар към трета книга на “За душата”.34

 Макар това да е едно твърде проницателно изказване, от него няма никаква 

полза, тъй като според общото определение душата е действителността на едно 

естествено, органично и т.н. тяло. Следователно разумната душа е 

действителността на естественото и органично тяло.

 Ако обаче интелектът бъде взет сам по 

себе си, той в никакъв случй не зависи от представата. 

35

  На това може да се възрази, че при душата е същото, както и при останалите 

чисти духовни същности (intelligentiae). Защото самият Коментатор в 

деветнадесетия коментар към трета книга на “За душата”

 И щом по самото си битие 

интелектът е действителността на естественото и органично тяло, той и във всяко 

свое действие ще зависи от органа или като носител, или като обект. Следователно 

той никога няма да е напълно свободен от органа. 

36 я полага като последна 

сред интелигенциите. Само че останалите могат да бъдат разглеждани по два 

начина: от една страна, сами по себе си, а не като придаващи действителност на 

небесните тела; по този начин те не са души и извършват напълно независещи от 

тялото действия, като мислене и желание; от друга страна те могат да бъдат 

разглеждани като придаващи действителност на небесните тела; по този начин те 

подобава да са души и към тях е приложимо определението за душата. Така те са 

действителността на естественото органично тяло, макар в случая това определение 

да е твърде двусмислено, както признава и самият Коментатор в петия коментар 

към трета книга на “За душата”.37 Наистина, по думите на Аристотел в осма книга 

на “Физика”38, във втора книга на “За небето”39

                                                
34 Averroes, In De an., III 39. 

 и в дванадесета книга на 

35 Aristoteles, De an., II 1, 412b4-6. 
36 Averroes, In De an., III 19. 
37 Ibidem, III 5. 
38 Aristoteles, Phys., VIII 6, 259b1-3; 260a1-10. 
39 Idem, De cael., II 12, 292a20 sq. 
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“Метафизика”40 небесните тела са живи същества, макар и в някакъв по-особен 

смисъл, както отбелязва и самият Коментатор в книгата "За субстанцията на 

небесната сфера”.41 Ето защо и разумната душа може да бъде разглеждана по два 

начина. Първо, като най-низша от интелигенциите, а не като отнесена към 

собствената си сфера, сиреч човека; в този смисъл тя ни най-малко не зависи от 

тялото нито по битие, нито в действието си; и като такава тя не е действителността 

на естественото и органично тяло. От друга страна тя може да се разглежда като 

отнесена към собствената си сфера и в този смисъл като действителността на 

естественото и органично тяло; като такава тя не е отделена от тялото нито по  

битие, нито в действието си. Именно като форма на човека при действията си тя 

винаги се нуждае от представата, само че не безусловно, както беше казано по-

горе. По този начин може да бъде разрешен старият проблем, защо 

натурфилософът се занимава с разумната душа, след като в първа глава от първа 

книга на “За частите на живите същества”42

 В действителност обаче този отговор очевидно е неудовлетворителен в 

много отношения: най-напред, понеже ако за човешката душа следваше да се съди 

по същия начин, както и за останалите чисти духовни същности, то Аристотел, 

разглеждайки в дванадесета книга на “Метафизика”

 е казано, че не е негова работа да се 

захваща с нея, тъй като тя е движеща, а не движена, и всичко останало, което е 

изредено там. Проблемът е разрешим според мен, доколкото именно като душа тя е 

предмет на разглеждане от натурфилософа; в това отношение той се занимава дори 

с интелигенциите; доколкото обаче човешката душа е интелект, тя е предмет на 

метафизиката, както прочее и останалите висши интелекти. 

43

 Освен това, ако за човешкия интелект трябваше да се съди по същия начин, 

както и за интелигенциите, то защо Аристотел в двадесет и шеста глава от втора 

книга на “Физика”

 интелигенциите, би трябвало 

да се занимава и с човешката душа; което обаче той не прави. 

44

                                                
40 Idem, Mataph., XII 7, 1072b27-30. 

 полага като граница на естественонаучното изследване 

човешката душа? Понеже ако Аристотел я мисли тук от гледна точка на това, “че тя 

41 Averroes, De subst. orbis, 1. 
42 Aristoteles, De part. animal., I 1, 641a32-b12. 
43 Idem, Metaph., XII 8, 1073a14-1074b14. 
44 Averroes, in Phys., II 26. 
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е” (quia est), казаното не е вярно. Защото натурфилософът доказва съществуването 

на Бога и на интелигенциите, и самият Коментатор потвърждава във втория 

коментар към първа книга на “За душата”45 и в тридесет и шестия коментар към 

дванадесета книга на “Метафизика”46, че теологът заимствува тези доказателства 

от натурфилософа. Ако пък става дума за това, “какво тя е” (quid est), то съгласно 

вече дадения отговор е напълно очевидно, че този въпрос не се отнася към 

натурфилософа, тъй като в този смисъл душата е движеща, а не движена, което – 

съгласно самия отговор – е искал да каже и Аристотел в цитираната глава от първа 

книга на “За частите на живите същества”.47

 По-нататък е смешно да се твърди, че разумната душа, бидейки по число 

една способност, ще мисли по два начина, сиреч и като зависима, и като 

независима от тялото. Защото в такъв случай тя би имала двойно битие. Наистина, 

интелигенцията, която е интелект и душа и за да мисли няма нужда от тяло, все пак 

се нуждае от него за да придава движение. Само че движението по място и 

мисленето са твърде различни помежду си действия. В душата, напротив, се 

полагат два вида мислене, едното от които зависи от тялото, а другото е безусловно 

откъснато от него. Което не е съзвучно с разума, понеже едно и също действия 

спрямо едно и също нещо може да се осъществи само по един начин. 

 

 Освен това излишно, а и невероятно изглежда едно и също по число нещо да 

извършва едновременно почти безброй много действия спрямо един и същ обект. 

Ала тъкмо това следва от горното мнение: понеже въпросният интелект мисли 

вечно Бога и същевременно притежава толкова нови мисли за Бога, колкото са 

мислещите Бога човеци. А това очевидно е чиста измислица, както е видно от 

много неща. Напротив, когато интелигенцията мисли без тялото, ала не придава 

движение по място без тяло, от това не следва никакво противоречие, тъй като 

мисленето и движението по място са действия напълно различни по рода си 

(първото остава в самото мислещо, а второто прехожда към друго), докато при 

разумната душа е точно обратното. Защото и двете й действия са мислене, а значи 

и двете са й вътрешноприсъщи. 

                                                
45 Idem, In De an., I 2. 
46 Idem, In Metaph., VI 2. 
47 Aristoteles, De part. animal., I I 1, 641a32-b12. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Пиетро Помпонаци 
Трактат за безсмъртието на душата 

12 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

 Второто съображение по основната тема е следното: Щом според Аристотел 

разумната душа е наистина нематериална, както си представя нещата 

Коментаторът, доколкото това не е известно от само себе си, ами е даже твърде 

съмнително, то следва да бъде доказано по очевиден начин. За да заключи за 

неотделимостта й от тялото за Аристотел е достатъчно да каже, че тя е органична 

сила или, ако не е органична, най-малкото не е в състояние да действува без 

наличието на телесен обект. В дванадесета глава от първа книга на „За душата“48 

той отбелязва, че интелектът, независимо дали е представа или не може да бъде без 

представата, не бива да бъде отделян от тялото. А тъй като отделимостта е 

противоположното на неотделимостта и тъй като дизюнктивното утвърдително 

изказване е противоположно на копулативното, образувано от противоположни 

части, то ако за неотделимостта е достатъчна алтернативата – или да бъде в органа 

като в носител, или да зависи от него като обект, за отделимостта се искат и двете – 

да не зависи от органа нито като носител, нито като обект, поне в някое свое 

действие. А щом въпросът е тъкмо в това, как Авероес ще докаже, че душата е 

безсмъртна, още повече че според Аристотел49

 На това може да се възрази, че аргументът от трета книга на “За душата”

 този, който мисли, тр ябва да има 

пред себе си някаква представа, нещо, което всеки човек знае от собствен опит?    
50

 Само че това, както изглежда, не е основателно възражение, тъй като 

въпросният Аристотелов аргумент предпоставя, че интелектът бива задвижван от 

тялото, тъй като според него мисленето е същото като сетивното възприемане, а 

възможният интелект е пасивна способност

 

просто доказва нематериалността на душата чрез това, дето тя приема всички 

материални форми. Оттук след това може да се заключи с очевидност, че тя 

извършва напълно независимо действие, тъй като действието следва битието. 

51; като по-надолу се казва, че това, 

което го задвижва, е представата.52

                                                
48 Idem, De an., I 1, 403a8-10; Averroes, In De an., I 12. 

 Ала това, което има нужда от представа, е – 

съгласно казаното – неотделимо от материята. Така въпросният аргумент доказва 

по-скоро, че душата е материална, нежели че тя е нематериална. 

49 Ibidem, I 1, 403a8-10. 
50 Ibidem, III 7, 431a14-16. b2-6. 
51 Ibidem, III 4, 429a13-15. 
52 Ibidem, III 4, 431a14-16. b2-6. 
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 На това може да се възрази, че интелектът е безусловно нематериален, 

доколкото няма нужда от орган като свой носител – един аргумент, приведен от 

Аристотел непосредствено след гореспоменатия.53

 Но и това не помага, тъй като това условие или е достатъчно, или се иска и 

друго, именно интелектът да не бъде задвижван от тялото. Ако са нужни и двете, 

валиден е предходният аргумент; ако е достатъчно само първото, с това се оспорва 

мнението на Аристотел, според когото се искат и двете. 

 

 На това може би може да се възрази още, че в действителност се изисква 

само едното. Защото от това, че дадено нещо не се нуждае от тялото като носител, 

може да се заключи, че въпросното нещо е нематериална способност, както и 

обратното. А доколкото освен че е нематериално, то и извършва някакво напълно 

независимо от тялото действие – понеже щом е нематериално, то извършва такова 

действие, както и обратното –, и доколкото все пак се случва освен това 

независимо от обекта да извършва и зависимо действие, то за да не би някой да си 

помисли, че щом извършва някакво зависимо действие, то и всички негови 

действия са такива, Аристотел добавя: “ако мисленето не може да се осъществи без 

представата”, така че представата да е нужна при всяко действие, поради което и 

интелектът да се окаже без всяко съмнение неотделим. 

 Това твърдение е обаче очевидно неудържимо. Първо, защото ако едното 

условие е достатъчно за заключението, Аристотел напразно е добавил и другото, 

нещо, което не бива да се приписва на толкова велик философ. 

 Второ, защото ако от положението, че интелектът се нуждае от представата 

във всяко свое действие, се заключи, че той е неотделим, това може да е така 

единствено ако се приеме, че той е органичен, имам предвид органичен като 

носител. Защото според това, което беше предпоставено, органичното като носител 

и материалната познавателна способност са взаимозаменими; поради което такива 

са и неорганичното като носител и нематериалното. Така че когато казваме: 

“винаги се нуждае от тялото като обект”, това е равностойно на: “нуждае се от 

тялото като носител”; а значи и думите “мисленето не може да се осъществи без 

представата” не казват всъщност нищо ново. Понеже изразите “е представа” и 

                                                
53 Ibidem, III 4, 431b12-17. 
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“никога не е без представата” са безусловно взаимозаменими и едното пояснява 

другото. Това е все едно да се каже: “Ако Сократ не е човек и не е разумно живо 

същество, той не подлежи на обучение.” Колко смешно и несъответно на величието 

на Аристотел е подобно изказване, оставям да преценят други. 

 По-нататък, когато дадено положение има две причини за истинността си, 

то бъде ли отстранена едната, а другата да остане, остава и истинността на 

положението, което е известно само по себе си, тъй като за истинността на едно 

дизюнктивно положение е достатъчно едната негова част да е вярна. Но 

неотделимостта на интелекта от материята се доказва с това, че той е представа или 

не е без представата, както е видно от първата книга на “За душата”.54

 Освен това всеки път, когато на дадено нещо се приписват дизюнктивно два 

начина на съществуване, то може да бъде отделено все едно от единия или от 

другия, и да остане то самото. Например неблагородността може да се изрази и в 

скъперничеството, и в прахосничеството; поради което можеш са срещнеш както 

неблагороден скъперник, който не е прахосник, така и неблагороден прахосник, 

който не е скъперник. Защото ако тези две определения не можеха да се отделят, не 

би имало изобщо два вида неблагородност, ами те или биха съвпадали един с друг, 

или биха се отнасяли непременно копулативно, а не дизюнктивно към 

неблагородството. Защото ако неблагороден е само този, който едновременно е 

прахосник и скъперник, няма да имаме право да свързваме неблагородството било 

с прахосничеството, било със скъперничеството, ами прахосничеството и 

скъперничеството именно в свързаността си ще конституират неблагородството. Та 

ако, за да е неотделима душата, е достатъчно тя да е представа или да не е без 

 Та 

отстраним ли това, че той е представа, материалността му пак ще бъде доказана 

като истинна, доколкото той не е без представата. Според твърдението на Авероес 

обаче това не е вярно, тъй като за него е невъзможно интелектът да е неотделим и 

да не е представа, понеже той схваща тези две положения като взаимозаменими. 

Следователно възгледът, според който ограничното като носител и материалното 

са взаимозаменими, също както такива са и неорганичното като носител и 

нематериалното, е погрешен. 

                                                
54 Ibidem, I 1, 403a8 sq. 
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представа, то ще излезе, че тя е неотделима или без оглед на което и да е от тези 

две условия, или най-малкото че е неотделима в точно определен смисъл. Ако е 

първото, то ще се окаже, че интелектът не е без представа, ала все пак не е 

представа, и че той следователно винаги се нуждае от тялото като обект, но не и 

като  носител; което е противно на твърдяното от нашия опонент. Ако пък се 

приеме второто, а именно, че душата е неотделима в точно определен смисъл, а не 

без оглед на което и да е условие, то доколкото е невъзможно тя да се нуждае от 

някакво тяло като носител, но не и като обект, ще излезе, че душата се нуждае от 

тялото като обект, но не и като носител. Сиреч пак същото като преди. 

 Сетне, съгласно мнението на Авероес интелектът осъществява някакво 

напълно независимо от тялото действие. Тъй като това е съмнително, то трябва да 

бъде потвърдено по някакъв начин; и няма защо да се измисля нещо друго, което е 

в състояние да го потвърди, освен това, че самият интелект е нематериален. Но тъй 

като и това е не по-малко съмнително, то на свой ред също се нуждае от 

доказателство. Та поради това и се пита, дали има опосредяващо доказателство за 

това, че той не зависи от тялото нито като носител, нито като обект, или пък не 

зависи от него единствено като носител. Първото не може да се отстоява, тъй като 

това би било порочен кръг в доказателството (petitio principii), доколкото в 

желанието си да докажем, че в някое свое действие интелектът не зависи от тялото, 

ние предпоставяме, че той е нематериален, а за да докажем, че е нематериален, 

приемаме, че в някое свое действие той не зависи от тялото; пък и не може да има 

такова опосредяващо доказателство, според което интелектът не зависи от тялото 

като от свой обект. Защото първото доказателство от трета книга на “За душата”55 

гласи, че интелектът е нематериален, доколкото приема всички материални форми. 

А тъй като такова приемане представлява претърпяване на въздействие, както казва 

на същото това място Аристотел56

                                                
55 Ibdem, III 4, 429a13-29. 

, то интелектът трябва да бъде задвижван от 

телесната вещ и така ще се нуждае от тялото като обект. Второто доказателство пък 

гласи, че умопостигаемият вид бива приеман не в органа, ами в интелекта; от което 

следва същото като преди, тъй като приемането е претърпяване на въздействие. 

56 Ibidem, III 4, 429a13-15. 
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 Та значи трябва да приемем другото, а именно опосредяващото 

доказателство, според което интелектът се нуждае от тялото не като носител, ами 

като обект. Само че ако е така, то защо в предговора към “За душата”57 Аристотел 

обръща внимание на читателя относно следното: “Най-напред трябва да проумеем 

неговите действия”, и добавя58

 Това нашият противник потвърждава по следния начин: Все едно е дали ще 

кажем, че нещо не се нуждае от тялото като носител и че то е материална сила; а 

също взаимозаменими са и противоположните твърдения, а именно, че то не се 

нуждае от тялото като носител и че е нематериална сила. Защото според първа 

книга на “Втора аналитика”

: “защото ако мисленето е нещо като представянето 

или не може да е без представа, то душата не може да бъде отделена”? Защото за да 

заключим относно противоположната на неотделимостта отделимост е необходимо 

да приемем едновременно, че интелектът не е представа и в някое свое действие не 

зависи от представата; а значи че той поне в някои свои действия не зависи от 

тялото нито като носител, нито като обект; което е точно противоположното на 

първоначалното допускане. 

59

                                                
57 Ibidem, I 1, 403a3-7. 

 утвърждението е причина за утвърждение, а 

отрицанието – за отрицание. Защо в такъв случай Аристотел, желаейки да докаже 

материалността на душата, прибавя към “представа” “да не е без представа”? Тук 

той греши, подставяйки погрешно като причина нещо, което не е причина, докато 

истинската причина за материалността е нуждата от тялото като носител. Това 

същото се потвърждава и от следното съвършено очевидно доказателство: За да 

бъде дадено нещо нематериално, освен да не се нуждае от тялото като носител, то 

или непременно трябва да не се нуждае от него и като обект при осъществяването 

на определени свои действия, или това не е необходимо. Второто не може да бъде, 

тъй като ние вече признахме, че да не се нуждаеш от тялото като носител и да не се 

нуждаеш от него като обект при осъществяването на определено действие е едно и 

също. Така че приемем ли едното, длъжни сме да приемем и другото. Остава, 

следователно, нематериалността да изисква съвместно и двете условия. Ето защо, 

доколкото материалността е противоположна на нематериалността, за да бъде 

58 Ibidem, I 1, 403a8 sq. 
59 Idem, Anal. post., I 13, 78b20 sq. 
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дадено нещо материално е достатъчно то да се нуждае от тялото било като носител, 

било като обект. Тези условия или могат да бъдат откъснати едно от др уго, но  в 

такъв случай те, разбира се, няма да са взаимозаменими, което обаче противоречи 

на първоначалното допускане; или не могат да бъдат откъснати едно от друго, но в 

такъв случай те няма как да бъдат изказани дизюнктивно. Което обаче прави 

Аристотел. Крайният извод от всичко това е очевиден: истинността на 

дизюнктивното изказване се проверява като двете му части се разглеждат 

алтернативно, а не съвкупно. Защото Аристотел в десета книга на “Метафизика”60, 

Коментаторът в петдесет и шестия коментар към трета книга на “За небето”61 и 

Боеций в книгата си “За хипотетическия силогизъм”62

 Освен това е за чудене, дето Аристотел, приемайки, че интелектът понякога 

мисли без представа, все пак повтаря под път и над път, че няма мислене без 

представа. Той наистина не е трябвало да се произнася толкова категорично. 

 наричат безсмислени и 

смехотворни въпросителните и дизюнктивните изказвания, в които се проверява 

истинността на всяка тяхна част. При това в такъв случай на копулативното 

утвърждаващо изказване би противостояло не дизюнктивно, ами пак копулативно, 

състоящо се от противоположни части. Което е очевидно невярно. Ето защо, ако не 

се заблуждавам, Коментаторът, свети Тома и всички останали, според които 

Аристотел наистина смятал човешкия интелект за безсмъртен, са твърде далеч от 

истината. 

 Третото относно основния въпрос е следното: според Коментатора 

човешкото щастие следва да бъде мислено като състоящо се в свързването на 

действуващия интелект с възможния, както той открито заявява в тридесет и 

шестия коментар към трета книга на “За душата”.63

                                                
60 Idem, Metaph., X 5, 1056a1; Averroes, In Metaph., X 17. 

 Не е трудно да се види, че това 

е лишено от смисъл и по никакъв начин не е съзвучно с мнението на Аристотел. 

Лишено от смисъл е, тъй като – ако се вярва на историята – до ден днешен не може 

да бъде открит такъв щастливец. Така излиза, че човешката цел е подвеждаща, след 

като никой не я е достигнал и даже изобщо не може да бъде достигната, понеже 

61 Averroes, In De cael., III 56. 
62 Boethius, De hypothet. syllog., I 6, 3-4; III 10, 7.  
63 Averroes, In De an., III 36.  
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човек не разполага със средствата да достигне до нея. Защото е невъзможно човек 

да знае всичко, както споменава Платон в десета книга на “Държавата”64, или поне 

всичко умопостигаемо; пък и никоя наука до ден днешен не е овладяна напълно, 

както показва опитът ни. А това, че противоречи на Аристотел, е очевидно, тъй 

като в “Етика”65 той, определяйки крайната цел за човека като такъв, я свързва със 

състоянието на мъдрост. И никой не бива да казва, че въпросната книга не е било 

завършена, тъй като той явно завършва въпросната книга със заключителни думи и 

продължава казаното в “Политика”.66 Ето защо аз не мога да не се удивлявам 

дълбоко на това, дето Авероес приписва на Аристотел учението за единството на 

интелекта, при условие че последният не говори за нищо такова на никое място; 

пък и в двадесет и шеста глава от втора книга на “Физика”67

 

, където споменава 

човешката душа, я назовава множествена. Това той твърди чак до мястото, където е 

казано: “Всяко нещо е по причина и заради нещата, представляващи обособени в 

материята видове; понеже човек поражда човека от материята, човек и слънцето.” 

Откъдето се вижда ясно, че той има предвид не само една, ами много души. Съвсем 

друго нещо е въпросното свързване, понеже нито има такъв човек, в който то да се 

е осъществило, нито Аристотел е казал нещо в този смисъл. Ето защо според мен 

тук става дума за чиста измислица, която при това противоречи на Аристотел. 

 

Пета глава, 

в която по друг начин се утвърждава реалното различие между интелекта и 

сетивната душа, като обаче се настоява, че броят на интелектите 

съответствува на този на сетивните души 

 

 И тъй, след като отхвърлихме като немислимо първото мнение, нека се 

спрем на второто, за което стана дума и което съвпада с първото в това, че 

интелектът е реално различен от сетивата, понеже на едно и също нещо наистина 

                                                
64 Plato, Rep., X 598cd. 
65 Aristoteles, Eth. Nic., X 7, 1177b19-26. 
66 Ibidem, X 9, 1181b15.24. 
67 Idem, Phys., II 2, 194b11-15; Averroes, In Phys., II 26. 
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не могат да бъдат приписвани противоположни свойства. В друго отношение то е 

обаче различно от него. Понеже то полага определен брой на интелектите, 

съответен на броя на сетивните души. Наистина, Сократ е различен от Платон като 

“този човек” от “онзи човек”, ала “този човек” той е именно благорадение на 

интелекта, както признава и самият Авероес в първия коментар към трета книга на 

“За душата”.68

 Ала и тези, които са съгласни с казаното дотук, се разминават помежду си. 

Защото според едни душата се отнася към човека по-скоро като двигател към 

движеното, нежели като форма към материя.

 Така че интелектът на Сократ е различен от този на Платон. Защото 

ако двамата имаха един и същ интелект, те биха имали и едно и също битие, а също 

биха извършвали едно и също действие; но нима може да се измисли нещо по-

глупаво от това? 

69 Такова очевидно е било мнението на 

Платон, който отбелязва в “Алкивиад”70, че “човекът е душа, ползуваща се от 

тяло”; на което изглежда съзвучно твърдението на Аристотел в девета книга на 

“Етика”71, че “човекът е интелект”. Други72

 

 говорят точно обратното, а именно, че 

душата се отнася към човека като форма към материя, а не само като двигател към 

движеното; и че по-правилно е да назовем човека съставен от душа и тяло, нежели 

да го разглеждаме като душа, ползуваща се от тялото. Останалото, което 

привеждат, няма отношение към нашето начинание. 

 

Шеста глава, 

в която се опровергава споменатото мнение 

 

 Това мнение е опровергано и в двете си разновидности от свети Тома в 

първата част на неговата “Сума”73, както и на още много места74

                                                
68 Averroes, In De an., III 1. 

,  и то, както ми се 

струва, ясно и изчерпателно. Защото ако човекът се състояше не от материя и 

69 Aristoteles, De an., I 2, 404a20-26. 
70 Plato, Alcib. I, 129e. 130c.  
71 Aristoteles, Eth. Nic., IX 4, 1166a22 sq. 
72 Thomas Aquinas, S. th., I 76, 3. 
73 Ibidem, I 76, 1. 
74 Ibidem, I 76, 3. 
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форма, ами от двигател и движено, единството му не би било по-голямо от това на 

вола и талигата. Оттук следват и множество други производни нелепици. 

Полагането пък на множество субстанциални форми в едно и също съставно нещо, 

както прави това втората група мислители, е очевидно чуждо на възгледа на 

Аристотел, както и на мнозина от перипатетиците. Но аз бих желал да приведа два 

аргумента, които, струва ми се, ще покажат, че споменатите по-горе схващания 

стоят твърде далеч както от истината, така и от Аристотел. 

 Най-напред това очевидно противоречи на опита. Наистина аз, пишещият 

тези редове, съм измъчван от много телесни страдания, и това се дължи на 

сетивната душа; и пак аз, страдащият, размишлявам за медицинските причини за 

болестта си, за да се избавя от страданията; а това може да стане единствено чрез 

интелекта. Но ако една е същността, с която усещам, а друга тази, с която мисля, 

как е възможно аз, усещащият, да съм същевременно и този, който мисли? Защото 

в такъв случай би трябвало да кажем, че двама свързани помежду си човека имат 

общи познания; което е смешно. Не е трудно да се забележи, че подобно мнение е 

напълно чуждо на Аристотел. Понеже във втора книга на “За душата”75

 

 той 

разполага растителната душа в сетивната по същия начин, както триъгълникът е в 

четириъгълника; а е очевидно, че триъгълникът не е в четириъгълника като реално 

р азлична от него вещ, ами то ва, което е тр иъгълник във възможност, е 

четириъгълник в действителност. И тъй като според Аристотел сетивната душа се 

отнася към интелекта по същия този начин, то тя не може да е реално различна от 

него. Ето защо смятам, че и първият възглед, този на Авероес, и тези двата не са 

съзвучни на истината и Аристотел. 

  

                                                
75 Aristoteles, De an., II 3, 414b31 sq. 
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Седма глава,  

в която се представя друг възглед, според който смъртното и безсмъртното в 

човека са реално тъждествени, като обаче въпросната същност е безусловно 

безсмъртна, а смъртна само в някакво отношение 

 

 Та тъй като с това решително беше отхвърлено мнението, според което 

разумната и сетивната душа в човека са реално различими, остава те да са 

тъждествени; и въпреки че, както беше казано преди, това може да бъде мислено по 

три начина, само два от тях са разумни. Единият е, че безсмъртното е безусловно 

налично в човека, а смъртното е в него само в някакво отношение; и въпреки че 

това на свой ред е естествено да бъде мислено по два начина, като интелектът или 

се схваща като един по число във всички люде, или като множествен съобразно 

броя на човеците, то доколкото никой не споменава първия начин, ние няма да се 

занимаваме с него и ще се спрем само на втория. 

 Към него са се придържали мнозина преславни мъже, но тъй като, както ми 

се струва, той е представен най-изчерпателно и ясно от свети Тома, аз ще приведа 

именно неговите изказвания, а за да бъдат те проумяни в последователността им, 

ще ги сведа до пет положения: 

 Първо, интелектът и сетивната душа в човека са реално тъждествени.76

 Второ, душата е наистина и безусловно безсмъртна, а е смъртна в някакво 

отношение.

 

77

 Трето, тази душа е наистина формата на човека, а не само двигател.

 
78

 Четвърто, броят на душите съответствува на броя на индивидите.

 
79

 Пето, душата започва да съществува едновременно с тялото, въпреки че 

прихожда в него отвън и е създадена, сиреч не породена, ами именно сътворена, 

единствено от Бог; и тя не престава да съществува със смъртта на тялото, ами и 

след това е вековечно пребиваваща.

 

80

                                                
76 Thomas Aquinas, S. th., I 76, 3. 

 

77 Ibidem, I 75, 6; S.c.g., II 79. 
78 Idem, S. th., I 74, 4. 
79 Ibidem, I 76, 2. 
80 Ibidem, I 75, 6; I 90, 2; I-II 4, 5. 
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 Първото е изцяло очевидно от гореказаното, било защото в един и същ 

носител не може да има много субстанциални форми, било защото очевидно една и 

съща същност възприема сетивно и мисли, било защото у смъртните сетивната 

душа е в интелекта както триъгълникът – в четириъгълника.  

 Второто, което има най-голяма тежест и според което душата е наистина 

безсмъртна, а е смъртна само в някакво отношение, може да бъде пояснено по 

много начини. Най-напред чрез Аристотеловия аргумент от трета книга на “За 

душата”81, съгласно който въпросната душа приема в себе си всички материални 

форми и значи сама не може да бъде материална, тъй като – пояснява на същото 

място Аристотел – приемащото трябва да бъде свободно от природата на 

приеманото. Това положение е споделяно и от Платон в “Тимей”82, пък и – както 

отбелязва Авероес във втората книга на “За душата”83 – се потвърждава и във всяко 

реално и духовно действие. Наистина окото, което приема различните цветове, 

трябва да е безцветно, а същото важи и за останалите сетива. От друга страна, ако 

интелектът е материален, то приетата в него форма би била мислена само във 

възможност и значи или изобщо няма да бъде позната, или ще бъде позната само 

частично. На трето място интелектът би бил органична способност и по този начин 

би се оказал поместен в определен род на съществуващото и би бил отнесен към 

отделен начин на познание, така че или не би познавал всички неща, или не би ги 

познавал по универсален начин. Казаното може да бъде потвърдено и чрез следния 

убедителен пример. Начинът, по който пожелаваме дадено нещо, естествено следва 

от начина, по който го познаваме; интелектът обаче възприема общото, което е 

вечно; поради което и волята би следвало да пожелае вечното. Това е естественото 

желание, понеже всички воли се стремят все към него; а естественото желание не 

може да е напразно, понеже според казаното в първа книга на “За небето”84

                                                
81 Aristoteles, De an., III 4, 429a15 sq. 

 Бог и 

природата не вършат нищо напразно. Което ни убеждава, че интелектът е 

безусловно безсмъртен. Казаното от Аристотел по този въпрос е така ясно, че не се 

82 Plato, Tim., 36e – 37a. 
83 Averroes, In De an., II 71; III 4. 
84 Aristoteles, De cael., I 4, 271a33. 
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нуждае от тълкуване, доколкото в първа, втора и трета книга на “За душата”85 той 

постоянно повтаря, че интелектът е обособен от тялото и не представлява неговата 

действителност; а в частта, където става дума за действуващия интелект86, 

отбелязва, че той е наистина такъв, понеже такъв е възможният, а действуващият 

пр евъзхожда възмо жния. Същото  е потвър дено  в пър ва и втора глава от първа 

книга на “За частите на живите същества”87, както и в трета глава от втора книга на 

“За раждането на живите същества”.88

 Това пък, че въпросната душа е смъртна в някакво отношение, става ясно от 

две неща. Първо от това, че тя е разумна, сетивна и растителна, както се вижда от 

първото положение; а сетивната и растителната, отделени от разумната, са 

разрушими; поради което разумната душа е смъртна не сама по себе си, ами 

понеже съдържа такава степен, която, бъде ли взета отделно, е смъртна. На второ 

място от това, че човешката душа извършва своите сетивни и растителни действия 

единствено посредством някакъв тленен орган. Така че тя е смъртна не в себе си, 

ами поради извършваното от нея действие и използувания орган.    

 

 Третото положение, а именно, че е форма на човека, е ясно от общата 

дефиниция за душата като действителност на естественото и т.н тяло и като 

принципът, посредством който мислим, както ясно се изразява и Аристотел.89

 Четвъртото следва от третото. Наистина, ако разумната душа е формата, 

благодарение на която човекът е човек, ако тя беше една във всички люде, то 

всички те биха били тъждествени и биха вършили едно и също, както показахме 

във възражението си срещу Коментатора. А и в двадесет и шеста глава от втора 

книга на “Физика”

 

90

 Петото, сиреч това, че душата е създадена, се вижда било от казаното в 

двадесет и шеста глава от втора книга на “Физика”

 Аристотел буквално говори за душите в множествено число, 

както посочихме преди малко. 

91

                                                
85 Idem, De an., II 1, 403a11-16; II 2, 413b27 sq.; III 5, 430a17 sq.  

, а именно, че слънцето и 

човекът раждат човек; било от третото положение, а именно, че тя е формата, 

86 Ibidem, III 4, 430a2-4. 
87 Idem, De part. animal., I 1, 641a36-b4. 
88 Idem, De gen. animal., II 3, 736b27-29. 
89 Ibidem, II 3, 736b8-15. 
90 Idem, Phys., II 2, 194b11-15; Averroes, In Phys., II 26. 
91 Ibidem.  
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благодарение на която човекът е човек, при условие, че – както е отбелязано в 

седемнадесета глава от дванадесета книга на “Метафизика”92 – “формата започва 

да съществува едновременно с онова, чиято форма тя е”; било от твър дението в 

трета глава от втора книга на “За раждането на живите същества”93, че единствен 

интелектът прихожда отвън. Това, че въпросното създаване не е пораждане, е ясно 

от факта, че породеното е материално и тленно. А във второто положение вече 

беше доказано, че душата е нематериална и неразрушима. Това пък, че тя е 

единствено от Бога, проличава от обстоятелството, че не е породена, от което 

следва, че трябва да е сътворена. На друго място обаче беше доказано, че Бог е 

единственият, който твори. Същото може да стане ясно и от реченото в трета глава 

от втора книга на “За раждането на живите същества”94, където четем следното: 

“Единствен интелектът е божествен и безсмъртен.” Щом е безсмъртен, той 

очевидно ще пребивава и след смъртта; а такова е мнението и на самия Аристотел, 

който в седемнадесета глава от дванадесета книга на “Метафизика”95

 С което изяснихме това схващане. 

 заявява, че 

няма пречка интелектът да пребивава след смъртта. 

 

 

Осма глава,  

в която се привеждат възможни съмнения относно споменатия възглед 

 

 В себе си аз не изпитвам ни най-малко колебание относно истинността на 

горното схващане, доколкото то е осветено от каноническото Писание, което 

следва да бъде поставено по-горе от всяко разумно доказателство и от всеки 

човешки опит. Това, което все пак ме кара да се съмнявам, е дали въпросните 

положения не надхвърлят границите на естественото по начин, че да предпоставят 

нещо взето на вяра или откровено, и дали те съответствуват на казаното от 

                                                
92 Idem, Metaph., XII 4, 1070a21-24; Averroes, In Metaph., XII 16. 
93 De gen. animal., II 3, 736b27 sq. 
94 Ibidem. 
95 Idem, Metaph., XII 4, 1070a26 sq.; Averroes, In Metaph., XII 7. 
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Аристотел, както прогласява свети Тома.96

 Най-напред това, че подобна същност сама по себе си и наистина е 

безсмъртна, а е смъртна в някакво отношение. Преди всичко защото с аргументите, 

с които се доказва това, е възможно да бъде доказано и противоположното. Понеже 

от това, че тази същност приема всички материални форми, че приетите от нея 

форми са мислими в действителност, че тя не прибягва до телесен орган и че се 

стреми към вечността и към висшите същности се заключава за нейното 

безсмъртие. Но същевременно от това, че като растителна душа тя действува 

материално, че като сетивна не приема всички форми, че се ползува от телесен 

орган, че се стреми към временното и тленното може да се докаже, че наистина и 

безусловно е смъртна. Разбира се, доколкото мисли, тя в някакво отношение трябва 

да е безсмъртна, било защото несвързаният с материята интелект е неразрушим, а 

разрушим е само свързаният с материята, било защото при действията си той не се 

опира на телесен орган; понеже и самият той отбелязва

 Доколкото аз самият ценя твърде високо 

авторитета на един толкова велик учен, при това не само относно божествените 

предмети, ами и относно философията на Аристотел, то не бих дръзнал да твърдя 

нещо противоречащо нему, ами ще изразя мнението си не като твърдение, ами като 

съмнение, с надеждата, че многоучените му последователи ще ми разкрият 

истината. И така, относно първото му твърдение, сиреч че в човека сетивната душа 

и интелектът са реално тъждествени, нямам никакво колебание. Твърде 

проблематични ми изглеждат обаче останалите четири. 

97

 На второ място това, че в същата тази същност има способности, които я 

правят смъртна, и други, които я правят безсмъртна, като много повече са тези, 

които й придават смъртност, нежели другите, придаващи й безсмъртие; а тъй като в 

първа

, че интелектът е такъв 

акцидентално и е материален само в някакво отношение. Така че единият аргумент 

очевидно не е по-силен от другия. 

98 и шеста книга на “Физика”99

                                                
96 Thomas Aquinas, Sent. libri De an., 222, 198 – 223, 220.  

 е казано, че “названието на дадено нещо е 

съобразно преобладаващото в него”, то тя би трябвало да бъде прогласена по-скоро 

97 Idem, In De an., III lect.10. 
98 Aristoteles, Phys., I 4, 187b2-4. 
99 Ibidem, VI 9, 240a23-25. 
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за смъртна, нежели за безсмъртна; и не само да бъде прогласена за такава, ами това 

и действително да е така. 

 Обяснението за казаното е следното. Ако разгледаме броя на способностите 

в човека, ще открием само две, които свидетелствуват за безсмъртието, именно 

интелектът и волята, и безброй много, както сетивни, така и растителни, които 

свидетелствуват за смъртността. 

 Сетне, ако обгледаме обитаемите области, ще установим, че много повече 

хора приличат на зверове, нежели на човеци, и че в самите тези обитаеми области 

съвсем рядко е възможно да бъдат намерени разумни люде. Пък и самите тези 

разумни, ако се вгледаме в тях, би трябвало да бъдат наречени без уговорки 

неразумни, а разумни ги назоваваме единствено в сравнение с другите, които са 

съвсем звероподобни, също както за жените се казва, че няма мъдра сред тях, освен 

в сравнение с останалите, които са съвсем глупави. 

 По-нататък, ако разгледаме самото мислене и най-вече това за боговете – но 

не само за тях, ами и за естествените сетивно възприемаеми неща –, то се оказва 

толкова неясно и безсилно, че по-скоро би следвало да го наречем не познание, ами 

невежество и то в два смисъла, като отсъствие на знание и като разположеност към 

незнание. Прибави към това, колко малко време отделя човек за интелекта и колко 

много за останалите си способности; което показва въпросната същност като 

телесна и разрушима и в някакъв смисъл като сянка на интелекта. Тази е очевидно 

причината сред хиляди люде едва да успееш да намериш едного, посветен и 

отдаден на интелектуални занятия. 

 Тази причина е естествена, щом естествен е резултатът от нея; понеже 

винаги е било така, макар и в различна степен. Причината за това е, повтарям, дето 

човек по природа е по-скоро сетивен, нежели разумен, по-скоро смъртен, нежели 

безсмъртен. Това е видно и от дефиницията, давана от мнозина на човека, в която 

видовото различие е “смъртен”. Та ако разгледаш всичко това, аз твърдя, че по-

съзвучна с истината ще ти се стори противната теза, а не тази на свети Тома. 

 Третото доказателство за същото се отнася до това, дето безсмъртието на 

душата не е известно само по себе си; поради което се пита – също както когато 

говорихме срещу Авероес – на какво доказателство се опира подобно знание. Или 
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на това, че – строго погледнато – в дейността си тя не се нуждае от тялото като  

носител, или пък на нещо допълнително. Първото не може да се поддържа, тъй 

като самият Аристотел го отхвърля в дванадесета глава от първа книга на “За 

душата”.100 Защото за утвърждаване на неотделимостта й е достатъчно едно от 

двете – или дейността на душата да се осъществява в самия й носител, или във 

всяко свое действие тя да има нужда от тялото като обект; поради което и той 

заявява: “ако мисленето е представа или не може да бъде без представата, то не 

може да бъде отделяно от тялото”. Следователно за отделимостта са необходими и 

двете обстоятелства, понеже копулативното утвърдително изказване противостои 

на дизюнктивното, образувани от противостоящи си части. За да имаме правото да 

твърдим, че душата е отделима, следователно, тя би трябвало да не се нуждае от 

тялото нито като носител, нито като обект, най-малко при някое свое действие. 

Само че как е възможно да се знае нещо такова, след като сам Аристотел101

 На четвърто място се аргументира така: Ако човешката душа зависи от 

някой орган при всяко свое действие, тя е неотделима и материална; но тя във 

всяко свое действие зависи от някакъв орган; следователно е материална. Голямата 

предпоставка се вижда от казаното от Аристотел в първа книга на “За душата”

 твърди: 

“Мислещият по необходимост борави с определена представа”, което знаем и от 

собствения си опит, понеже всекиму е известно, че винаги прибягва до някаква 

представа, пък и увреждането на органа го показва? Та всички приведени срещу 

Коментатора аргументи срещу безсмъртието на душата са валидни и срещу това 

мнение, понеже тези два възгледа съвпадат в това отношение, макар от друга 

гледна точка да са различни.  

102: 

“Ако мисленето е представа или не е без представа, то душата не може да е 

отделима.” Малката предпоставка пък е ясна от общото определение за душата, а 

именно: “Тя е действителността на естественото органично тяло”.103

 На това може да бъде възразено, че от гледна точка на интелекта човешката 

душа не е действителността на органичното тяло, тъй като интелектът на всяко 

 

                                                
100 Idem, De an., I 1, 403a8; Averroes, In De an., I 12.  
101 Ibidem, III 7, 431a16 sq. 
102 Ibidem, I 1, 403a8 sq. 
103 Ibidem, II 1, 412b5 sq. 
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тяло е действителност единствено с оглед действията на сетивната и растителната 

част. Ала подобно твър дение е очевидно неудър жимо, на пър во място , защото в 

такъв случай р азумната душа изобщо не би била душа, доколкото тя не би била 

действителността на естественото органично тяло, а това би влязло в противоречие 

както с даденото от Аристотел общо определение на всяка душа, така и с Тома, 

който го изказва еднозначно за всички души. На второ място, защото ако разумната 

душа се нуждаеше от орган, за да възприема сетивно, тя би трябвало да възприема 

сетивно или да е в състояние да го прави през цялото време, когато е душа, а това 

очевидно не е така. Следствието е самоочевидно, тъй като докато е налице 

определението, налице ще са и включените в него неща. На трето място, защото и 

според самия Тома в първата част на “Сумата”104 и втората част на “Против 

езичниците”105

 На това обаче е възможно да се възрази, че разумната душа не трябва 

непременно винаги да зависи действително от органа, въпреки че органът е 

положен в определението за нея; ами е достатъчно тя да е пригодна да се ползува 

от него; също както издигането нагоре е включено в определението за лекото, при 

все че лекото не винаги се движи нагоре, ами е достатъчно да се движи понякога 

или да е в състояние да го стори. 

 интелигенциите не са форми на небесните тела тъкмо поради това, 

че ако бяха такива, те във висша степен биха имали нужда от тяло за мисленето си, 

както и човешката душа; следователно, ако човешката душа се нуждае от 

органично тяло, за да възприема сетивно, това е именно с оглед на мисленето; така 

че за да може изобщо да мисли, тя има нужда от представата. Но ако това е така, тя 

е материална. Следователно разумната душа е материална. 

 Ала този отговор е несъстоятелен в много отношения. Първо, защото ако 

пригодността беше достатъчна, за да бъде определено дадено нещо, би могло да се 

каже, че ето това е човек, без в действителност да е разумно живо същество. 

Защото съгласно въпросния отговор достатъчно е да е такова по пригодност. 

Второ, защото би могло да се каже, че душата, която зависи по пригодност от 

                                                
104 Thomas Aquinas, S. th., I 51, 3. 
105 Idem, S. c. g., II 49. 
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представата, е във всеки случай неотделима и материална, макар и да не зависи 

винаги от нея в действителност. 

 Възможно е и да бъде добавено, че това не е истинско определение, ами 

само някакво описание или пояснение. На второто пък се отвръща, че за 

неотделимостта не е достатъчно душата да зависи от тялото по пригодност, 

понеже, бидейки отделена и нематериална, тя пак е възможно да зависи фактически 

от тялото; а ако винаги зависи действително от тялото така, че никога да не може 

да е без тяло, тя трябва да е материална. 

 Само че никое от тези възражения не е уместно. Първо, защото всички 

признават, че дадените определения се отнасят именно до душата: едното – до 

формалната й причина, другото – до материалната, като чрез едното се доказва и 

другото. 

 Второто възражение също е недостатъчно смислено. Най-напред затова, 

защото ако човешката душа мислеше по два начина, съответно с помощта на 

представата и без представата, то твърде неразумно изглежда допускането, че една 

нематериална субстанция бива задвижвана от материална вещ. Защото ако и 

нематериалното да въздействува върху материалното, обратното въздействие 

съвсем не е очевидно. Тъкмо това е породило у богословите съмнение, как така 

душите могат да бъдат измъчвани с телесен огън. На второ място затова, защото 

ако отделената душа има предразположеността да се съедини със своето тяло, то тя 

или го прави, или не. Ако е първото, то длъжни сме да се върнем към мнението на 

Демокрит, който приемал възкресението, или към това на Питагор, който говори за 

преселването на душите в различни живи същества; сиреч към нещо, което е 

единодушно отхвърлено като заблуждение. Ако пък е второто, то това е противно 

на самия естествен порядък. Защото в осма книга на “Физика”106

                                                
106 Aristoteles, Phys., VIII 1, 252a10-b6; Averroes, In Phys., VIII 15. 

 Аристотел 

опровергава Анаксагор, според когото светът не е съществувал безкрайно дълго 

време, ами има начало. Наистина, природата постъпва или по един, или по много 

начини, като тези много начини непременно са подредени; а няма ред и 

съответствие между крайното и безкрайното; така че, ако душата е свързана с 

тялото в крайно време, а е безкрайно време отделена от него, то това нарушава 
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естествения порядък. На трето място различните начини на съществуване, именно 

като свързана и отделена, както и различните начини на действуване, именно чрез 

и без представата, очевидно говорят за различие по същност. Защото ако се 

откажем от този начин на разсъждение, не ще остане никаква възможност да 

докажем видовото различие между нещата. Така в двадесет и четвърта глава от 

шеста книга на “История на живите същества”107 Аристотел твърди, че мулетата, 

които раждат малките си в Сирия, макар да са дотолкова сходни с нашите, че едва 

ще ги различиш, все пак не са от същия род, понеже начинът им на размножаване е 

различен; а и в цялата книга “За животните” постоянно повтаря, че 

самозараждащите се в тинята и родените от семе живи същества не се причисляват 

към едно и също понятие, както потвърждава и Авероес.108 Същият този Авероес 

отбелязва в края на “За съня и бодърствуването”109

 Не изглежда по-сносно и другото твърдение, а именно, че ако душата е 

винаги свързана с представата, тя ще е материална, понеже ако временната й 

свързаност не премахва нематериалността й, не ще го стори и вечната й свързаност, 

доколкото в първа книга на “Етика”

, че “ако би имало люде, които 

не познават по същия начин, както го правим ние, те не биха били от същия род 

като нас”. 

110

 На това може да бъде възразено, че казаното е вярно за интелигенцията, тъй 

като нейното тяло е вечно, докато човешкият интелект има тленно тяло; така че той 

или не трябва да съществува, щом тялото се разруши (но това противоречи на 

самото твърдение), или, ако все пак съществува, да е бездеен, доколкото, както се 

съгласихме, без представата той не може да мисли и значи няма никаква работа. 

 Философът отбелязва срещу Платон, че 

“времевата продължителност не отстранява вида”. Това се доказва от факта, че 

интелигенцията, която задвижва небесната сфера, винаги зависи от тялото, ала 

въпреки тази си зависимост е нематериална; поради което дори да допуснем, че 

интелектът винаги е свързан с тялото, от това не следва, че той е материален. 

                                                
107 Idem, De hist. animal., VI 24, 577b23-25. 
108 Averroes, In De gen. animal. 
109 Idem, De div. per somnum. 
110 Aristoteles, Eth. Nic., I 4, 1096b3-5. 
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 Само че това възражение не изглежда смислено. Първо, защото очевидно 

нищо подобно не следва; тъй като дор и ако  обособеният интелект да не бива 

задвижван от вече разрушената представа, няма пречка той все пак да бъде 

задвижван от наличните такива, доколкото всички представи са тъждествени по 

понятие, доколкото пространственото отстояние не му пречи, тъй като той не е в 

място, и най-вече доколкото според твърденията на мнозина от най-сериозните 

богослови111 ангелите и отделените души биват задвижвани от по-низши от тях 

неща. Освен това заключението, че когато е обособен, интелектът е бездеен, не 

изглежда неуместно; понеже когато две противоположни свойства са естествено 

присъщи на дадено нещо, няма необходимост те и двете да са налице по всяко 

време; ами това даже е невъзможно, както например сънят и бодърствуването са 

естествено присъщи на живото същество, само че бодърствуването е налице през 

деня, а сънят – през нощта. Затова свързаната с тялото душа мисли, а отделената 

може и да бездействува. Ако се каже, че не е редно тя да действува за съвсем 

кратко време, а да бездействува безкрайно, това възражение унищожава само себе 

си. Защото ако отделената душа мислеше безкрайно дълго време без представа, а 

кратко време мислеше с представа, то далеч по-естествено би било да мисли без 

представа, нежели с такава. Ето защо в определението за душата не подобава да се 

включва следното: „Действителността на естественото органично тяло“112

 Пето, защото тази същност наистина е сетивна и растителна. Така че след 

отделянето си тя или притежава способностите, с които да е в състояние да 

осъществява делата си, или не ги притежава. Ако е второто, то изглежда 

противоестествено тя да е вовеки и изцяло лишена от тях, освен ако не се върнем 

към Демокритовото възкресение или към питагорейските басни; а ако притежава 

въпросните способности, но не и органите, чрез които да осъществява своите 

действия, излиза, че тези способности са напразни, а с това Аристотел не би се 

съгласил в никакъв случай. 

, и т.н.    

                                                
111 Thomas Aquinas, S. th., I 53, 1. 
112 Aristoteles, De an., II 1, 412b5 sq. 
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 На шесто място от казаното от Философа в трета книга на “За душата”, 

главата за действуващия интелект113

 Третото твърдение гласи, че душата е наистина формата на човека, а не само 

двигател. С това съм съгласен, ако се има предвид материалната форма; ако обаче 

става дума за нематериална форма, както сам той настоява

, става ясно, че по-правилно е да говорим за 

душата по изложения по-горе начин, а именно като за нематериална и безсмъртна 

само в някакво отношение. На това място, след като обявява, че и двата интелекта 

са отделени и безсмъртни, той казва: “Този”, сиреч действуващият интелект, 

“съществува наистина, понеже е безсмъртен и винаги мисли, докато другият”, 

сиреч възможният интелект, “не, понеже понякога мисли, а понякога не мисли.” 

Той се разрушава, когато погине нещо в него, тъй като е свързан с материята и 

разруши ли се сетивната част, и той самият се разрушава. Така че той е нещо 

разрушимо, а е неразрушим само в някакво отношение, доколкото именно 

неразрушим е несвързаният с материята интелект. Такива мисли пораждат 

известни съмнения у мен относно второто твърдение. 

114, това не ми изглежда 

самоочевидно. Защото въпросната същност би трябвало да е ето това 

съществуващо само по себе си нещо . Но как в такъв случай тя може да е 

действителността и съвършенството на материята, ако действителността на 

материята не е това, което дадено нещо е, ами е това, благодарение на което то е, 

както се вижда от седма книга на “Метафизика”?115 Ако се каже, че такова е 

своеобразието тъкмо на разумната душа, това звучи твърде подозрително и 

произволно. По този начин и авероистите биха могли да кажат, че разумната душа 

е форма, придаваща битие, а не само действие. А Авероес според тях самите116 

твърди точно противоположното. Освен това би възникнало затруднение и относно 

битието на съставното, което се смята за различно от това на душата: какво е това 

битие и защо се разрушава. Те много говорят по този въпрос, ала признавам, че 

схващам думите им, но не и смисъла. Затова ми се струва, че Платон117

                                                
113 Ibidem, III 5, 430a22 sq. 

, смятайки 

душата за безсмъртна, мъдро е казал, че “човекът е по-скоро душа, ползуваща се от 

114 Thomas Aquinas, In De an., III 7. 
115 Aristoteles, Metaph., VII 7, 1032a17 sq. 
116 Ioannes de Ianduno, Quaest. super De an., III 5, 245-247. 
117 Plato, Alcib. I, 129e-130c. 
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тялото , нежели нещо съставно от душа и тяло , и душата е по-скоро двигател на 

тялото, нежели негова форма, тъй като тя притежава истинно битие и наистина 

съществува, така че е в състояние да облече себе си и да съблече от себе си тялото”. 

При това аз не виждам защо свети Тома да не твърди същото. 

 Четвъртото твърдение беше относно умножението на душите. По този 

въпрос аз изпитвам не по-малко съмнение, тъй като в дванадесета книга на 

“Метафизика”118 Аристотел твърди, че въпросното умножение се дължи на 

материята. Когато някои119 заявяват, че различеността между душите се дължи на 

отнесеността им към различни материи  или на така наречените от самия 

Аристотел принципи на индивидуацията, които могат да бъдат назовани материя, 

то тези твърдения ми изглеждат извъртания и нововъведения, целящи да подкрепят 

тезата им и нямащи нищо общо с възгледа на самия Аристотел. Защото по този 

начин бихме могли да умножим и интелигенциите от един и същ вид, и дори самия 

Бог. Оставям на други да преценят, доколко това е съзвучно с перипатетическото 

схващане; дори ако някои твърдят това за интелигенциите и го отричат за Бога, 

привеждайки нови аргументи в смисъл, че Бог не може да бъде умножен, то все пак 

е сигурно, че Аристотел нито е привеждал, нито е виждал подобни аргументи, а те 

и – знае Бог! – нямат никаква стойност от гледна точка на Аристотеловата 

философия, която се позовава единствено на приведения по-горе довод. Освен това 

водещ принцип в Аристотеловото схващане е този, че светът е вечен и човекът е 

вечен, понеже според втора книга на “Физика”120 “слънцето и човек раждат 

човека”, а значи – съгласно осма книга121

 Не по-малко съмнително изглежда и петото твърдение. Ние ще се съгласим 

с мнението, че разумната душа възниква наново; само че не чрез пораждане, ами 

 – “винаги човек е бил раждан от човека”. 

Така че или трябва да бъде приета актуалната безкрайност, което Аристотел 

постоянно и откровено отрича, или трябва да се прибегне отново до отречените 

като заблуждения питагорейски басни или към смятаното за не по-малко нелепо 

Демокритово възкресение. 

                                                
118 Aristoteles, Metaph., XII 8, 1074a31-38; Averroes, On Metaph., XII 49. 
119 Томистите. 
120 Idem, Phys., II 2, 194b13. 
121 Ibidem, VIII 5, 257b10; II 1, 193b8. 
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чрез сътворяване, а това очевидно не е съзвучно с твърдението на Аристотел, който 

никога не споменава подобно сътворяване; а дори ако беше го споменал, би 

стигнал до погрешен извод, доколкото в осма книга на “Физика”122

 Следващото допълнение, а именно, че душата не погива след смъртта, стои 

в пряко противоречие с мнението на Аристотел. Първо, защото всяко неразрушимо 

нещо е неродено, както е казано в първа книга на “За небето”

, желаейки да 

докаже невъзникналостта на света, го прави единствено позовавайки се на 

истинското пораждане. Ако освен пораждането беше допуснал и сътворяването, 

той би трябвало да докаже, че светът не е възникнал и чрез сътворяване. А не го е 

сторил. Така че без съмнение би сгрешил.     Допълнението, че разумната душа 

е сътворена непосредствено от Бога, също не изглежда да е съзвучно с тезата на 

Аристотел, тъй като според него Бог въздействува върху по-низшите същности 

единствено чрез опосредяващи причини и тъкмо това е същностният ред на нещата 

в света. 

123, където е доказана 

взаимосвързаността между тези неща; а щом разумната душа е призната за 

неразрушима, тя би трябвало да е и неродена, сиреч да няма начало; което е тъкмо 

обратното на първоначалното допускане. На това може да се отговори, като се 

отрече последното следствие, а именно: “следователно не е имала начало”, и се 

уточни: “следователно никога не е имала начало чрез истинско пораждане”. Само 

че това явно противоречи на самия текст, както отбелязах при тълкуването си на 

това място. Защото Аристотел124

                                                
122 Ibidem, VIII 1, 251a8-252b6. 

 заявява буквално: “Неродено наричам онова, 

което винаги е и за което не е вяр но да се каже, че не е било.” Така че, ако 

разумната душа е неродена, както твърди тук Философът, за нея никога не е вярно 

да се каже, че не е била. Наистина, съвършено очевидно е, че той смята за родено 

не само онова, което има истински причини за пораждането си, ами всяко нещо, 

което има начало, както и да е започнало да съществува то; и него счита за 

съотносимо в същата мяра с разрушимото; а по същия начин съотнася нероденото 

и неразрушимото. При това е наистина чудно, че Аристотел привежда толкова 

много и толкова убедителни аргументи за доказване взаимоотносимостта между 

123 Idem, De cael., I 12, 282b5; Averroes, In De cael., I 125. 
124 Ibidem, I 12, 282a27-30. 
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тези неща, като нито веднъж не изключва разумната душа. Защото ако го стореше, 

би дал силен повод за заблуждение. 

 Освен това според Тома душите остават след смъртта, но Аристотел нито 

веднъж не е споменал нещо подобно. Само че на мен ми се струва, недоказуемо, че 

Аристотел, този толкова старателен изследовател на природата, ще прояви такова 

усърдие в “Поетика”, “Реторика” и в много други свои писания, а ще е небрежен по 

отношение на един така важен въпрос. 

 Освен това в първа книга на “Етика”125 Аристотел, както изглежда, не 

приема след смъртта да има щастие, нещо повече, по повод на казаното там, че 

“човек трябва да предпочете смъртта пред извършването на голямо престъпление”, 

свети Тома, сякаш съмнявайки се относно смисъла, в който Аристотел изказва едно 

подобно твърдение, отбелязва в първата си лекция върху трета книга на “Етика”126, 

че Аристотел го е изрекъл, защото славата остава и след смъртта или защото за 

него едно кратковременно добродетелно деяние е за предпочитане пред 

дълготрайното пребиваване в порока. Но нито една от тези причини не би била 

подобаваща, ако свети Тома е смятал, че Аристотел се е придържал към възгледа за 

безсмъртието на душата. Защото това би било очевидно с оглед на едно бъдещо 

състояние. Затова именно свети Тома се чуди, как така Аристотел, за когото след 

смъртта няма нищо, смята за предпочтително човек да умре, нежели да живее зле. 

Защото и самият той заявява в “Тълкуване на апостолския Символ”127

                                                
125 Idem, Eth. Nic., I 11, 1101b5-9. 

 по повод 

възкресението на плътта, че “ако не чакахме възкресението, човек би трябвало по-

скоро да извърши всякакво престъпление, нежели да умре”. По-нататък, както беше 

отбелязано по-горе, за чудене би било Аристотел да не е споменал нищо за 

състоянието след смъртта или да не е обещал да го стори; доколкото това е 

противно на обичая му. Освен това Философът би трябвало или да приеме 

възкресението, или да измисли питагорейските басни, или да допусне 

бездействието на въпросните преблагородни същности; сиреч все неща, които са 

му безкрайно чужди.  

126 Thomas Aquinas, In Eth. Nic., III lect.2. 
127 Idem, In Symbolum Apost., 14. 
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 Всичко казано дотук има за цел не да противоречим на един толкова велик 

философ – защото какво е бълхата пред слона? –, ами да се поучим. Ето защо, и т.н. 

 

 

Девета глава,  

в която се излага пети възглед, съгласно който една и същата същност на 

душата е смъртна и безсмъртна, смъртна безусловно, а безсмъртна – в 

определено отношение, и т.н. 

 

 Доколкото първият възглед, според който в смъртните същества разумната 

душа реално се отличава от сетивната, беше опровергано във всяко едно 

отношение, а вторият, според който разумната и сетивната душа са реално 

тъждествени, като това тъждествено нещо е безусловно безсмъртно, а смъртно в 

някакво отношение, се оказа твърде съмнителен и несъвпадащ с мнението на 

Аристотел, остава да се спрем на последния възглед, който отъждествява сетивната 

душа в човека с разумната и настоява, че същностно и наистина душата е смъртна, 

но е безсмъртна в някакво отношение. 

 За да спазваме някакъв ред, ще се придържаме към петте положения от 

предходната глава. Първото ще приемем безусловно, а именно, че в човека 

разумната и сетивната душа са реално тъждествени. 

 С второто обаче няма да се съгласим, тъй като според нас душата наистина 

и безусловно е смъртна, а в някакво отношение и не в собствения смисъл на думата 

е безсмъртна. За да стане ясно това, трябва да се знае и добре да се помни, че всяко 

познание в някакъв смисъл се отвлича от материята, тъй като по думите на 

Коментатора в петия коментар от трета книга на “За душата”128 материята 

възпрепятствува познанието – и това може да бъде забелязано особено при 

сетивата, които познават не с оглед на реалните качества, ами с оглед на понятията 

им (intentiones); поради което във втора книга на „За душата“129

                                                
128 Averroes, In De an., III 5. 

 е казано, че всяко 

сетиво възприема видовете без материя. 

129 Aristoteles, De an., II 12, 424a17-19. 
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 Съобразно трите начина на отделяне от материята във вселената са налице 

три начина на познание. Наистина, има напълно отделени от материята същности; 

така че за познанието си те нямат нужда от тяло нито като носител, нито като 

обект. Защото тяхното познание не се приема в тяло, тъй като те самите не са в 

тяло, нито пък бива задвижвано от тяло, доколкото те придават движение, а не 

биват задвижвани. Това са обособените субстанции, които наричаме интелекти или 

интелигенции и в които няма нито прехождане, нито съчетаване, нито изобщо 

приемане на каквото и да е движение. 

 Други познават не посредством сетивните качества, ами посредством 

техните видове, така че в някакъв смисъл надяват одеждите на нематериалността и 

биват наричани нематериални и духовни; но тъй като са най-низшите в рода на 

познаващите същности и са твърде материални, в действията си имат нужда от 

тялото както като носител, така и като обект; понеже такива познания биват 

приемани в някой орган, поради което представят единствено отделните предмети 

и биват задвижвани от телесна вещ. Такива са всички сетивни сили, при все че 

едни от тях са повече, а други по-малко духовни, както отбелязва Коментаторът в 

шестия коментар към трета книга на „За душата“130 и в собствената си книга „За 

сетивата и сетивно възприемаемото“.131

 Доколкото природата следва определен ред, както е казано в осма книга на 

„Физика“

 

132

                                                
130 Averroes, In De an., III 6. 

, между двете крайности, именно между същностите, които нямат 

нужда от тялото нито като носител, нито като  обект, и тези, които се нуждаят от 

него и като носител, и като обект, има нещо средно, което не е нито изцяло 

отвлечено от матер ията, нито е изцяло пото пено в нея. А тъй като очевидно е 

невъзможно нещо да се нуждае от тялото като носител, а да не се нуждае от него 

като обект, остава това средното да има нужда от тялото не като носител, ами като 

обект. Такъв именно е човешкият интелект, който почти всички древни и 

съвременни философи поместват по средата между отвлечените и неотвлечените 

същности, именно между интелигенциите и сетивната степен, по-долу от 

интелигенциите и по-горе от сетивата. Затова и в Псалома, 8:6, е речено: „Понизил 

131 Idem, De sens. et sensib.; In De an., III 6. 
132 Aristoteles, Phys., III 1, 252a11 sq. 
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си го с малко нещо спроти Ангелите“; и малко по-нататък: „Поставил си го 

владетел над делата на Твоите ръце: овци и волове“, и т.н. Този е начинът на 

познание, за който Аристотел заявява в първа книга на „За душата“133: „Ако 

мисленето е или представяне, или не е без представа, то не може да е без тялото.“ А 

тъй като в трета книга на „За душата“134 е заявил, че мисленето не е представяне, 

понеже не се осъществява чрез телесен орган, но че то и не може да се осъществи 

без представа, понеже пак в същата книга135

 Според Аристотел

 е казано, че „душата никога не мисли 

без представа“, излиза, че човешката душа се нуждае от телесния орган не като 

носител, ами като обект. 
136 и Платон137 обаче за всяка от тези степени на познание 

има съответна душа. Най-малкото според Аристотел138 всяко познаващо е 

действителност на естественото органично тяло, само че по различни начини. 

Наистина, интелигенциите именно в качеството си на интелигенции не са 

действителността на някакво тяло, понеже когато мислят и желаят, те по никакъв 

начин не се нуждаят от тяло. Ала като придаващи действителност и задвижващи 

небесните тела те са души и са действителността на естественото органично тяло. 

Защото според втора книга на „За небето“139 звездата е небесен орган, а в 

дванадесета книга на „Метафизика“140

                                                
133 Idem, De an., I 1, 403a8 sq.; Averroes, In De an., I 12. 

 е казано, че „всяка небесна орбита 

съществува заради някоя звезда“. Така че интелигенциите придават действителност 

на естествено органично тяло и в този смисъл имат нужда от тялото като обект. Но 

придавайки действителност и задвижвайки тялото, те не приемат нищо от него, ами 

само му дават нещо. На свой ред сетивната душа е безусловно действителността на 

естественото органично тяло, понеже има нужда от тялото и като носител, 

доколкото е в състояние да върши службата си единствено в даден орган и 

същевременно има нужда от тялото като обект. Намиращият се по средата човешки 

134 Ibidem, III 3, 427b14-16. 
135 Ibidem, III 7, 431a 14 sq.; Averroes, In De an., III 30. – cf. ibidem, III 8, 432a13 sq.; Averroes, In De 
an., III 39. 
136 Ibidem, II 3, 414a29-32. 
137 Plato, Rep., VI 508d. 
138 Aristoteles, De an., II 2, 412b5 sq. 
139 Idem, De cael., II 12, 293a6-8. 
140 Idem, Metaphys., XII 8, 1074a1-4; Averroes, In Metaph., XII 47. 
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интелект в никое свое действие не е напълно отделен от тялото, но и не е потопен 

изцяло в него; поради което има нужда от тялото не като носител, ами като обект. 

Така по средата между отвлечените и неотвлечените същности трябва да бъде 

поместена действителността на органичното тяло. Понеже интелигенциите са души 

не като интелигенции, доколкото като такива те по никой начин не зависят от 

тялото, ами като задвижващи небесните тела. А човешкият интелект е 

действителността на органичното тяло във всяко свое действие, понеже винаги 

зависи от тялото като обект. 

 Между интелигенцията и човешкия интелект има разлика и с оглед 

зависимостта им от органа, тъй като човешкият интелект приема нещо и се 

усъвършенствува чрез телесния обект, доколкото бива задвижван от него, докато 

интелигенцията не приема нищо от небесното тяло, ами само му предоставя нещо. 

В зависимостта си от тялото човешкият интелект се отличава и от сетивната 

способност, доколкото тя зависи от него и като носител, и като обект, докато той 

зависи от тялото единствено като обект. Така човешкият интелект, намирайки се по 

средата между материалните и нематериалните същности, представлява 

действителността на органичното тяло. 

 Ето защо небесните тела, човеците и животните не са одушевени по един и 

същ начин, тъй като , както е видно, душите им не са по един и същ начин 

действителност на естественото органично тяло. Затова в парафразата си към „За 

душата“141 Александър твърди, че интелигенцията основателно е наричана „душа 

на небето“, а самото небе – „живо същество“. С него изглежда да е съгласен и 

Авероес в съчинението си „За субстанцията на небосвода“.142

 При това не бива да си въобразяваме, че според Аристотел въпросният 

начин на мислене, именно да бъде задвижван от обекта и без да се нуждае от 

телесен носител, е само акцидентално присъщ на човешкия интелект; било защото 

 Впрочем „живи 

същества“ се наричат собствено и съобразно с общата словоупотреба именно 

животните. А човеците биват наричани така поради заеманото от тях срединно 

положение. 

                                                
141 Alexander Aphrodisiensis, De an., 28, 45-47. 
142 Averroes, De subst. orbis, II. 
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всяко нещо има само един същностен начин на действие, било защото, както 

начинът на действие на сетивната способност никога не се превръща в начин на 

действие на интелигенцията или на човешкия интелект, а този на интелигенцията – 

в начин на действие на човешкия интелект или сетивност, така и човешкият начин 

на мислене никога не може да се преобразува в начина на мислене на 

интелигенцията. А това би било възможно, ако при мисленето си интелектът не се 

нуждаеше от тялото като носител и обект. Това се потвърждава и от 

обстоятелството, че в такъв случай една природа би се преобразувала в друга, тъй 

като са се преобразували същностните й действия. 

 Освен това няма такъв естествен знак, чрез който да е възможно да се 

разпознае, че човешкият интелект има друг начин на мислене, освен установения 

от нашия опит, доколкото ние постоянно се нуждаем от представата; откъдето пък 

следва да заключим, че този начин на мислене посредством представата ни е 

същностно присъщ. 

 От казаното пък следва да изведем силогистично крайното заключение, към 

което се стремяхме, а именно, че човешката душа е безусловно материална, а в 

някакво отношение е нематериална. Най-напред силогизмът се разчленява така: 

Човешкият интелект е нематериален и материален, както се вижда от установеното 

по-горе; но той не е еднакво причастен на тези две състояния и не е по-скоро 

нематериален, нежели материален, както беше доказано в предходната глава; 

следователно той е по-скоро материален, нежели нематериален; така че е 

материален безусловно, а нематериален е в някакво отношение.       

 На второ място същностно присъщо на интелекта е мисленето чрез 

представи, както беше доказано и както става ясно от определението за душата 

като действителността на естественото органично тяло, поради което именно тя 

при всяко свое действие се нуждае от някакъв орган; а което познава по този начин, 

по необходимост е неотделимо от материята; и следователно човешкият интелект е 

смъртен. Малката предпоставка става ясна било от думите на Аристотел, че “ако 

мисленето е представа или не е без представа, душата не може да бъде отделена от 

тялото”; било пък о т то ва, че ако е отделима от него , тя или не би извър швала 
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никакво действие и така би била бездейна, или би извършвала действие, само че 

без представа, което противоречи на вече доказаната голяма предпоставка. 

 Това може да бъде потвърдено и по следния начин: Доколкото Аристотел не 

приемал наличието на интелигенция без тяло, тъй като в дванадесета книга на 

“Метафизика”143 определя броя на интелигенциите съобразно броя на небесните 

сфери, то още по-малко то й би допуснал човешкият интелект да е без тяло, тъй 

като този интелект е далеч по-малко обособен от материята, нежели 

интелигенцията. Нещо повече, ако светът е вечен, каквото именно е мнението на 

Аристотел144, то безкрайно пъти безкрайно форми би трябвало да са действително 

без тела; нещо, което от гледна точка на самия Аристотел145

 За да разберем напълно казаното, трябва да се знае, какво означава нещо да 

има или да няма нужда от орган като носител и като обект. Нуждата от орган като 

носител означава приемане в тялото както по количествен, така и по телесен начин, 

сиреч приемане по протяжност; по какъвто начин според нас възприемат и 

изпълняват службата си всички телесни органи, например окото вижда, а ухото 

чува; понеже зрението е в окото и то по протяжен начин. Ето защо неналичността в 

органа или ненужността на въпросния орган като носител означава или 

неналичност в тялото, или неналичност в него по количество. Тъкмо поради това 

ние твърдим, че интелектът няма нужда от тялото като носител, когато мисли, не 

защото мисленето по никой начин не се осъществява в тялото, понеже щом 

интелектът е в тялото, не е възможно вътрешноприсъщото му действие да не е там 

(разбира се, където е носителят, там е по необходимост и акциденцията на 

 изглежда смехотворно. 

Ето защо според него човешката душа следва безусловно да бъде провъзгласена за 

смъртна. Наистина, бидейки разположена по средата между просто обособените и 

потопените в материята същности, тя в някакъв смисъл е причастна на 

безсмъртието, което показва и нейното същностно действие. Защото тя не зависи 

от тялото като носител и в това съвпада с интелигенциите и се отличава от 

животните; но зависи от тялото като обект и в това съвпада с животните. Поради 

което е и смъртна. 

                                                
143 Aristoteles, Metaph., XII 8, 1073b1-3. 
144 Idem, De cael., II 1, 283b26-31. 
145 Idem, Metaph., XII 8, 1074a33 sq. 
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въпросния носител); ами мисленето, както се казва, не се осъществява в органа и в 

тялото, тъй като то не се осъществява в него по начин количествен и телесен. 

Наистина, интелектът е в състояние да размишлява за самия себе си, да разсъждава 

за много неща и да ги обхваща в тяхната всеобщност – нещо, което органичните и 

протяжни способности не са способни да сторят; всичко това се дължи на 

същността на интелекта, доколкото той именно като интелект не зависи нито от 

материята, нито от количеството. Ако човешкият интелект все пак е зависим от тях, 

то това е, доколкото е свързан със сетивата; поради което и му се случва именно в 

качеството си на интелект да зависи от материята и количеството. Затова и 

действието му не е по-обособено от материята, нежели неговата същност; понеже 

ако интелектът не можеше сам по себе си да е без материята, самото мислене би 

могло да се осъществява единствено по количествен и телесен начин; и въпреки че 

човешкият интелект, както беше установено, не действува количествено, когато 

мисли, то той все пак, бидейки съединен със сетивата, не може и да бъде напълно 

отделен от материята и количеството, защото никога не познава без представа, 

съгласно думите на Аристотел в трета книга на „За душата“146

 Природата следва правилния порядък, достигайки от първите същности до 

последните чрез междинните. Интелигенциите, които са безусловно отделени от 

: „Душата никога не 

мисли без представа.“ Така че, доколкото се нуждае от тялото като обект, той не е в 

състояние да познае просто общото, ами го съзира винаги в отделното, както всеки 

може да узнае от собствение си опит. Наистина, колкото и отвлечено да е 

познанието, интелектът си образува някакъв телесен образ, поради което 

човешкият интелект не мисли себе си преди всичко и непосредствено, ами съчетава 

и преброжда през много неща, поради което мисленето протича последователно и 

във времето. Точно противоположното се случва при интелигенциите, които са 

напълно свободни от материята. Така самият интелект е по средата между 

нематериалните и материалните същности, и нито е изцяло тук и сега, нито пък е 

изцяло откъснат от тук и сега. Затова и действието му не е нито изцяло общо, нито 

изцяло частно, и не е нито изцяло подвластно на времето, нито изцяло отделено от 

времето. 

                                                
146 Idem, De an., III 7, 431a16 sq. 
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материята, по никакъв начин нямат нужда при мисленето си от тяло било като 

носител, било като обект; поради което познават просто природата, мислейки 

преди всичко и непосредствено себе си; и затова не зависят от времето и 

последователността. На свой ред сетивните способности, бидейки потопени в 

материята, познават единствено частното и нито се обръщат към самите себе си, 

нито р азсъждават за себе си. А човешкият р азум, ко йто е между тях по битие, е 

между тях и по действието си, както беше казано преди малко; поради което 

приеманите в него неща не биват мислени нито изцяло във възможност, нито 

изцяло в действителност. Ясно е, следователно, какво означава нещо да има или да 

няма нужда от тяло то било като  носител, било като обект, а също  ко и неща се 

нуждаят от такова и кои не се нуждаят, както и по кой начин. 

 Освен това трябва да се знае, че тези, за които човешката душа е безсмъртна 

и множествена, твърдят, че доколкото е нематериална по природа, тя е определено 

само по себе си съществуващо нещо. Поради което е в състояние да съществува и 

действува и без тяло, а бидейки без тяло, тя, подобно на интелигенциите, от всички 

душевни способности разполага единствено с интелекта и волята. Което пък 

означава, че тя не притежава никоя сетивна или растителна способност, освен с 

оглед на твърде далечното си начало. И тъй като душата е най-низшата от 

обособените субстанции, тя съществува не само по този начин, ами и по още един. 

Защото тя наистина може да е онова, благодарение на което дадено нещо 

съществува. Тя именно е в състояние да придаде формата на тялото и поради 

несъвършенството на последното да има брой съответно на броя на телата; тя си 

надява всички сетивни и растителни способности, като осъществява техните 

действия с помощта на някакъв орган и по този начин става смъртна; и макар че, 

бидейки свързана по този именно начин с тялото, притежава интелект и воля, не е 

способна да се ползува от тях свободно, тъй като не може да осъществи 

задълженията си без телесен инструмент, поне като обект. Точно 

противоположното се случва при отделеността й от тялото, понеже тогава тя е в 

състояние да пристъпи към действие и без телесен орган. 

 Има обаче и друго мнение, което смята всичко това за глупост, 

противоречаща на философските принципи: именно едно и също нещо да е само по 
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себе си съществуващо и същевременно да е онова, благодарение на което 

съществува друго, все едно че разполага с два съвършено различни начина на 

действие. При това, обособеното съществуване на душата не е доказано нито чрез 

разумен довод, нито чрез опит, ами е произволно допускане; душата ту притежава 

сетивните и растителните способности, ту е лишена от тях, като веднъж мисли в 

качеството си на свързана с тялото, друг път – в качеството си на отделена от него; 

свързана с него е за съвсем кратко време, а безкрайно дълго е отделена, освен ако 

не си въобразим преселението на душите и че душата има начало, но няма да има 

край, ту обличайки се с тяло, ту събличайки се от него, както според 

простолюдието правят вещиците; а когато се отдели от тялото, престава наистина 

да е действителността му, така че или не е никъде, или, ако е някъде, се пита как е 

попаднала там. Или чрез изменение или чрез движение по място. Само че това не е 

чрез изменение, както е очевидно; не е и чрез движение по място, тъй като според 

шеста книга на “Физика”147

 Та тъй като тези твърдения са неоснователни и очевидно не се съгласуват с 

казаното от Аристотел, по-разумно ми се струва да приемем, че човешката душа, 

която е най-висшата и най-съвършена от материалните форми, е онова, 

благодарение на което определено нещо съществува, и в никакъв случай не е 

наистина самото това нещо. В действителност тя е форма, която начева и престава 

да съществува едновременно с тялото, по никой начин не е в състояние да 

действува или да е без него и притежава само един начин на съществуване и 

 неделимото не може да се движи по място. Ако пък се 

приеме, че тя не е никъде, какво пречи, придържайки се към Аристотел, да 

допуснем, че и някои интелигенции не задвижват своите сфери? Тогава би 

трябвало да говорим за безкрайно пъти безкрайно множество души, без да можем 

да кажем, действуват ли те или бездействуват, освен ако не решим да говорим 

измислени и произволни неща. И въпреки че материалните неща, чиято 

множественост е очевидна и неизбежна, не могат да са безкрайно много в 

действителност, безкрайната множественост в действителност се полага при 

нематериалните, чиято множественост не е необходима и не е възмо жно те да 

бъдат различени вътре в един и същ вид. 

                                                
147 Idem, Phys., VI 10, 241a6 sq. 
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действуване. Тъкмо поради това тя може да се умножава, понеже тялото е 

истинският принцип на множествеността в един и същ вид. При това душите са 

безкрайно много не в действителност, ами само във възможност, както и 

останалите материални неща. Душата притежава органични и просто материални 

способности, именно сетивните и растителните. Разбира се, доколкото е най-

благородното сред материалните неща и е на самата граница с нематериалните, тя 

има привкуса на нематериалността, само че не безусловно. Тя притежава интелект 

и воля и по тях наподобява боговете, ала несъвършено и в по-друг смисъл, тъй като 

боговете са изцяло откъснати от материята, а тя е винаги заедно с материята, 

доколкото познава с помощта на представи, в някаква последователност, във 

времето, разсъдъчно и неясно. Така че в нас интелектът и волята не са чисто 

нематериални, ами са такива само в определено отношение и в ограничена степен. 

Ето защо е по-добре да говорим за разум, а не за интелект. Защото, да го кажем 

така, човешкият разум е не интелект, ами само следа и сянка на интелекта. 

Свидетелство за това е казаното във втора книга на “Метафизика”148: “Както окото 

на совата се отнася към слънчевата светлина, така се отнася и нашият интелект към 

най-очевидното в природата”; при все че Авероес149 тълкува тези думи превратно. 

И както по думите на Аристотел в “За живите същества”150

 Всичко това обаче е съзвучно на природата, която се придвижва 

постъпателно. Наистина, растенията имат някаква душа, доколкото действуват в 

себе си, макар и до голяма степен материално, тъй като осъществяват функциите си 

единствено чрез първичните качества, а действията им са ограничени в рамките на 

реалното битие. След тях идват животните, надарени единствено с осезание, вкус и 

неопределено въображение. Сетне са онези животни, които достигат такова 

съвършенство, че са мислени даже като притежаващи интелект. Понеже много от 

 луната има природата 

на земята, така човешката душа е от природата на интелигенцията; земята е обаче в 

луната единствено по свойство, а не по същност; поради което и мисленето в 

човешката душа е вследствие причастността по свойството, но не и по същността 

на интелигенцията. 

                                                
148 Idem, Metaph., II 1, 993b9-11. 
149 Averroes, In Metaph., II 1. 
150 Aristoteles, De gen. animal., III 11, 761b20 sq. 
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тях извършват механически действия, като си строят жилища; други живеят в 

общност, като например пчелите; някои притежават почти всички морални 

добродетели, както ще забележи всеки внимателен читател на “За историята на 

живите същества”151, където се излагат удивителни неща, които би било излишно 

да излагаме тук нашироко. Нещо повече, има почти неизброимо количество люде, 

които отстъпват по интелекта си на много от животните. При това сред сетивните 

способности се полага и познавателната, за чието превъзходство няма какво да 

говорим, щом Коментаторът в шестдесетия коментар  към втор а книга на “За 

душата”152 свидетелствува, че тя познава индивидите посредством десетте 

категории и всички гледат на нея като на своего рода разум. Омир153, Гален154 и 

много други превъзходни мъже смятат тази способност дори за интелекта. Ако 

продължим малко нагоре, ние ще трябва да разположим човешкия интелект 

непосредствено над способността за мислене и под нематериалните същности, като 

причастен и на двете, така че той да не се нуждае от тяло то като носител в 

посочения по-горе смисъл и да се нуждае от него като обект, а въпросният начин на 

мислене да му е същностно присъщ и неотделим от него. Ето защо той трябва да 

бъде положен безусловно сред материалните форми. Свидетелство за това е 

обстоятелството, че той се среща единствено сред смъртните, ако не си 

въобразяваме, подобно на древните, че людете стават богове и се възнасят на 

небето; нещо, което Аристотел в трета155 и дванадесета книга на “Метафизика”156

 От това схващане, както ми се струва, не следва нищо неподобаващо. То е в 

съзвучие с разума и опита, не е баснословна измислица или нещо взето само на 

вяра. И ако нещо изглежда да противоречи на този начин на мислене, например 

това, дето душата, попадайки в топла или студена материя (което може да й се 

случи), не става такава, не се ползува в действията си от никакъв орган и не 

възприема всеобщото, то такива и други също толкова слаби аргументи пораждат 

 

обявява за напълно баснословно и измислено от законодателя за полза на човеците. 

                                                
151 Idem, De hist. animal., IX 44-48, 629b3-631b5. 
152 Averroes, In De an., II 63. 
153 Homerus, Ilias, IX 104-108. 
154 Galenus, Commentarius V in Hippocratis epidemiorum, 5; Definiciones medicae, 126. 
155 Aristoteles, Metaph., III 4, 1000a9-19. 
156 Ibidem, XII 8, 1074b3-5. 
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не по-малко затруднения и относно предходната теза, която също признава, че 

формата е в материята. Ако пък някой каже, че нито едното, нито другото мнение е 

истинно, ами такова е това на Авероес, то според мен изобретателят на това 

твърдение има изключително силно въображение, и аз смятам, че никой художник 

до днес не е измислил по-прекрасно чудовище от това, да не говорим, че казаното 

противоречи на възгледа на Аристотел, както беше посочено по-горе. Ето защо 

представеното от мен схващане ми се струва най-вероятното сред всички 

възможни, както и най-много съответствуващо на Аристотеловия замисъл. 

 От всичко това може да ни се стори, че много от твърденията на Аристотел 

относно интелекта се оказват противоречащи си едно на друго, при все че нещата 

изобщо не стоят така. Наистина, понякога157 той заявява, че интелектът е 

материален и смесен или неотделим, понякога пък158 – че е нематериален и 

отделим. Така в определението за душата е казано159, че тя е действителността на 

органичното тяло; понякога160 обаче се твърди, че тя не е действителността на 

никое тяло. Тези твърдения изглеждат противоречащи си. Затова различните му 

последователи поели по различни пътеки, а някои161

 При третото положение, а именно, че душата е наистина формата на човека, 

проличава ясно, че то далеч по-добре може да бъде поддържано съобразно нашето 

разбиране, нежели съобразно предходното. Защото, както беше казано, е 

 смятали, че Аристотел сам 

себе си не разбирал. Само че, ако се позовем на казаното по-горе, всичко е ясно и 

тук няма никакво противоречие. Защото интелектът, взет безусловно именно като 

интелект, е изцяло несмесен и отделен. Човешкият интелект пък удържа и едното, 

и другото: той е отделен от тялото като носител, но не и от тялото като обект. 

Интелектът като такъв и в никакъв случай не е действителността на органичното 

тяло; понеже интелигенциите имат нужда от орган не за да мислят, ами за да се 

движат. А човешкият интелект именно като човешки такъв е действителността на 

органичното тяло като обект, така че не се отделя от него; но не е действителността 

му като носител, така че и е отделен. Ето защо тук няма никакво противоречие. 

                                                
157 Idem, De an., I 1, 403a5-16; III 7, 431b17-19. 
158 Ibidem, II 2, 413b24; III 4, 429b5; 430a3-8. 
159 Ibidem, II 1, 412b5 sq. 
160 Ibidem, II 1, 413a6 sq. 
161 Ioannes Duns Scotus, Opus Oxoniense, IV d.43 qu.2 n.16; Ioannes de Ianduno, Super De an., III 5. 
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неимоверно трудно да си представим нещо само по себе си съществуващо да е 

форма. Ето защо Григорий Нисийски, както свидетелствува свети Тома162, 

забелязвайки Аристотел да нарича човешката душа действителност на тялото, 

казал, че Аристотел смята човешката душа за разрушима, тъй като сама по себе си 

съществуващата форма не може да е действителността на органичното тяло. 

Според някои към същото мнение се придържал и Григорий от Назианс.163

 Що се отнася до четвъртото положение, а именно, че човешките души са 

множествени по число, то ние сме съгласни с това; при това мъчителните 

затруднения, свързани с предходното схващане, не ни засягат, доколкото 

материалните души, разбира се, се различават по материята си. Не ни смущава и 

безкрайната множественост на душите. 

 

 Относно петото заявяваме, че човешката душа е създадена, ала не чрез 

сътворяване, ами чрез пораждане, доколкото според втора книга на “Физика”164 

слънцето и човек раждат човека, и че тя е най-висшето, на което се спира 

естествознанието. Казаното в първа книга, първа глава на “За частите на живите 

същества”165, че интелектът не бива разглеждан  в рамките на естествознанието, е 

вярно за истинския интелект: понеже той е неподвижният двигател. А човешкият 

интелект е подвижен двигател, поради което и е предмет на естествознанието, 

докато  другият не е, тъй като  спор ед втор а книга на “Физика”166 задвижващото, 

което самó не се движи, не попада в границите на естественонаучното изследване. 

Към този именно аргумент се придържа Философът в първа книга на “За частите на 

живите същества”.167 А когато се казва освен това и че тя идва отвън168

                                                
162 Thomas Aquinas, S. c.g., II 79; Nemesius Emesanus, De nat. hom., 2. 

, това следва 

да се разбира като отнасящо се за ума в безусловен смисъл, а не за човешкия ум; 

или ако все пак за човешкия, това отново не бива да се схваща безусловно, ами 

само в смисъл, че душата е по-причастна на божествеността, нежели на сетивната 

или растителната си способност. Понеже в четвърта книга на “За частите на живите 

163 Gregorius Nazianzenus, Oratio 27. 
164 Aristoteles, Phys., II 2, 194b13. 
165 Idem, De part. animal., I 1, 641a33-b13. 
166 Idem, Phys. II 2, 194b9-15. 
167 Idem, De part. animal., I 1, 641a33-b13. 
168 Idem, De gen. animal., II 3, 736b27. 
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същества”169

 Но ние не твърдим, че човешката душа остава след смъртта, понеже има 

начало на битието си. В първа книга на “За небето”

 е казано, че човекът единствен е изправен по природа, тъй като той 

единствен е в най-голяма степен причастен на божествеността. 

170 е казано: “Което има начало, 

има и край”; а и Платон заявява в осма книга на “Закони”171: “Това, което някога е 

започнало да съществува, ще престане да съществува.” Що се отнася до казаното в 

дванадесета книга на “Метафизика”172, то аз не одобрявам отговора на Александър, 

приведен от Коментатора173 с позоваване на Темистий, а именно, че това следва да 

се разбира като отнасящо се за действения интелект; защото действеният интелект 

не е формата на човека; ами следва да се разбира като отнасящо се за възможния 

интелект, който понякога мисли, а понякога не, и който се разрушава, бъде ли 

разрушено нещо в него самия, именно сетивната способност, с която се 

отъждествява. Александър разбира казаното на това място като отнасящо се за 

интелекта, взет сам по себе си, а не акцидентално, заявявайки все едно, че няма 

пречка интелектът да остане като такъв, но не и като човешки интелект, понеже в 

първа книга на “За небето”174

 Че тъкмо така е разбирал Аристотел човешката душа, може да бъде ясно 

показано чрез текста в дванадесета книга на “Метафизика”

 вече е казано, че всяко родено нещо се разрушава. 

175, където четем: “Най-

прекрасното наслаждение ни е дадено закратко; зa тях това е завинаги, за нас не 

може да е така.” От тези думи най-напред проличава, че боговете са безусловно 

безсмъртни. Защото ако вечно се наслаждават, тъй като винаги мислят – понеже 

текстът продължава така176

                                                
169 Idem, De part. animal., IV 10, 686a27 sq. 

: “Най-приятни са бодърствуването, сетивното 

възприятие и мисленето” –, та ако вечно се наслаждават, те и вечно съществуват; 

следователно са безсмъртни. А людете са смъртни, понеже се наслаждават за 

съвсем кратко време. Защото действието съответствува на битието. А ако понякога 

наричаме човека “безсмъртен”, то това е само в някакво отношение, понеже във 

170 Ide,. De cael., I 10, 279b20 sq. 
171 Plato, Leg., X 894a. 
172 Aristoteles, Metaph., XII 3, 1070a24-27; Averroes, In Metaph., XII 17. 
173 Averroes, In Metaph., XII 17. 
174 Aristoteles, De cael., I 10, 279b20 sq. 
175 Idem, Metaph., XII 7, 1072b15-17; Averroes, In Metaph., XII 39. 
176 Ibidem, XII 7, 1072b15 sq.; Averroes, In Metaph., XII 39. 
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втора книга, десета глава на “За частите на живите същества”177 е казано: “Сред 

смъртните само човекът е в най-висока степен причастен към божествеността.” 

Сравнен с останалите смъртни, той може да бъде назован безсмъртен; защото за 

него се казва, че е по средата между боговете и животните; и както сивото, 

сравнено с черното, се нарича бяло, така и човекът, сравнен с животните, може да 

бъде наречен бог и безсмъртен, само че не наистина и не безусловно. “А това, дето 

нашите предшественици са смятали, че понякога люде се преобразуват в богове”, 

отбелязва Аристотел пак в дванадесета книга на “Метафизика”178, “то тази басня те 

са разказвали, за да убедят тълпата, за да й принесат някаква полза и за да укрепят 

законите.” Собствено безсмъртен може да бъде наречен единствен Бог. Защото в 

края на същия текст е казано179

 Второто проличава от думите, че човешкият интелект не мисли без 

представи. Понеже ако вечните същности винаги се наслаждават, тъй като винаги 

мислят, за да го правят те не се нуждаят от представата. Ако се нуждаеха, не биха 

били вечни, доколкото според втора книга на “За душата”

: “Ние наричаме Бога вековечно и превъзходно 

живо същество; понеже нему са присъщи животът и непрекъснатото, вечно 

пребиваване. Тъкмо това е и Бог.” 

180 представата е 

движение, предизвикано от осъществено сетивно възприятие. Когато мислят, 

вечните същности не биват задвижвани от нещо, както отбелязва на същото място 

Философът181, заявявайки: “Най-божественото и най-достойното не се променя.” 

Такова изменение и движение би било недостойно за тях; тъй като при тях 

мислещото, мисленото и самото мислене са тъждествени, както е казано в 

приведения текст.182 А човешкият интелект, който се наслаждава съвсем кратко 

време, понеже и съвсем кратко време мисли, не е в състояние да се освободи от 

представата, тъй като мисли само тогава, когато бъде задвижен; доколкото 

мисленето представлява претърпяване на някакво въздействие.183

                                                
177 Idem, De part. animal., II 10, 656a7 sq. 

 Но задвижващото 

178 Idem, Metaph., XII 8, 1074b1-5; Averroes, In Metaph., XII 50. 
179 Ibidem, XII 7, 1072b28-30; Averroes, In Metaph., XII 39. 
180 Idem, De an., III 3, 429a1 sq. 
181 Idem, Metaph., XII 7, 1072b15 sq.; Averroes, In Metaph., XII 39. 
182 Ibidem, XII 7, 1072b20-23. 
183 Idem, De an., III 4, 429a13-15. 
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интелекта е представата, както става ясно от трета книга на “За душата”.184

 И така, в универсума има три вида живи същества; а тъй като всяко живо 

същество познава, има и три начина на познание. Има напълно вечни живи 

същества, има смъртни, има и срединни между тях. Първите са небесните 

същности, които по отношение на познанието по никой начин не зависят от тялото. 

Вторите са животните, които зависят от тялото и като носител, и като обект, 

поради което познават единствено отделното. По средата между тях са човеците, 

които зависят от тялото не като носител, ами само като обект; поради което не 

познават самó по себе си общото, като вечните същн ости, нито само отделното, 

като животните, ами съзерцават общото в отделното. 

 Затова 

той не мисли без представа, при все че не познава така, както представата, тъй като, 

бидейки разположен по средата между вечните същности и животните, познава 

общото, по което се приравнява към вечните същности и се отличава от животните. 

Само че общото той съзира в отделното, и по това се отличава от вечните същности 

и в някакъв смисъл се приравнява към животните. Те на свой ред, бидейки 

установени на най-низшето стъпало на познаващите природи, нe постигат общото 

нито безусловно, нито в отделното, ами познават единствено отделното като 

отделно. 

 Тези именно три начина на познание има предвид Аристотел, когато заявява 

в първа книга на “За душата”185

                                                
184 Ibidem, III 7, 431a16 sq. 

: “Ако мисленето е представяне или не е без 

представа”; понеже под “представа” има предвид сетивното възприятие, което има 

нужда от тялото и като носител, и като обект; а под онова, което не е представа, ала 

не е без нея има предвид човешкия разум, който има нужда от тялото като обект, 

но не и като носител. А онова, което не е представа и е изцяло без представа, е 

истинният разум, присъщ на божествените същности. Повече начини на познание 

Аристотел не споменава никъде, пък това не би било и разумно. Защото ако кажем 

това, което твърдят настояващите, че човешкият интелект е изцяло безсмъртен, а 

именно, че самият интелект познава по два начина, означава да преобразуваме 

човешката природа в божествена. Това почти не би се различавало от басните на 

185 Ibidem, I 1, 403a8 sq. 
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Овидий в “Метаморфози”. Защото Философът186

 Ако пък някой клеветнически твърди, че положението относно съвършената 

краткост на наслаждението следва да се разбира като отнасящо се до човека, а не 

до душата, понеже човекът, доколкото е смъртен, не мисли без представа, докато 

душата е безсмъртна и в отделеността си мисли без представа; то аз моля този 

хулител или по-скоро шегобиец да внимава да не би, стараейки се да тълкува 

Аристотел, да го изопачи. Най-напред, защото Аристотел не прави разлика на това 

място между човека и душата, също както не прави такава между Бога и небесното 

тяло; понеже заявява, че Бог е вечно живо същество. Сетне, понеже ако тук има 

предвид само човека, а не неговата душа, къде говори за познанието на отделената 

душа? Тук това би било съвсем уместно, тъй като темата за отделените същности е 

тъкмо метафизическа. След това, понеже човешката душа, приемайки божествения 

начин на действие, би станала безусловно божествена. Така именно ще стигнем до 

басните на Овидий, разказващи за преобразуването на една природа в друга. Най-

сетне, защото ако Аристотел не е споменал нита дума по един толкова важен 

въпрос, той би трябвало най-строго да бъде упрекнат. Така че тези, които 

оправдават Аристотел по този именно начин, всъщност твърде тежко го обвиняват. 

 признава, че древните измислили 

тези басни за полза на законите, както беше казано. 

 Ако пък някой каже, че Аристотел обещава да разгледа битието на 

отделената душа в трета книга на “За душата”187, заявявайки, че по-късно ще се 

спре на въпроса, дали човешкият интелект е в състояние да мисли отделените от 

материята същности, само че или “Метафизика” не е била завършена поради 

преждевременната смърт на автора й, или пък допълнението не е достигнало до 

нас; поради което не е чудно, че нямаме нищо казано от Аристотел за обособеното 

битие на интелекта; а и Коментаторът потвърждава същото, като отбелязва, в 

коментара си към трета книга на “За душата”188

                                                
186 Idem, Metaph., XII 8, 1074a1-5. 

, че по този въпрос нямаме 

окончателното мнение на Аристотел, поне ако съдим от достигналите до нас 

негови книги; поради което и той е толкова затруднителен – то на това трябва да се 

отговори, че казаното потвърждава по-скоро обратното на онова, което се твърди. 

187 Idem, De an., III 7, 431b17-19; Averroes, In De an., III 36. 
188 Averroes, In De an., III 36. 
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Защото казаното от Аристотел е следното189: “По-нататък следва да се види, дали 

интелектът, бидейки неотделен от величината, е в състояние да мисли нещо 

отделено или не е в състояние да го стори.” Оттук става ясно, първо, че човешкият 

интелект не е отделим от величината; понеже не познава без представата, а значи е 

неотделим; тъй като, щом е представа или не е без представа, е неотделим. 

Наистина, в коментара си върху последния текст от девета книга на 

“Метафизика”190 свети Тома отбелязва по повод на думите: “това трябва да бъде 

изследвано по-късно”, че във въпросния текст Аристотел се е изказал определено 

по въпроса, който е оставил неразрешен в трета книга на “За душата”; и макар в 

коментара си върху трета книга на “За душата”191 да твър ди нещо друго, тук е 

променил мнението си в правилната посока. Това мислене обаче, за което става 

дума в девета книга на “Метафизика”192 във връзка с интелигенциите, не е без 

представа; понеже в началото на втора книга на “Метафизика”193 Аристотел 

твърди, че нашият интелект се отнася към обособените същности така, както совата 

– към слънчевата светлина, поради което и споменатият свети Тома заявява в 

четиридесет и осма глава от трета книга на “Против езичниците”194, че съгласно 

Аристотеловия възглед относно познаването на обособените същности ние ги 

мислим единствено съобразно хода на теоретичното знание, сиреч не без 

представа, както е известно. Обърни внимание, че на това място той ясно указва 

нашето мнение, а именно, че според Аристотел човешката душа не е мислеща в 

собствения смисъл на думата, ами само в някаква степен е причастна на интелекта, 

поради което и е само в някакъв смисъл безсмъртна. При все това аз смятам, че и 

самите думи “това трябва да бъде изследвано по-късно” могат да бъдат схванати 

като отнасящи се до “Етика”.195

                                                
189 Aristoteles, De an., III 7, 413b17-19. 

 Защото тъкмо в това си съчинение Аристотел 

заявява, че върховното щастие за човека се състои в съзерцаването на отвлечените 

от материята същности посредством метафизиката; от което следва същото, 

каквото и преди, и т.н.  

190 Thomas Aquinas, In Metaph., IX lect.11. 
191 Idem, In De an., III lect.12. 
192 Aristoteles, Metaph., IX 8, 1050b34-1051a2. 
193 Ibidem, II 1, 993b9 sq. 
194 Thomas Aquinas, S.c.g., III 42. 
195 Aristoteles, Eth. Nic., X 7, 1177a23-26. 
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Десета глава, 

в която се дава отговор на съдържащите се в останалите схващания 

възражения 

 

 За да подкрепим още повече нашия възглед, си струва да отговорим на 

възраженията, привеждани при другите схващания. И тъй като ние държим, че в 

човека растителната, сетивната и разумната душа са реално тъждествени, ще 

отговорим, че за едно и също нещо не могат да се изказват безусловно 

противоположни твърдения, но че не е невъзможно едното да се изкаже 

безусловно, а другото – в някакво отношение, или пък и двете да бъдат изказани в 

някакво отношение, както е казано в “Софистически опровержения”196

 По повод на второто твърдение най-напред трябва да се отвърне, че 

човешката душа, която е в състояние да приеме по този именно начин всички 

видове материални форми, трябва да отговаря на две условия: сама по себе си да е 

нематериална и да няма нужда от орган като носител, когато приема и мисли 

въпросните форми, което ние признаваме; но също и да ги приема единствено 

когато бъде задвижена от представите, както ясно учи на посоченото място 

Аристотел

 и както 

беше предпоставено тук. Защото човешкият интелект безусловно е смъртен, а е 

безсмъртен в някакво отношение. 

197, така че да се нуждае от органа като обект. Ала докажем ли, че тя е 

точно такава, това ще означава, че е безусловно материална, а нематериална е само 

в някакво отношение. Към това именно заключение се стремяхме ние. Ако ни 

попитат: “Нима тя самата е материална форма?”, ще отговорим, че отчасти е, а 

отчасти не е; бидейки причастна на нематериалността, тя, макар да познава себе си 

не чрез собствената си форма, ами чрез формите на останалите неща, както е 

казано в трета книга на “За душата”198

                                                
196 Idem, Soph. el., I 5, 167a7-20. 

, все пак в някакъв смисъл е в състояние да 

размишлява за себе си и да познава собствените си действия, макар и не изначално 

197 Idem, De an., III 7, 431b2-5. 
198 Ibidem, III 4, 429a27-29; 7, 431a14-17. 
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и така съвършено като интелигенциите. И в това няма нищо чудно, тъй като когато 

мисли, душата не прибягва до телесен орган или до някакви материални 

придатъци. 

 По-нататък те могат да настояват: Самата душа съществува единствено в 

материята, чрез първичните качества и заедно с количеството; а доколкото 

действието следва битието, тя не е в състояние да действува без всички тези неща; 

следователно не може да действува без материални придобивки, докато ти твърдиш 

противното. Освен това според Философа във втора199 и трета книга на “За 

душата”200

 Така на първото възражение може да се отговори, че човешкият интелект 

действително не може да мисли, ако в материята не е налице някаква качествена 

определеност и сетивно възприемаемо количество, понеже не може да действува, 

ако не съществува; а той може да съществува единствено ако е разположен по 

подобаващ начин. Оттук обаче не следва, че той мисли чрез такива разположения. 

Нещо повече, очевидно е, че това не е вярно дори за сетивното възприятие. Защото 

зрителната способност вижда единствено ако окото е топло, ала тя не вижда чрез 

топлината или някакво друго реално качество, ами чрез зримата форма. 

, зеницата, за да може да възприема всички цветове, трябва не само да не 

е цвят по същността си, ами и да не е свързана с никой цвят. Следователно, за да 

може да възприеме всички материални форми, разумната душа не само трябва да е 

нематериална, ами и да не е свързана с никоя материална форма, нито с топлото, 

нито със студеното. Само че това не е вярно. Нашият опонент не забелязва, че 

всички тези възражения са насочени и срещу останалите мнения. Защото и според 

тях душата е в материята единствено като количествено и качествено определена, 

поради което и не е в състояние да действува без тях. Ето защо, ако има отговор в 

защита на въпросните схващания, ще има такъв и за моето. 

 На второто може да се отговори, че дадена материална същност не бива 

възпрепятствувана в познанието си от съсъществуването й с друга такава – в 

противен случай зрението не би познавало цветовете, тъй като с него са свързани 

първичните качества; но то бива възпрепятствувано значително от 

                                                
199 Ibidem, II 7, 418b26 sq. 
200 Ibidem, III 4, 429a13-22. 
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съсъществуването си с някои от онези неща, които възприема; червеният цвят 

например може да попречи да бъдат познати други цветове, които зрението е в 

състояние да възприеме също както и червеното. Ето защо, ако интелектът би бил 

чиста материална форма, той би бил възпрепятствуван да познае всички 

материални форми, при все че е способен да ги приеме. Само че, както беше 

доказано, той е нематериален, макар и не безусловно; поради което 

съсъществуването му с материалните форми не му пречи. Защото материалното и 

нематериалното имат различен смисъл. Действуващият интелект не пречи на 

възможния да приема видовете, въпреки че му придава съвършенство, както 

отбелязва Коментаторът в четвъртия201 и петия коментар към трета книга на “За 

душата”.202

 По повод на второто приведено възражение може да се каже още, че 

наличното в интелигенциите се мисли като безусловно действително и изцяло 

свободно от материя; наличното в сетивата се мисли като пребиваващо в чиста 

възможност; а това, което е в човешкия интелект, е по средата, тъй като то, от една 

страна, представлява видът изобщо, а от друга – видът, ала в нещо подлежащо 

нему, понеже човешкият интелект не е в състояние напълно да се освободи от 

материята, доколкото за познанието си винаги бива задвижен от обекта и съзира 

общото в отделното, както беше казано. От доказаното тук обаче може да се 

заключи, че въпросната способност е нематериална само в някакво отношение, а не 

безусловно. 

 

 На това може да се възрази: “Ако самият интелект е количествено 

определен, то по какъв начин той би могъл да представи като общи приетите в него 

видове?” Отговорът е, че няма пречка; първо, защото количествената определеност 

на интелекта като такъв е само акцидентална; второ, защото ако и да е 

количествено определен, количествената определеност не е принцип на неговото 

действие и в дейността си той не се ползува от нея по същество; трето, защото – 

както става ясно от казаното – той не е в състояние изцяло да се откъсне от 

количествената определеност и нейното въздействие, тъй като винаги съзерцава 

                                                
201 Averroes, In De an., III 4. 
202 Ibidem, III 5. 
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общото в частното. Понеже човешкият интелект е едновр еменно и интелект, и 

човешки. Като интелект той познава общото; като човешки обаче той не е в 

състояние да съзре общото другаде, освен в частното. Що се отнася до органа, то 

интелектът, както беше казано по-горе, се нуждае от него като обект, но не и като 

носител. За значението на едното и другото говорихме достатъчно подробно в 

предходната глава. 

 Ако някой продължи да настоява: “Не се ли свързва с материята той 

посредством първите качества? Не е ли самият той качествено определен? И ако е 

топъл или студен, нима не познава всички качества?”; на това ще отвърнем, че 

самото мислене е наистина същностно налично в интелект, съгласно казаното в 

трета книга на “За душата”203

 Та не е лишено от смисъл твърдението на Александър

: “Място на видовете е душата, само че не цялата, ами 

интелектът.” Но тъй като човешкият интелект е в материята, представлявайки нещо 

като придружител, то и самото мислене е в някакъв смисъл в материята, само че 

напълно акцидентално, понеже на интелекта като такъв е само акцидентално 

присъщо да е в материята; като самото мислене се разполага не в определена 

телесна част, ами в цялото тяло, взето категориално; той не е в част, понеже тогава 

би бил органичен интелект и или не би познавал всичко, или, ако познаваше 

всичко, би го познавал като всяка друга познавателна способност, сиреч поотделно, 

а не общо. Така че, както интелектът е в цялото, така и мисленето. 
204

                                                
203 Aristoteles, De an., III 4, 429a27 sq. 

, че цялото тяло е 

инструмент на интелекта, понеже интелектът обхваща всички части, а не само 

определена негова част; тъй като в последния случай той не би познавал всичко, 

както това не прави и никоя сетивна способност. Но въпреки че по този начин 

цялото тяло се полага като инструмент на интелекта като един вид негов носител, 

то не е наистина такъв носител, тъй като мисленето не бива приемано в него по 

телесен начин, както беше казано по-горе. И ако се запитаме по-нататък, дали 

човешкият интелект възприема неразделно, отговорът трябва да е, че когато мисли, 

той възприема по неразделен начин, а когато усеща или расте – по разделен. Та не е 

204 Alexander Aphrodisiensis, De int. et int.. 
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никак неуместно такава многообразна природа да възприема и действува по 

толкова различни начини. 

 Що се отнася до казаното относно опита, то аз най-вече се чудя, как така 

свети Тома привежда подобен аргумент, след като Аристотел заявява в трета книга 

на “Етика”205

                                                
205 Aristoteles, Eth. Nic., III 4, 1111b22 sq. 

, че “има воля и за невъзможното, каквато например е жаждата за 

безсмъртие”. Та ако нашата воля е именно в разумната душа, то щом желае 

безсмъртието, сиреч нещо невъзможно според Аристотел, човешката душа не може 

да е безсмъртна. Ето защо на аргумента на свети Тома следва да се отвърне, че 

казаното не е очевидно, понеже по думите на Аристотел волята естествено се 

насочва както към възможното, така и към невъзмо жното, като именно в 

невъзможното се съхранява понятието за благото. А следващото твърдение, че 

естественото влечение не е напразно, това е така, ако под “естествено” се разбира 

нещо различно от разумното. Защото естественото е дело на интелигенцията, която 

не се заблуждава; така че устремеността на волята без познание не може да е 

напразна; докато определеното чрез познание стремление може да бъде напразно, 

ако не е правилно. Наистина, когато бъде предусетено висшето благо, дори ако то е 

достъпно единствено за боговете, волята се устремява към него, стига само да не й 

бъде доказано, че то е невъзможно. Следователно, за да не бъде напразно 

стремлението, волята следва да бъде направлявана от правилния разум. Прочее, 

можем да кажем също, че както мулето, което е нещо средно между магарето и 

коня, е причастно тям, но не притежава наистина свойствата нито на коня, нито на 

магарето, така и човешката душа, намирайки се по средата между материалното и 

нематериалното, се стреми към вечността, макар и да не е в състояние да я 

постигне съвършено. Защото мулето, разполагайки с всички инструменти за 

създаване на поколение, не е в състояние да осъществи това в пълна мяра, колкото 

много и да му се иска. Нещо повече, възможно е да стане така, че едно или друго е 

напразно за целия вид, ала не е такова за рода, както е в случая с мулето, чиито 

детеродни органи са напразни, но се съхраняват в самия род. Така и къртицата има 

очи, ала не вижда; което не означава, че очите са напразни при животните, както е 
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установено в “За историята на живите същества”.206 Ето защо и човешката душа 

жадува безсмъртието, което не е в състояние да постигне безусловно, ала 

достатъчно е, че го достигат отделените от тялото същности. Тъкмо поради това в 

“Метафизика”207 Аристотел сравнява човешкия интелект със совата, а не с 

къртицата. Понеже совата все някак вижда, а къртицата – никак. Затова в края на 

девета книга на “Метафизика”208

 На Аристотеловото твърдение удовлетворително може да се отговори с 

помощта на вече казаното. Наистина, небесните тела, човеците, животните и 

растенията са общо одушевени и техните души попадат под общото определение за 

душа, само че не по един и същ начин. Защото интелигенциите, които придават 

действителност на небесните тела, представляват действителността на едно 

естествено органично тяло, но не като интелигенции. Освен това в качеството си на 

придаващи действителност те нищо не приемат, ами само отдават. А човешката 

душа е действителността на естественото органично тяло безусловно, понеже в нея 

няма такова действие, което да не зависи от тялото, макар и не като носител, ами 

само като обект; поради което и тя приема нещо от тялото. А това не спохожда 

интелигенцията, когато задвижва тялото. Защото тя само отдава, а не приема. 

Сетивната и растителната души на свой ред са напълно потопени в материята, като 

растителната е повече потопена в нея, нежели сетивната; поради което те са 

действителността на естественото органично тяло както като носител, така и като 

обект. 

 той заявява, че “в познанието на абстрактните 

предмети човешкият интелект не е сляп, ами е със слабо зрение”. Той е устремен 

към вечността, но не се стреми към нея със съвършено влечение.        

 Такъв правилен ред е установила природата. Защото както от изцяло 

неподвижните същности, каквито са интелигенциите, низхождаме към небесните 

тела, които се движат само по място, и то не цялостно, ами само частично, а от тях 

се спускаме към възникващите и разрушаващите се неща, които са подложени на 

изменение и в цялостта си, и съобразно всеки вид движение, така сред всички души 

интелигенциите са в най-малка степен действителността на органичното тяло, 

                                                
206 Idem, De hist. animal., I 9, 491b27-492a12. 
207 Idem, Metaph., II 1, 993b9-11. 
208 Ibidem, IX 10, 1052a2-4. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Пиетро Помпонаци 
Трактат за безсмъртието на душата 

60 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

сетне идва човешкият интелект, след него – сетивата, а накрая – растителната 

душа. Защото нуждата от тяло в някакъв смисъл говори за несъвършенство. Поради 

което и този именно е най-подобаващият порядък. 

 На твърдението, че действеният интелект е наистина безсмъртен, а поради 

това такъв е и пасивният, доколкото и двата представляват същностни части или 

способности на човешката душа, ще отговорим, че казаното потвърждава по-скоро 

обратното на въпросното твърдение. Защото според Аристотел единствен 

действеният интелект е наистина безсмъртен и винаги действителен, докато 

пасивният не е такъв, тъй като понякога мисли, а понякога – не. А щом няма 

постоянно действие, той няма и постоянна същност; поради което на приведения 

аргумент възразяваме, че възможният интелект е безсмъртен само в някакво 

отношение, докато истински безсмъртен е действеният, който представлява една от 

интелигенциите; и че той не е част на човешката душа, както смятат Темистий209 и 

Авероес210

 Твърдението на Аристотел, че той е част на душата, е вярно в смисъла, в 

който душата е общото определение на интелигенцията и на човешкия интелект; от 

което не следва, че действеният интелект е част на човешката душа. Тук е налице 

грешка в извеждането на следствието; която е сходна на споменатата такава 

относно първата материя. Защото съобразно истинното си битие тя приема всички 

материални форми, докато интелектът го прави само съобразно интенционалното 

си битие, доколкото в душата е не камъкът, ами неговият вид.

, а само неин двигател. 

211

                                                
209 Themistius, Comment., 6. 

 Ала онова, което 

възвежда първата материя от възможност в действителност съобразно битието на 

формите, не е нещо присъщо на първата материя или свързано по битието си с нея, 

ами е всеобщият двигател, който може да бъде наречен действуваща природа. Така 

човешкият интелект, който се съотнася с умопостигаемите същности по същия 

начин, както първата материя се съотнася със сетивните вещи (което признават 

Темистий и Авероес), бива задвижен към възприемането на всички видове от нещо, 

което не е негова част и не е свързано с него; и това нещо се нарича действен 

интелект, също както онова, което задвижва изобщо материята, се нарича 

210 Averroes, In De an., III 5. 
211 Aristoteles, De an., III 8, 431b29-432a1. 
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“естествено движещото”. Та не е вярно добавеното от Темистий212

 

, че ние сме 

действеният интелект или че той е част от нас като истинна форма. Той е само 

двигател; а въпросното съчленяване е чиста измислица. Допълнителните 

възражения или не засягат нашето схващане, или вече са опровергани от казаното в 

предходната глава, например това, дето интелектът идва в нас отвън и остава след 

смъртта, и т.н. 

 

Единадесета глава, 

в която се издигат три възражения по повод на казаното     

    

 Относно казаното възникват някои съмнения. 

 Първо, не изглежда да е добре казано, че човешката душа е наистина 

смъртна, а е безсмъртна само в някакво отношение; тъкмо обратното, тя по-скоро 

следва да бъде наречена безусловно безсмъртна, а смъртна в някакво отношение. 

Защото по-висшето съдържа по-низшето, а не по-низшето – по-висшето. Ние 

казваме например, че небесните тела съдържат възникващите и разрушаващите се 

вещи, а не обратното. Та тъй като безсмъртното е по-горе от смъртното, по-скоро 

трябва да се каже, че човешката душа е безусловно безсмъртна, а е смъртна само в 

някакво отношение, понеже безсмъртното съдържа смъртното, нежели да се 

твърди, че тя е безусловно смъртна, а е безсмъртна в някакво отношение, понеже 

смъртното не съдържа безсмъртното. 

 Второто съмнение е относно това, че ако душата е безсмъртна само в 

някакво отношение, тя трябва да е безсмъртна или наистина и в собствения смисъл 

на думата, или не наистина и не в собствения смисъл. Първото не е така, както 

беше казано; не е така и второто, понеже, ако е наречена безсмъртна не в 

собствения смисъл на думата, то с не по-малко основание тя може да бъде назована 

каквото и да е друго, което в действителност не е; тъй като в несобствен смисъл тя 

може да бъде наречена куче или заек. Защо наистина да твърдим по-скоро, че 

                                                
212 Themistius, loc. cit.; Averroes, In De an., III 5. 
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душата е безсмъртна, нежели че е куче или заек, ако безсмъртието й се приписва не 

в собствения смисъл на думата? 

 Третото съмнение е свързано с обстоятелството, че коренът на нашето 

схващане или основата, върху която тo се опира, е твърдението, че човешкият 

интелект има само един начин на мислене, също както сетивата и интелигенциите 

познават по един само начин. Въпросният начин е по средата между този, по който 

безусловно познават отвлечените същности, и този, по който познава сетивната 

душа, тъй като е пр ичастен и на единия, и на другия. В това, че познава общо, 

човешкият интелект съвпада с отвлечените същности; в това, че съзира общото 

единствено в представата и отделното, съвпада със сетивата, доколкото не познава 

без материални прибавки; откъдето и се заключава, че той е по средата между 

материалните и нематериалните същности. Тук именно възниква съмнението: 

Понеже, ако тази зависимост на интелекта от представата в акта на познанието 

означава съзерцаване на общото в отделното, то интелектът трябва да познава 

отделното; нещо, което мнозина213 отричат. Наистина, някои автори214 настояват, 

че отделната материална вещ може да бъде позната единствено чрез сетивата; или 

ако приемем, с което и ние се съгласяваме, че интелектът познава отделното, то 

според мнозина215 това може да стане само рефлексивно, както изглежда да твърди 

Аристотел в трета книга на “За душата”.216

 

 Само че и при това допускане, 

доколкото рефлексията може да си представяме (както тълкуват това почти всички) 

единствено като разсъждение, което се осъществява във времето и едва след като 

са познати простите неща, следователно преди тяхното съчетаване и разделяне, 

излиза, че самото разсъждение съзира общото и то не в отделното. Следователно 

нашето схващане се гради на погрешна основа, и т.н. 

 

  

                                                
213 Александър Афродизийски, Темистий, Авероес, Жан Буридан, Григорий Римски. 
214 Алберт Велики, Тома от Аквино, Джон Дънс Скот. Такова е мнението и на самия Помпонаци. 
215 Ioannes Capreolus, Defens. theol., d.35 q. 2 a.1.  
216 Aristoteles, De an., III 4, 429b10-21; Averroes, In De an., III 9. 
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Дванадесета глава, 

в която се отговаря на горните съмнения 

 

 По повод на първото съмнение трябва да се каже, че има голяма разлика 

между “съдържам се” и “причастен съм”. Защото съдържа това, което е форма, а 

съдържаното е нещо като материя. Ето защо съдържащото е съвъшено и 

превъзходно, а съдържаното – несъвършено и надхвърляно от друго. Точно 

обратното е в случая с причастността. Онова, на което сме причастни, е по-скоро 

като превъзхождаща причина, а онова, което е причастно, е следствие и е 

превъзхождано. Тъкмо поради това не подобава да казваме, че човешкият интелект 

съдържа божествените предмети и безсмъртието; вярно е именно 

противоположното. Правилно е обаче да казваме, че човешкият интелект е 

причастен на божествеността и безсмъртието, а не обратното. Затова в десета глава 

от първа книга на “За частите на живите същества”217 Аристотел казва не: 

“Единствен човекът съдържа в себе си божествеността и безсмъртието”, а: 

“Единствен човекът – или поне той в най-голяма степен – е причастен на 

божествеността и безсмъртието”; като уточнението е, понеже и другите смъртни 

същества са причастни на божествеността, както, позовавайки се на Хераклит, 

отбелязва същият този Аристотел в последната глава на “За частите”.218 Разбира се, 

останалите смъртни същества са й причастни не в същата степен като човекът. 

Същото е повторено в девата глава от четвърта книга на въпросното съчинение.219

 Трябва да знаеш, освен това, че както някое действително смъртно същество 

е причастно на безсмъртието, а особено причастно на безсмъртието е онова, което 

създава нещо подобно на себе си, както е казано във втора книга на “За душата”

 

Така че аргументацията ни беше принудена да включи това, дето човешкият 

интелект не съдържа в себе си безсмъртието, не обаче и това, дето не му е 

причастен, което ние и не сме твърдяли. 

220

                                                
217 Idem, De part. animal., II 10, 656a7 sq. 

, 

така и безсмъртното изглежда причастно на смъртността и разтлението. Защото в 

218 Ibidem, I 5, 645a16-23. 
219 Ibidem, IV 10, 686a27-29. 
220 Idem, De an., II 4, 415a26-b7; Averroes, In De an., III 34 sq. 
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четиридесет и деветия коментар към втора книга на “За небето”221 Коментаторът, 

посочвайки причината за лунните петна, заявява, че това се дължи на 

обстоятелството, дето луната е със земна природа, позовавайки се на думите на 

Аристотел в “За животните”. Още по-ясно това е казано обаче в “За свойствата на 

елементите”.222

 По повод на второто съмнение следва да се каже, че макар и между 

собственото и несобственото да няма нищо средно, то все пак е възможно да има 

нещо средно с оглед причастността към свойствата; така например няма нищо по 

средата между субстанцията и акциденцията – понеже няма такова, което да не е 

било субстанция, било акциденция –, ала все пак налице е нещо, което е причастно 

на свойствата и на двете: така например движението част по част е по средата 

между движението само по себе си и акциденталното движение, както е отбелязано 

в пета книга на “Физика”.

 Защото там Аристотел полага подвижните елементи като 

причастни на другите такива. Така че напълно в реда на нещата е както смъртното 

да е причастно на безсмъртното, така и безсмъртното – на смъртното. 

223

 Ако някой каже, че ние прекомерно унижаваме човешкия интелект, 

назовавайки го едва ли не сянка на интелекта, ще отговорим, че той наистина е 

сянка в сравнение с интелигенцията. Това учи и Аристотел на много места в “За 

душата”

 Ето защо човешката душа, ако и да е наречена 

безсмъртна не в собствения смисъл на думата, понеже в действителност е смъртна, 

е причастна на свойствата на безсмъртието, понеже познава общото, макар това 

познание да е твърде слабо и неясно. Не е така при действията на кучето и заека. 

Поради което и приведеното възражение няма никаква сила. 

224, както и във втора книга на “Метафизика”.225

                                                
221 Averroes, In De cael., II 49. 

 Защото той с основание е 

наречен по-скоро не “интелект”, ами “разсъдък”. Наистина, интелектът обхваща 

всичко в един прост наглед; а разсъдъкът прави това чрез съчетаване, разсъждение 

и във времето. Тези неща свидетелствуват за неговото несъвършенство и за 

материалността му. Понеже те са условия на материята. Но ако сравниш човешкия 

интелект с останалите възникващи и разрушими неща, той ще заеме първото място 

222 Aristoteles, De caus. propr. elem.; Averroes, De caus. propr. elem. 
223 Idem, Phys., V 1, 224a21-b35. 
224 Idem, De an., III 5, 430a19 sq. 
225 Idem, Metaph., II 993b10 sq. 
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по благородство, при все че тялото му е твърде безсилно, подложено на безброй 

много болежки и в по-лошо състояние, отколкото са телата на почти всички 

животни, както това прекрасно е показал Плиний Втори в седма книга на 

“Естествената история”.226 Прибави към това и че човек или е подвластен, или сам 

властвува над другите. Ако е подвластен, нека погледне в очите жалката си участ, 

имайки предвид, че сред хилядното множество господари едва ли има и един, 

който да е поне в някаква степен добродетелен; тъкмо напротив, почти винаги на 

власт са люде слабоумни, невежи и отдадени на всевъзможни пороци. Ясно е, 

колко сурова е подобна участ, доколкото нито един животински вид не бива 

подтискан по такъв начин от един само себеподобен. Ако пък човек сам 

господствува над останалите, то както Платон в “Държавата”227, така и Аристотел в 

“Политика”228

 По повод на третото съмнение трябва да се каже, че някои сериозни 

тълкуватели на свети Тома

 достатъчно подробно показват нечестивостта на тиранията, 

обявявайки за далеч пó за окайв ане положението на тиранина, нежели на 

подложения на някакво угнетение. Така че тези, които толкова величаят човека, 

нека обърнат внимание не на онова, което не знаем от опит, ами на онова, което ни 

е известно и което е дори очевидно. 

229, обяснявайки седмия раздел от осемдесет и четвъртия 

въпрос от първата част на “Сумата”230, където свети Тома разглежда тъкмо този 

въпрос, отбелязват, че отделното бива мислено именно разсъдъчно и че самото 

разсъждение е някакъв вид доказателство; а също231

                                                
226 Plinius Maior, Nat. hist., VII 1, 1. 2-5. 

, че общото се съзира не в нещо 

отделно, ами в нещо частно; например човекът бива познаван не в Сократ или в 

Платон, а в някой човек. “Някой човек” обаче се отнася към “човек” както 

термините в първия модус на изказването само по себе си; и въпреки че това 

отношение не е на първо място в този модус, все пак е в границите му, както 

съвършеното и несъвършеното са отнесени към всяка вещ; така че определението 

“човек” не предхожда “някой човек”, доколкото тяхното субсистиране може да е и 

227 Plato, Rep., IX 571a-588a. 
228 Aristoteles, Pol., V 10, 1310a40 – 11, 1315b10. 
229 Ioannes Capreolus, loc. cit. 
230 Thomas Aquinas, S. th., I 84, 7. 
231 Thomas de Vio Caietanus, In S. th., I 84, 7, n.12-14. 
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обр атното. Защото ако човекът е, той е няко й чо век, а ако няко й човек е, той е 

човек; което не би могло да бъде така, ако определението “човек” предхождаше 

“някой човек”. 

 Тези размишления обаче ми изглеждат съмнителни. Най-напред такова е 

твърдението, че човекът се познава в някой човек, но не и в Сократ или в отделния 

човек; това противоречи преди всичко на опита; понеже макар да познаваме 

нематериалното или общото, ние винаги оформяме някакъв образ в познавателната 

си способност и съзираме общото именно във въпросния образ, както отбелязва и 

свети Тома на приведеното място232: “Този образ е нещо отделно и представя 

отделното, така че разумът се стреми към него.” Защото той иска да докаже, че ние 

мислим, обръщайки се към представния образ, който може да представлява само 

нещо отделно, понеже “човекът” е в Сократ, а “конят” – в ето този кон. Такъв е 

смисълът и на следните негови думи233: “Тъй като човекът е в този отделен човек, 

той и познава в този именно представен образ.” В противен случай доказателството 

не би било убедително. Понеже човекът познава в ето този определен представен 

образ не защото е по неразличим начин в някой човек. Пък и твърдението на 

въпросния тълкувател влиза в противоречие с буквално казаното от То ма. А той 

заявява буквално234: “Човекът познава в някой определен индивид.” Което се 

прояснява от следващото, а именно235

 По-нататък, за мен е изключително трудно да разбера тази аргументация, 

която ми се струва да съдържа множество недостатъци. Защото според първа книга 

на “Първа аналитика”

: “Човешката природа е в ето този човек, а 

конската – в ето този кон.” 

236 всяко истинно доказателство трябва да изхожда от обща 

предпоставка, тъй като отделното не може да бъде изведено от нещо отделно, а 

общата предпоставка се получава по индуктивен път, както става ясно от първа237 и 

втора книга на “Втора аналитика”.238

                                                
232 Thomas Aquinas, S. th., I 84, 7. 

 Ала индукцията, както е известно, се опира на 

233 Ibidem. 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 Aristoteles, Anal. pr., I 21, 40a1 sq. 
237 Idem, Anal. post., I 18, 81b2-9. 
238 Ibidem, II 19, 100b3-5. 
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отделните неща. Така че познанието за общото предпоставя познаването на 

отделното. 

 По-нататък, ако за да познаем Сократ, имаме нужда да прибегнем до една 

толкова неясна аргументация, каквато предлага тълкувателят, то би ни отнело 

много време да познаем Сократ, след като вече сме познали човека. Аз също 

признавам, че мисля Сократ като човек, ала съвсем не разбирам въпросната 

аргументация; защото нима децата и малоумните, лишени от способността да 

разсъждават, не знаят, че това е човек, а това – куче, само понеже са неспособни да 

аргументират по споменатия начин? 

 Освен това, според тълкувателя “някой човек” не е нещо отделно, макар и да 

определя “човека”. Само че в израза “някой човек” човека определя единствено 

добавъчното определения “някой”; което не изглежда да е така, понеже това 

определение е повече от “човек”, докато определящото трябва да е по-малко от 

определяното. 

 Освен това той сам твърди, че определенията “човек” и “някой човек” са 

еднакви, понеже взаимно се предполагат. Само че съгласно същия аргумент, ако се 

вземат всички отделни неща, съдържащи се в “човек”, те също биха се 

предполагали взаимно въпреки разделеността си вследствие на собственото им 

субсистиране. Ала за никого няма съмнение, че човекът е преди отделния човек по 

понятие, но не и реално. А тъкмо за първото става дума. Защото във 

“Въведението”239

 Казва се още, че интелектът познава общото и единичното едновременно, 

при все че по природа първо се познава общото, макар и да не липсват люде, които 

 Порфирий доказва, че родът е преди различията и видовете, тъй 

като, бъде ли премахнат родът, не остават нито различията, нито видовете, а с 

премахването на тези родът не отпада. Това отношение, разбира се, следва да се 

мисли не като реално, а само по понятие. Ето защо ми се струва правилно да се 

каже, че интелектът мисли човека в отделния такъв, ала по неопределен начин; 

понеже ако сега мисля човека в Сократ, мога да го мисля и в Платон, и във всекиго 

другиго, стига той да е тъкмо о тделен чо век; също както всяко тяло е в едно 

отделно място, само че по неопределен начин. 

                                                
239 Porphyrius, Isagoge, 14 sq. 
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твърдят, че първо се мисли отделното и то, както ми се струва, не само по природа, 

ами и по време, доколкото според тях общото се познава чрез съотнасянето на 

отделните неща. Засега обаче нека се спрем на първото мнение. 

 Когато се казва (с позоваване на трета книга на “За душата”240, макар 

Темистий и Авероес241 да тълкуват по друг начин въпросните думи), че отделното 

се познава рефлексивно, това е вярно. След като сме признали това, ще кажем, че 

това мислене е наистина и в собствения смисъл на думата рефлексия и обръщане 

към представата, за да използувам думите на свети Тома.242 Това лесно може да се 

покаже. Защото в осма глава на “Физика”243

 

, в която посочва, че рефлексивните 

движения не са непрекъснати, Аристотел определя като рефлексивно онова 

движение, което завършва там, където е наченало. Та доколкото човешката душа 

най-напред схваща чрез познавателната си способност отделното, след това чрез 

интелекта постига общото, което обаче съзира в същото това отделно, което бива 

познато чрез представата, тя наистина се завръща, а значи и се обръща; понеже от 

познатото чрез представата отделно все същата душа чрез интелекта се завръща 

отново към него. И аз не виждам наистина, как така силогизмът или 

аргументацията може да бъде наречена рефлексия или обръщане, ако те не 

прехождат от едно и също нещо отново към него, ами от едно нещо към друго, 

което е различно от него, и ако двете не биват обхванати от един и същ вид, макар 

и не еднакво изначално. И, разбира се, напълно е възможно много неща да бъдат 

мислени едновременно, стига да се мислят чрез един вид. А интелектът схваща по-

скоро това налично отделно нещо, а не онова, защото за първото има представа, а 

за второто няма. Така, наблюдавайки даден лъв, аз мисля лъва и този тъкмо лъв, 

ала лъва като такъв познавам не повече от този тук лъв, нежели от другия, който 

пребивава в гората. Защото ако видя последния, аз също ще съм в състояние да 

мисля лъва. Но аз мисля този тук, а не другия от гората, понеже имам представен 

образ за първия, а не за втория. Което укрепява основата на моето схващане, и т.н. 

                                                
240 Aristoteles, De an., III 4, 429b10-21. 
241 Срв. бел. 213. 
242 Thomas Aquinas, S. th., I 84, 7. 
243 Aristoteles, Phys., VIII 8, 262a16 sq. 
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Тринадесета глава,  

в която се посочват множество значителни затруднения във връзка с казаното 

 

 Наистина, по отношение на това схващане има и още по-големи 

затруднения, които не изглеждат лесни за разрешение. 

 Първо, ако човешката душа е смъртна, каквото беше нашето заключение, 

тогава за човека като такъв не би трябвало да има крайна цел; и тогава той би бил 

лишен от възможността да постигне щастие; а тъкмо обратното твърди, както е 

добре известно, Аристотел в първа книга на “Етика”.244 Това схващане 

противоречи и на общоразпространеното убеждение, че човекът е живо същество, 

способно да бъде щастливо именно защото е дарено с разум; което се вижда и от 

казаното във втора книга на “Физика”245

 Всичко това е така, с изключение на предусловието, играещо тук ролята на 

голяма предпоставка, а именно, че ако е смъртен, човекът като такъв не би имал 

крайна цел. Това се доказва по следния начин: Ако такава крайна цел е налична, то 

тя не може да е нито в растителната или сетивната част на душата, нито в благата 

на тялото или съдбата, както достатъчно точно показва Аристотел в първа книга на 

“Етика”

, че – напротив – злата съдба или 

нещастието спохождат не животните, ами единствено разумните същества. 

Следователно душата не е смъртна. 

246, и както обстойно и блестящо потвърждват Боеций във втора247 и трета 

книга на “За утешението”248 и свети Тома в третата част на “Против 

езичниците”249

                                                
244 Idem, Eth. Nic., I 5, 1097a15-b2. 

, а значи щастието за човека се полага в душевните блага или 

добродетелите. Ала доколкото душевните добродетели се делят на нравствени и 

интелектуални, и щастието не може да бъде положено сред нравствените, което 

съвършено ясно показват горецитираните мъже, остава то да е сред 

интелектуалните. Само че като разделим интелектуалните на техните части, както 

245 Idem, Phys., II 6, 197b6-9. 
246 Idem, Eth. Nic., I 6, 1097b33-1098a20. 
247 Boethius, Philos. cons., II 4-6. 
248 Ibidem, III 2-8. 
249 Thomas Aquinas, S. c. g., III 27 – 36. 
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това се прави в шеста книга на “Етика”250, се вижда, че щастието няма основание да 

бъде разположено на друго място, освен в предразположението към мъдростта, 

която съзерцава преди всичко Бога, какъвто очевидно е и възгледът на Аристотел 

съгласно десета книга на “Етика”.251

 Но и това може да бъде опровергано с много аргументи. Преди всичко 

такова познание изисква човекът да е прекомерно умствено надарен, освен това да 

е изцяло отречен от мирските дела, да е по природа добър, сиреч здрав и да е без 

никакви потребности. Само че такива люде може да има съвършено рядко; дори за 

столетия едва ли ще се намери и един такъв, както ни учи всекидневният опит и 

както разказва историческото предание. А това отрича самото понятие за щастие, 

тъй като то е благо, присъщо на всеки пълноценен човек, щом всеки човек 

естествено се стреми към него. 

 

 По-нататък, това познание е твърде слабо и несигурно в много отношения, 

тъй като се опира в по-висока степен на мнението, нежели на научното знание. 

Това показват различните мнения, понеже едва ще намериш и двама души, които 

да са съгласни по тези въпроси. Същото потвърждава и нашият начин на мислене, 

който е именно чрез сетивата, докато тези предмети са твърде отдалечени от 

всичко сетивно; така че по отношение на тях трябва по-скоро да говорим за 

невежество, нежели за познание, и за предположение, нежели за сигурно знание. 

Но кой ще сметне това за щастие, след като в щастието намираме покой, а тук сме 

объркани и изпълнени с безпокойства? На всичко отгоре щастието има смисъла на 

предел; а в случая ние сме само по пътя, тъй като никой не знае толкова, колкото 

може да знае; тъкмо напротив, колкото повече знае, толкова повече копнее да знае. 

Освен това, колко умения, колко знания, колко трудове и будувания са нужни, за да 

постигне човек това щастие! Нима може да постигне въпросната цел който и да е 

човек, щом животът ни едва стига да овладеем дори само едно изкуство? А и като 

помисли човек, колко несигурен е животът му, колко немощни са силите му, колко 

събития могат да му попречат и да го отнесат от този свят, как да се отправи по 

един толкова дълъг и труден път? Освен това времето за достигането на това 

                                                
250 Aristoteles, Eth. Nic., VI 2, 1138b35-1145a11. 
251 Ibidem, X 7, 1177a12-1178a8. 
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щастие е толкова дълго, а пътят до него е така труден, че човек като че би трябвало 

изцяло да се откъсне от тялото, пр и все че е в тяло, пък се съмнява и в идното 

щастие, а и като го постигне, в миг може да го загуби поради смърт, болест или 

някаква друга причина – и защо да не наречем това по-скоро злощастие, нежели 

щастие? Ето защо не без основание мнозина252

 Второто и най-същностно възражение е, че ако приемем смъртността на 

човешката душа, то човек никога, дор и в най-наложителен случай, не бива да 

избере смъртта; и по този начин излишно ще се окаже мъжеството, което 

предписва да презрем смъртта  и да я изберем в името на родината и общото благо; 

а и няма да излагаме на риск живота си заради приятеля; ами тъкмо обратното, по-

скоро ще сторим всяко престъпно и недостойно деяние, стига да избегнем смъртта. 

Това противоречи на казаното от Аристотел в трета

 са казвали, че ако душата на човека 

е смъртна, то човешката участ е далеч пó за окайване от тази на което и да е 

животно, като се има предвид телесната немощ на човека, изложен на всевъзможни 

болести, както и безпокойството на душата, устремяваща се ту към едно, ту към 

друго. 

253 и девета книга на “Етика”254, 

а също е и противоестествено. Доказателство за това е обстоятелството, че ние 

естествено възненавиждаме людете, които сторят нещо такова, дори за да запазят 

живота си, и пак естествено възлюбваме и хвалим онези, които постъпват по 

противоположния начин. Защо е така е съвършено ясно, защото човек избира това, 

което е благо за него самия; а смъртта унищожава всяко благо и в нея като че няма 

нищо, заради което да бъде избрана. Това проличава ясно в Платоновия 

“Федон”255, където е отбелязано, че смъртта не би могло да бъде приемана 

равнодушно, ако нямаше надежда за по-добър  живот. Пак Платон пише в пета 

книга на “Закони”256: “Този, който смята тукашния живот за висше благо, посрамва 

душата.” И свети Тома в трета книга на “Етика”257

                                                
252 M. Ficino, Epistolarum lib. I, in: Opera omnia, I 647. 

 изказва в някакъв смисъл 

недоумението си, как така считащите душата за смъртна могат да изберат смъртта. 

253 Aristoteles, Eth. Nic., III 1, 1110a26 sq. 
254 Ibidem, IX 4, 1166b2-29. 
255 Plato, Phaed., 63bc. 
256 Idem, Leg., V 727cd. 
257 Thomas Aquinas, In Eth. Nic., III lect.2. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Пиетро Помпонаци 
Трактат за безсмъртието на душата 

72 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

А в “Тълкуване на Символа на апостолите”258

 Трето, защото така ще излезе, че Бог или не е управител на света, или пък е 

несправедлив; а и едното, и другото допускане е нечестиво. Понеже ако не 

управлява всичко, не е Бог; ако е Бог, е висшето благо, тъй като нищо в него не е 

само във възможност; а ако е висшето благо, как така в него ще има 

несправедливост? Това е ясно видно, доколкото в света се случват толкова много 

злодеяния, които остават неизвестни за людете, а ако и да бъдат узнати, не биват 

наказани; нещо повече, хората твърде често смятат за зло най-значимите блага; и, 

напротив, добрите люде не биват разпознати, а ако бъдат все пак разпознати, не 

биват възнаградени, ами в много случаи претърпяват щети и дори смърт. Но ако 

Бог не знае всичко това или ако го знае, го оставя без наказание или награда, то той 

по думите на Иероним

 отбелязва по повод възкресението на 

плътта, че ако не се надявахме на възкресение, то несъмнено сторването на което и 

да е злодеяние би било за предпочитане пред смъртта.          

259

 Четвърто, защото всички закони, както нявгашните, така и настоящите, 

отсъждат, че душата пребивава след смъртта; и това е всеобщо известно и почитано 

в целия свят. Поради което или трябва да признаем безсмъртието на душата, или да 

приемем, че целият свят се заблуждава, а общоизвестното е изобщо невярно. С 

което обаче не се съгласява Философът в “За съня и бодърствуването”.

 не е Бог. 

260

 Пето, защото има много опитни данни, от които може да се заключи за 

безсмъртието на душата. Така Платон съобщава във “Федон”

 

261, че кр ай 

надгробните паметници са виждани призрачните сенки на душите; и че това са 

душите на зли люде. В девета книга на “Закони”262 пак той твърди, че душите на 

убитите често отмъстително преследват убийците, поради което пък някои 

разказват, че в присъствието на убиеца раните кървят. Отново Платон съобщава в 

десета книга на “Държавата”263

                                                
258 Idem, In Symbolum Apost., 14. 

 за възкресението на някакъв памфилиец, който 

разказал ужасяващи неща за наказанията и мъките на нещастниците там. Плиний 

259 Hieronymus, Epist., XXXIX 2. 
260 Cf. Aristoteles, De respir., 17, 479a22 sqq. 
261 Plato, Phaed., 81cd. 
262 Idem, Leg., IX 856de. 
263 Idem, Rep., X 614b-616b. 
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Младият264 също споменава за някакъв ползуващ се с лоша слава дом, в който било 

виждано привидението на някакъв ужасяващ старец и се чували страховити звуци; 

Атенодор, философ от Тарс, който наел въпросния дом, забелязал това привидение 

и, воден от него, открил в двора на къщата под земята оковани кости, които 

погребал съобразно обичая; след което в този дом не били чувани вече никакви 

звуци. На свой ред стоикът Посидоний265 разказва, за двама аркадски приятели, 

които пристигнали в Мегара и се установили единият в страноприемница, а 

другият – при свой познат; когато след вечеря си легнали, на тогова, който бил у 

познатия си, се явил насън другият с молба да му помогне, защото гостилничарят 

се готви да го убие. Стреснат от съня, този се надигнал, ала сетне дошъл на себе си 

и като решил да не отдава значение на видяното, отново си легнал. Като заспал, 

онзи отново му се явил, молейки го, ако не му се притече приживе на помощ, поне 

да не остави смъртта му неотмъстена; и казал, че гостилничарят го е убил, 

захвър лил го е в една каруца и го е покр ил с тор ; пор ади което пр иятелят му 

трябвало да застане до градската порта преди каруцата да напусне града. 

Развълнуван от този сън, сутринта той застанал пред портата и попитал каруцаря, 

какво има в каруцата му. Онзи се уплашил и побягнал, мъртвият бил изровен, а 

гостилничарят, чието престъпление било разкрито, бил наказан. Също и 

Симонид266

 Шесто, защото можем да прочетем на много места, пък и опитът ни го 

потвърждава, че някои люде биват измъчвани от демони; те огласяват миналото и 

предричат бъдещето и твърдят, че са душите на мъртъвци. А отричането на онова, 

което се знае от опит, говори за безсрамие и глупост. 

, който забелязал някакъв захвърлен на земята труп и го погребал, след 

което решил да отплува с един кораб, бил предупреден насън от погребания да не 

прави това, защото поеме ли по море, ще умре при корабокрушение. Симонид се 

отказал от пътуването, а останалите загинали при корабогрушение. Много такива 

разкази могат да бъдат приведени. Аз самият свидетелствувам за това, че съм имал 

много съновидения, подобни на споменатите тук. Всички те доказват ясно, че 

душите на мъртвите съществуват. 

                                                
264 Plinius Minor, Epist., VII 27.  
265 Cicero, De div., I 27. 
266 Ibidem. 
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 Седмо, защото и Аристотел, както изглежда, смята душите за безсмъртни, 

тъй като в първа книга на “Етика”267 заявява, че злощастията на потомците 

въздействуват върху душите на покойниците и, от друга страна, твърди, че душите 

биват възнаграждавани след смъртта. Наистина, във втора глава от втора книга на 

“Икономика”268

 Осмо, защото почти всички привърженици на въпросното схващане са били 

и са мъже пренечестиви и истински престъпници, като ленивият Епикур, 

безчестният Аристип, безумният Лукреций, Диагор, наречен Безбожник, 

скотоподобният епикуреец Сарданапал и всички, чиято съвест е обременена с най-

позорни престъпления; а всички свети и праведни люде, съвестта на които е 

неопетнена, напротив, настояват, че душата е безсмъртна. Затова и Платон, чието 

писмо до Дионисий започва с думите: “Чух от Архедем”, пише

, той казва за Алцеста и Пенелопа, че “оставайки верни в 

злощастията, те си заслужили отнапред безсмъртна слава, така че людете 

справедливо ги почитат, а боговете с право са ги възнаградили”. 

269

 

: “Напълно 

естествено е ленивите люде да не ги е грижа, какво ще бъде мнението за тях в 

бъдеще, а почтените човеци правят всичко, щото и в бъдеще за тях да се говори 

само добро; поради което допускам, че мъртвите също усещат случващото се тук, 

при нас, доколкото добрите по душа предугаждат какво ще стане, а лошите не го 

мо гат; пр и това по-голяма сила имат предсказанията на божествените мъже, 

нежели на останалите,” и т.н. 

 

Четиринадесета глава, 

в която се отговаря на тези възражения 

 

 За мен е наистина трудно и нелеко да опровергая тези аргументи, и то най-

вече поради това, че пребиваването на душите след смъртта е общоприетото 

мнение, а е трудно да се говори противното на привичното, както пише във втора 

                                                
267 Aristoteles, Eth. Nic., I 11, 1100a18-1101b9. 
268 Idem, Oecon., fr. 101. 
269 Plato, Epist., II 311cd. 
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книга на “Метафизика”.270

 За да отговоря на първото възражение, ще отбележа, че всяка вещ, или поне 

съвършената такава, има някаква цел. Но въпреки че целта има смисъла на нещо 

добро, както е отбелязано във втора книга на “Метафизика”

 При все това ще опитам да кажа, доколкото ми стигат 

силите, нещо по този въпрос, макар и като само вероятно. 

271

 На второ място трябва да проумеем и да запомним, че целият човешки род 

може да бъде оприличен на един човек. В единия човешки индивид обаче има 

множество различни членове, предназначени за различни служби и насочени към 

различни непосредствени цели, като, разбира се, те всички са устремени все пак 

към една цел; така че в някакво отношение те трябва да си съдействуват. Ако този 

порядък бъде нарушен, човекът или изобщо няма да съществува, или ще 

съществува по неподходящ начин. Но всички членове са насочени за обща полза на 

човека; и единият е необходим за другия, както и обратното, или поне е полезен за 

него, макар понякога единият повече, а другият по-малко. Затова сърцето е 

необходимо за мозъка и мозъкът – за сърцето, сърцето е необходимо за ръката, пък 

ръката е полезна за сърцето, дясната ръка е полезна за лявата и лявата – за дясната, 

изобщо всички членове са еднакво причастни към живота и естествената топлина и 

се нуждаят от дух и кръв, както се вижда ясно от книгата “За живите същества”.

, като цел на 

дадената вещ следва да бъде посочено не най-доброто, ами онова, което подхожда 

на природата й и е съразмерно с нея; защото макар да е по-добре да усещаш, 

нежели да не усещаш, на камъка не подобава да усеща и това не е добро за него; 

понеже тогава той вече не би бил камък. Ето защо, ако определим за човека същата 

цел, каквато за Бога или интелигенциите, това не би било подобаващо за него, 

понеже в такъв случай той не би бил вече човек. 

272 

Извън онова, в което си съдействуват, отделните членове имат собствени функции: 

сърцето една, мозъкът друга, черният дроб трета и така нататък, както отбелязва в 

същата книга “За живите същества”273

                                                
270 Aristoteles, Metaph., II 3, 994b32-995a12. 

 Аристотел и както по-подробно говори 

271 Ibidem, II 2, 994b9-16. 
272 Idem, De hist. animal., III 2, 511b1-17. 
273 Ibidem, I 16, 494b19 – 17, 497b2- 
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Гален в “За ползата от отделните части на тялото”.274 Разбира се, тези функции или 

дела не са еднакви, а едно нещо е по-първо от друго, едно е по-съвършено, друго е 

по-малко съвършено. Така според Аристотел275

 Трябва да се отбележи също, че колкото и голямо да е различието между 

членовете, то не е такова, че да предизвика несъгласие между тях; ами различието 

трябва да е съразмерно. Ако то е безмерно, ще се стигне или до гибел, или до 

заболяване на индивида. Ако не е налице въпросното съразмерно различие, 

индивидът и изобщо не би могъл да съществува. Защото ако всички членове бяха 

било сърце, било око, не би имало живо същество; също както, ако в симфониите 

или концертите всички гласове бяха от един и същ порядък, не би се получило 

никaкво съзвучие, а значи и наслада. Ето защо членовете са разположени така, че 

нито целият индивид, нито някоя негова част би могла да е разположена по по-

добър начин от този, по който е. И както по думите на Платон в “Тимей”

 сърцето е най-благородно и първо, 

а затова и службата му е най-благородната и най-първата. Същото важи ред поред 

за останалите. Но колкото и мозъкът да речем да е по-несъвършен от сърцето, той 

все пак може да е съвършен в собствения си род. Ето защо, както между отделните 

членове има значителна разлика, така такава е налице и във всеки род, само че в 

определени граници. Защото не всички сърца са еднакво големи и приблизително 

еднакво топли; а така е и при останалите членове. 

276

 Естествено, не всички могат да бъдат еднакво съвършени, ами на едни е 

дадено да са по-съвършени, на други – да са по-малко такива. Ако отпадне това 

неравенство, човешкият род или ще погине, или няма да пребивава в подобаващото 

си състояние. Отделните части имат обаче нещо  общо за почти всички тях. В 

противен случай не биха били части на един род и не биха се стремяли към едно 

 Бог е 

дал на всяко нещо онова, което е най-доброто за него и за универсума, така стоят 

нещата според нас и с целия човешки род. Защото целият човешки род е като едно 

тяло, съставено от различни членове, които имат различна служба, ала насочена 

към общата полза за човешкия род, така че едното отдава нещо на другото и 

приема нещо ответно от него в едно всеобщо взаимодействие. 

                                                
274 Galenus, De usu partium corporis humani, I 1 – II 19. 
275 Aristoteles, De part. animal., III 3, 665a10-13. 
276 Plato, Tim., 29d-30b. 
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общо благо, както това беше казано по отношение на членовете на отделния човек. 

И неравенството между човеците, стига да е съразмерно, не бива да ни се привижда 

като несъгласие. Тъкмо напротив, както в симфонията съразмерното различие 

между гласовете поражда сладостното съзвучие, така съразмерното различие 

между людете поражда съвършенство, красота, благоприличие и удоволствие, а 

несъразмерното води до противоположните неща. 

 След казаното дотук ще отбележим, че за да достигнат тази обща цел, 

всички люде трябва да бъдат причастни на три интелекта: именно теоретическия, 

практическия или действения и творческия. Защото няма човек, който да не 

разполага с тези три интелекта, стига само да не е увреден и да е достигнал 

необходимата възраст; също както няма такъв член, който да не е причастен на 

кръвта и естествената топлина. Защото всеки човек в някаква степен е способен да 

умосъзерцава, а и може би е донякъде сведущ във всяка една теоретическа 

дисциплина. Той знае най-малкото принципите, които, както е казано във втора 

книга на “Метафизика”277, са като къщните порти, познати всекиму; понеже кому 

не са известни първите принципи от рода на този, че “за всяко нещо може да се 

каже, че то съществува или не съществува278, ала не е възможно то едновременно 

да съществува и да не съществува”?279 Кой е напълно несведущ относно Бога, 

съществуващото, единното, истинното, благото? Така е и относно останалите неща, 

които би било твърде тягостно да изброяваме. Всичко това се отнася до 

метафизиката. Ясна е и физиката, тъй като природните вещи са дадени на сетивата 

и те са, на които най-напред се натъква интелектът. Математиката е също 

достатъчно очевидна, тъй като човешкият живот е невъзможен без числата и 

фигурите; така че всички люде знаят часовете, дните, месеците, годините, а и 

много други неща, с които се занимава астрономът. Стига да не е сляп, човек знае 

нещо и за видимите неща, с които се занимава науката за перспективата, както и 

този, който не е глух, познава съзвучията, които са предмет на музиката. А какво да 

кажа за реториката и диалектиката, след като в предговора към “Реторика”280

                                                
277 Aristoteles, Metaph., II 1, 993b1-7. 

 

278 Idem, De interpr., 9, 18a34-b4. 
279 Idem, Metaph., IV 4, 1005b19 sq. 
280 Idem, Rhet., I 1, 1354a3 sq. 
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Аристотел заявява: “Ето защо всички люде са в някаква степен причастни и на 

двете”? Що се отнася до действения интелект, който се отнася до нравите, 

държавните и домашните дела, нещата са съвършено ясни, доколкото всекиму е 

дадено да разпознава доброто и злото, както и да бъде част от държавата и 

семейството. Тъкмо поради това този интелект се нарича наистина и в собствения 

смисъл на думата човешки, както свидетелствуват Платон в “Държавата”281 и 

Аристотел в “Етика”.282

 Разбира се, трябва да се знае, че макар никой да не е изцяло лишен от трите 

изброени интелекта, човек не се отнася еднакво към тях.  

 Във връзка пък с творческия интелект всекиму е напълно 

ясно, че никой не е в състояние да преживее без него. Понеже той няма как да 

изкара без механическите изкуства и без необходимите за живота неща. 

 Наистина, теоретическият интелект е присъщ не на човека, ами на боговете, 

както твърди Аристотел в десета книга на “Етика”.283 А Платон заявява в 

“Тимей”284

 Творческият интелект, сиреч най-низшият и механическият, е общ за всички 

люде; нещо повече, нему са причастни и животните, както учи Аристотел в “За 

историята на живите същества”

: “Философията е най-великият дар на боговете”; така че в това 

отношение човекът няма нищо общо с останалите смъртни създания. Ето защо, 

макар че всички люде го притежават в някаква степен, то само малцина го 

притежават и са способни да го притежават в точния смисъл и съвършено. Тъкмо 

поради това се оказва, че тази част от човешкия род, която се отдава изцяло на 

умосъзерцанието, се отнася към човешкия род така, както сърцето се съотнася с 

рода на телесните членове, макар че тук е налице широк набор от възможности, 

така че едни стават математици, други – физици, трети – метафизици. На свой ред 

между тези трите има още достатъчно възможности, което е съвсем очевидно. 

285

                                                
281 Plato, Rep., VII 517bc. 

, тъй като много от тях си строят жилища и други 

неща, които предполагат наличието на творчески интелект. Той е нужен в такава 

висока степен, че по-голямата част от людете са тясно обвързани с него. А 

женският пол се осланя почти изцяло на него, когато тъче, преде, шие и т.н. Голяма 

282 Aristoteles, Eth. Nic., VI 5, 1140a24-b21. 
283 Ibidem, X 7, 1177b26-31; X 8, 1178b21.27. 
284 Plato, Tim., 47ab. 
285 Aristoteles, De hist. animal., IX 7, 612b18-27. 
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част от хората се отдава на земеделие, а също и на различни занаяти. При това този, 

който се е захванал с един занаят, не е в състояние да се занимава също толкова 

добре с друг. Затова Платон в “Държавата”286 и Аристотел в “Политика”287

 Действеният интелект пък наистина подобава на човека. И всеки човек, 

стига да не е недъгав, е в състояние да го следва съвършено; съобразно него човек 

безусловно и абсолютно бива наричан добър и лош, а съобразно теоретическия и 

творческия той може да бъде наречен такъв единствено в някакво отношение и в 

определен смисъл. Защото човекът е наречен добър или ло ш човек с о глед на 

добродетелите и пороците си. А добрият метафизик бива наречен не добър човек, 

ами добър метафизик; и добрият домостроител бива назован не безусловно добър, 

ами тъкмо добър домостроител. Затова човек не се чувствува оскърбен, ако не бъде 

наречен метафизик, философ или ковач; но ако бъде наречен крадец или му 

припишат невъздържаност, несправедливост, неблагоразумност или някакъв друг 

подобен порок, той ще възнегодува и ще пламне от гняв, понеже човеку е присъщо 

и е в негова власт да е добродетелен или порочен, а да бъде философ или 

домостроител не зависи от него, пък и не е непременно необходимо за човека. От 

което следва, че всички люде могат и са длъжни да са нравствени, но не всички е 

задължително да са философи, математици, домостроители и т.н. Защото 

човешкият род не би могъл да се съхрани без наличието на такова различие, както 

беше казано и по-горе по отношение на телесните членове. 

 

постановяват, щото както един член не е в състояние да изпълнява подобаващо 

различни служби, така и занаятчията не бива да се занимава с различни занаяти; 

понеже няма да преуспее в нито един от тях. 

 За да се върнем към темата, нека кажем, че целта на човешкия род като цяло 

е човек да бъде причастен на въпросните три интелекта, съобразно които човеците 

общуват помежду си и живеят; като единият е полезен или нужен на другия така, 

както всички членове в един човек се единят в жизнения дух и си 

взаимодействуват. И човекът не може да бъде откъснат от тази цел. 

                                                
286 Plato, Rep., IV 443c. 
287 Aristoteles, Pol., IV 4, 1290a40-1291b13. 
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 Що се отнася до практическия интелект, който е собствено присъщ на 

човека, то всеки човек трябва да го притежава в съвършена степен. За да се съхрани 

правилно човешкият род, всеки човек следва да е морално добродетелен и, 

доколкото това е възможно, да е свободен от пороци; порокът му се вменява като 

собствена вина, в каквото и положение да се намира той, сиреч независимо дали е 

нищ, беден, богат, средно състоятелен или заможен. Относно другите два 

интелекта това не е необходимо, а и не е възможно. Това и не подобава да е така с 

оглед на човешкия род. Защото светът не би се запазил, ако всеки беше теоретик; а 

и самият човек не би могъл да просъществува, понеже отделният род люде, 

например този на философите, няма как да е достатъчен, както не може да е 

самодостатъчен родът на домостроителите или друг подобен. Пък и не е възможно 

един съвършено да върши работата на другиго, още по-малко пък на всички, също 

както е при телесните членове. 

 Ето защо общата цел на човешкия род е да бъде причастен в някакво 

отношение на теоретическия и творческия интелект, а на практическия да е 

причастен съвършено. Защото универсумът ще се съхрани в съвършенството си, 

ако всички люде са усърдни и във висша степен добри, не обаче и ако всички са 

философи, ковачи или домостроители. При моралните добродетели нещата не 

стоят така, както при изкуствата и науките, където едното занимание 

възпрепятствува другото и отдадеността на едното пречи да се отдадем и на друго. 

Обратно, моралните добродетели, както е казано в “Етика”288

                                                
288 Idem, Eth. Nic., IV 13, 1144b32-1145a2.  

, са взаимосвързани; и 

който притежава в съвършенство едната, притежава всички тях. Затова всички 

трябва да са усърдни и добри; а да станеш философ, математик или архитект – това 

са частни цели, също както мозъкът има своя служба, а черният дроб – своя. Това 

неравенство вътре в човешкия род не бива да поражда завист или противоборства, 

както няма такива между телесните членове, ами тъкмо напротив – да води до 

единение и мир, най-вече поради това, че всеки трябва да е нравствена личност, на 

която подобни пороци са чужди. И както всеки елемент е непременно разположен 

на дължимото си място в цялото, ала при все това една негова част е по-добра от 

друга – понеже не всяка частица огън достига лунната сфера, освен доколкото е 
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съединена с целия огън, и не всяка част на земята е център на света, освен като част 

на цялата земя –, така и не всеки човек обладава крайната цел, която подобава за 

частта единствено в качеството й на част на човешкия род. Нему обаче е 

достатъчно да притежава общата човешка цел. 

 Ето защо на приведения аргумент ще отговорим, че всеки смъртен човек 

може да притежава общо присъщата за човека цел; ала не е в състояние, пък и не 

му подобава да притежава онази цел, която е подходяща за най-съвършената част 

от човеците. Защото както не всеки член може да има съвършенството на сърцето и 

окото – понеже в такъв случай не би съществувала цялостта на тялото –, така и ако 

всеки човек беше теоретик, не би съществувала съобщността на човеците. Тъкмо 

затова са нужни много климатични зони и най-различни области.  Следователно 

щастието не се състои в предразположеността за умосъзерцание чрез 

доказателства, която е присъща не изобщо на човешкия род, ами само на първата и 

най-главна негова част. И макар че останалите части не могат да достигнат това 

щастие, те не са напълно лишени от него, тъй като могат да притежават донякъде 

теоретически и творчески интелект, а практически – в пълна степен. Но 

притежаването на този последния е в състояние да принесе блаженство всекиму. 

Защото земеделецът или ковачът, нищият или богатият, ако е нравствен, може да 

бъде наречен, а и наистина е щастлив, и може да бъде доволен от своята участ. 

Освен това той, разбира се, може да бъде наречен – извън сферата на свързаното с 

нравствеността щастие – щастлив земеделец или щастлив домостроител, ако 

щастливо оре земята или строи къща, при все че в този случай названието “щастие” 

няма да бъде използувано в собствения му смисъл. Понеже тези неща не са 

подвластни на човека така, както са му подвластни добродетелите и пороците. 

Следователно човешкият род не бива лишен от своята цел, освен ако не стори сам 

себе си такава. 

 По повод на допълнителия аргумент, че такова умосъзерцание очевидно не е 

в състояние да стори човека щастлив, тъй като то е прекалено немощно и смътно, 

тук ще отвърнем, че в сравнение с вечните същности и начина, по който познават 

интелигенциите, това наистина е така, ала сред смъртните създания не може да има 
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нещо по-превъзходно, както е отбелязал Платон в “Тимей”.289 Но смъртният не 

бива да жадува безсмъртно щастие, понеже на смъртния не подобава нищо 

безсмъртно, както например на смъртен човек не подобава безсмъртен гняв, както 

казва Аристотел във втора книга на “Реторика”.290

 На следващото твърдение, а именно, че целта следва да донесе покой, а в 

случая човешките интелект и воля не пребивават в покой, ще отговорим, че в края 

на първа книга на “Етика”

 Затова и ние още в самото 

начало предпоставихме, че за всяка вещ следва да се полага съразмерна на нея цел. 

Така умереният човек не ще се стреми към невъзможното, което не му подобава; 

защото да бъдат щастливи по този именно начин е собствено присъщо на боговете, 

които ни най-малко не зависят от материята и изменението. Точно обратното става 

с човешкия род, който е по средата между смъртните и безсмъртните същности. 

291

 По повод на следващото твърдение, а именно, че човек никога не знае 

толкова много, колкото е способен да знае, и знанието му никога не е толкова ясно, 

че да не може да е още по-ясно, ще кажа, че това не го лишава от щастие, стига той 

да притежава толкова, колкото подхожда на положението му и да върши онова, 

което зависи от него самия. Защото умереният ще пожелае само толкова, колкото 

 Аристотел не разглежда човешкото щастие като 

състояние на пълен покой, ами по-скоро настоява, че колкото и щастлив да е човек, 

щастието му далеч не е така устойчиво, че да не го смущават много неща (понеже 

тогава той не би бил човек), които обаче не го лишават от щастието; също както не 

всеки вятър изтръгва дървото, макар и да люлее листата му. Затова за човешкото 

щастие е достатъчно състоянието на устойчивост, което не може да бъде 

отстранено, макар и да е в някаква степен смущавано, и което на всичко отгоре е 

достижимо във всяка възраст: така младият човек, който все още не познава точно 

нещата, както прави това зрелият мъж, все пак може да притежава 

съответствуващото на възрастта си знание, да е доволен от него и да не жадува 

нещо повече от това, което му подобава. Поради което и той не изпитва никаква 

тревога, както беше казано. 

                                                
289 Plato, Tim., 47a-c. 
290 Aristoteles, Rhet., II 21, 1394b21-23. 
291 Idem, Eth. Nic., I 11, 1100a10-1101b9. 
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може да смели; поради което на умерения мъж е присъщо да се задоволява с това, 

което му подобава и което може да има.  

 На следващото твърдение, според което, ако човек знае, че може внезапно 

да загуби щастието си и че то може да бъде отнето по най-различни начини, това е 

по-скоро нищета, нежели щастие, трябва да се отговори, че единствен скъперникът 

не желае да върне онова, което е получил даром, понеже за човека отнапред се 

знае, че е смъртен; поради което и древните292 са наричали живота чистилище, тъй 

като човек го получава при условие, че ще го върне на природата. Той трябва да 

благодар и Богу и на пр ир одата, да бъде гото в винаги да умр е и да не се бои от 

смъртта, понеже напразен е страхът пред неизбежното, а и в смъртта не може да 

бъде видяно нищо лошо.293

 Казаното след това, а именно, че в такъв случай състоянието на човека би 

трябвало да е далеч по-жалко от това на което и да е животно, според моето 

виждане няма философски смисъл, тъй като деянията на животните, макар да 

изглеждат спокойни в рода си, не са такива в рода на надарените с интелект 

същества. Та кой би предпочел да е камък или дълголетен елен, а не човек, пък 

колкото и незначителен? При това благоразумният човек ще запази душевно 

спокойствие във всяко положение и по всяко време, дори ако бъде измъчван от 

телесни страдания. Нещо повече, мъдрият мъж ще избере да е в крайна нужда и 

тревожен от най-големи грижи, нежели да е в противоположното състояние, но да е 

глупав, невеж и порочен. 

 

 Не е вярно, че виждайки безмерните трудности, отказа от телесните 

наслаждения, неясното познание на нещата, лесната загуба на придобитото, човек 

по-скоро ще се отклони към пороците и телесните блага, нежели да се устреми към 

придобиване на знание, стига само да постъпи така, както го учи разумът. Защото 

дори най-нищожната частица знание и добродетел е за предпочитане пред всички 

телесни наслаждения и дор и пр ед властта над земи, в ко ито изобилствуват 

тиранията и пороците. Ето защо първият аргумент, както се вижда, не ни убеждава 

по никой начин, че душата е безсмъртна. 

                                                
292 Cf. Seneca, Epist., IV 30. 
293 Ibidem. – cf. Epist., XIX – XX 123. 
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 На второто възражение, а именно, че ако смятаме душата за смъртна, никога 

не би следвало да изберем смъртта, ще отговорим, че това съвсем не е така, ами е 

вярно по-скоро противоположното. Понеже в трета книга на “Топика”294 е казано: 

“От две злини трябва да бъде избирана по-малката.” И в трета книга на “Етика”295: 

“Редно е да се избира доброто, а злото да се избягва.” И тъй, когато човек избере 

смъртта за родината, за приятелите или за да избегне порока, той придобива 

добродетелност и принася голяма полза на останалите, така че всички възхваляват 

такава постъпка, понеже няма нищо по-скъпоценно и по-щастливо от самата 

добродетел, поради което и нея най-вече следва да избираме. А тъй като, 

извършвайки престъпление, човек вреди твърде много на общността, а значи и на 

самия себе си, доколкото е част на въпросната общност; и пропада в порока, което 

е най-голямото злощастие, понеже тогава престава да бъде човек, както отбелязва 

Платон на много места в “Държавата”296; то това следва всячески да се избягва. 

Постигането на добродетелта принася щастие или поне голяма част от него, макар 

и краткотрайно; а грехът води към нищета; понеже според свидетелството на 

Платон297 порокът е нещастие и в крайна сметка смърт, тъй като стореното 

престъпление не подсигурява безсмъртие, освен може би непрекъсващо безславие 

и несвършващи упреци. Но очевидно е, че първото зло е по-малко от второто; 

дългият живот в безславие не е за предпочитане от краткия, ала похвален живот: 

също както човешкият живот, колкото и да е кратък, е за предпочитане пред този 

на животното, дори този последният да е много продължителен. Защото по думите 

на Аристотел в първа книга на “Етика”298

 В този случай, разбира се, човек избира не смъртта сама по себе си, тъй като 

тя е нищо, а достойното действие, макар и то да води до смърт; също както, когато 

не сторва нещо порочно, той не отрича живота, който е сам по себе си нещо добро, 

ами отрича порочното действие, извършването на което съхранява живота. Що се 

 “дългият живот е за предпочитане пред 

краткия единствено при равни други условия”.  

                                                
294 Aristoteles, Topic., III 2, 117a8 sq. 
295 Idem, Eth. Nic., III 4, 1111b33-1112a17. 
296 Plato, Rep., X 608ed. 
297 Ibidem, X 611b. 
298 Aristoteles, Eth. Nic., I 4, 1096b3-5. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Пиетро Помпонаци 
Трактат за безсмъртието на душата 

85 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

отнася до казаното във “Федон”299, то същият Платон настоява в “Държавата”300 и 

“Критон”301, че както е редно да се откажем от обременения с неизлечима болест 

живот и изобщо да го изключим от света на живите, така следва да изтръгнем и 

тънещата в греховност душа; и ако душата би живяла вечно с греха си, това би 

било най-голямото злощастие, понеже за душата няма нищо по-лошо от порока. 

Наистина, Платон говори за това като за нещо, което е възможно да се случи. 

Защото ако човеците не се надяват на по-добър живот след смъртта, те без 

съмнение биха я понесли изключително тягостно, тъй като не знаят 

превъзходството на добродетелта и низостта на порока. Единствено философите и 

достойните люде, както отбелязват Платон в “Държавата”302 и Аристотел в девета 

книга на “Етика”303, знаят, колко сладостни са добродетелите и колко тягостни са 

невежеството и пороците. В написаната от Платон “Апология”304 Сократ заявява 

даже: “Независимо дали душата е смъртна или безсмъртна, смъртта трябва да бъде 

презирана.” Каквото и да се случва след смъртта, ние не бива в никой случай да се 

отклоняваме от добродетелта. По този именно начин според мен следва да бъдат 

тълкувани и думите на свети Тома в коментара му върху Символа на апостолите305

 Че в отделни случаи следва да приемем смъртта, дори ако смятаме душата 

за смъртна, се вижда и от постъпките на много животни, чиито души са несъмнено 

смъртни и водени от природния инстинкт. В тридесетата глава от девета книга на 

: 

не че ако душата е смъртна, по-скоро би трябвало да сторим престъпление, нежели 

да приемем смъртта (понеже това, както ми се струва, не е нито мъдро, нито вярно 

от теологическа гледна точка), ами че людете, които не разпознават 

превъзходството на добродетелта и нечестивостта на порока, биха сторили 

всякакво престъпление, само и само да избегнат смъртта. Та именно за да бъдат 

обуздани свирепите хорски страсти са ни дадени надеждата за възнаграждение и 

страха от наказание. 

                                                
299 Plato, Phaed, 63bc. 
300 Idem, Rep., X 608d-611a.  
301 Idem, Crit., 47d-48b. 
302 Idem, Rep., IX 582a-e. 
303 Aristoteles, Eth. Nic., IX 8, 1168a28-1169b2. 
304 Plato, Apol., 40bc. 
305 Thomas Aquinas, In Symbolum Apost., 14. 
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„За историята на живите същества“306 Аристотел говори за нещо, което споменава 

и нашият Вергилий в четвърта книга на „Георгики“307, а именно за това, дето 

пчелите се излагат на смъртна опасност, за да защитят царицата и целия рояк. Пак 

на същото място308 той отбелязва, че за да спаси женската, мъжката риба сепия 

сама приема смъртта. В тридесет и седма глава на същата девета книга от „За 

историята на живите същества“309 Аристотел разказва за една мъжка камила, която 

захапала и убила камиларя за това, дето той с измама я принудил да се съеши с 

майка си; както и за един кон, който, измамен по същия начин, сторил същото 

престъпление, и като разбрал, какво е направил, се хвърлил в една пропаст. Но тъй 

като всички тези неща стават естествено, те и са сторени разумно, доколкото 

според възгледа на Темистий310 и Авероес311

 На третото основно възражение, че Бог или не управлява универсума, или го 

управлява несправедливо, ще отговоря, че това не е така. И ще кажа още, че по 

същество никоя злина не остава ненаказана и никое добро всъщност не остава 

невъзнаградено. В тази връзка трябва да се знае, че има два вида награди и 

наказания: същностни и неделими, както и акцидентални и отделими. Същностната 

награда за добродетелта е самата добродетел

 природата бива насочвана от 

интелигенцията, която не се заблуждава. Следователно и у човека това не 

противоречи на разума. 

312, която прави човека щастлив. 

Защото човешката природа не може да притежава нищо по-значимо от самата 

добродетел, която единствено дава сигурност на човека и го държи далеч от всяка 

тревога. Защото у достойния човек всичко е съзвучно: той от нищо не се бои, на 

нищо не се надява, ами остава един и същ в щастие и нещастие, както е казано в 

края на първа книга на “Етика”.313 А и Платон заявява в “Критон”314

                                                
306 Aristoteles, De hist. animal., IX 40, 626a13-22. 

: “Нищо зло не 

може застигна добрия човек нито приживе, нито след като умре.” Обратното важи 

307 Vergilius, Georg., IV 67-87. 
308 Aristoteles, De hist. animal., IX 1, 608b16-18. 
309 Ibidem, IX 47, 630b32-631a7. 
310 Themistius, Comm., 6. 
311 Averroes, In Metaph., XII 18. 
312 Seneca, De ben., IV 1, 3. 
313 Aristoteles, Eth. Nic., I 11, 1100b20-22. 
314 Plato, Apol., 41d. 
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за порока: Наказание за порочния е самият порок315, от който няма нищо по-жалко 

и нищо по-злощастно. Колко извратен е животът на порочния човек и как трябва да 

го избягваме – за това става дума в седма книга на “Етика”316, където Аристотел 

показва, че нищо у порочния не е в съзвучие: той няма доверие никому, дори на 

самия себе си, нито наяве, нито насън не намира покой, измъчват го телесни 

несгоди и душевни терзания: изобщо животът му е безкрайно нещастен; и то в 

такава степен, че никой мъдрец, колкото и да е беден, телесно немощен и лишен от 

даровете на съдбата, не би избрал живота на тиранина или на друг някой порочен 

властник, ами ще предпочете да остане мъдър в това си положение. Така всеки 

добродетелен човек бива възнаграден със собствената си добродетелност и щастие. 

Затова Аристотел, който в тридесета книга на своите “Проблеми”317

 Акцидентални пък са наградадата и наказанието, които могат да бъдат 

отделени, например златото и всевъзможните мъки. В този смисъл не всяко добро 

бива възнаградено и не всяко зло бива наказано. И това е напълно в реда на нещата, 

защото става дума за акцидентални награди и наказания. Прочее, трябва да знаем 

две неща: първо, че акциденталната награда е далеч по-несъвършена от 

същностната; понеже златото е по-несъвършено от добродетелта. От своя страна 

акциденталното наказание е далеч по-малко от същностното; понеже акцидентално 

е наказанието чрез мъчение, а същностно – това чрез обвиняване, и наказанието 

чрез обвиняване е далеч по-тежко от това чрез мъчение. Затова е без значение, ако 

понякога не бъде наложено акциденталното наказание, стига само същностното да 

е налице. На второ място трябва да знаем, че когато доброто бъде акцидентално 

възнаградено, същностното благо, както изглежда, се приумалява и не остава в 

 формулира 

eдин от въпросите, именно десетия,  за това, защо при състезанията се дават 

награди, а за добродетелите и знанията не се дават, пояснява, че това става, понеже 

добродетелта сама на себе си е награда. Защото наградата трябва да превъзхожда 

самото състезание, а няма нищо по-висше от благоразумието, така че то самó си е 

награда. Точно обратното е при порока. Ето защо никой порочен човек не остава 

ненаказан, понеже самият порок е наказанието за порочния.      

                                                
315 Seneca, Epist., XI 87, 24. 
316 Aristoteles, Eth. Nic., VII 6, 1147b20-1149a20. 
317 Idem, Probl., XXX 11, 956b16-32. 
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съвършеноството си. Например ако някой постъпи добродетелно без надежда за 

възнаграждение, а друг се надява да бъде възнаграден, действието на втория няма 

да е така добродетелно, както това на първия. Ето защо същностно бива 

възнаграден по-скоро този, който не получава акцидентална награда, нежели този, 

който получава такава. По същия начин сторилият нещо порочно и наказан 

акцидентално изглежда по-малко наказан от другия, който не е наказан 

акцидентално; защото наказанието чрез обвинение е по-голямо и по-тежко от това 

чрез мъчение; и когато мъчението се прибави към обвинението, това в някакъв 

смисъл приумалява самото обвинение. Ето защо този, който не бива акцидентално 

наказан, е наказан същностно повече, нежели онзи, който не претърпява 

акцидентално наказание. Свидетелство за това е и казаното от Лаерций318

 По повод на четвъртото възражение, а именно, че в такъв случай ще излезе, 

щото почти всички се заблуждават, доколкото всички закони полагат душата като 

безсмъртна, ще кажем, че цялото не е нищо друго, освен съвкупността на своите 

части, както смятат мнозина, а няма човек, който да не се заблуждава, както 

отбелязва Платон в “Държавата”

 за 

Аристотел: когато бил попитан, какво е придобил от заниманията си с философия, 

Аристотел отвърнал: “Това, което вършите с надежда да бъдете възнаградени и 

което избягвате поради страх от наказание, аз правя от любов и поради 

благородството на добродетелта, и го избягвам от ненавист към порока.” А защо 

едни биват възнаграждавани или наказвани акцидентално, а други – не, не е 

предмет на настоящото разсъждение. 

319, и поради това не само не е грешно, ами е и 

необходимо да признаем, че целият свят се заблуждава или поне по-голямата му 

част. Защото ако приемем, че има само три закона, а именно тези на Христос, на 

Мойсей и на Мохамед, то  те или и тр ите са погр ешни, и тогава целият свят се 

заблуждава, или погрешни са два от тях, и тогава се заблуждава по-голямата част. 

Трябва да се знае обаче, че политикът както според Платон320, така и според 

Аристотел321

                                                
318 Diogenes Laertius, Vitae philos., V 1, 20. 

 е лечител на душите и неговата задача е да стори човека по-скоро 

319 Plato, Rep., I 334c-e. 
320 Idem, Gorg., 464b. 
321 Aristoteles, Eth. Nic., I 13, 1102a7-25. 
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достоен, нежели знаещ; като към постигането на тази цел трябва да се пристъпи 

съобразно различието между хората с различна дарба. Защото има люде 

благородни и надарени от Бога с добра природа, които се устремяват към 

добродетелта единствено поради нейното достойнство и отхвърлят порока 

единствено поради неговата нечестивост. Те са най-пригодните за добродетелен 

живот, макар и да са малцинство. Други са по-малко пригодни за такъв живот; те 

постъпват достойно и избягват пороците не само поради благородството на 

добродетелта и нечестивостта на порока, ами и за награди, похвали и почести, 

както и поради наказания като порицание и безчестие. Те са на второто стъпало. 

Други пък постъпват достойно, понеже се надяват на някакво благо или се боят от 

телесно наказание; за да се стремят те към добродетелен живот, политиците са 

установили парични награди, почести и други подобни; а за да избягват пороците, 

са постановили наказания било по отношение на парите, било по отношение на 

честта или по отношение на тялото, такива като членоувреждане или смърт. Най-

сетне има и такива люде, които поради жестокостта и извратеността на природата 

си не се впечатляват от нищо такова, както ни учи всекидневният ни опит. Затова 

политиците настояват, че за добродетелните е отредена вечна награда в другия 

живот, а за порочните – вечни мъки, та да бъдат изпълнени те с голям страх. 

Защото по-голямата част от людете, ако върши добро, го върши по-скоро поради 

страх от вечните мъчения, нежели в надежда за вечното благо, понеже мъченията 

са ни по-добре познати от онези вечни блага. И тъй като съобразяването с това 

може да е от полза за всекиго, каквото и положение да заема той, то законодателят, 

отчитайки склонността на човеците към злото и желаейки общото благо, 

постановил, че душата е безсмъртна, загрижен не за истината, ами единствено за 

намирането на нещо пригодно да поведе людете към добродетелта. 

 Не бива да виним политика. Защото както лекарят си измисля всевъзможни 

неща, за да върне здравето на боледуващия, така и политикът разказва приказки, за 

да посочи на гражданите правия път. В неговите приказки, както отбелязва Авероес 

в пролога към трета книга на “Физика”322

                                                
322 Averroes, In Phys., I 60. 

, собствено няма нито истина, нито лъжа. 

Така дойките примамват питомците си към онова, което смятат полезно за децата. 
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А ако ставаше дума за здрав и изцяло с ума си човек, то нито лекарят, нито дойката 

биха имали нужда от подобни измислици. Така че, ако всички люде биха били на 

споменатото първо стъпало, те биха постъпвали достойно и в случай, че душите са 

смъртни. Само че почти никой не е разположен по този начин. Поради което е било 

необходимо да се пр ибегне до  други изобр етения. И това е напълно  в р еда на 

нещата; понеже човешката природа е почти изцяло потопена в материята и само 

малко е причастна на интелекта; поради което човекът отстои на по-голямо 

разстояние от интелигенциите, нежели болният от здравия, детето от мъжа и 

невежият от мъдреца. Не е за чудене, значи, дето политикът прибягва до такива 

неща, и т.н. 

 Петото главно възражение се отнася до две неща: първото са привиденията 

край надгробните могили а второто са съновиденията. Във връзка с първото най-

напред трябва да се каже, че много неща в тези истории са си чисти басни. От друга 

страна край надгробните могили, както и на много други места, въздухът е твърде 

плътен както поради изпаренията от труповете, така и поради студенината от 

камъните, а и поради много други причини, водещи до сгъстяване на въздуха. 

Наистина, в трета книга на “Метеорология”323 е казано: “Такъв въздух лесно 

приема образите на околните предмети, също както огледалото приема образите.” 

Затова необразованите люде смятат видяното в този сгъстен въздух за самите неща, 

които се виждат там. Те приличат в това отношение на децата, които смятат онова, 

което са видяли в огледалото или във водата, за наистина пребиваващо там. 

Аристотел разказва за някакъв недовиждащ човек, който, като видял една нощ 

собствената си сянка, я помислил за преследващ го човек. Тъкмо в такива случаи 

невежите люде смятат възпросните образи за душите на мъртвите. На помощ им 

идва въображението и общоразпространените слухове. Ето защо, както твърди 

Аристотел във втора глава на “За съня и бодърствуването”324

                                                
323 Aristoteles, Meteor., III 4, 373b8-10. 

, страхът или други 

някакви страсти карат мнозина дори наяве да смятат, че са видели неща, които не 

съществуват в действителност, както това се случва на болните. На трето място 

това може да се случи нерядко и поради заблуждения и измами на лоши 

324 Idem, De insomn., II 2, 460b2-25. 
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свещенослужители, както четем в последната глава на Даниила относно идола Вил. 

Наистина, много свещенослужители и пазители на храмовете са променили 

четирите кардинални добродетели в тщеславие, жадност, чревоугодие и 

разпътство. А след тези пороци идват и всички останали. Та за да могат да се 

насладят на желаното, те прибягват до измами и измислици, както знаем, че става 

дор и в наши дни. На четвър то място следва да се пр ипомни, че мно го гр ъцки и 

римски истории свидетелствуват за чудеса; защото е напълно сигурно, че при 

раждането и смъртта на достопаметни мъже са се явявали чудни знамения. Така в 

“Дванадесетте цезара”325 Светоний Транквил разказва за знамения чрез птици, 

отговори на боговете и много други. Същото прави в не по-малка степен и Плутарх 

в “За живота на прочутите мъже”.326 И нашият Вергилий прогласява в самия край 

на първа книга на “Георгики”327

 В същия час и земята, и равната морска повърхност, 

: 

 и зли прокобници псета, и птици в потайната доба 

 даваха личби. Безспир над циклопските ниви бучеше – 

 гледахме – Етна в потоци от лава из огнени пещи, 

 валяше тя разтопени скали под кълбата от пламък. 

 Звек от небесни доспехи Германия слушаше често, 

 тръпнеха Алпите даже, несвикнали на земетръси; 

 и по смълчани дъбрави на много места глас ужасен 

 екнеше, в тъмната нощ се явяваха тайнствени бледи 

 призраци. А проговаря дори и самият добитък 

 (колко противно!), реки се обръщат и зейва земята. 

 Всякоя слонова кост и мед в храма от скръб овлажняват. 

 И т.н. 

 За не по-малко такива неща споменава и Лукан.328

                                                
325 Suetonius, De vita Caesarum: Nero, 46; Galba, 4. 18; Vespasianus, 5; Domitianus, 15; Augustus, 94-97. 

 В пета глава от Втора 

книга Макавейска пък четем: „Около това време Антиох предприе друг поход в 

Египет. Случи се, че над целия град почти през четирийсет дена се виждаха във 

326 Plutarchus, De vitis illustrium virorum: Lycurgus, 5; Numa, 14; Tiberius Gracchus, 17; Sulla, 7. 
327 Vergilius, Georg., I 469-480, прев. Г. Батаклиев.  
328 Lucanus, Bellum civile, I 522-583; VII 151-184. 
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въздуха конници в златни дрехи и въоръжени с копия, подобно на войници, 

стройни чети конници, нападения, отстъпвания от една и друга страна, обръщане 

на щитове, множество копия и замахи с мечове, хвърляне стрели, блясък на златна 

обружа и всякакъв вид оръжие. Затова всички се молеха, това явление да бъде за 

добро.“        

 Ето защо предходните отговори не могат да бъдат напълно пренебрегнати. 

Да се отрича всичко това ми се струва израз на прекалено упорство и безсрамие. 

 Така че трябва да го кажем по друг начин. Ако приемем, че не става дума за 

измислици, илюзии или само въобразени от нас неща, то следва да признаем, че 

християните и почти всички други закони, но също Платон, Авицена и мнозина 

още са убедени, че всичко това върши или Бог, или неговите служители, които 

наричаме ангели, ако са добри, и демони, ако са зли. Разбира се, между тях има 

някаква разлика, която сега обаче не е от значение. И пак всички тези приемат, че 

човешката душа е безсмъртна и множествена, както е достатъчно добре известно. 

 Това обаче явно противоречи на твърдението на Аристотел, понеже няма 

такава нематериална субстанция, която да не задвижва някоя орбита: доколкото в 

дванадесета книга на “Метафизика”329 Аристотел определя броя на интелигенциите 

съобразно броя на небесните сфери. И тук долу няма нито едно следствие, което 

според него да не се възвежда към първото движение, както се вижда от осма книга 

на “Физика”330 и от първа на “Метеорология”.331

 По-нататък, на мен ми се струва, че това е невъзможно да бъде доказано с 

помощта на очевидни естествени аргументи. Затова няма да останем в границите на 

естественото, противно на онова, което обещахме в началото. Тъкмо поради това 

Александър Афродизийски, както съобщава свети Тома в дискутирания от него 

въпрос “За чудесата”, в централната част, раздели трети

 

332 и десети333

                                                
329 Aristoteles, Metaph., XII 8, 1874a14-17. 

, твърдял, че 

всичко това идва от обособените субстанции порсредством небесните тела 

съобразно силите на звездите и съобразно техните съчетания и противопоставяния. 

И наистина, ако признаем тези следствия, съгласно перипатетиците и не може да 

330 Idem, Phys., VIII 6, 258b10-259b20. 
331 Idem, Meteor., I 2, 339a30-32. 
332 Thomas Aquinas, Quaest. disp. De potentia, VI 3. 
333 Ibidem, VI 10. 
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бъде казано нищо друго, след като целият този долен свят граничи с горния така, че 

всяка тукашна сила бива направлявана свише, както е казано в началото на 

“Метеорология”.334 И това твърдение не изглежда лишено от смисъл. Защото 

според Александър Бог и интелигенциите провиждат случващото се в този долен 

свят, както отбелязва, позовавайки се на неговия възглед, и свети Тома в петдесет и 

шестия си коментар към втора книга на “За небето”.335 Самият Александър 

изповядва това в книгата си “За съдбата”.336 Така че Бог провижда нещата тук долу 

съответно с условията на времето и мястото им, и се грижи за кралете и пророците, 

както и за останалите случващи се неща. И появата понякога на такива видения, за 

каквито става дума в Книга Макавейска, било знак за предстоящи войни, както се 

вижда от онова, което последвало, при все че те също биха могли да бъдат 

избегнати според Александър, който в “За съдбата”337

Същото трябва да се каже и по отношение на онова, което съобщават Тит 

Ливий

 обявява волята за свободна. 

И не е за чудене, че подобни видения могат да бъдат оформяни от небесните тела, 

доколкото те са одушевени от най-благородната душа и пораждат и направляват 

всичко тук долу.               

338, Светоний339, Вергилий340, Плутарх341 и Лукан.342

                                                
334 Aristoteles, Meteor., I 2, 339a21-32. 

 Защото ако определени 

признаци предхождат пролетта, лятото и останалите сезони, както е видно, то 

колко повече онези интелигенции трябва да са загрижени за човешката природа! И 

това е съвършено ясно. Защото не помня да съм чел житиеописанието на който и да 

е прославен в някакво дело мъж, чието раждане, смърт и много от деянията му да 

не са били предхождани от някакви предзнаменования. Това, което платониците 

наричат гений или домашен демон, при перипатетиците е рожденната звезда; 

понеже ето този човек е роден при едно разположение на небесните тела, а другият 

– при друго. Ако сме в състояние да се справим и без да приумножаваме демоните 

335 Thomas Aquinas, In De cael., II 14, 11. 
336 Alexander Aphrodisiensis, De fato. 
337 Ibidem. 
338 Livius, Ab urbe condita, II 42, 10; XXVI 23, 4.  
339 Suetonius, De vita Caesarum: Nero, 46; Galba, 18; Caligula, 57; Domitianus, 15, Augustus, 94-97. 
340 Vergilius, Aen., III 358-367; VIII 296-300. 
341 Plutarchus, loc. cit. 
342 Lucanus, loc. cit. 
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и гениите, излишно ми се струва изобщо да ги предполагаме, още повече, че това 

не изглежда да е съзвучно на разума. 

 И така, небесните тела предизвикват всички тези чудеса за полза на 

смъртните създания и особено на човеците, доколкото човешката природа е 

причастна на божествеността. В двадесета глава от трета книга на “История на 

живите същества”343

 Но свети Тома

 Аристотел съобщава, че на остров Лемнос от разположеното 

непосредствено до гениталиите виме на един козел надоили толкова мляко, че от 

него приготвили сирене; и когато стопанинът на животното се допитал до оракула, 

получил отговор, че стадото му ще нарастне значително; което скоро се 

потвърдило. Та щом има предзнаменования относно животните, колко повече 

такива трябва да има за човеците! 
344 опровергава това мнение с помощта на множество изящни 

аргументи. Първо, защото тези неща се случват не в дължимия порядък; а онова, 

което става съгласно природата, следва някакъв ред, съгласно казаното във втора345 

и осма книга на “Физика”.346

 На мен обаче тези доказателства ми се струват неубедителни. На първото 

може да се отговори, че тези неща все пак се случват в някакъв ред, по време, по 

място, както и с оглед на определени причини, и т.н. Знак за това е фактът, че 

мнозина астролози умеят да правят предсказания както относно бъдещите явления, 

така и относно промяната на дадени положения, а също относно определени места, 

 Второ, защото при въпросните явления стават неща, 

които не могат да бъдат възведени към дадено небесно тяло, като например 

прорицанията и най-вече тези за бъдещите събития, тъй като на това е способен 

само притежаващият интелект. А предричащите бъдещето неща нерядко са 

неодушевени или неразумни, както когато например проговарят животни или във 

въздуха проехтяват човешки гласове, или нещо подобно. Трето, защото се случват 

и неща, които не могат да бъдат предизвикани чрез силата на небесните тела, както 

когато например жезълите се превръщат на змии. Така че горното, оказва се, не е 

никакъв отговор. 

                                                
343 Aristoteles, De hist. animal., III 20, 522a13-19. 
344 Thomas Aquinas, Quaest. disp. de potentia, VI 3. 
345 Aristoteles, Phys., II 8, 198b34-36. 
346 Ibidem, VIII 1, 252a11 sq. 
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както многократно сме виждали. А това, дето ни се струват изключени от реда, се 

дължи на собственото ни незнание. 

 Спрямо втория, толкова величаен от свети Тома аргумент, не искам да кажа, 

че ме удивлява, ами по-скоро не го разбирам напълно. Според него въпросните 

следствия и прорицания произлизат, с Божие съгласие, от интелигенциите, били те 

добри или лоши, както и от вече отделените от тялото човешки души. Само че в 

такъв случай нещата, чиито речения чуваме, не са форми на въпросните тела, били 

те одушевени или неодушевени. Те, оказва се, са само двигатели. Защо тогава 

интелигенциите, двигателите на небесните тела, не са в състояние да сторят с 

помощта на собствените си оръдия онова, което многократно и много добре правят 

папагали, свраки, врани, косове и други?  Не проумявам, защо отрича това така 

откр ито , след като сам той твър ди в петдесет и пър вия въпрос от първа част на 

“Сумата”347

 Това намира потвърждение в казаното от Помирителя

, че ангелът говори или най-малкото издава друг някакъв звук чрез 

сгъстеното си и оформено въздушно тяло. Та небесните тела вършат посредством 

силите си и съзвездията всички тези, а и далеч по-значими неща, въздействувайки 

върху живите същества и предизвиквайки удивителни неща, както е видно при 

камъните и тревите; а значи и такива явления. 
348, който тълкува 

двадесет и шестия проблем, единадесетата част, а именно: “Защо някои проговарят 

още щом се родят”, по следния начин: “Али Абенрагел349

                                                
347 Thomas Aquinas, S. th., I 51, 2. 

 пише в книгата “За 

рождението”: “Нашият господар ни призова, понеже една от жените му беше 

родила син, и асцедентът беше осем градуса от Везни, в границите на Меркурий, и 

там се намираха Юпитер, Венера, Марс и Меркурий. Събра се група астролози и 

всеки от тях изказа мнението си. А аз мълчах. Тогава господарят попита: Какво ти 

е? Защо мълчиш? А аз отговорих: Дайте ми срок от три дена; понеже ако синът Ви 

прескочи тридневният срок, с него ще се случи велико чудо. И когато 

новороденото навърши 24 часа, започна да говори и да прави знаци с ръка. 

Господарят изпадна в ужас, а аз рекох: Възможно е детето да изрече някакво 

348 Petrus de Ebano, In Probl., XI 27. 
349 Абенрагел (1016-1064), известен и като Албохазен Хали – придворен астролог на султана на 
Тунис. 
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пророчество и да извърши някакво чудо. Тогава застанахме заедно с годподаря до 

новороденото. А то каза: Родено съм нещастно и съм родено, за да предизвестя 

загубата на Агедаирското царство и гибелта на алманския род. След което падна и 

умря. И всичко стана така, както то каза.” 

 Та то ва дете или е говор ело от някой дух, или от себе си. Пър вото не е, 

защото Хали не би съумял да предскаже чрез астрологията онова, което изрекъл; 

следователно от себе си, сиреч от вътрешността си, а не от придобито от външен 

човек знание; а значи го е сторило от силата на интелигенциите и небесните тела. 

Поради което същото е възможно да стане и в други случаи. 

 Ако бъде казано, че всяко учение и наука произлиза от предходно знание, на 

това ще отвърнем, че тогава то не е нито учение, нито наука, нито познание в 

собствения смисъл на думата. Знак за това е обстоятелството, че самите 

прорицатели, когато са извън състоянието на обезумялост, не си спомнят нищо и 

дори отричат да са казвали такива неща. Но те биват задвижвани от небесен 

подтик; поради което Платон заявява в “Менон”350, но и на мно го др уги места: 

“Прорицателите огласяват много истини, ала не проумяват онова, което изричат.” 

И в тр идесета книга на “Проблеми”351, относно първия проблем е казано: 

“Сивилите, вакханките и всички, които, както се смята, биват възбуждани от 

някакъв божествен дух, получават външен подтик за това.” В тълкуването си към 

това място Помирителят352

 На третото следва да се отговори, че според перипатетиците това би 

трябвало да са заблуждения, каквито мнозина вършат като променят било средата, 

било окото; или пък, ако е нещо истинно, ние не оставаме в границите на 

естествения разум, доколкото сме изключили от тях чудесата. С добавеното сетне 

по повод сънищата сме съгласни и даже повече от това. Защото и Авероес, който не 

 заявява: “Слушал съм от един достоен за доверие лекар, 

че някаква необразована жена, изпаднала в състояние на меланхолия, проговорила 

твърде добър латински, а като се излекувала, не можела да каже и дума.” А това, 

както изглежда, се дължи на разположеността на тялото й спрямо движението на 

звездите. 

                                                
350 Plato, Men., 99c. 
351 Aristoteles, Probl., XXX 1, 954a34-38. 
352 Petrus de Ebano, In Probl., XXX 1. – cf. P. Pomponatius, De incant., 12. 
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смята душата за множествена, признава това в главата “За съногаданията”353; а 

същото прави и Гален354

 В казаното за аркадците няма нищо удивително, тъй като Платон отбелязва 

в пета книга на “Държавата”

, за когото душата е смъртна. Понеже тъкмо в медицината 

много неща се узнават по сънищата. Ала всичко това не доказва, че душата е 

безусловно безсмъртно, ами само, че боговете се грижат за нещата тук долу. 

Поради което те поучават чрез давани наяве или насън знамения и провиждат 

делата човешки, както подробно говори на посоченото място Авероес. 

355

 А разказът за памфилиеца е притча, целяща да обуздае гражданите. 

: “Бог отмъщава на тия, които сторват престъпление 

срещу чужденците.” 

 Защо някои остават ненаказани или невъзнаградени, а други – точно 

обратното, това не е предмет на настоящото разсъждение. Не ни е работа тук да се 

занимаваме и с други от многото прекрасни и нелеки въпроси, които засяга 

Коментаторът. 

 Отговорът на шестото възражение, това относно измъчваните от демони 

люде, изглежда очевиден на основа на вече казаното. Защото всички те или страдат 

от черна жлъчка, или са безумни, или са в състояние на изстъпление, или са пред 

лицето на смъртта и затова са чужди на човешкото разсъждение; като по този 

начин те са все едно неодушевени и неразумни създания; поради което са в 

състояние да приемат небесните движения и по-скоро биват задействувани и 

задвижени от някакъв лимфатически подтик, нежели да действуват и да се движат 

сами. Най-очевидното доказателство за това е фактът, че те, както казва Платон356, 

а с това е съгласен и Аристотел357, не разбират какво казват, ами се движат под 

чужд натиск подобно на животните. Поради което има пословица358

                                                
353 Averroes, De divinatione per somnium, VI 2. 

, че предсказват 

децата и глупците, докато мъдреците и хора, които са с всичкия си, не вършат 

нищо такова. И никой не бива да се удивлява на този факт, понеже Аристотел пише 

354 Galenus, Quod animi mores corporis temperamenta sequantur, 3. 
355 Plato, Leg., V 729e. 
356 Idem, Men., 99c. 
357 Aristoteles, Probl., XXX 1, 954a34-38. 
358 Anysius, Sententiae morales, v. 602. 
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в тридесет и първа глава от девета книга на “За историята на живите същества”359: 

“По времето, когато мидийските пришълци се появили край Фарсала, в Атина и 

Пелопонес изчезнали гарваните, все едно имали някакво чувство, благодарение на 

което съобщавали помежду си за бъдещите събития и се отправили нанякъде.” Ако 

гарвани предусещали бъдещето от небето, то защо да не го могат и люде с 

нищожен интелект, които малко се отличават от въпросните птици? Та нека този, 

който възразява, да обърне внимание и на животните, на които птицегадателите 

дължат своите предсказания. А това, че изкуството на гадаенето по полета на 

птиците не е напълно лишено от основания, ни показват историите на гърците и 

римляните; пък и Платон е постановил в “Законите”360 в благоустроената държава 

да не се пренебрегва изкуството на птицегаданието. На свой ред Аристотел 

споменава едно-друго относно това изкуство в десета глава от първа книга на “За 

историята на живите същества”361, а също във втора глава от шеста книга362 и в 

първа глава от девета книга.363

 На седмото възражение трябва да се отговори, че Аристотел съвсем не смята 

душата за пребиваваща след смъртта, ами тъкмо обратното. Това е видно 

съвършено ясно в първа книга на “Етика”

 Та щом птиците и други неразумни твари са в 

състояние да предугаждат по силата на небесното въздействие върху тях, защо да 

не го могат и подобните тям люде? Това се потвърждава от обстоятелството, че 

аргументите не биха били в състояние да предсказват с такава сигурност, както 

виждаме, ако небесните сили не въздействуваха върху нещата тук долу. А ако 

поняко га виждаме да лъжат, то то ва е било защото са нео питни, било защото не 

разчитат правилно рожденната звезда, или защото нещо се случва по свободно 

произволение, което стои по-горе от небесните сили. 

364

                                                
359 Aristoteles, De hist. animal., IX 31, 618b13-17. 

, където той заявява, че за мър твите 

нищо не е от полза, нито им вреди, понеже те самите са нищо, ами значение има 

единствено оценката, която има за тях потомството. Каквото битие има Омир в ума 

си, такова имат и мъртвите. Относно втория пример от втора книга на “Икономика” 

360 Plato, Leg., VIII 828b. 
361 Aristoteles, De hist. animal., I 10, 492a2-10. 
362 Ibidem, VI 2, 559b20-24. 
363 Ibidem, IX 1, 608b27-29. 
364 Idem, Eth. Nic., I 11, 1100a18-1101b9. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Пиетро Помпонаци 
Трактат за безсмъртието на душата 

99 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

пък ще кажем, че въпросните жени или са били възнаградени от боговете приживе 

– понеже на това място изобщо не става дума за следсмъртна награда –, или пък 

ако това е станало след смъртта им, то това следва да се разбира с оглед на 

оценката на потомството за стореното от тях или с оглед на  подтикването на други 

жени да постъпят по същия начин. 

 На последното осмо възражение, а именно, че нечестивите и безчестни 

люде, които съзнават собствените си престъпления, смятат душите за смъртни, а 

светите и праведни мъже ги смятат за безсмъртни, ще отговорим, че не всички 

нечестивци допускат смъртността на душата и не всички умерени люде приемат 

безсмъртието й. Защото ясно виждаме злосторници да вярват в законите, ала да се 

съблазняват от страстите. А знаем също, че много свети и праведни мъже са 

допускали смъртността на душите. Така Платон отбелязва в “Държавата”365, че 

поетът Симонид бил мъж божествен и най-добър, който обаче смята душата за 

смъртна.366 Според Омир, както свидетелствува Аристотел във втора книга на “За 

душата”367, между сетивата и интелекта няма никаква разлика. А кой не знае колко 

превъзходен по достойнството си е Омир? Към същото мнение се придържали 

Хипократ368 и Гален369, мъже многоучени и извънредно добри. Така са мислили 

Александър Афродизийски370, великият Ал-Фараби371, Абубацер372, Авемпаче373, а 

от нашите Плиний Втори374, Сенека и безброй други. Така например Сенека в 

петдесет и четвъртото писмо от седма книга на “Писма до Луцилий”375, начеващо с 

думите: “Заболяването ми даде дълъг отпуск”, а още по-ясно в “Утешения към 

Марция”376

                                                
365 Plato, Rep., I 331e. 

 твърди, че душата е смъртна и изброява много още усърдни и 

многоучени мъже, които споделят това мнение; понеже те виждали щастието 

единствено в добродетелта, нищетата – в порока, а на другите блага не обръщали 

366 Aristoteles, Metaph., I 2, 982b30. 
367 Idem, De an., III 3, 427a25-27. 
368 Hippocrates, De regimine, IV 86. 
369 Galenus, Quod animi mores corporis temperamenta sequantur, 3.  
370 Alexander Aphrodisiensis, De int. et int. – cf. Averroes, In De an., III 5. 
371 Alpharabius, De int. et int. 
372 Abubacer, in: Averroes, In De an., III 5. 
373 Avempace, in: Averroes, In De an., III 5. 
374 Plinius Maior, Nat. hist., VII 55, 188-190.  
375 Seneca, Epist., VII 54, 1. 
376 Idem, Ad Marc. de cons., 19, 4 – 20, 3; 23, 1. 
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внимание, освен ако те не служат на добродетелта, а ако я възпрепятствуват, ги 

отхвърляли от себе си. 

 Следва да се има предвид и това, че мнозина са смятали душата за смъртна, 

ала са писали, че е безсмъртна, като постъпвали по този начин било поради 

склонността на недостатъчно разумните или съвсем неразумните люде към злото, 

които не познават душевните блага и не ги обичат, поради което се интересуват 

единствено от телесното. Затова те трябва да бъдат лекувани с помощта тъкмо на 

такива средства, както се отнасят и лекарят към болния, и дойката към неразумното 

дете.        

 Всичко то ва позволява, струва ми се, да се отго вор и и на останалите 

възражения. Чрез казаното дотук всъщност се дава отговорът на онова, което 

обикновено се твърди, а именно, че ако душата е смъртна, човек би трябвало 

изцяло да се отдаде на телесни удоволствия, да върши за своя полза всякакви 

злини, че не е нужно да почита Бога, да възславя божественото, да отправя молби 

към Бо га, да вър ши пр ино шения и др уги неща от същия род. Защото щом ни е 

естествено присъщо да жадуваме щастието и да избягваме нищетата – а съгласно 

казаното дотук щастието е в добродетелното действие, а нищетата е в порочното 

такова –,  щом богопочитанието, възславата на божественото, молитвата към Бога, 

приношението са във висша степен добродетелни деяния, то ние с всички сили би 

трябвало да се стремим към тях. Обратно, кражбата, грабежът, човекоубийството, 

подчинения на насладите живот са пороци, които превръщат човека в животно и 

правят така, че той да престане да е човек: поради което трябва да се въздържаме 

от такива деяния. Забележи, че този, който постъпва достойно и без да очаква друга 

награда освен добродетелта, е очевидно далеч по-добродетелен и постъпва много 

по-благородно от другия, който очаква някаква награда освен добродетелта; и 

който избягва порока поради позорността на порока, а не поради страха си от 

дължимото за въпросния порок наказание, е очевидно повече за хвалене, нежели 

другият, който избягва порока от страх да не бъде наказан, съгласно казаното377

 Греха ненавиждат добрите, защото обичат доброто. 

: 

 А злите го мразят, защото ги плаши жестока отплата. 

                                                
377 В припис към Хораций (Epist., I 16, 52 sq.) в Cod. Mellicensi (sec. XI) и Cod. Parisino (sec. XI). 
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Затова онези, които смятат душата за смъртна, както изглежда, по-съвършено 

съхраняват смисъла на добродетелта, нежели другите, които я обявяват за 

безсмъртна. Защото надеждата за награда и страхът от наказание поробват в 

някаква степен  душата, а робството отрича самото понятие за добродетелност, и 

т.н. 

 За да подкрепим допълнително това мнение, трябва да знаем, че, както учи 

Аристотел в “За раждането на живите същества”378, природата действува 

постепенно и в ред, така че не свързва непосредствено едната крайност с другата, 

ами прибягва до нещо средно между тях. Така забелязваме, че по средата между 

тревите и дърветата са храстите, между растенията и животните са неподвижните 

живи същества, като например мидите и други от този род, и така нататък във 

възходящ ред. Същото внушава и блаженият Дионисий, който твърди в седма глава 

на “За божествените имена”379

 Така и човешката душа притежава както нещо от свойствата на 

интелигенциите, така и нещо от тези на материалните вещи; и когато осъществява 

определени действия, при които съвпада с интелигенциите, тя бива наричана 

божествена и се превръща в такава; а когато върши животински действия, за нея се 

казва, че се превръща в животно и поради лошотата си бива наречена змия или 

лисица, поради жестокостта си – тигър , и т.н. Понеже в света няма нищо , което  

, че божествената мъдрост свързва края на по-

висшите природи с началото на по-низшите. Но човекът, както беше казано, е най-

съвършеното живо същество; и тъй като човешката душа заема най-високото място 

сред материалните същности, тя се свързва с нематериалните и по този начин е по 

средата между материалното и нематериалното. А съпоставено с крайностите, 

средното се назовава по различен от тях начин; така че, сравнена с нематериалните 

същности, душата може да бъде назована материална, а спрямо материалните 

такива тя е нематериална. И тя не само заслужава въпросните названия, ами е и 

действително причастна на свойствата на крайните природи. Защото съпоставено с 

бялото, зеленото не само се назовава черно, ами бива и възприето от погледа като 

черно, макар не толкова наситено. 

                                                
378 Aristoteles, De gen. animal., III 10, 760a31-35. 
379 Dionysius Pseudo-Areopagita, De div. nom, VII 3. 
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чрез някакво свое свойство да не може да бъде отнесено към човека; поради което 

човекът не без основание е наречен микрокосмос, сиреч малък свят.380 Та някои381 

казват, че човекът е велико чудо, понеже е целият свят и може да се преобразува 

във всяка природа, тъй като му е дадена властта да следва което и да било 

пожелано от него свойство на нещата. И древните382

 И така, тези, които предпочитат телесните удоволствия пред моралните или 

интелектуалните добродетели, ценят по-скоро  звяр а, нежели Бога, а тези, ко ито  

предпочитат богатството, най-високо поставят златото; така че първите следва да 

бъдат наричани зверове, а вторите – лишени от разум твари. Следователно от това, 

че душата е смъртна, не следва, че трябва да презираме добродетелите и да се 

стремим към удоволствията, освен ако някой не предпочете да е животно, нежели 

човек, и да е неразумен вместо да е разумен и знаещ. Трябва обаче да се знае, че 

макар човек да е причастен и на материалното, и на нематериалното, в строгия 

смисъл на думата той е причастен тъкмо на нематериалното, тъй като той е твърде 

ущърбен спрямо нематериалността; а на животните и растенията е причастен не в 

собствения смисъл на думата, ами по-скоро той ги съдържа в себе си; понеже стои 

по-долу от нематериалните и по-горе от материалните същности. Ето защо той не е 

в състояние да достигне съвършенството на нематериалните природи; поради което 

човеците не бива да бъдат наричани богове, ами богоподобни или божествени. 

Напротив, човек не само че може да се уподоби на животното, ами и да го надмине; 

защото някои люде са далеч по-жестоки от всяко животно, както отбелязва и 

Аристотел в седма книга на “Етика”

 с право са казвали в своите 

предания, че едни люде ставали богове, други лъвове, трети вълци, четвърти орли, 

други пък съответно риби, растения, камъни и т.н., тъй като едни се опират на 

интелектa, други следват сетивата си, трети растителните сили, и т.н. 

383

                                                
380 Aristoteles, Phys., VIII 2, 252b26. 

: “Злият човек е десет хиляди пъти по-лош от 

звяра.” Казаното за жестокостта му е валидно и за останалите му пороци. И щом 

порокът е то лко ва гнусен и толкова нечестив е животът на порочния чо век, а за 

добродетелта важи точно обратното, кой, дори душата да е смъртна, ще предпочете 

381 G. Pico della Mirandola, De hominis dignitate. 
382 Plato, Rep., X 619e-620d. 
383 Aristoteles, Eth. Nic., VII 7, 1150a7 sq. 
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порока пред добродетелта, стига само да не поиска да е звяр или дори нещо по-

лошо от звяр, нежели човек? Следователно, и т.н.    

 

 

Глава петнадесета и последна, 

в която се дава крайното заключение относно тази материя, към което по мое 

мнение следва несъмнено да се придържаме 

 

 Ако нещата стоят по този именно начин, то – оставяйки настрана по-

здравото схващане на вярата – трябва да кажем, че въпросът за безсмъртието на 

душата е неразрешим, също както и този за вечността на света. На мен ми се струва 

невъзможно да бъдат приведени естествени доводи, доказващи, че душата е 

непременно безсмъртна, а още по-малко такива за смъртността на душата, както 

показват много учени, придържащи се към схващането, че тя е безсмъртна. Затова 

аз и не поисках да възразявам на другото виждане, доколкото други привеждат 

съответните аргументи, и сред тях най-вече свети Тома, при това ясно, подробно и 

убедително. Тъкмо поради това и ще кажем, както го е казал и Платон в първа 

книга на “Закони”384

 И все пак ми се струва, че не е прилично и не е полезно човек да бъде лишен 

от такава сигурност. Ако изпитва съмнения по този въпрос, той ще постъпва 

неуверено и безцелно; понеже когато целта не се знае, то непременно остават 

неизвестни и водещите към нея средства. Ето защо, ако душата е безсмъртна, 

земното трябва да бъде презряно и да се стремим към вечното; а ако е смъртна, 

редно е да постъпваме по обратния начин. Ако обаче различните от човека 

същества имат свои определени цели, колко повече такава трябва да има човекът, 

, че когато мнозина се съмняват, отговора на съответния 

въпрос е в състояние да даде единствен Бог. Та тъй като липсва единодушие между 

такива блестящи мъже, този проблем може да бъде решен, както си мисля, 

единствено от Бога. 

                                                
384 Plato, Leg., I 641d.  
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който е най-съвършеното смъртно създание и единственото, което – както 

отбелязва Платон в “Държавата”385

 Затова казвам, че преди даряването или пришествието на благодатта Бог е 

разрешил този въпрос многократно и по различни начини чрез пророците и чрез 

свръхестествени знаци, както ясно може да бъде видяно във Вехтия Завет. И го е 

изяснил окончателно “в последните тия дни”, проговаряйки “чрез Сина, Когото 

постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и вековете”, както пише 

апостолът в Посланието до евреите, 1:2. А че той наистина е Син Божи, истински 

Бог и истински човек, това изрича съвършено ясно и без каквото и да е колебание 

свети Тома от Аквино, светлината на християнството, в шеста глава от първа част 

на “Против езичниците”.

 – почита Бога и справедливостта! 

386 Същото, свеждайки го към осем положения, твърди в 

предговора към “Сентенциите”387

 Така че ако някои аргументи изглежда да доказват смъртността на душата, 

то те са погрешни и привидни, тъй като първата светлина и първата истина 

показват обратното. А ако някои изглежда да доказват безсмъртието на душата, те 

 и Джон Скот, мъж по мое мнение извънредно 

проницателен, особено във въпросите на вярата. Тези осем положения са толкова 

ясни, че би ги отрекъл единствено безумец или вироглавец. Той е истинският Бог, а 

значи е и истинската светлина, която прави зримо всичко, както казва Иоан в първа 

глава (1:4-5. 9), и той е единствената истина, чрез която са истинни и останалите 

неща, както е речено у Иоана, 14:6: “Аз съм пътят и истината и животът.” Това е 

така, понеже сам той е показал със слово и дело, че душата е безсмъртна, със слово, 

когато заплашва злите с огън вечен, а на добрите обещава вечен живот, заявявайки: 

“Дойдете вие, благословените от Отца Ми”, и т.н. (Мат., 25:34), съответно: „Идете, 

пр оклети, в огън вечний“, и т.н. (Мат., 3 5 :4 1 ); с дело, когато  на тр етия ден 

възкръснал от мъртвите. И то е така  в степента, в която светлината се различава от 

осветеното и истината – от истинното, и в която безкрайната причина се отличава 

от крайното следствие, поради което и това доказателство за безсмъртието на 

душата е далеч по-убедително. 

                                                
385 Idem, Menex., 237de. 
386 Thomas Aquinas, S.c.g., I 6; IV 3 sqq. 
387 Ioannes Duns Scotus, Sent., prologus, qu.2. 
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са истинни и блестящи, ала не са самата истина и светлина. Затова този път 

единствен е съвършено твърд, непоколебим и устойчив; другите са колебливи.  

 Освен това всяко изкуство трябва да прибягва до собствените си и 

подобаващи нему самото средства; в противен случай то ще сгреши и ще постъпи 

несръчно, както отбелязва Аристотел във „Втора аналитика“388 и в първа книга на 

„Етика“.389

 По-нататък, болният се грижи да оздравее. Само че никой не може да е 

лечител на самия себе си, тъй като в трета книга на „Политика“

 Ала безсмъртието на душата е догмат на вярата, както се вижда от 

Символа на апостолите и от този на Атанасий; следователно то трябва и да се 

доказва чрез аргументи от вярата. Но средството, на което се опира вярата, е 

откровението и каноническото Писание. Следователно тя трябва да се доказва 

истинно и в собствения смисъл на думата тъкмо чрез тях; докато останалите 

аргументи са й външни и се опират на нещо, което не е в състояние да докаже 

онова, което желае. Така че не е за чудене, дето философите са в разногласие 

относно безсмъртието на душата, понеже се позовават в заключенията си на 

външни и заблуждаващи аргументи; а Христовите последователи са единни, 

понеже се обръщат към собствените и непогрешими доводи, които позволяват да се 

постъпва само по един начин. 

390 е казано: „Никой 

не съди правилно за онова, което го засяга, защото е пристрастен.“ Та той трябва 

значи да намери някого другиго. Добрият лечител трябва да е сведущ в изкуството 

си, но и да е благонр авен, понеже нито първо то без второто, нито второто без 

първото е достатъчно. Но, както отбелязва Платон391

                                                
388 Aristoteles, Anal. pr., I 30, 46a17-27. 

, както неравновесността на 

течностите е болест на тялото, така невежеството е болест на душата. Така че този, 

който не знае дали душата е безсмъртна или не е, следва да се обърне към знаещ и 

добър човек. Два рода човеци обаче претендират, че знаят това: неверниците и 

Христовите последователи. Мнозина от неверниците наистина са били многоучени 

люде, ала почти всички те са водели нечестив живот. Ако премълча останалото, те 

най-малкото са били тщеславни и са разбирали единствено природните неща, за 

389 Idem, Eth. Nic., I 1, 1094b11 sq. 
390 Idem, Pol., III 16, 1287b2 sq. 
391 Plato, Tim., 86e – 87a. 
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които може да има само смътно и слабо знание. Мнозина християни, ако не се 

заблуждавам, са познавали не по-лошо от тях природните вещи: като Павел, 

Дионисий, Василий, Атанасий, Ориген, двамата Григориевци, този от Назианс и 

другият от Ниса, Августин, Иероним, Амвросий, Григорий и безброй много още; 

ала освен за природните, те са имали знание и за божествените предмети. Тях, 

както твърди Иероним392, „не е знаел многоученият Платон, те са останали 

неизвестни и на красноречивия Демостен, макар те да са водели неопетнен от нищо 

живот.“ Та кой, ако не само безумец, би повярвал на такива неверници, а не на 

великолепно надарените последователи на Христа? Твъдрост на вярата ми придава 

обстоятелството, че Августин, който според мен не отстъпва никому по ученост – 

понеже не го смятам за стоящ по-долу от Платон и Аристотел –, първоначално бил 

противник на християнството, но сетне водел напълно непорочен живот, пише в 

края на „За Божия град“393, че благодарение на вярата си пред очите му се разкрили 

толкова чудеса, които изявяват чистата, неуязвима и непоклатима вяра. И папа 

Григорий, неотстъпващ никому по ученост и святост, привежда в „Диалозите“394

 И не бива да поемаме по пътя, който следват мъдреците на този век. Те се 

нарекли мъдреци и със самото това се оказали безумци. Защото всеки, който поеме 

по този път, винаги, струва ми се, ще тъне в несигурност и объркване. Затова 

вярвам, че Платон, макар и да е написал толкова много и такива прекрасни неща 

относнсо безсмъртието на душата, не е достигнал, както смятам, до никаква твърда 

увереност. За това съдя от края на „Апологията“.

 

толкова много и така убедителни примери, че премахва с тях напълно всяко 

съмнение. Така че със сигурност трябва да поддържаме безсмъртието на душата. 

395 Защото там той изглежда 

продължава да се съмнява. А в „Тимей“396

                                                
392 Hieronymus, Epist., LIV 3. 

, отваряйки дума по този въпрос, заявява, 

че за нещо ще е достатъчно да каже дори само нещо правдоподобно по една 

толкова трудна тема. Така че, съпоставяйки всички негови изказвания, излиза, че 

той по-скоро изказва някакво мнение, нежели да твърди нещо с пълна увереност. 

Той полага усилие да направи гражданите добри, а не учени. Но както твърди свети 

393 Augustinus, De civ. Dei, XXII 8. 
394 Gregorius Magnus papa, Dial., II 32 – 38; IV 1 sqq. 
395 Plato, Apol., 40c – 42a. 
396 Idem, Tim., 29cd. 
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Тома във втората подчаст на втора част, първи въпрос, раздел три397

  Ето какво според мен трябва да бъде казано по този въпрос, като при все 

това както сега, така и във всеки друг случай аз се подчинявам на Апостолическия 

Престол. Поради което, и т.н. 

, едно действие 

може да е нравствено и ако се основава на погрешно мнение. Тези обаче, които 

поемат по пътя на вярата, остават устойчиви и непоколебими. Това показва 

презрението им към богатства, почести, удоволствия и всякакви мирски неща, и 

накрая мъченическият венец, към който страстно се стремят, а кaто го достигнат, 

приемат го с огромно удоволствие. 

 С това полагам и края на този трактат, аз, Пиетро, син на Джовани Никола 

Помпонаци от Мантуа, на 24 септември 1516 година. 

 Болоня, в четвъртата година от понтификата на Лъв Х. 

 За слава на неделимата Троица, и т.н.          

  

 

 

 

Превод от латински Цочо Бояджиев 

 

Преводът е осъществен по изданието: Petrus 

Pomponatius, Tractatus de immortalitate animae, a cura di 

G. Morra, Bologna 1954. – Отчетени са и корекциите в: 

Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele, lateinisch – 

deutsch, hrsg. von B. Mojsisch, Hamburg 1990. 
 

 

 

 

 
                                                
397 Thomas Aquinas, S. th., II-II 1, 3. 
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