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Тома от Аквино 

ЗА ВЕЧНОСТТА НА СВЕТА,  

ПРОТИВ МЪРМОРКОВЦИТЕ 

 

В съответствуващото на католическата вяра допускане, че — про-

тивно на лъжливите твърдения на някои философи — светът не е съ-

ществувал извечно, ами е имал начало на съществуването си (както 

свидетелствува Светото Писание, а то не може да лъже), се поражда 

едно съмнение: би ли могъл светът да е съществувал винаги? За да 

изясним истината по този въпрос най-напред трябва да отличим оно-

ва, в което мнението ни съвпада с това на нашите опоненти, от онова, 

по което се различаваме с тях. Защото ако се подразбира, че освен Бог 

би могло да съществува винаги и нещо друго, че с други думи — би 

могло да съществува нещо вечно и несътворено от него, това е гнусно 

заблуждение не само по вяра, ами и според философите, които при-

знават и доказват, че всяко съществуващо нещо би могло да същест-

вува единствено като причинено от оня, който е битие във висша 

степен и по най-истинен начин. Ако обаче се подразбира, че едно 

нещо е съществувало винаги, ала при все това е сътворено от Бога 

съобразно цялостността на неговите съвършенства, то 

основателността на подобно твърдение подлежи на изследване. 

Впрочем твърдението, че това е невъзможно, означава или че Бог 

не е могъл да сътвори нещо винаги съществуващо, или че това не би 

могло да стане дори ако Бог е можел да го стори. Що се отнася до 

първото, то всички са съгласни, че в безпределното си могъщество 
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Бог е можел да сътвори нещо, което да съществува винаги. Остава 

значи да се види, дали е възмо жно да има нещо, което да е 

съществувало винаги.  

Ако някой твърди, че това е невъзможно, това твърдение може да 

има два смисъла, което ще рече, да се основава на две причини: 

било поради съпротивата на някаква пасивна възможност, било 

поради противоположността между двете понятия [сиреч 

сътвореността и вечността]. В първия смисъл може да се каже, че 

ангелът не би могъл да съществува преди да е бил сътворен, понеже 

— доколкото не е сътворен от предлежаща материя — 

съществуването му не е предхождано от никаква пасивна 

възможност; но че при все това Бог е можел да го сътвори и да го  

сътвори ангел, понеже „го сътвори и сътворен бе Ангел". Та ако 

разсъждаваме тъй, трябва просто да се съгласим със словото на 

вярата, че причиненото от Бога не може да съществува винаги, 

понеже обратното допускане означава да се приеме, че пасивната 

възможност е била винаги — което е ерес. От това не следва обаче, че 

Бог не би могъл да стори тъй, че нещо да съществува винаги.  

Във втория случай ние противопоставяме понятията и казваме, че 

такова противопоставяне е невъзможно, както е невъзможно 

утвърждението и отрицанието да са едновременно истинни — макар 

че според някои1

                                                
1 Например за Пиетро Дамиани в трактата За Божието всемогъщество. 

 за Бога и това е възможно. Впрочем според други 

Бог не може да върши такива неща, защото те са безсмислени. Така 

или иначе, Бог не би могъл да предизвика такова съществуване на 
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противоположностите, понеже в такъв случай утвърждаващата 

битието теза би унищожила самата себе си. При все това твърдението, 

че Бог би допуснал такова съсъществуване, не е еретическо, макар да 

го смятам за погрешно в същия смисъл, в който смятам за вътрешно 

противоречиво твърдението, че миналото не е съществувало. Затова 

Августин казва в Против Фауст2

Трябва да се види, следователно, дали има противоречие между 

тези две понятия — че нещо е причинено от Бога и въпреки това 

винаги е съществувало. Което и от тях да е вярно, не ще бъде 

еретично твърдението, че Бог може да направи причиненото от него 

да е съществувало винаги. Впрочем аз смятам, че ако в случая е 

налице противоречие между понятията, въпросното твърдение би 

било само погрешно. Ако обаче не е налице такова противоречие, 

твърдението не само че не е погрешно, ами е и невъзможно да се 

формулир а по др уг начин и всяка др уга фор мулир овка е 

заблуждаваща. Защото ако Божието всемогьщество надхвърля всяко 

разбиране и всяка познавателна способност, то очевидно онзи, според 

когото в творението може да се мисли нещо, което Бог да не може да 

: „Който заявява: „Ако Бог е 

всемогъщ, нека стори тъй, щото сътвореното да не е било сътворено", 

не забелязва, че казва: „Нека Бог — ако е всемогъщ — стори тъй, че 

истинното чрез самата си истинност да е лъжливо". И все пак някои 

извънредно благочестиви люде твърдят, че Бог би могъл да стори тъй, 

като че миналото не е било, и тези люде нямат репутацията на 

еретици. 

                                                
2 Contra Faustum, XXVI 5. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/about/�


http://philosophymedieval.wordpress.com/about/ 

4 

създаде, отхвърля това всемогъщество (тук, разбира се, не става дума 

за греховете, които — като грехове — са нищо). Така че целият 

въпрос е в това, дали има противоречие между следните две неща: да 

си сътворен от Бога съобразно субстанционалната му цялост и да 

имаш начало на съществуването си.  

Че противоречие няма се доказва така: ако имаше противоречие, 

причината за него би била или в едното понятие, или и в двете, или би 

се дължала на обстоятелството, че действуващата причина 

непременно предхожда във времето своето действие, или — най-сетне 

— на това, че небитието непременно предхожда във времето битието 

(поради което и се казва, че сътвореното от Бога е възникнало от 

нищо). 

И тъй, най-напред трябва да се покаже, че действената причина, 

сиреч Бог, не предхожда непременно във времето причиненото от нея, 

стига сам Бог да е пожелал това. Първо, никоя причина, произвежда-

ща внезапно (subito) своето действие, не го предхожда непременно 

във времето, а Бог е причина, произвеждаща своето действие не чрез 

движение, ами внезапно: следователно Бог не предхожда непременно 

във времето своето действие. Това се доказва като се привеждат 

примери за всевъзможни внезапни промени — например за 

осветяване и подобни явления.  

Същото може да се докаже и с помощта на разума по следния 

начин: Всеки път, когато се мисли нещо съществуващо, може да бъде 

мислено и началото на неговото създаване — и това е видно при 

всички възникващи неща: например в мига, в който огънят започва да 
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бъде огън, възниква и топлината. Ала във всяко внезапно и едно-

временно действие началото и краят са едно и също нещо — както е 

при всички неделими неща: следователно във всеки момент, когато се 

допусне произвеждащо внезапно своето действие начало, може да се 

допусне и краят на това действие; ала краят на действието съвпада по 

време със самото създадено нещо: следователно няма противоречие в 

допускането, че произвеждащата внезапно своето действие причина 

не предхожда по време причиненото от нея. Противоречие може да 

възникне единствено при причините, произвеждащи своите действия 

чрез движение, защото началото на движението по необходимост 

предхожда края му. И понеже людете са привикнали да наблюдават 

такива създавания, които стават чрез движение, не е лесно да разберат 

как така действената причина не предхожда по време своето действие. 

На това се дължи лекомислието, с което се произнасят по въпроса 

неопитни люде, които съзират само една малка част от истината.  

Ала приведеният от нас аргумент не може да бъде пренебрегнат, 

понеже Бог е причина, действуваща по собствена воля, а няма 

никаква необходимост волята да предхожда по време своето 

действие, нито пък Бог да действува по собствена воля единствено 

след обмисляне — нещо, което по никакъв начин не можем да му 

припишем. 

Освен това, произвеждащата цялата субстанция на вещта причина 

е не по-малко способна да произведе цялата субстанция, отколкото 

произвеждащата формата причина — да произведе формата, ами е 

дори по-могъща, понеже не произвежда като извлича произведението 
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си от материята — възможност, както прави произвеждащата формата 

причина; а произвеждащата само формата причина сама по себе си 

има сила дотолкова, колкото от нея да бъде произведена форма — 

което се вижда ясно в случая с огряващото наоколо си слънце. Сле-

дователно Бог, който произвежда цялата субстанция на вещта, много 

повече може да стори тъй, че сътвореното от него да съществува ви-

наги, когато и сам той съществува.  

Ако пък е налице такава пр ичина, която да действува в даден 

момент без да може да произведе резултат в същия този момент, това 

ще стане единствено поради това, че въпросната причина е лишена от 

някое съвършенство — защото съвършената причина и сътвореното 

от нея съществуват едновременно. Но Бог никога не е лишен от което 

и да е съвършенство. Следователно винаги, когато се мисли той, може 

да се мисли и причиненото от него, така че той не предхожда 

непременно творението по време.  

При това волята на желаещия не приумалява с нищо силата му — и 

така е най-вече при Бога. Впрочем тълкувателите на Аристотеловата 

аргументация3

                                                
3 Cf. De gener. et corr., 10, 336a27-28. – Този Аристотелов аргумент използуват 
авероистите. 

, чрез която се доказва, че създаденото от Бога е 

съществувало винаги (понеже една и съща причина винаги 

предизвиква едно и също следствие), твърдят, че това би било 

валидно, ако Бог не действуваше по своя воля. Ала дори ако се 

приеме действуваща по своя воля причина, тя пак ще може да стори 

така, че причиненото от нея да съществува винаги. Ясно е, 
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следователно, че няма никакво противоречие, ако се каже, че 

действената причина не предхожда по време действието си, защото 

Бог не може да стори нещо противоречащо на разума. 

Сега остава да видим има ли противоречие в твърдението, че съ-

твореното е съществувало винаги, при все че небитието му по необхо-

димост предхожда по време (duratione) неговото битие — поради 

което и се казва, че то е сътворено от нищо. Че тук няма никакво 

противоречие, проличава от казаното в осма глава на Анселмовия 

Монолог4

Освен това, ако се предположи, че нашето съждение утвърждава 

последователността спрямо нищото, така че смисълът на това 

съждение да е следният: „творението е създадено от нищо, сиреч след 

нищото, самата дума „след" внушава последователността без 

, където се обяснява защо творението е наречено сътворено 

от нищо: „Едно трето тълкуване, по силата на което твърдим, че нещо 

е сътворено от нищо, имаме тогава, когато мислим битието като съ-

творено, но не мислим такова битие, от което то е сътворено." В този 

именно смисъл, когато човек тъгува безпричинно, казваме, че се е 

затъжил за нищо. И тъй, о т гор ното ни заключение, а именно , че 

всичко произлизащо от върховната същност (с изключение на нея 

самата) е сътворено от нищо, сиреч не от нещо, не следва нищо 

неподобаващо; оттук пък става ясно, че нашето тълкуване не 

предполага никаква последователност на сътвореното спрямо нищото 

— в смисъл, че сътвореното е трябвало първо да бъде нищо, а сетне 

да стане нещо.  

                                                
4 Monol., 8. 
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уговорки. Само че последователността бива различна, а именно — 

във времето и по природа. Така че, ако от общото и универсалното не 

следва специфичното и частното, полагането на творението (както се 

казва) след нищото няма да имплицира по необходимост, че първо по 

време е било нищото, а нещото е възникнало едва после, ами ще е 

достатъчно първо по природа да е нищото, а не съществуващото. 

Защото изначално и по природа на дадено нещо е присъщо онова, 

което се съдържа в самото него, и едва после — онова, което то 

получава от друго. А творението има битието си от друго — и ако го 

разгледаме само по себе си, без това „друго", то е нищо: защото 

изначално и по природа му е присъщо нищото, а не битието. От това 

обаче, че нищото не предхожда по време съществуващото, не следва, 

че двете са налице едновременно. Защото тезата ни не гласи: „щом 

творението е съществувало винаги, някога то е било нищо", а: 

„природата му е такава, че, бъде ли изоставено, творението ще бъде 

нищо"; по същия начин, когато казваме, че въздухът е винаги 

озаряван от слънцето, следва да добавим, че той е сътворен като 

озаряван от слънцето. И понеже всичко съществуващо съществува 

благодарение на нещо отвъдно, сиреч благодарение на оня, комуто не 

подобава да съществува едновременно с това, за което се казва, че 

съществува, то ще трябва да кажем, че въздухът е сътворен светъл от 

несветлото и тъмното, но не в смисъл, че някога е бил не-светъл или 

тъмен, а в смисъл, че той би бил такъв, ако  бъдеше изоставен от 

слънцето. Още по-ясно се вижда това при звездите и небесните тела, 

които винаги са осветени от слънцето.  
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Очевидно е, следователно, че в твърдението: „нещо е сътворено от 

Бога и то въпреки това е съществувало винаги", няма никакво 

противоречие. Наистина, ако имаше някакво противоречие, чудно е, 

как така Августин не го е забелязал — защото това би бил най-

ефективният път за отхвърляне на вечността на света, която той 

оспорва с множество аргументи в единадесета и дванадесета книга на 

„За божия град". Защо той пропуска тъкмо този аргумент? Не указва 

ли по-скоро с това липсата на каквото и да било противоречие, 

заявявайки в десета книга, тридесет и първа глава, на За Божия град5

Наистина те казват, че ако кракът извечно е стъпил в праха, под него 

винаги ще има следа — и все пак никой не ще се усъмни, че следата е 

направена от стъпилия и че той не е преди нея, нито тя преди него, 

макар да е направена от него. Така — казват те — и светът, и сътворе-

ните в него богове са били винаги, понеже винаги е съществувал онзи, 

който ги е създал — и все пак те са създадени.” И Августин никога не 

твърди, че такова нещо не може да бъде мислено, ами им опонира по 

друг начин. Във втора книга, четвърта глава

 

(там, където говори за платониците) следното: „Както и да разбират 

това, те трябва да забележат, че това е не начало във времето, а по 

битие. 

6

                                                
5 De civitate Dei, X 31. 

, той казва: „Някои пък 

смятат, че светът е създаден от Бога, ала приемат, че той има начало 

не по време, а по сътворение, така че той е създаден от вечността по 

един труден за разбиране начин — и това е едно смислено твърдение: 

6 Ibid., XI 4. 
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затова тези люде са убедени, че защитават Бога от един вид случайно 

безразсъдство." Що се отнася до причината за трудната разбираемост 

на всичко то ва, тя беше посочена в нашия пр ъв ар гумент. Чудно е 

впрочем, как така най-достойните философи няма да забележат това 

противоречие. Защото в пета глава от същата книга7

Но тъй като, както изглежда, те се опират на някакви авторитети, 

добре е да им покажем, че фундаментът на тези авторитети е твърде 

слаб. Наистина Йоан Дамаскин казва в първа книга, осма глава

 Августин се об-

ръща към онези, за които бе упоменато в предходния текст 

(authoritas), казвайки: „Ние се присъединяваме към ония, които като 

нас смятат, че Бог е създателят на всички тела и на несъществуващите 

природи"; а сетне добавя за тях: „Тези философи са надминали 

останалите по достойнство и авторитет". За внимателно 

разсъждаващия върху въпроса е очевидно казаното от онези, които 

твърдят — без да усещат в това никакво противоречие — че светът е 

съществувал винаги и при все това е сътворен от Бога. Тези, които 

възприемат така изтънко нещата, са следователно единствените 

истински люде и с тях изгрява слънцето на мъдростта.  

8: 

„Преминаващото от небитие в битие не е годно да стане съвечно на 

безначалното и вечното." В началото на книгата си За тайнствата9

                                                
7 Ibid., XI 5. 

 

Хуго от Сен Виктор потвърждава същото: „Доблестта на 

неизразимото всемогъщество не може да има за помощник в 

сътворяването на света нещо съвечно на нея." 

8 De fide orth., I 8. 
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А смисълът на тези и подобни авторитетни твърдения става ясен от 

думите на Боеций в последната книга на Утешението10: „Не са прави 

онези, които, като чуят, че за Платон светът не е имал начало във 

времето, нито ущърбност в направата си, смятат, че в такъв случай 

сътвореният свят е съвечен на създателя си. Защото едно е безкрайно 

продължителният живот, който Платон приписвал на света, друго — 

цялостното и всеобхватно присъствие в настоящето на безпределния 

живот, което очевидно е присъщо на божествения ум.” Затова 

очевидно е лишено от смисъл възражението на някои люде, че така 

творението би се изравнило по продължителност на съществуването 

си с Бога. Та нека го кажем: нищо и по никакъв начин не може да 

бъде съвечно Богу, понеже нищо освен един Бог не може да бъде 

неизменно — а това става ясно от казаното в дванадесетата книга, 

петнадесетата глава на Августиновото съчинение За Божия град11

                                                                                                            
9 De sacramentis, I 1, 1. 

: 

„Времето, което се променя и отминава, не може да е съвечно на 

неизменната вечност. И затова, макар че безсмъртието на ангелите не 

отминава във времето, макар че то не е минало, сиреч вече 

несъществуващо, нито бъдещо, сиреч все още несъществуващо, все 

пак движенията, чрез които прехождат в бъдното, отминават в 

миналото. И затова ангелите не могат да са съвечни на Създателя, за 

чието движение не можем да кажем, че е било и вече го няма, нито че 

ще бъде и още го няма." По сходен начин говори Августин и в осма 

10 De consolatione, V pr.6. 
11 De civitate Dei, XII 15. 
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книга на коментара си върху книгата Битие12: „А тъй като природата 

на Троицата е изцяло неизменна, тя е вечна така, че нищо не може да 

й бъде съвечно." Подобни думи изрича той и в единадесета книга на 

Изповеди.13

В своя защита споменатите люде привеждат и някои философски 

аргументи, които самите философи вече са отхвърлили. Между тях 

по-голяма тежест има този за безчислеността на душите: ако светът е 

съществувал винаги, то сега по необходимост трябва да има 

безчислено много души. Ала това не засяга самия проблем, понеже 

Бог е можел да сътвори света без човеците и душите или пък е можел 

да създаде човека тогава, когато го е създал. Във всеки случай Бог би 

могъл да сътвори от вечността друг свят и тогава след разрушаването 

на телесните им обиталища душите няма да са безчислено много. Ос-

вен това приведеният аргумент не доказва, че Бог не би могъл да 

стори тъй, щото душите наистина да са безчислено много.  

  

Има и други възражения, които засега се въздържам да изкажа — 

било защо се съдържат в други мои работи, било защото са толкова 

слаби, че по-скоро придават сила на аргументите, които се опитват да 

опровергаят. 

 

   Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                
12 De Gen. ad litt., VIII 23. 
13 Confessiones, XI 30. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/about/�

