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Тома от Аквино 

ЗА НАЧАЛАТА НА ПРИРОДАТА, ДО БРАТ СИЛВЕСТЪР 

 

 

Първа глава 

 

Забележи, че дадено нещо може да бъде, макар че не е, друго пък е. Това, което 

може да е, се нарича битие във възможност; а онова, което е, се нарича битие в 

действителност. Битието обаче е от два вида: именно същностното или 

субстанциалното битие на вещта, например нещо да е човек, и това е безусловно битие 

(esse simpliciter). Има и друго акцидентално битие, например човекът да е бял, и това е 

определено битие (esse aliquid).1

Както по отношение на едното, така и по отношение на другото има нещо във 

възможност. Защото дадено нещо, например мъжкото семе и менструалната кръв, е във 

възможност да бъде човек; друго, например човекът, е във възможност да бъде бяло. 

Както онова, което е във възможност спрямо субстанциалното битие, така и онова, 

което е във възможност спрямо акциденталното битие, може да бъде наречено материя: 

спермата – за човека, човекът – за белотата. Но между тях има разлика: понеже 

материята, която е във възможност спрямо субстанциалното битие, се нарича материя 

„от която”; а тази, която е във възможност спрямо акциденталното битие – материя „в 

която”.  

  

Нещо повече, онова, което е във възможност спрямо акциденталното битие, се 

нарича собствено носител (subiectum)2

                                                             

1 Т.е. да бъдеш точно определено нещо. 

, докато онова, което е във възможност спрямо 

субстанциалното битие, се нарича собствено материя. Това, дето намиращото се във 

възможност спрямо акциденталното битие, се нарича носител, е показателно; понеже 

2 Лежащото в основата, буквално „подлежащото”. 
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говорим за акциденции в носителя, ала не казваме, че субстанциалната форма е в него. 

В този именно смисъл материята се различава от носителя: тъй като носителят няма 

битието си от нещо приходящо, ами сам по себе си е завършено битие, както например 

човекът не придобива битието си от белотата. А материята получава битието си от 

онова, което прихожда към нея, защото собственото й битие е незавършено. Казано 

най-просто, формата придава битие на материята3

Но както всяко нещо, което е във възможност, може да бъде наречено материя, 

така и всичко, от което дадено нещо придобива битие, независимо дали става дума за 

субстанциално или акцидентално такова, може да се нарече форма: например човекът, 

който е във възможност бял, става такъв благодарение на белотата, а семето, което е 

във възможност човек, става такъв благодарение на душата. И тъй като формата 

придава действително битие, тя самата се назовава действителност. Това, което прави 

действително субстанциалното битие, е субстанциалната форма, а това, което прави 

действително акциденталното битие, се нарича акцидентална форма.  

, а носителят – на акциденцията, при 

все че понякога едното се взема за другото, именно материята – за носителя, както и 

обратното.  

И тъй като пораждането е движение към формата, на двата вида форми 

съответствуват два вида пораждания: на субстанциалната форма съответствува 

безусловното пораждане, а на акциденталната – пораждането в някакво отношение. 

Защото когато се въвежда субстанциална форма, казваме, че нещо просто възниква. А 

когато се въвежда акцидентална форма, казваме не че нещо просто възниква, ами че 

става това и това; така например, когато човекът става бял, не казваме без уговорка, че 

човекът възниква или се ражда, ами че става бял. На това двойно пораждане 

съответствува двойна развала, именно безусловна и в някакво отношение. Безусловното 

пораждане и безусловната развала се осъществяват в рода на субстанцията, а 

относителните – в останалите родове. И тъй като пораждането е някакво изменение от 

небитието или несъществуващото към битието или съществуващото, а развалата, 

обратно, трябва да е от битието към небитието, то пораждането не е от каквото и да е 

небитие, ами тъкмо от несъществуващото, което е съществуващо във възможност; 

                                                             

3 Cf. Averroes, In Met. IX, comm..16. 
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както например статуята е от медта, която е във възможност спрямо въпросната статуя, 

а не е самата действителна статуя. 

Та за да има пораждане, се искат три неща4

 

: съществуващо във възможност, 

каквото е материята; действително небитие, каквото е лишеността; и нещо, чрез което 

възможното става действително, сиреч формата. Така, когато от медта става статуя, 

медта, която е във възможност спрямо формата на статуята, е материя; това, което е 

неоформено или неразположено по точно  определен начин, се нарича лишеност; а 

фигурата, благодарение на която говорим именно за статуя, е форма, само че не 

субстанциална, понеже преди присъвкупяването на формата или фигурата медта има 

действително битие и битието й не зависи от въпросната фигура; ами е акцидентална 

форма. Наистина, всички изкуствени форми са акцидентални. Защото изкуството 

въздействува единствено върху онова, което вече е с установено от природата 

завършено битие. 

Втора глава 

 

И така, има три начала на природата, именно материя, форма и лишеност; едната 

от които, сиреч формата, е онова, спрямо което е пораждането; а другите две се отнасят 

към онова, от което е пораждането. Ето защо материята и лишеността са тъждествени 

по носителя си5, но се различават по понятие. Защото медта е същото като нямащото 

фигура преди прибавянето на формата; но поради едно основание говорим за мед, 

поради друго – за нямащо фигура. Така че лишеността се смята за начало не сама по 

себе си, ами акцидентално6

                                                             

4 Cf. Aristoteles, Phys., I 7, 189b30 sqq.; Averroes, comm. 57-64. 

, доколкото съвпада с материята; също както когато 

акцидентално говорим за лекар, който строи: тъй като той строи не защото е лекар, ами 

защото е и строител, което съвпада с лекаря в един и същ носител.  

5 Cf. Averroes, In Phys. I, comm.66. 

6 Ibidem, comm.74. 
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Има обаче два вида акциденции7

И тъй като пораждането става не от безусловното несъществуващо, ами от 

несъществуващото в някакъв носител, при това не в кой да е, а в точно определен 

(защото огън не възниква от който и да е не-огън, а само от такъв, от който е естествено 

да възникне формата на огъня), то лишеността се смята за начало. Тя се отличава от 

другите по това, че те са начала и на битието, и на ставането. Защото за да се появи 

статуята е нужно да има мед и освен нея да е налице фигурата на статуята; а когато 

статуята вече е налице, трябва да ги има и двете. А лишеността е начало на ставането, 

но не и на битието: защото докато статуята възниква, тя трябва все още да не е статуя. 

Понеже ако тя е, няма да възниква, тъй като възникващото не е, ами става налично в 

последствие. Но когато статуята вече е налице, там няма лишеност от статуя, тъй като 

утвърждението и отрицанието не могат да са едновременно, нито пък лишеността и 

притежанието (habitus). Освен това лишеността е акцидентално начало, както беше 

посочено по-горе, докато другите две са начала сами по себе си.  

: необходима, която не се отделя от вещта, 

както способността да се смее е присъща на човека; и не необходима, която се отделя, 

както бялото може да бъде отделено от човека. Ето защо, макар лишеността да е 

акцидентално начало, от това не следва, че тя не е необходима за пораждането, 

доколкото материята не е без лишеност; тъй като, имайки една форма, тя е лишена от 

друга, и обратно, например в огъня има лишеност от въздух, а във въздуха – лишеност 

от огън. Трябва да знаем, прочее, че макар пораждането да е от небитието, ние не 

казваме, че начало е отрицанието, ами именно лишеността, понеже отрицанието не 

определя носителя. Защото можем да наречен незрящи и несъществуващите неща, 

например химерата; но също съществуващите, за които не е естествено присъщо да 

имат зрение, например камъните. А лишеността се изказва само за определен носител, в 

който има естествено предразположение за това; така слепотата отнасяме единствено 

към онези твари, за които е естествено да виждат.  

Така че от казаното се вижда, щото материята се отличава от формата и 

лишеността по понятие. Наистина, материята е онова, в което се мислят формата и 

лишеността: както в медта се мислят фигурата и неоформеното. Понякога материята се 

                                                             

7 Ibidem, comm.28. 
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споменава заедно с лишеността, понякога без нея: например медта е материя на 

статуята, но не и лишеност, понеже когато говоря за мед, не подразбирам нещо 

неразположено или неоформено по определен начин, докато брашното, което е материя 

по отношение на хляба, предполага в себе си лишеността от формата на хляба, понеже 

когато споменавам брашното, става дума за неразположеност или безредност, 

противоположна на формата на хляба. И тъй като при пораждането материята или 

носителят остава, а лишеността, също както и съставното от материя и лишеност не 

остават, материята, която не предполага лишеност, е оставаща, докато тази, която 

предполага такава, е прехождаща.  

Трябва, прочее, да се има предвид, че дадена материя е съчленена с форма: 

например медта, която е материя спрямо статуята, сама е съставена от материя и 

форма; поради което медта не се нарича първа материя, доколкото сама има материя. А 

материята, която се мисли без каквато и да е форма и лишеност, ами представлява 

носителят на формата и лишеността, се нарича първа материя, понеже преди нея няма 

никаква друга материя. Тя именно се нарича „хюле”. И тъй като всяко определение и 

всяко познание е чрез формата, то първата материя може да бъде позната и определена 

не сама по себе си, ами по аналогия8

И трябва да знаем, че първата материя, а също и формата не възникват и не 

погиват, понеже всяко пораждане е от нещо към нещо. Това, от което нещо възниква, е 

материята; това, към което възниква, е формата. Така че, ако материята или формата 

възникваха, би имало материя на материята и форма на формата, до безкрайност. Ето 

защо в собствения смисъл на думата възниква единствено съставното.  

, като се каже например, че първа материя е онова, 

което се отнася към всички форми и лишености така, както медта – към статуята и 

неоформеното. Тя именно е безусловно първата материя. Понеже можем да говорим и 

за първа материя спрямо определен род, както водата е материя на течните субстанции. 

Тя обаче не е безусловно първа, тъй като е съставена от материя и форма, така че има 

предхождаща я материя.  

                                                             

8 Cf. Aristoteles, Phys., I 13, 191a8: Averroes, In Met. XI, comm.14. 
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Редно е да се знае също, че първата материя е една по число във всички неща.9

Трябва да знаем освен това, че макар материята да няма в природата си форма 

или лишеност, както в понятието за медта не се включва нито оформеността, нито 

безформеността; тя все пак никога не е без форма

 

За едно по число обаче говорим по два начина: такова е онова, което има една 

определена по число форма, например Сократ: първата материя не е една по число  в 

този смисъл, понеже в себе си няма никаква форма. Едно по число наричаме и онова, 

което е без такива разположения, позволяващи да установим в него различия по число: 

първата материя се нарича една по число тъкмо в този смисъл, тъй като е мислена без 

каквито и да било разположения, на които се дължи различието по число.  

10 и лишеност11: защото понякога 

притежава една, а друг път – друга форма. Сама по себе си обаче тя никога не може да 

съществува, понеже в понятието си не включва никаква форма и значи не притежава 

действително битие12

 

, доколкото действителното битие е от формата, а без нея 

съществуването е само във възможност. Така че онова, което съществува действително, 

не може да бъде наречено първа материя. 

Трета глава 

От казаното става ясно, че има три начала на природата, именно материята, 

формата и лишеността. Те обаче не са достатъчни за пораждането. Защото това, което е 

във възможност, не е в състояние да възведе себе си в действителност: така например 

медта, която е във възможност статуя, не може да направи себе си статуя, ами се 

нуждае от някой действуващ, който да изведе формата на статуята от възможност в 

действителност. На свой ред и формата няма как да изведе себе си от възможност в 

действителност (имам предвид формата на възникналото, която наричаме граница на 

възникването); понеже форма има единствено в това, което е направено да бъде: докато 

                                                             

9 Averroes, In Phys. I, comm.63; In Met. XI, comm.14. 

10 Idem, In Phys. I, comm.76; II comm.12; In De anima II, comm.4. 

11 Idem, In Phys. I, comm.66. 

12 Idem, In De anima II, comm.8. 
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това, което тепърва се прави, е в състояние на ставане, сиреч докато вещта тепърва 

става. Следователно преди материята и формата трябва да е налице начало, което да 

действува, и то се нарича правещо, задвижващо или действуващо битие, или изобщо 

онова, от което взема началото си движението.  

И тъй като, както отбелязва Аристотел във втора книга на „Метафизика”13

Авицена

, всяко 

действуващо действува непременно с някакво намерение, то трябва да има и нещо 

четвърто, именно възнамеряваното от действуващото: и то се нарича цел. Трябва да 

знаем, че всяко действуващо, било по природа, било по воля, е насочено към цел, което, 

разбира се, не означава, че всяко действуващо познава целта или разсъждава за нея. Да 

познават целта е необходимо онези създания, чиито действия не са определени, ами са 

относими към противоположни неща, каквито са деянията на постъпващите по воля; та 

тези именно трябва да познават целта, чрез която да определят действията си. При 

действуващите по природа пък действията са определени: поради което и те не е 

необходимо да избират водещите към целта средства.  

14

От казаното, следователно, става ясно, че има четири причини: материална, 

действена, формална и целева. Но макар „начало” и „причина” да са взаимозаменими 

понятия, както е казано в пета книга на „Метафизика”

 дава пример с китариста, който няма защо да разсъждава за всяко 

подръпване на струните, понеже тактовете са му предзададени; в противен случай 

между тях би имало отстояние и би се получила дисхармония. Но очевидно е, че 

действуващият по своя воля разсъждава по-скоро, нежели действуващият съобразно 

природата си. Така, съдейки по по-голямото, трябва да кажем, че е напълно възможно 

естествено действуващото да се стреми към целта без да разсъждава: което означава, че 

то има естествена склонност към нещо.  

15, във „Физика” Аристотел 

говори за четири причини16 и три начала17

                                                             

13 Met., II 2, 994b13-14. 

. Причините пък се схващат както като 

14 Sufficientia, I 14. 

15 Met., V 1, 1013a17. 

16 Phys., II 11, 198a22. 
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външни, така и като вътрешни. Материята и формата се мислят като вътрешно присъщи 

на вещта, доколкото са конституиращи я части; а действената и целевата се мислят като 

външни, тъй като са извън вещта. За начала обаче той признава единствено вътрешните 

причини. Лишеността не се причислява към причините, тъй като е акцидентално 

начало, както беше споменато. И когато говорим за четири причини, имаме предвид 

причините сами по себе си, към които се възвеждат акциденталните такива, понеже 

всичко акцидентално се възвежда към съществуващото само по себе си.  

Но макар в първа книга на „Физика” Аристотел да смята началата за вътрешни 

причини, в единадесета книга на „Метафизика” названието „начало” бива отнесено към 

външните причини, „елемент” – към причините, които са части от вещта, сиреч 

вътрешните причини, а „причина” се употребява и в двата случая.18 Понякога обаче 

едното се казва вместо другото. Защото всяка причина може да бъде наречена начало и 

всяко начало – причина. При все това според общата словоупотреба причината, както 

изглежда, надбавя нещо над началото, понеже първото, независимо дали е последвано 

от нещо или не, може да бъде наречено начало, както например железарят бива наречен 

начало на ножа, понеже въпросният нож дължи битието си на неговото действие. Ала 

когато нещо се придвижва от чернотата към белотата, черното се назовава начало на 

това движение; а и изобщо онова, от което начева движението, се нарича начало: като 

при това обаче чернотата не е онова, от което следва белотата. Причина обаче наричаме 

единствено първото, от което следва нещо вторично: поради което причина назоваваме 

тъкмо онова, от чието битие следва друго.19

                                                                                                                                                                                              

17 Ibidem, I 13, 191a20. 

 Затова първото, от което тръгва 

движението, не може да бъде назовано причина сама по себе си, при все че бива 

наречено начало: поради което лишеността се нарежда сред началата, но не и сред 

причините, тъй като лишеността е това, от което започва възникването. Възможно е, 

прочее, да говорим и за акцидентална причина, която съвпада с материята, както беше 

обяснено по-горе.  

18 Cf. Averroes, In Met. V, comm.4; XI, comm.23. 

19 Cf. Alexander Halensis, In I Sent., V 5. 
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Названието „елемент” пък се отнася собствено само до причините, от които е 

съставена вещта, а те всъщност са материални. При това става дума не за всяка 

материална причина, ами тъкмо за онази, от която е първото съчетание: така членовете 

не са елементите на човека, защото те самите са съставени от други неща; земята и 

водата, напротив, наричаме елементи, понеже те не са съставени от други тела, ами от 

тях е първата съчлененост на естествените тела. Ето защо в пета книга на 

„Метафизика”20

Обяснението на първата част на това определение, сиреч „от което най-напред е 

съставена вещта”, е ясно от казаното. Втората част, сиреч „което е в нея”, е прибавена 

за да бъде отмислена онази материя, която изцяло се разрушава при пораждането

 Аристотел нарича елемент онова, от което най-напред е съставена 

вещта, което е в нея и не е отделено по форма.  

21; 

например хлябът е материя за кръвта, като кръв не се поражда, ако не погине хлябът; 

поради което хлябът не остава в кръвта и значи няма как да бъде наречен елемент на 

кръвта. А елементите трябва по някакъв начин да останат, тъй като те са неразрушими, 

както е казано в „За възникването”.22 Третата част пък, сиреч „което не е отделено по 

форма”, се добавя за да бъдат отмислени имащите различна форма или вид части, като 

например ръката, чиито части са различните по вида си плът и кости. Но елементът не 

се дели на различаващи се по вида си части, както например водата, всяка част на която 

е също вода. Защото за елемента не е достатъчно да не се дели количествено, а е 

достатъчно да не се дели по вид: и ако не се дели, се нарича „елемент”, както буквите 

се наричат елементи на думите. Ясно е, следователно, че „начало” е по-общо 

определение от „причина”; а „причина” е по-общо определение от „елемент”. Това 

именно твърди и Коментаторът в коментара си върху пета книга на „Метафизика”.23

 

 

 

                                                             

20 Met., V 4, 1014a26-27. 

21 Cf. Thomas Aquinas, De mixtione elementorum, 120; Quaest. de anima, a.9 ad 10. 

22 De gener., I 10, 327b29-31. 

23 Averroes, In Met. V, comm.4. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Тома от Аквино 
ЗА НАЧАЛАТА НА ПРИРОДАТА, ДО БРАТ СИЛВЕСТЪР 

 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 

 

10 

Четвърта глава 

След като видяхме, че има четири рода причини, трябва да отбележим24

Тр ябва да знаем също, че е възмо жно едно и също нещо да е и пр ичина, и 

причинено по отношение на едно и също, само че по различен начин: например 

разходката е действена причина за здравето, а здравето е целева причина за разходката: 

понеже понякога се разхождаме именно заради здравето. И също тялото е материя за 

душата, а душата е форма на тялото. Действена причината се нарича по отношение на 

целта, тъй като целта се достига в действителност единствено чрез действието на 

действуващото: а целта се нарича причина за действената, понеже се действува 

единствено с насоченост към целта. Ето защо действената е причина за онова, което е 

цел, например здравето; но тя не прави целта цел, така че не е причина за причинността 

на целта, сиреч не прави целта целева: например лекарят прави здравето да е 

действително, ала не прави така, щото здравето да е цел. А целта не е причина за онова, 

което е действено, ами е причина, щото действеното да е такова: здравето не прави 

лекаря лекар (имам предвид здравето, придобито в резултат от действието на лекаря), 

ами прави лекаря действен. Поради което целта е причина за причинността на 

действеното, понеже го прави тъкмо такова: и по същия начин прави материята 

материя, а формата – форма, понеже материята приема формата именно чрез целта и 

пак чрез целта формата придава завършеност на материята. Затова и се казва, че целта е 

причина на причините, тъй като е причина за причинността при всички причини.  

, че не е 

невъзможно едно и също нещо да има повече причини: например причини за статуята 

са медта и ваятелят, ала ваятелят е действената, а медта – материалната причина. Не е 

невъзможно, от друга страна, една и съща да е причината за противоположни неща: 

например кърмчията е причина и за спасението, и за потъването на кораба, само дето 

едното е чрез отсъствие, а другото – чрез присъствие.  

Наистина, материята се смята за причина на формата, доколкото формата е 

налична единствено в материята; и по същия начин формата е причина на материята, 

доколкото материята има действително битие единствено благодарение на формата. 

Материята и формата се изказват съотносимо една спрямо друга, както е отбелязано 

                                                             

24 Cf. Aristoteles, Phys, II 5, 195a4-14; Met., V 2, 1013b4-15; Avicenna, Sufficientia, I 11; Met., VI 5. 
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във втора книга на „Физика”.25

Но тъй като всяка причина като такава е по природата си по-първа от 

причиненото, трябва да знаем, че за „по-първо” говорим в два смисъла, както 

споменава Аристотел в шестнадесета глава на „За живите същества”

 Спрямо съставното пък се изказват като части спрямо 

цялото и като простото спрямо съставното.  

26

Ала макар че при поражданите неща несъвършеното е преди съвършеното и те 

първо са във възможност, а сетне в действителност, то, казано без каквато и да е 

уговорка, действителното или съвършеното трябва да е по-първо: понеже това, което 

възвежда възможността в действителност, е действително, и което придава 

завършеност на несъвършеното, е съвършено. Материята е преди формата по 

възникване и време: защото по-първо е онова, към което прихожда нещо, нежели 

самото прихождащо. Формата пък е преди материята по съвършенство, понеже 

материята има завършено битие единствено чрез формата. По същия начин действеното 

е преди целта по възникване и време, понеже действието предизвиква движението към 

целта; ала целта е преди действеното като такова по субстанция и завършеност, понеже 

действието на действеното на придобива завършеност без целта. Така че въпросните 

две причини, материята и действеното, са по първи по пътя на пораждането; а формата 

и целта са по-първи от гледна точка на съвършенството.

; съгласно което 

различаване дадено нещо може да бъде наречено и по-първо, и последващо спрямо 

едно и също, сиреч и причина, и причинено. Наистина, дадено нещо наричаме първо по 

възникване и време, но и, от друга страна, по субстанция и завършеност. Та щом 

действието на природата прехожда от несъвършеното към съвършеното и от 

незавършеното към завършеното, несъвършеното е преди съвършеното по възникване и 

време, но съвършеното е първо с оглед завършеността си: както можем да кажем, че 

мъжът е преди момчето по субстанция и завършеност, но момчето е преди мъжа по 

възникване и време.  

27

                                                             

25 Phys., II 5, 195a8-11. 

  

26 Cf. De gen. anim., II 6, 742a19-22.  

27 Cf. Aristoteles, Met. V 12 et IX 8. 
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Трябва да отбележим още, че има два вида необходимост28

И трябва да знаем, че трите причини, именно формата, целта и действената 

причина, могат да се слеят в една: както се вижда при възникването на огъня. Защото 

огънят поражда огън и, значи, огънят е действена причина, доколкото поражда; а от 

друга страна огънят е форма, доколкото възвежда в действителност онова, което преди 

това е било във възможност; и най-сетне той е цел, доколкото към него се е насочило 

действуващото и доколкото той е границата на неговите действия.

: абсолютна и 

условна. Абсолютна е необходимостта, която произлиза от по-първите по пътя на 

пораждането причини, каквито са материята и действеното: от този вид е 

необходимостта на смъртта, която произлиза от материята и разположеността на 

противоположните съставни части; и тя се нарича абсолютна, понеже нищо не я 

възпрепятствува. Нарича се още и необходимост на материята. Условната 

необходимост на свой ред произлиза от последващите при възникването причини, 

сиреч от формата и целта: както казваме, че е необходимо да има зачатие, ако трябва да 

се роди човек; и тази необходимост е условна, понеже въпросната жена не е 

необходимо просто да зачене, ами именно при условие, че трябва да роди човек. Тази 

необходимост се назовава необходимост на целта.  

29

Има обаче две цели, именно цел на възникването и цел на самата възникнала 

вещ: както се вижда при възникването на ножа. Наистина, формата на ножа е цел на 

възникването; а убийството, което е действие на ножа, е цел на самото възникнало, 

сиреч на ножа. Целта на възникването понякога съвпада с двете споменати причини, 

именно когато е налице пораждане от нещо подобно по вид, например когато човек 

ражда човека или маслина – маслина: ала това не е мислимо по отношение целта на 

възникналата вещ.  

  

Трябва да знаем, прочее, че целта съвпада с формата по число, понеже едно и 

също то по число , което е форма на възникналото , е и цел на възникването. А с 

действената причина не съвпада по число, ами по вид. Защото не е възможно 

правещото и направеното да са тъждествени по число, те обаче могат да са 
                                                             

28 Idem, Phys., II 15, 199b34. 

29 Ibidem, II 11, 198a24-27. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Тома от Аквино 
ЗА НАЧАЛАТА НА ПРИРОДАТА, ДО БРАТ СИЛВЕСТЪР 

 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 

 

13 

тъждествени по вид: когато например човек роди човек, раждащият и роденият са 

различни по число, но са един и същ по вид. Материята пък не съвпада с останалите, 

понеже, бидейки съществуващо във възможност, тя има смисъла на нещо незавършено, 

докато останалите причини са в действителност и имат смисъла на нещо завършено; а 

съвършеното и несъвършеното не съвпадат. 

 

 

Пета глава  

След като видяхме, че има четири причини, именно действена, материална, 

формална и целева, трябва да отбележим, че всяка от тях се дели по много начини. 

Наистина, една причина се смята за първична, а друга за вторична30, както казваме, че 

изкуството и лекарят са причина за здравето: само че изкуството е първопричината, а 

лекарят идва след това; и така е също при формалната и останалите причини. Забележи, 

че винаги трябва да възвеждаме въпроса към първата причина31

Трябва да знаем още, че непосредствена причина е вторичната, а отдалечена – 

първопричината. Затова двете разделения на причините, на първа и последваща, а също 

на отдалечена и непосредствена, обозначават едно и също нещо. Трябва да съобразим 

освен това, че по-общото винаги се смята за отдалечена причина, а по-частното – за 

непосредствена: както когато казваме, че непосредствената форма на човека е неговото 

определение, именно като разумно смъртно живо същество, живото същество е по-

отдалечена негова форма, а субстанцията е още по-отдалечена. Защото всички по-

висши са форми на по-низшите. По същия начин непосредствена материя за статуята е 

медта, по-отдалечена е металът, а още по-отдалечена е тялото.  

, както например когато 

питаме: „Защо този човек е здрав?” На това следва да се отговори: „Понеже лекарят го 

е излекувал, а той го е излекувал благодарение на лечителското изкуство, което 

владее.”  

                                                             

30 Cf. Averroes, In Phys. II, comm.32. 

31 Aristoteles, Phys., II 6, 195b21-25. 
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Освен това има причини сами по себе си и акцидентални такива.32 Причина сама 

по себе си се нарича причината на дадена вещ като такава, както строителят е причина 

за къщата и дървото е материя за скамейката. Акцидентална пък е причината, която се 

присъвкупява към причината сама по себе си, както когато казваме, че граматикът 

строи. Защото граматикът бива наречен причина за строителството акцидентално, не 

доколкото е граматик, ами доколкото му се е случило да е и строител. По сходен начин 

стоят нещата и при останалите причини. Освен това има прости и съставни причини. За 

проста причина говорим, когато имаме предвид единствено онова, което е причина 

сама по себе си, или пък само онова, което е акцидентална причина: както например, 

когато заявяваме, че строителят е причина за къщата, или когато казваме, че лекарят е 

причина за къщата. Съставна пък е причината, когато споменаваме двете като причина 

например така: „Строителят лекар е причина за къщата.” Според пояснението на 

Авицена33

По-нататък, има причини в действителност и такива във възможност. Причина в 

действителност е тази, която действително причинява вещта, например строителят, 

когато строи, или медта, когато от нея бива изваяна статуя. Причина във възможност 

пък е тази, която не причинява действително вещта, ала може да го направи: например 

строителят, докато не строи. Трябва да знаем, че когато става дума за действителните 

причини, причината и причиненато непременно трябва да са едновременно налице, 

така че ако едното го има, да го има и другото. Защото за да бъде действително такъв, 

строителят трябва да строи; а ако има действително строителство, трябва да е налице и 

действителен строител. Това не е необходимо при причините, които са само във 

възможност.  

 проста причина може да бъде наречена онази, която е такава без 

присъвкупяването на нещо друго, например медта за статуята, понеже статуята бива 

изваяна от мед, без прибавянето на друго материя; или лекарят, предизвикващ здравето, 

или пък огънят, който стопля. Съставна причина на свой ред имаме, когато са нужни 

много неща за причиняването: както например един човек не е причина за движението 

на кораба, ами такава са мнозина; и както един камък не е материя за къщата, ами 

такава са многото камъни.  

                                                             

32 Ibidem, II 6, 195a32-b21; Met., V 3, 1013b34-1014a25. 

33 Sufficientia, I 12. 
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Трябва да отбележим също, че общата причина се съотнася с общо причинено, а 

отделната – с отделно причинено34

 

: както казваме, че строителят е причина за къщата, а 

ето този строител – за тази точно къща. 

 

Шеста глава 

Когато говорим за вътрешните начала, сиреч за материята и формата, трябва да 

знаем, че началата са съгласуват и различават помежду си съобразно съгласуваността и 

различията в производните от тях: едни от които са тъждествени по число, например 

Сокр ат и ето  този човек, посочен като Сокр ат; а други са р азлични по число , но 

тъждествени по вид, например Сократ и Платон, които, макар да съвпадат по вида си на 

човеци, се различават по число. Някои се различават по вид, но са тъждествени по род, 

както например човекът и магарето съвпадат в рода на живото същество; други пък са 

различни по род, но са тъждествени единствено по аналогия, като субстанцията и 

количеството, които съвпадат не по род, ами само по аналогия: те съвпадат единствено 

в онова, което е съществуващо. Съществуващото35 обаче не е род, понеже се предицира 

не еднозначно (univoce), а аналогично.36

За да бъде разбрано това, трябва да се отчете, че дадено определение се 

предицира за много неща по три начина: еднозначно, многозначно (aequivoce) и 

аналогично. Еднозначно се предицира онова, което се изказва с едно и също название и 

в един и същ смисъл, сиреч определение, както например „живо същество” се 

предицира за човека и за магарето. Защото както човекът, така и магарето се назовават 

„живо същество”, като и в двата случая става дума за одушевена сетивна субстанция, а 

това именно е и определението за живо същество. Многозначно се предицира онова, 

 

                                                             

34 Averroes, In Phys. II, comm.38.  

35 Употребяваният от Тома термин ens Георги Каприев превежда с „биващото”, прибягвайки до този по-
непривично звучащ в съвременния български език израз на основата на старославянския корен на 
глагола „съм”.  

36 Cf. Aristoteles, Met., V 8, 1016b31-1017a2. 
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което се изказва за някакви нещо с едно и също название, ала в различен смисъл: както 

например „куче” наричаме и лаещото в двора, и небесното37, които съвпадат 

единствено по име, но не по определението или значението си: понеже онова, което се 

обозначава чрез името, е определението, както е казано в четвърта книга на 

„Метафизика”.38

Понякога определенията, които съвпадат по аналогия, сиреч съразмерност, 

сходство или съвпадение, сe отнасят към една цел, както се вижда в горния пример; 

понякога към едно действуващо, както „лечител” се нарича и овладелият съответното 

изкуство, и старицата, която не го е изучавала, и инструментите, ала във всички тези 

случай това става чрез отнасяне към едно действуващо, каквото е лечителството; а 

понякога към един носител, както съществуващи наричаме субстанцията, качеството, 

количеството и останалите предикаменти. Защото не поради едно и също основание са 

субстанция съществуващото, количеството и останалите, ами всички те са такива, 

понеже се отнасят към субстанцията, която е носител на останалите. Затова 

„съществуващо” се изказва най-напред за субстанцията, а едва след това и за другите. 

Поради което съществуващото не е род на субстанцията и количеството, тъй като 

никой род не се предицира по първия или по втория начин за видовете си, ами се 

предицира аналогично. Тъкмо затова казваме, че субстанцията и количеството се 

различават по род, а са тъждествени по аналогия.

 Предициране по аналогия пък имаме тогава, когато дадено 

определение се изказва за много неща, различни по понятие, но приписвани на едно и 

също: например „здрави” се наричат и тялото на живото същество, и урината, и 

отварата, без във всяко от тези неща да става дума за изцяло едно и също значение. 

Наистина, урината е признак, тялото е носител, а отварата е причина за здравето; ала 

при все това всички тези понятия се отнасят към една цел, каквато е здравето.  

39

Та на нещата, които са тъждествени по число, тъждествени по число са формата 

и материята, например Тулий и Цицерон. На нещата, които са тъждествени по вид, а 

различни по число, материята и формата също не са тъждествени по число, ами по вид, 

  

                                                             

37 Т.е. небесното съзвездие. – cf. Boethius, De divisione (PL 64, 877D). 

38 Met., IV 16, 1012a22. 

39 Cf. Averroes, In Met. IV, comm. 2. 
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например  Сокр ат и Платон. По същия начин на тъждествените по род неща 

тъждествени по род са и началата: например душата и тялото на магарето и коня се 

различават по вид, но са тъждествени по род. И също на нещата, които съвпадат 

единствено по аналогия само по аналогия или съразмерност са тъждествени и началата. 

Наистина, материята, формата и лишеността или възможността и действителността са 

начала на субстанцията и на останалите родове. При все това материята на 

субстанцията и количеството, а също формата и лишеността се различават по род, а 

съвпадат единствено по съразмерност така, щото както се отнася материята на 

субстанцията към субстанцията в понятието за материя, така се отнася материята на 

количеството към самото количество. Но както субстанцията е причина за останалите, 

така началата на субстанцията са начала на всички други.40

 

 

    

 Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                             

40 Aristoteles, Met., XII 4, 1071a18-29; Averroes, ad loc., comm. 27 sq. 
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