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Тома от Аквино 
ЗА ОБОСОБЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ 

 

Предговор 

 
 Понеже не можем да присъствуваме на ангелските свещенослужения, а времето 

на монашеството ни не бива да преминава напразно; като нямаме възможност да 

участвуваме в псалмопението, нека вместо това се заемем с писане. Възнамерявайки да 

изтъкнем по някакъв начин превъзходството на светите ангели, редно е, както 

изглежда, да тръгнем от онова, което древните люде са мислили за тях: та ако открием 

нещо съзвучно на вярата, да го приемем; а противоречащото на католическото учение 

да отхвърлим. 

 

Първа глава. За мненията на древните и на Платон  

 
 Първите философствуващи за природите на нещата смятали, че има само тела, а 

за първоначала на нещата полагали някакви телесни елементи, било един, било много.1 

И ако един, било водата, като Талес от Милет; било въздуха, като Диоген; било огъня, 

като Ефесянинът; било изпарението, като Хераклит.2 Ако пък много, било краен брой, 

както Емпедокъл – четирите елемента и към тях двете движещи сили, приятелството и 

враждата3; било безкрайно много, както Демокрит и Анаксагор: които и двамата 

приемали, че безкрайно много съвършено малки частици са начала на всички неща; 

само дето Демокрит ги смятал за сходни по род, а различаващи се по фигура, ред и 

разположение4

                                                
1 Cf. Aristoteles, Met., I 3-4, 983b6-985b22; Phys., IV 6, 213a29; Augustinus, De civitate Dei, VIII 2.  

; докато за Анаксагор първоначала на различните, ала съдържащи 

сходни части неща са безброй многото малки частици. И тъй като на всички тях било 

заложено в душата да смятат за Бог първоначалото на нещата; то всеки от тях се 

2 Това не много ясно твърдение вероятно е провокирано от уточнението, направено в коментара на Иоан 
Филопон към Аристотеловото свидетелство в „За душата”, I 2, 405a24: „Названието „огън” Хераклит 
дава на сухите изпарения, от които се състои и душата.” 
3 Aristoteles, Phys., I 5, 188b34. 
4 Idem, Met., I 4, 985b3-20; Lucretius, De rerum natura, I 421 sqq. 
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чувствувал длъжен да назове божество и да надари с божествено достойнство онова 

тяло, на което придавал валидността на първоначало. Това споменавам, понеже на 

всички тях, както и на последователите им изглеждало, че няма никакви нетелесни 

субстанции, които ние наричаме ангели. Но епикурейците, които изхождат от учението 

на Демокрит, признавали все пак някакви богове, само че телесни и имащи човешка 

фигура, които смятали за изцяло бездейни и нямащи грижа за нищо, та да могат така, 

отдадени на непрестанни наслади, да бъдат блажени.5

На него древните философи се противопоставили по три начина. Най-напред 

Анаксагор, който приемал заедно с останалите изследващи природата материални и 

телесни начала, все пак пръв сред философите споменава някакво нетелесно начало, 

именно интелекта.

 Това мнение се наложило и 

достигнало чак до иудеите богопочитатели, сред които садукеите, непризнаващи нито 

ангела, нито духа.  

6

Затова и Платон поел по по-удовлетворителен път, за да отхвърли мнението на 

първите изучаващи природата люде.

 Защото според него всички телесни неща били примесени с всички, 

така че не се виждало как те ще се разграничат, ако няма някакво разделящо ги начало, 

което самó  по себе си да е напълно несмесено и нямащо нищо общо с телесната 

природа. Но макар мнението му да превъзхожда по истинност другите, които 

признавали единствено телесната природа, все пак се отклонява от истината по две 

неща. На първо място се вижда, че той приемал само един обособен интелект, който е 

създал този свят, разделяйки сместа. Но тъй като ние приписваме Богу устройването на 

света, в това отношение от мнението му не научаваме нищо за нетелесните субстанции, 

които наричаме ангели и които са по-долу от Бога и по-горе от телесните природи. На 

второ място по отношение на единия несмесен интелект слабостта на изказването му е 

в това, че не е изразил достатъчно силата и достойнството му. Защото той положил 

обособения интелект не като всеобщо битийно начало, ами само като начало на 

разделението, и не смятал, че смесените едно с друго тела имат битието си от 

обособения интелект, ами че те само произлизат от разделението.  

7

                                                
5 Cf. Augustinus, Ep. CXLVIII 4. 

 Наистина, древните изследователи на природата 

смятали за невъзможно човеци да знаят сигурната истина за нещата, било поради 

постоянното течение на телесните вещи, било поради заблужденията на сетивата, с 

помощта на които познаваме телата; затова именно Платон приел някакви обособени от 

6 Plato, Phaed., 97a; Aristoteles, Met., I 3, 984a15-22; I 8, 989a30-989b21; Phys., VIII 1, 250b24.  
7 Cf. Aristoteles, Met., I 6-7, 987a30-98816; I 9, 992b7; IV 5, 1009a38-1009b33. 
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материята на течащите неща природи, в които да е удържана истината8; и заявявал, че 

душата познава истината, приобщавайки се към тях.9 Та тъй като интелектът, 

познавайки истината, възприема неща, обособени от материята на сетивните вещи, той 

решил, че има обособени от сетивните вещи природи. Но нашият интелект прибягва до 

два вида абстрахиране при проумяването на истината. Единият е този, чрез който 

възприема математическите числа, величини и фигури, без да мисли сетивната материя: 

защото когато мислим двойката или тройката, линията или повърхността, триъгълника 

или квадрата, във възприятието ни не попада нищо свързано с топлото, студеното или 

нещо подобно, което може да бъде сетивно възприето. До другия вид абстрахиране 

интелектът ни прибягва, когато мисли нещо общо, без да се съобразява с частното; 

например когато мислим човека, но не и Сократ, Платон или някого другиго: а същото 

е и при останалите родове.10

Ето защо Платон приемал два рода неща, абстрахирани от сетивните вещи: 

математическите предмети и общите същности, които наричал видове или идеи.

  

11 

Разликата между тях е в това, че можем да възприемем много математически предмети 

от един и същ вид, например две еднакви линии или два еднакви равнобедрени 

триъгълника; което при видовете е напълно невъзможно, ами човекът, схванат като 

общ вид, е само един. Така математическите предмети той поместил между видовете 

или идеите и сетивните вещи: с последните те са сходни по това, че много се съдържат 

в един и същ вид; с видовете пък – по това, че са обособени от сетивната материя.12 

При самите видове установил някакъв ред: понеже по-простото в мисълта със самото 

това е и по-първо в реда на нещата. Първото в мисълта е едното и благото: защото няма 

как да мислим дадено нещо, ако не го мислим като едно; а едното и благото са тясно 

свързани: поради което като първоначало на нещата положил самата първа идея за 

единното, наречено само по себе си единно и само по себе си благо, и заявил, че то е и 

върховният Бог.13 Под това едно установил различните редове на причастяващите и 

причастявани обособени от материята субстанции: и тези редове обявил за вторични 

богове14

                                                
8 Plato, Phaed., 96a; Theaet., 156a: Aristoteles, Met., I 9, 991b3. 

, като някакви вторични единства след първата проста единица.  

9 Cf. Augustinus, 83 quaest., qu.46; Avicenna, Met., VII 2. 
10 Cf. Thomas Aquinas, In Boethii De Trinitate, q.5 a.1. 
11 Cf. Aristoteles, Met., VII 2, 1028b20; XIII 1, 1076a20. 
12 Ibidem, I 6, 987b14-18. 
13 Plato, Rep., VI 508c; Aristoteles, EN, I 6, 1096a22-b3; Augustinus, De civitate Dei, VIII 8.  
14 Nemesius, De natura hominis, 44; Augustinus, De civitate Dei, XIII 16. 
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По-нататък, доколкото всички други видове са причастни на едното, то и 

интелектът, за да мисли, трябва да е причастен на видовете на съществуващите неща. 

Ето защо, както под върховния Бог, който е първото просто и неразделно единство, са 

разположени другите видове на нещата като вторични единства и вторични богове; 

така по-долу от реда на въпросните видове и единства разположил реда на обособените 

интелекти, причастни на споменатите видове, за да са мислещи в действителност15: 

сред тях по-висш е онзи, който е по-близък до първия интелект, който пък е напълно 

причастен към видовете, както и сред боговете или единствата по-висш е онзи, който 

по-съвършено е причастен към първото единство. Но отделяйки интелектите от 

боговете, той не искал да каже, че боговете не са мислещи, ами твърдял само, че те 

мислят по свръхмисловен начин, не причастявайки се към някакви видове, ами сами по 

себе си; ала така, щото никой от тях не би бил благ или един, ако не беше причастен на 

пър вото едно и благо . Сетне, понеже виждаме, че и няко и души мислят; а това не е 

присъщо на душата като душа (в противен случай би се оказало, че всяка душа е 

мислеща и че тя е мислеща съобразно цялото, което представлява), по-долу от реда на 

обособените интелекти той разположил този на душите; едни от които, именно по-

висшите, са причастни на разумната способност, а по-низшите са лишени от такава. По-

нататък, тъй като телата очевидно се движат единствено доколкото са одушевени, за 

самодвижещи се обявил телата, които са причастни на душата: понеже непричастните 

на душата тела биват задвижвани единствено от нещо друго. Затова той настоявал, че 

собствено присъщо на душите е да се движат от само себе си.16

Та така по-долу от реда на душите разположил този на телата; и то по начин, 

щото висшето тяло, сиреч първото небе, извършващо първото движение, го получава от 

висшата душа и така продължава до най-низшето небесно тяло. По-долу платониците 

помествали други безсмъртни тела, постоянно причастни на душите, именно 

въздушните или ефирните. Едни от тях, заявяват те, са напълно откъснати от земните 

тела, и това са телата на демоните; а други са вложени в земните тела, и това са 

човешките души.

  

17

                                                
15 Plato, Tim., 33a sqq.; Aristoteles, De anima, I 3, 406b25-407b26. 

 Защото според тях земното човешко тяло, което докосваме и 

виждаме, не е непосредствено причастно на душата; ами има друго вътрешно душевно 

тяло, неразрушимо и постоянно, както неразрушима е и самата душа; така че душата 

заедно с постоянното си незримо тяло присъствува в това по-плътно тяло не като 

16 Plato, Phaedr., 246a. 
17 Augustinus, De civitate Dei, VIII 13. 16; IX 8; XIII 16; Thomas Aquinas, In De causis, 19. 
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фор ма в матер ия, ами като кормчия в кор аб.18 И както едни люде са добри, а други 

лоши, така е и при демоните. Що се отнася до небесните души, обособените интелекти 

и боговете, те всички според тях са добри.19 Така се вижда, че между нас и върховния 

Бог Платон установил четири реда:  на вторичните богове, на обособените интелекти, 

на небесните души и на добрите и лошите демони. Ако това беше вярно, то всички тези 

междинни чинове би трябвало да обозначим с названието „ангели”. Понеже в Светото 

Писание ангели са наречени и демоните, а ако небесните тела са одушевени, душите им 

също би трябвало да бъдат причислени към ангелите, както твърди Августин в 

„Енхиридион”.20

 
 

Втора глава. За мнението на Аристотел 

 
 Това схващане обаче е лишено от основание. Понеже няма необходимост 

мисленото от интелекта отделно да е реално отделно: поради което и общите същности 

няма защо да бъдат полагани като обособени, сиреч като субсистиращи извън 

единичните неща, нито пък математическите предмети – като отделни от сетивните 

вещи: понеже общите същности са същности именно на единичните неща, а 

математическите предмети са някакви определения на сетивните тела.21 Затова 

Аристотел поел по по-ясен и по-сигурен път в изследването на обособените от 

материята субстанции, а именно по пътя на движението.22 Най-напред той установил, 

подкрепяйки тезата си с разумни аргументи и примери, че всяко нещо, което се движи, 

е задвижвано от друго; и че ако нещо се обявява за самодвижещо се, това не е в същото 

отношение, ами с оглед на различните му части, доколкото една негова част е движеща, 

а друга – задвижвана.23

                                                
18 Aristoteles, De anima, II 1, 413a8; Thomas Aquinas, In De anima, II lect.2. 

 И тъй като редицата на задвижващите и задвижвани неща не 

може да отива в безкрайност, понеже с отстраняването на първото движещо би 

следвало да бъдат отстранени и останалите; то трябва да се достигне до някакво първо 

неподвижно движещо и до някакво пър во  подвижно, което се движи само по  

споменатия начин: понеже винаги съществуващото само по себе си предхожда и е 

19 Augustinus, De civitate Dei, IX 1-2. 
20 Idem, Enchirid., 58. 
21 Aristoteles, Met., XIII 1-5, 1076a8-1080a11; Thomas Aquinas, De spirit. creaturis, a.3; a.9 ad 6.  
22 Phys., VIII 5-10, 256a4-267b26. 
23 Ibidem, III 1, 201a10; VII 1, 241b24-242a17. 
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причина за онова, което е от друго.24 След това той установява, че движението е вечно 

и че никоя сила не може да задвижва в безкрайно време, ако самата тя не е безкрайна, 

както и че никоя сила с определена величина не е безкрайна.25 От което заключава, че 

силата на първия двигател не е сила на някакво тяло: поради което първият двигател по 

необходимост е нетелесен и нямащ величина.26

Сетне, доколкото в рода на движените неща има нещо желано като неподвижно 

движещо; докато изпитващото желание е подвижно движещо; стигнал до 

заключението, че първото неподвижно движещо е като някакво желано благо; и че 

първото движещо задвижва първото движено, сиреч самото себе си, чрез влечението 

към самото себе си.

 

27 Трябва обаче да се има предвид, че първото в реда на влеченията 

и желаните неща е съобразното с интелекта: понеже разумното влечение пожелава самó 

по себе си благото; докато сетивното влечение не може да се домогне дотам, тa да 

пожелае само по себе си благото, ами единствено пожелава онова, което изглежда 

благо. Защото безусловно и абсолютно благото се възприема не чрез сетивата, ами 

единствено чрез интелекта. Откъдето излиза, че първото движено пожелава първото 

движещо с разумно влечение. От тук път мо же да се заключи, че първото движено е 

желаещо и мислещо. И тъй като се движи единствено тялото, може да стигнем до 

извода, че първото движено е тялото, одушевено от разумната душа. Но не само 

първото движено, сиреч първото небе, извършва вечно движение, ами и всички по-

низши орбити на небесните тела28

Така че има много обособени субстанции, несъединени изобщо с никакви тела. 

И има много разумни субстанции, съединени с небесните тела. Аристотел опитва да 

определи броя им съобразно броя на движенията на небесните тела.

: поради което и всяко от небесните тела е одушевено 

от собствена душа и всяко има нещо свое, което го влече и което е цел на собственото 

му движение.  

29 Някои от 

последователите му пък, именно Авицена30

                                                
24 Ibidem, VII 1, 241b24; VIII 5, 256a13-b9; Thomas Aquinas, Contra Gent., I 13.  

, определя броя им не съобразно броя на 

движенията, ами съобразно този на планетите и на останалите по-висши тела, сиреч на 

звездната и беззвездната орбита. Понеже, както изглежда, много движения могат да се 

припишат на една звезда; и както всички други небесни тела се подреждат под едното 

25 Ibidem, VIII 10, 266b6-24. 
26 Ibidem, VIII 10, 267b17-26. 
27 Met., XII 7, 1072a19-1073a12. 
28 Aristoteles, Phys., VIII 6, 259b31-260a10; Met., XII 8, 1073a11-37. 
29 Met., XII 8, 1073b1-1074a14. 
30 Avicenna, Met., IX 3. 
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най-високо небе, с чието движение се завъртат всички останали; така и под първата 

обособена субстанция, която е единият Бог, се подреждат всички останали обособени 

субстанции, и по същия начин под душата на първото небе – всички души на небесата. 

Под небесните тела пък според Аристотел се разполагат единствено одушевените тела 

на живите същества и растенията.31 Защото той не смята, че някое просто елементарно 

тяло може да е одушевено, тъй като простото тяло не може да е подобаващ орган за 

осезанието, което е необходимо за всяко живо същество32

Този възглед на Аристотел изглежда по-сигурен, понеже не се отклонява 

прекалено от очевидното за сетивата; ала е сякаш по-неудовлетворителен от позицията 

на Платон. Първо, защото на сетивата се явяват много неща, чието разумно основание 

не може да бъде посочено, ако се опираме на казаното от Аристотел. Така на 

измъчваните от демони люде, както и при магически действия се явяват неща, които 

очевидно могат да бъдат сторени единствено чрез някаква разумна субстанция. Някои 

от последователите на Аристотел се изкушавали, както е видно от писмото на 

Порфирий до Анебонт Египтянина

: поради което и не вмества 

между нас и небесните тела никакво междинно одушевено тяло. Така според 

схващането на Аристотел между нас и върховния Бог има само два реда разумни 

субстанции: именно обособените субстанции, които са целите на небесните движения; 

и душите на орбитите, които задвижват чрез влечението и желанието.  

33

                                                
31 Aristoteles, Met., XII 1, 1068a30. 

, да сведат причините за тях към силата на 

небесните тела, все едно че при определено разположение на звездите действията на 

магите имат някакво необичайно и чудотворно въздействие, което според тях се дължи 

на влиянието на звездите; така понякога бесуващите предричат бъдещето, което се 

случва вследствие някакво разположение в природата, причинено от небесните тела. 

Очевидно е обаче, че тъкмо такива деяния няма как да бъдат сведени към телесна 

причина: например бесуващите понякога изричат неща, които сами не знаят, изразяват 

се литературно, макар да са необразовани; и ако излязат извън родния си град, се 

обръщат към чужденците на техния роден език. Говори се също, че при магически 

действия възникват образи, които отговарят и се движат и които по никой начин не 

могат да имат телесна причина. Причината за подобни неща човек би могъл да посочи 

съобразно платониците, като каже, че всичко това вършат демоните.  

32 Idem, De anima, II 2, 413b4; Thomas Aquinas, In De anima, II lect.3. 
33 Cf. Augustinus, De civitate Dei, X 2. 
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Второ, защото не подобава нематериалните субстанции да бъдат ограничени до 

броя на телесните. Защото по-висшите съществуващи неща не са заради по-низшите, 

ами е по-скоро обратното: понеже онова, заради което е дадено нещо, е по-достойно от 

него. Понятието за целта не може да се определя от водещите към въпросната цел 

средства, ами е точно обратното. Ето защо величината и силата на по-висшите неща не 

могат да бъдат определени чрез разглеждането на по-низшите: което е очевидно в реда 

на телата. Защото не е възможно величината и броят на небесните тела да се определи 

от разположението на елементарните тела, които са нищожни в съпоставка с първите. 

Ала нематериалните субстанции надхвърлят телесните повече, отколкото небесните 

тела надхвърлят елементарните. Поради което броят, силата и разположението на 

нематериалните субстанции не могат да бъдат определени достатъчно точно от броя на 

небесните движения.  

За да стане това още по-ясно, нека приведем самото разсъждение и собствените 

доказателства на Аристотел. Той твърди, че в небето не може да има движение, което 

да няма някакво предназначение34: нещо, което е твърде вероятно. Защото всички 

субстанции на орбитите са заради звездите, които са най-благородните небесни тела и 

които оказват най-очевидно въздействие. По-нататък твърди, че всички по-висши 

субстанции, които не претърпяват въздействие и не са материални, са цели, понеже 

сами по-себе си са най-добри35: и това твърдение е напълно разумно. Понеже благото 

има смисъла на цел: поради което и най-добрите от съществуващите неща са цели за 

останалите. Заключението му обаче, че броят на нематериалните субстанции е същият 

като този на небесните движения36

                                                
34 Met., XII 8, 1074a17-30. 

, не следва с необходимост. Защото има както 

непосредствена, така и по-отдалечена цел. А непосредствена цел на най-горното небе 

не трябва да е непременно върховната нематериална субстанция, която е върховният 

Бо г; ами е по-вероятно между първата нематериална субстанция и небесното тяло да 

има множество редове на нематериалните субстанции, като по-низшият от тях е 

подреден спрямо по-висшия като спрямо негова цел, а към най-низшия от тях като към 

непосредствена своя цел да е отнесено небесното тяло. Понеже всяка вещ трябва да е 

съразмерна по някакъв начин на непосредствената си цел. Ето защо, поради твърде 

голямото отстояние между първата нематериална субстанция и която и да е телесна 

35 Ibidem, XII 8, 1073a26. 
36 Ibidem, XII 8, 1074a5-15. 
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субстанция не е вероятно телесната субстанция да се подрежда спрямо върховната като 

спрямо непосредствена своя цел.  

Тъкмо поради това Авицена смятал, че непосредствена цел на дадено небесно 

движение не е първата причина, ами някаква първа интелигенция.37 Същото може да 

бъде казано и за по-низшите движения на небесните тела. Затова не следва с 

необходимост, че нематериалните субстанции не са повече по брой от небесните 

движения. Предусещайки това, Аристотел не привежда тезата си като необходима, ами 

само като вероятна. Ето защо, преди да приведе споменатия аргумент, изброявайки 

небесните движения, той отбелязва, че „е разумно да приемем еднакъв брой 

субстанции, неподвижни начала и сетивни тела: но необходимостта на такова 

допускане ще оставим за по-могъщи от нас умове”38: понеже не считал себе си 

достатъчно проницателен, та да заключи с необходимост нещо по този въпрос. Някому 

може да се стори, че споменатото Аристотелово разсъждение, въвеждащо 

нематериалните субстанции, е несъобразно, доколкото изхожда от вековечността на 

движението, което противоречи на истината на вярата. Но ако човек внимателно 

проследи аргументацията му, ще забележи, че тя не се обезсмисля дори ако се откажем 

от вечността на движението. Защото както от вечността на движението се заключава за 

безкрайното могъщество на двигателя, до същото заключение е възможно да се 

достигне и от едноформността на движението. Защото двигателят, който не винаги е в 

състояние да задвижва, по необходимост задвижва понякога по-бързо, понякога по-

бавно, при което движещата му сила постепенно отслабва. Небесните движения са 

обаче напълно едноформени. Откъдето можем да заключим, че в предизвикващия 

първото движение двигател е налице сила да задвижва винаги; така че отново следва 

същото.39

 
 

Трета глава. За съответствието между схващанията на 
Аристотел и Платон 

 
 След като видяхме това, лесно можем да проумеем в какво съвпадат и в какво се 

различават схващанията на Аристотел и Платон относно нематериалните субстанции. 

                                                
37 Avicenna, Met., IX 3. – Под „интелигенция” в случая се разбира чиста духовна същност. 
38 Aristoteles, Met., XII 8, 1074a15. 
39 Cf. Thomas Aquinas, Contra Gent., I 13. 
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На първо място те са единодушни по отношение начина на съществуване на 

последните. Наистина, за Платон всички по-низши нематериални субстанции са единни 

и благи благодарение причастността си към първото, което е само по себе си единно и 

благо. Но всяко причастно приема онова, което притежава по причастност, от онова, на 

което е причастно: и в този смисъл последното е негова причина; например въздухът 

има по причастност светлината от слънцето, което е причината за озаряването му. Така 

според Платон върховният Бог е причина, щото всяка от нематериалните субстанции да 

бъде нещо единно и благо.40 Същото твърди и Аристотел: понеже, както се изразява 

сам той, във висша степен съществуващото и във висша степен истинното по 

необходимост е причина за битието и истинността на всички други неща.41

На второ място са единодушни относно особеностите на природата им: понеже 

както единият, така и другият смятали въпросните субстанции за изцяло чисти от 

материята, но не и за изчистени от съставността между възможност и действителност; 

защото всяко причастно нещо трябва да е съставено от възможност и действителност. 

Понеже онова, което се приема по причастност, непременно трябва да е действителност 

на субстанцията, на която нещо е причастно; и тъй като всички субстанции освен 

върховната, която е само по себе си едното и само по себе си благото, са по 

причастност според Платон, то всички те по необходимост са съставни от възможност 

и действителност; а същото следва да заявим и съгласно възгледа на Аристотел. 

Понеже за него понятието за истинно и благо се приписва на действителното

  

42

На трето място съвпадат схващанията им относно провидението. Наистина, 

Платон смята, че вър ховният Бог, който е самото единно и самото благо , поради 

изначалната си благост има свойството да провижда всичко по-низше: а всяко по-

низше, бидейки причастно на благостта на първото благо, също провижда по-низшето 

от себе си, при това не само от собствения си ред, ами и от различни други; и в този 

смисъл първият обособен интелект провижда целия ред на обособените интелекти, 

всеки по-висш провижда по-низшия от себе си, а целият ред на обособените интелекти 

провижда реда на душите и по-низшите редове. При това той смята, че същото се 

наблюдава при живите същества, а именно, че по-висшите небесни души провиждат 

: поради 

което и първото истинно и първото благо трябва да е чиста действителност; а всички 

неща, които не са такава, трябва да съдържат примес на възможност.  

                                                
40 Cf. Aristoteles, EN, I 6, 1096a22-b3; Augustinus, De civitate Dei, VIII 6-8; Thomas Aquinas, S. th., I q.2 a.3. 
41 Met., II 1, 993b24-31. 
42 Ibidem, XII 7, 1072a24-28. 
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по-низшите души, както и целия род на по-низшите тела: както и по-висшите души 

провиждат по-низшите, именно душите на демоните – хорските души.43 Защото за 

платониците демоните са посредници между нас и по-висшите субстанции.44 

Аристотел напълно приема това понятие за провидението. Той приема едно обособено 

благо, провиждащо всичко, подобно на император или господар, комуто са подвластни 

различните редове на нещата: при това така, щото по-висшите чинове следват 

съвършено реда на провидението и в тях не може да бъде установен никакъв 

недостатък.45 По-низшите от съществуващите неща, които приемат реда на 

провидението по по-несъвършен начин, са подвластни на множество недостатъци, 

както в къщи децата, които съвършено приемат наредбите на домовладиката, проявяват 

малко или никакви недостатъци: докато действията на слугите се оказват в много 

отношения не каквито е редно да бъдат.46 Затова в по-низшите тела се нарушава 

естественият порядък, което не става никога при по-висшите. По същия начин и 

човешките души нерядко не съумяват да проумеят истината и правилно да възжелаят 

истинното благо: докато при по-висшите души или интелекти това не се случва. Тъкмо 

поради това Платон смятал, че едни от демоните са добри, а други са лоши, също както 

е и при людете; докато боговете, интелектите и душите на небесата са свободни от 

всяка злонамереност.47

 

 Та ето, оказва се, че мнението на Аристотел се съгласува с това 

на Платон по тези три пункта. 

Четвърта глава. За различието в схващанията на Аристотел и 
Платон 

 
 Има обаче неща, по които се различават. Най-напред, както бе отбелязано, 

Платон положил по-горе от душите на небесата два реда нематериални субстанции, 

именно интелектите и боговете: като боговете обявил за обособени умопостигаеми 

видове, чрез причастността си към които интелектите мислят. Аристотел на свой ред не 

приемал обособените общи същности, поради което над душите на небесата допускал 

само един р ед, в който р ед като пр ъв полагал вър ховния Бо г, също както и Платон 

                                                
43 Cf. Nemesius, De natura hominis, 44. 
44 Augustinus, De civitate Dei, VIII 14. 
45 Aristoteles, Met., XII 10, 1075a11-25. 
46 Ibidem, Polit., I 3, 1253b1 sqq. 
47 Augustinus, De civitate Dei, VIII 13; IX 2. 
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смятал Бога за пръв в реда на видовете, обявявайки го за самата идея за единното и 

благото. Този ред според Аристотел е и двете, както мислещ, така и мислен; така че 

вър ховният Бог да мисли не по пр ичастност към нещо о ще по-висше, което да е 

неговото съвършенство, ами по самата си същност48; а същото според него е редно да 

се каже и за останалите обособени субстанции, разположени под върховния Бог49, само 

дето, доколкото те не достигат простотата и върховното съвършенство на първото, 

мислят тъкмо чрез причастяване към по-висшите субстанции.50 Така за Аристотел 

въпросните субстанции, които са цели за небесните движения, са както мислещи 

интелекти, така и мислени видове51: не, разбира се, такива, каквито са видовете или 

природите на сетивните субстанции, както смятат платониците52

 

, ами далеч по-

възвисени. На второ място различието е в това, че Платон не обвързвал броя на 

обособените интелекти с този на небесните движения: понеже не поради тази причина 

той приел обособените интелекти, ами защото разглеждал природата на нещата сама по 

себе си. А Аристотел, който не желаел да отстъпи от сетивните вещи, стигнал до 

приемането на обособени разумни субстанции единствено разглеждайки движенията: 

поради което обвързал броя им с този на небесните движения. На трето място 

Аристотел, за разлика от Платон, не приемал никакви междинни между небесните и 

човешките души: поради което нито той самият, нито последователите му споменават 

демоните. Та това е, което събрахме от различни писания относно мненията на Платон 

и Аристотел за обособените субстанции. 

Пета глава. За мнението на Авицеброн и за аргументите му 

 
 Някои от последователите им отстъпили от техните схващания и с това 

изпаднали в по-тежки заблуди. На първо място Авицеброн в книгата „Извор на живота” 

разбирал обособените субстанции по съвсем друг начин.53 Той смятал, че всички 

установени по-долу от Бога субстанции са съставени от материя и форма54

                                                
48 Aristoteles, Met., XII 9, 1074b33-35. 

: което не 

49 Ibidem, XII 9, 1074a10-16. 
50 Ibidem, XII 9, 1074b26. 
51 Ibidem, XII 9, 1074b25-1075a5. 
52 Ibidem, I 6, 987b1-10. 
53 Avicebron, Fons vitae, I 2-4. 
54 Ibidem, I 8. 
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съответствува нито на мнението на Платон, нито на това на Аристотел55: така че той се 

оказва двойно подлъган. Първо, понеже смятал, че съответно на установимата в 

родовете на нещата мисловна съставност на вида от рода и видовото различие в самите 

неща също следва да приемем като реално налична някаква съставност: именно че при 

всяка съществуваща в някакъв род вещ род е материята, а видово различие е формата.56

Най-напред той забелязал, че изкуствените предмети са съставени от изкуствена 

форма и естествена материя, сиреч желязо или дърво, която се отнася към въпросната 

форма като възможност към действителност.

 

Второ, понеже смятал, че във всички случаи в един и същ смисъл можем да говорим за 

битие във възможност, носител и приемник. Опирайки се на тези си две схващания, той 

поел по твърде несигурен път, изследвайки съставността на нещата чак до разумните 

субстанции.  

57 След това съобразил, че споменатите 

естествени тела са съставени от елементи. В резултат на което приел, че четирите 

елемента се отнасят към частните естествени форми, например на камъка или желязото, 

както материята – към формата и както възможността – към действителността. Сетне 

размислил, че четирите елемента съвпадат в това, дето всеки от тях е тяло, а се 

различават по противоположните си качества.58 Ето защо на трето място приел, че 

самото тяло е материя за елементите и тази материя нарекъл обща естествена материя, 

а качествата на елементите обявил за форми на въпросната материя. Но тъй като 

забелязал, че небесното тяло съвпада с елементите по телесността си, а се отличава от 

тях по това, дето не приема противоположни качества59, поставил на четвърто място 

материята на небесното тяло, която също се отнася към формата на небесното тяло като 

възможността към действителността. Така той приел четири реда телесна материя.60

По-нататък, понеже видял, че всяко тяло обозначава някаква субстанция, 

притежаваща дължина, ширина и плътност, сметнал, че трите измерения са нещо като 

форма на тялото като тъкмо такова тяло, а субстанцията, която лежи в основата на 

количеството и другите акцидентални родове, е материя на тялото като такова.

  

61

                                                
55 Aristoteles, Met., I 6, 987b1-18. 

 Така 

че субстанцията, която поддържа деветте предикамента, по собственото му твърдение е 

56 Avicebron, Fons vitae, IV 6. 
57 Ibidem, I 14. 
58 Ibidem, I 15. 
59 Ibidem, I 17. 
60 Ibidem, I 16-17. 
61 Ibidem, IV 6. 
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първата духовна материя.62 И както в общата телесна материя, която според него е 

тяло, приел нещо по-висше, неспособно да приеме противоположните качества, именно 

материята на небесното тяло, и нещо по-низше, способно да приеме противоположните 

качества, което вярвал че е материята на четирите елемента63; така и в самата 

субстанция положил нещо по-висше, неспособно да приеме количеството, като него 

именно обявил за обособена субстанция, и нещо по-низше, способно да приеме 

количеството, като го обявил за нетелесна материя на телата.64

Освен това и самите обособени или духовни субстанции според него са 

съставени от материя и форма: и доказва това с множество разумни аргументи.

  

65 

Първо, защото смята, че ако духовните субстанции не са съставни от материя и форма, 

между тях не може да има никакво различие.66

Вторият му аргумент гласи, че духовността се мисли като различна от 

телесността; така че телесната и духовната субстанция притежават нещо, по което се 

различават, както и такова, по което съвпадат, тъй като и двете са субстанции. Значи, 

както в телесната субстанция субстанцията е нещо като материя, лежаща в основата на 

телесността, така в духовната субстанция субстанцията е като материя, лежаща в 

основата на духовността; и доколкото материята е повече или по-малко причастна на 

формата на духовността, духовните субстанции са по-висши или по-низши: както 

въздухът е толкова по-фин, колкото по-причастен е на светлината.  

 Понеже ако не са съставни от материя и 

форма, те са или само материя, или само форма. Ако са само материя, няма как да има 

много духовни субстанции, тъй като материята е една сама по себе си и бива различена 

чрез формите. По същия начин, ако духовната субстанция е само форма, не би могло да 

посочим основанието, поради което има различни духовни субстанции. Защото ако 

кажеш, че са различни по съвършенство и несъвършенство, ще излезе, че духовната 

субстанция е носител на съвършенството и несъвършенството. Ала да е носител е 

присъщо на материята, а не на формата. Поради което се оказва, че или няма много 

духовни субстанции, или те са съставни от материя и форма. 

Третият му аргумент пък е, че битието е еднакво налично както в по-висшите 

духовни, така и в по-низшите телесни субстанции. Значи последователността в битието 

на телесните субстанции ще е последователност в битието и на духовните. Но при 

                                                
62 Ibidem, II 6; IV 34. 
63 Ibidem, V 42. 
64 Ibidem, II 22. 
65 Ibidem, II 24; IV 1-2. 
66 Ibidem, IV 2-3. 
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телесните субстанции има три реда: плътното тяло, което е тяло на елементите; финото 

тяло, което е небесното такова; а освен това материята и формата на тялото. 

Следователно и при духовната субстанция трябва да има по-низша такава, която 

именно се свързва с тялото; по-висша, която не е свързана с никое тяло; а също 

материята и формата, от които е съставена духовната субстанция.67

Четвъртият му аргумент е, че всяка тварна субстанция трябва да се отличава от 

Твореца. А Творецът е само един. Следователно всяка тварна субстанция трябва да е не 

нещо едно, ами да е съставена от две: едното от които по необходимост е формата, а 

другото – материята; тъй като от две материи не може да възникне нещо, нито пък от 

две форми.

  

68

Петият му аргумент гласи, че всяка тварна духовна субстанция е крайна. А 

вещта е крайна благодарение на формата си, понеже вещта, която няма придаваща й 

единство форма, е безкрайна. Следователно всяка тварна духовна субстанция е 

съставна от материя и форма.

  

69

 
 

Шеста глава. Опровержение на схващането на Авицеброн 

 
 В много отношения казаното е очевидно неудържимо.70 Най-напред, защото той 

възхожда от низшите към висшите съществуващи неща, свеждайки ги до материалните 

начала; което е изцяло лишено от смисъл. Наистина, материята се отнася към формата 

като възможност към действителност. Но очевидно е, че възможността е в по-малка 

степен съществуваща, нежели действителността: тъй като дадено нещо се нарича 

съществуващо във възможност единствено по отношение на действителността: поради 

което безусловно съществуващи наричаме не нещата във възможност, ами единствено 

тези в действителност. Та колкото повече низхождаме, свеждайки всичко до 

материалните начала, толкова с по-малко основание можем да говорим за нещо 

съществуващо. Ала в най-висока степен съществуващи са именно висшите същности: 

понеже във всеки род най-висшите същности, които са начала на останалите, са в най-

висока степен, както огънят например е в най-висока степен топъл.71

                                                
67 Ibidem, IV 4. 

 Затова и Платон, 

68 Ibidem, IV 6. 
69 Ibidem. 
70 Cf. Thomas Aquinas, Sent., II d.3 q.1 a.1; S. th., I q.50 a.2; De ente et essentia, 4; De spirit. creaturis, a.1 et 3.  
71 Aristoteles, Met., II 1, 993b24-31. 
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изследвайки висшите съществуващи същности, ги възвел тъкмо към формалните 

начала72

На второ място от собствените думи на Авицеброн става ясно, че той в някакъв 

смисъл се връща към отдавнашното мнение на изучаващите природата, за които всички 

неща са едно съществуващо, доколкото според тях субстанцията на всички неща не е 

нещо друго, ами тъкмо материята: а нея те, за разлика от Платон и Аристотел, не 

смятат за нещо във възможност, ами за нещо съществуващо в действителност. Само 

дето въпросните древни изследователи на природата, които не приемали нищо извън 

телата, смятали тази обща материя и субстанция на всички неща за някакво тяло: огън, 

въздух, вода или нещо  междинно. А нашият автор, възнамерявайки да постигне 

природата на нещата не само в телата, заявява, че споменатата от него първа обща 

материя и субстанция на всички неща е субстанция нетелесна. И тъй като той полагал 

тази всеобща материя за субстанция на всички неща по сходен начин, както 

изучаващите природата я обявявали за едно от телата, за материята на съвпадащите по 

рода си неща смятал, както е и очевидно, рода, а като форми разпознал различията, по 

които се отличават видовете.  

, както беше казано по-горе. Следователно тук се постъпва по напълно 

неподобаващия противоположен начин, сиреч като всичко се свежда до материалните 

начала.  

Той заявява, че обща материя за всички телесни предмети е самото тяло: а на 

свой ред обща материя както на телесните, така и на духовните субстанции е самата 

субстанция.73

                                                
72 Ibidem, I 7, 988a34-b6. 

 Откъдето проличава, че по сходен начин се съотнасят родът към 

видовите различия и носителят към собствените си свойства (passiones); така че 

субстанцията се дели на духовна и телесна, а тялото – на небесно и елементарно по 

същия начин, по който числото се дели на четно и нечетно или живото същество – на 

здр аво и бо лно: в случая числото е носител на четното и нечетното като негови 

свойства, а живото същество – на здравото и болното, изказани както за носителя, така 

и за всички негови свойства. И така, ако субстанцията, която се изказва за всички неща, 

се отнася към духовното и телесното като тяхна материя и носител, излиза, че тези 

двете се присъвкупяват към субстанцията като акцидентални свойства; а същото трябва 

да е и във всички останали случаи: което, прочее, той сам признава, обявявайки всички 

форми, разглеждани сами по себе си, тъкмо за акциденции; които обаче се наричат 

73 Avcebron, Fons vitae, IV 2 sqq. – cf. Dominicus Gundissalinus, De anima, 7. 
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субстанциални форми в отнесеността им към вещите, в които определения са 

включени, както белотата е включена в понятието за белия човек.  

По този начин споменатото схващане отхвърля истинността на първата материя. 

Понеже щом по самото си понятие материята е във възможност, първата материя 

трябва да е изцяло във възможност74: поради което и тя не се предицира за нещо 

действително съществуващо, също както частта не се предицира за цялото. Отрича 

също така логическите принципи, заличавайки истинското понятие за род, вид и 

субстанциално различие и превръщайки всичко в акцидентална предикация.75 Отрича и 

основите на естествената философия, отказвайки на нещата истинско възникване и 

разрушение, също както постъпват и древните изследователи на природата, които 

полагат едно материално начало. Защото за безусловно възникване говорим само 

тогава, когато нещо безусловно става съществуващо.76

Споменатото схващане отрича, за да свърша най-сетне, и първоначалата на 

философията, отнемайки единството на отделните неща, а оттук и истинната битийност 

и същевременно различеността между нещата. Защото ако към нещо съществуващо в 

действителност се присъвкупи друга действителност, то цялото няма да е едно само по 

себе си, ами ще е такова само акцидентално; понеже две действителности или форми 

сами по себе си са различни, а съвпадат единствено в носителя си.

 Ала не може да стане нещо, 

което е било преди. Така че, щом нещо е било преди в действителност, което и означава 

да е безусловно; следва, че то не става безусловно съществуващо, ами става някакво 

съществуващо, каквото преди не е било: поради което и то възниква не безусловно, ами 

в някакво отношение.  

77

                                                
74 Aristoteles, Met., VII 3, 1029a20. 

 А да бъдеш едно 

поради единството на носителя означава да си едно именно по акциденция: независимо 

дали двете форми не са съотнесени помежду си, например бялото и музикалното, за 

които казваме, че са едно по акциденция, тъй като са присъщи на един носител; или пък 

формите или действителностите са съотнесени помежду си, както цветът и 

повърхността. Защото повърхностното и цветното не са безусловно едно, при все че в 

някакъв смисъл само по себе си цветното се изказва за повърхностното: не в смисъл, че 

повърхностното обозначава същността на цветното, както родът обозначава същността 

на вида, ами доколкото носителят се полага в определението за акциденцията; в 

противен случай цветното не би било изказвано за повърхностното само по себе си, ами 

75 Ibidem, VII 12, 1038a9. 
76 Idem, Phys., V 1, 225a12-20; De gen. et corr., I 2, 317a17-31; Met., XI 11, 1067b22.  
77 Idem, Met., VII 12, 1037b12. 
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би било обратното.78 Видът обаче е безусловно един само тогава, когато наистина това, 

което е човекът, е живо същество: не защото живото същество се подчинява на 

формата, ами понеже самата форма на живото същество е форма на човека, като 

разликата между тях е само тази между определеното и неопределеното. Понеже ако 

едно е живото същества, а съвсем друго двуногото, няма да има едно само по себе си 

двуного живо същество, каквото е човекът, а значи и няма да има такова само по себе 

си съществуващо нещо79

 На трето място, съгласно горното схващане при материалните причини по 

необходимост се отива в безкрайност, така че никога не може да се стигне до първата 

материя. Наистина, при нещата, които в нещо съвпадат, а по нещо се отличават, онова, 

в което съвпадат се взема за материя; а онова, по което се различават, се взема за 

форма, както става ясно от казаното. Така че, ако има обща за всички неща материя, за 

да приема тя различни форми, ще трябва по-благородната форма да бъде приемана в 

по-фина и по-възвишена материя, а по-недостойната форма – в по-низша и по-груба 

материя: формата на духовността – в по-фината материя, а формата на телесността – в 

по-низшата, както сам той заявява. Значи в материята различието между тънкостта и 

плътността предхожда формата на духовността и телесността. При това още преди 

плътността и тънкостта в материята трябва да е налична някаква друга отлика, 

благодарение на която една материя да е способна да приема едно, а друга – друго: и 

същият въпрос ще бъде отнесен към другите предсъществуващи различия, и така до 

безкрайност. Защото когато се стигне да изцяло безформената материя, съгласно 

гореспоменатото схващане би трябвало тя да приема само една форма, и да е изцяло 

така: материята, която лежи в основата на въпросната форма на свой ред също да 

приема само една форма, и по същия начин да продължава изцяло; така че, достигайки 

чак до най-последната, в нещата няма как да бъде установена никаква разлика. 

; от което пък би следвало, че съвпадащите по род неща ще се 

различават само акцидентално; и всички неща ще са едно по субстанцията, която е род 

и носител на всички субстанции; както ако част от повърхността е бяла, а друга – черна, 

цялото е все пак една повърхност. Поради това древните, приемайки една материя, 

която е субстанция, изказвана за всички неща, смятали всичко за едно. Тъкмо тази 

нелепица следват и тези, които полагат реда на различните субстанциални форми в 

едно и също нещо. 

                                                
78 Ibidem, VII 4, 1029b16. 
79 Ibidem, III 4, 999b25; VIII 6, 1045b16. 
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 На четвърто място за древните изследователи на природата, полагащи първата 

материя за обща субстанция на всички неща, е било възможно да образуват от нея 

различни неща, приписвайки на различните й части различни форми. Защото във 

въпросната обща материя, която е телесна, е възможно да бъде мислено разделение по 

количество. Но ако отстраним разделението по количество, остава единствено 

различието по форма или това по материя. Та ако приемем всеобхватната материя, 

която е обща субстанция на всички неща и която не включва в понятието си 

количеството, разделението в нея може да бъде мислено единствено по форма или по 

самата материя. А тъй като се твърди, че общата нетелесна материя отчасти приема 

една, отчасти друга форма, разделението на материята се полага преди разделеността 

на приетите в материята форми. Значи въпросното деление не може да бъде мислено 

като такова по въпросните форми. Така че, ако се мисли като разделение по някакви 

фор ми, това тр ябва да бъдат по-първични такива; никоя от които не бива приета от 

цялата материя. Поради което пък в материята отново трябва да бъде мислена някаква 

по-първа разделеност или различеност. Която на свой ред трябва да е по други форми, 

и така до безкрайност; или пък трябва да стигнем до извода, че първото разделение е по 

самата материя. 

Само че разделение по материя има тогава, когато материята се различава сама 

по себе си, а не по разположеност, форма или количество, понеже това означава тя да 

се различава по количество, форма или разположеност. Следователно в крайна сметка 

трябва да стигнем до признанието, че няма една материя на всички неща, ами че 

материите са много и различени сами по себе си. Но на материята е собствено присъщо 

да е във възможност. Та именно тази различеност на материята трябва да бъде приета, 

не доколкото тя е надянала различните форми или разположения (тъй като не това е 

същността на материята), ами според различеността на възможността спрямо 

различеността на формите. Защото щом възможност наричаме онова, което е спрямо 

действителността, възможността по необходимост ще се различава според онова, 

спрямо което най-напред се нарича възможност.80 Аз твърдя, че има нещо, спрямо 

което тя е най-напред възможност, например зрителната способност е възможност81

                                                
80 Ibidem, IX 4-6, 1047b2-1048b34; IX 8, 1049b14. 

 

спрямо цвета, а не спрямо бялото или черното, тъй като е способна да приеме и двата 

цвята; и по същия начин повърхността е способна да приеме бялото и черното, и това е 

81 Думата potentia има значението на „възможност” и „способност”, а също на „могъщество”. Тома 
нерядко играе с различните смислови нюанси на термина. Срв. например S. th., I q. 25 a.1 
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една възможност, която е най-напред спрямо цвета. Ето защо е очевидно погрешно 

неговото допускане, че при всички неща възможността и приемането на формите става 

по един и същ начин. 

 

Седма глава. За това, че не може да има една материя за духовната 
и телесната субстанции 

 
 От това разсъждение по-нататък може да се заключи, че не може да има една 

материя за духовната и телесната субстанции. Защото ако материята е една и обща за 

двете, в нея трябва да бъде мислена различеност, която да предшествува различието 

между формите, сиреч между духовността и телесността: а тя няма как да е различеност 

по количество, тъй като в духовните субстанции не може да бъдат установени 

количествени измерения.82

При това, доколкото собствено присъщо на материята като такава е да приема, 

ако има една и съща материя за духовните и телесните субстанции, би трябвало в двата 

случая тя да приема по един и същ начин. Само че материята на телесните вещи приема 

формата частично, сиреч не според общото понятие за формата.

 Поради което остава въпросната различеност да е било по 

форми или разположения, било по самата материя: и тъй като това не може да бъде 

различеност по форми и разположения до безкрайност, по необходимост пак ще се 

върнем до тезата, че различеността в материята е според нея самата. С една дума, че 

има различни материи за духовните и телесните субстанции.  

83 И това телесната 

материя прави не защото е подчинена на измеренията или на телесната форма, тъй като 

телесната материя приема индивидуално дори и самата материална форма. Откъдето 

става видно, че това е присъщо на материята от собствената й природа, доколкото, 

бидейки най-низша, тя най-слабо приема формата: тъй като приемането става по мярата 

на приемащото. Така че тя в никакъв случай не съумява да приеме напълно формата и я 

приема не в цялостта й, а само частично. Очевидно е обаче, че всяка разумна 

субстанция приема мислената форма в цялостта й; в противен случай не би могла да я 

мисли изцяло. Защото интелектът мисли вещта, доколкото формата й е в него.84

                                                
82 Cf. Thomas Aquinas, S. th., I q.50 a.2. 

 Оказва 

се, следователно, че ако в духовните субстанции има материя, тя не е същата като тази 

83 Aristoteles, Met., VII 9, 1034b7-19. 
84 Cf. Thomas Aquinas, S. th., I q.84 a.1. 
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на телесните вещи, ами е много по-възвишена и по-фина, доколкото приема формата в 

нейната цялост.  

За разсъждаващите по същия начин по-нататък става ясно, че дадено 

съществуващо нещо стои толкова по-високо, колкото повече притежава смисъла на 

битие. А тъй като съществуващото се дели на такова във възможност и такова в 

действителност, действителното очевидно е по-съвършено от възможното и в по-

голяма степен има смисъла на битие85: понеже битие в безусловния смисъл наричаме 

не съществуващото във възможност, ами единствено съществуващото в 

действителност. Значи по-висшето сред съществуващите неща в по-голяма степен 

възхожда към действителността; а по-низшето стои и по-близо до възможността. Та тъй 

като материята на духовните субстанции не може да е тъждествена с тази на телесните, 

ами е далеч по-горестояща от нея, както беше показано, тя по необходимост твърде 

много се отличава от последната с оглед различието между възможност и 

действителност. Според схващането на Аристотел и Платон обаче материята на 

телесните вещи е чиста възможност.86

Ала където положим материята като съществуваща в действителност, няма 

разлика дали ще говорим за материя или за субстанция на вещта. Така древните 

изследователи на природата, които приемали първата материя на телесните вещи за 

нещо съществуващо в действителност, заявявали, че материята е субстанцията на 

всички неща, по същия начин, по който субстанция на изкуствените изделия не е нищо 

друго освен тяхната материя. Та щом материята на духовните субстанции не може да е 

 Така остава материята на духовните субстанции 

да не е чиста възможност, ами да е нещо съществуващо в действителност, пребиваващо 

обаче във възможност. Когато казвам „съществуващо в действителност”, аз, разбира се, 

нямам предвид нещо съставно от възможност и действителност; понеже тогава или ще 

се отиде в безкрайност, или ще трябва отново да стигнем до нещо, което съществува 

само във възможност: а то, бидейки последно от съществуващите неща и, 

следователно, способно да приема само съвсем слабо и частно, няма да е първата 

материя на духовната и разумна субстанция. Остава значи материята на духовната 

субстанция така да е съществуваща в действителност, че да е действителност или 

субсистираща форма; също както и материята на телесните вещи се нарича 

съществуваща във възможност, понеже е самата възможност като носителка на 

формите. 

                                                
85 Aristoteles, Met., IX 8, 1049b3. 
86 Ibidem, VII 3, 1029a20; Plato, Tim., 49a. 
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нещо съществуващо само във възможност, ами е съществуваща в действителност, то 

самата материя на духовните вещи e тяхна субстанция. В този смисъл няма разлика, 

дали при духовните субстанции ще допуснем материя или ще приемем прости духовни 

субстанции, несъставени от материя и форма. По-нататък, тъй като действителността е 

естествено преди възможността, а формата – преди материята, в битието си 

възможността зависи от действителността, а материята – от формата; докато формата 

не зависи в битието си от материята по самото си понятие, нито действителността – от 

материята; понеже е естествено по-първото да не зависи от следващото. Така, ако има 

форми, които не могат да са без материя, това им е присъщо не защото са форми, ами 

защото са тъкмо такива форми, именно несъвършени, които не могат да удържат 

самите себе си, ами се нуждаят от основата на материята. 

Само че във всички родове преди несъвършеното е налично нещо съвършено; 

например, ако има огън в чужда материя, от която огънят не зависи по понятието си, 

непременно трябва да има и огън, ненамиращ се в чужда материя. Следователно по-

горе от приетите в материята форми има други сами по себе си субсистиращи форми, 

несъставени от материя и форма. Това се вижда дори в най-низшите от духовните 

субстанции, сиреч в душите, ако човек приеме, че те се съединяват с тялото като 

форми. Защото не е възможно онова, което е съставено от материя и форма, да е форма 

на някакво тяло. Понеже това, което е форма на дадено нещо, е неговата 

действителност. Което и означава, че никоя част от онова, което е форма на дадено 

нещо, не може да е материя, тъй като последната е чиста възможност. 

 

Осма глава. Оборване на аргументите на Авицеброн 

 
 След казаното е лесно да оборим аргументите на Авицеброн, приведени в 

подкрепа на противното. Първият аргумент, както е видно, заключава за 

невъзможността за различаване на духовните субстанции, ако те не са съставени от 

материя и форма. Той е погрешен и в двете части на дедуктивното умозаключение. 

Защото нещата, които са само материи, не са непременно неразличени; също както не 

са по необходимост такива и онези, които са само форми. Понеже беше казано, че 

съобразно това, което е, материята е съществуваща във възможност, така че съответно 

на различието във възможността ще има и различни материи. Наистина, субстанция на 
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материята наричаме не нещо друго, а самата възможност, която е в рода на 

субстанцията. Тъй като родът на субстанцията, прочее както и другите родове, се делят 

на възможност и действителност: поради което и нищо не пречи някои субстанции, 

които са само във възможност, да са различни, доколкото са подредени спрямо 

различни родове действителности: по този именно начин материята на небесните тела 

се различава от материята на елементите. Понеже материята на небесните тела е във 

възможност спрямо съвършена действителност, именно спрямо формата, която придава 

завършеност на цялата възможност на материята, така че не остава възможност спрямо 

други форми. А материята на елементите е във възможност спрямо несъвършена 

форма, която не е в състояние да обеме цялата възможност на материята. По-горе от 

тези материи пък е духовната материя, сиреч самата духовна субстанция, която приема 

формата в цялостта й, докато по-долните материи приемат формата само частично.  

Дедуктивното умозаключение не издържа и по отношение на формите. 

Наистина, ако съставените от материя и форма вещи се различават по формите си, то 

очевидно самите форми са сами по себе си различни помежду си. Ако обаче се каже, че 

формите на различните неща са различни единствено поради различеността на 

материята, както различните цветове биват причинени от едното слънчево осветяване 

съобразно различната плътност и чистота на въздуха, то преди различието между 

цветовете трябва да приемем различеност на въздуха по чистота и плътност: и така по 

необходимост преди едната форма в материята трябва да бъде мислена друга форма, 

също както в телата преди цвета се мисли повърхността. Значи при формите 

установяваме различеност съобразно реда на съвършенството и несъвършенството, 

така че по-близката до материята е по-несъвършена и е, тъй да се каже, във възможност 

спрямо допълнително привходящата форма. Така няма пречка да допуснем 

множествеността на духовните субстанции, макар те да са само форми, тъй като едната 

от тях е по-съвършена от другата: а по-несъвършената е във възможност спрямо по-

съвършената, и така чак до първата, която е само действителна и която е Бог; и по този 

начин по-низшите духовни субстанции могат да бъдат наречени както материи, 

доколкото са във възможност, така и форми, доколкото са в действителност.  

Откъдето се вижда ясно, колко безсмислено е възражението, основаващо се на 

умозаключението, че щом духовната субстанция се различава по степента си на 

съвършенство, тя трябва да е носител на съвършенството и несъвършенството: и тъй 

като носител по самото си понятие е материята, духовната субстанция по необходимост 

трябва да има материя. Тук е налице двойно заблуждение. Първо, защото 
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съвършенството и несъвършенството се мислят като привходящи форми или 

акциденции, които, разбира се, имат нужда от носител: а това е очевидно погрешно. 

Защото има съвършенство на вещта според собствения й вид и субстанция, и то не се 

отнася към вещта като акциденция към носителя й или като форма към материята, ами 

обозначава самия вид на вещта. Понеже както при числата едно е по-голямо от друго 

по собствения си вид, поради което неравните числа се отличават по вид, така и при 

формите, както материалните, така и обособените от материята, една е по-съвършена от 

друга според понятието на собствената си природа, понеже собственото й видово 

понятие се състои тъкмо в такава степен на съвършенство. Второ, защото носител може 

да бъде не само материята, която е част от субстанцията, ами изобщо всяка 

възможност. Наистина, всичко, което се отнася към друго като възможност към 

действителност, по самата си природа е способно да бъде носител. И по този именно 

начин духовната субстанция, макар да не притежава материята като своя част, тъкмо 

защото е нещо съществуващо във възможност, може да бъде носител на 

умопостигаемите видове.  

 Оттук става ясно и как може да бъде оборен вторият аргумент. Наистина, когато 

казваме, че дадена субстанция е телесна или духовна, ние не съотнасяме духовността 

или телесността със субстанцията като форми – с материята или като акциденции – с 

носителя им, ами като видовите различия – с рода: така че духовната субстанция е 

такава не поради нещо добавено към субстанцията, ами според самата субстанция. 

Защото една и съща е формата, чрез която изказваме видовото различие на вида, и тази, 

чрез която посочваме вида му, както беше казано по-горе. Поради което няма нужда 

под духовността на духовната субстанция да се подставя като материя или носител 

нещо друго.  

 Третият аргумент е лишен от основание. Тъй като не всички неща се назовават 

съществуващи в един и същ смисъл, то не бива да дирим една и съща мяра на 

съществуване във всички неща, които наричаме съществуващи; ами едни са причастни 

на битието по по-съвършен, а други – по по-несъвършен начин.87 Акциденциите, 

наистина, се наричат съществуващи не защото имат битието в себе си, ами защото 

битийността им се дължи на присъствието им в субстанцията.88

                                                
87 Ibidem, IV 1, 1003a20-b18; XI 3, 1060b30-1061a10. 

 От друга страна и сред 

самите субстанции мярата на съществуването не е една и съща. Защото онези 

субстанции, които са причастни по най-съвършен начин на битието, нямат в себе си 

88 Ibidem, VII 1, 1028a18; XII 1, 1069a21. 
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нищо, което да е съществуващо само във възможност: поради което те се наричат 

нематериални субстанции. По-долу от тях се намират субстанциите, които имат такава 

материя, която по същността си е съществуваща само във възможност; но цялата 

възможност на които се осъществява чрез формата, така че в тях не остава възможност 

за друга форма, поради което и те са неразрушими; такива са например небесните тела, 

които са по необходимост съставени от материя и форма. Очевидно е, че те 

съществуват в действителност; в противен случай не биха били носители на 

движението, не биха били достъпни за сетивата и изобщо не биха били начало на 

каквото и да е действие. Ала никое от тях не е само форма: понеже ако бяха форми без 

материя, биха били субстанции, едновременно действително умопостигани и мислещи 

сами по себе си: което не може да бъде, тъй като мисленето не може да е телесно 

действие, както е доказано в „За душата”.89

 Четвъртият аргумент също е лишен от основание. Наистина, от това, че 

духовните субстанции са лишени от материя, не следва с необходимост, че те не се 

различават от Бога, защото и да бъде отстранена възможността на материята, в тях все 

пак остава някаква възможност, доколкото те не са самото битие, ами са причастни на 

битието.

 Остава, следователно, те да са съставени от 

материя и форма: но както въпросното тяло има точно определена величина и фигура 

по начин, че да не е във възможност спрямо друга величина или фигура: така материята 

на небесните тела е носител на точно тази форма по начин, че да не е във възможност 

спрямо друга форма. По-долу от тях е третата степен субстанции, именно тази на 

разрушимите тела, имащи в себе си такава материя, която е съществуваща само във 

възможност; и тази възможност не се осъществява изцяло от една форма, носител на 

която е въпросната материя, тъй като в такъв случай тя не би оставала във възможност 

спрямо други форми. Тази различеност на материята установяваме при по-фините и по-

грубите тела, поради което и небесните тела са по-фини и по-добре оформени от 

съставените от елементите. А тъй като формата е съразмерна с материята, небесните 

тела следва да имат по-благородна и по-съвършена форма, способна да придаде 

завършеност на цялата възможност на материята. Така при по-висшите субстанции, 

лишени изцяло от възможността на материята, установяваме по-голяма или по-малка 

изящност съобразно различното съвършенство на формите, без в тях да е налице 

съставност от материя и форма. 

90

                                                
89 Aristoteles, De anima, III 4, 429b5; Thomas Aquinas, In De anima, III lect.7. 

 Но само по себе си субсистиращо, сиреч битие в собствения смисъл на 

90 Thomas Aquinas, S. Th., I q.50 a.1-2; In Boethii De Trinitate, q.5 a.4 ad 4. 
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думата, може да бъде само едно; също както формата, разгледана сама по себе си, може 

да е само една. Затова нещата, които са различни по число, са едно по вид, тъй като 

природата на вида, разглеждана сама по себе си, е една. И както, бидейки разглеждана 

сама по себе си, тя се схваща като една, така е една и по битие, щом съществува сама по 

себе си. По същия начин и родът се отнася към вида, догдето се стигне до самото 

битие, което е най-общото определение. Така че само по себе си субсистиращото битие 

е само едно.91 Невъзможно е, следователно, извън него да има друго субсистиращо 

нещо, което да е само битие. Но всяко съществуващо притежава битие. Значи във всяко 

нещо, освен в първото, е налице самото битие като действителност; но също и 

субстанцията на вещта, имаща битие, като възможност за приемането на въпросната 

действителност, която е битието.92

Някой обаче може да каже: причастното на дадено нещо само по себе си е 

лишено от него; както повърхността, за която е естествено да бъде причастна на цвета, 

разгледана сама по себе си не е нито цвят, нито оцветена. По същия начин причастното 

на битието би трябвало да е несъществуващо. Но това, което е съществуващо във 

възможност и причастно на битието, а само по себе си не е съществуващо, е материята, 

както беше казано по-горе. Значи всяко нещо, което е след първото съществуващо, 

сиреч след самото битие, бидейки съществуващо по причастност, има материя. Но 

трябва да съобразим, че нещата, които получават по причастност битието си от първото 

съществуващо, не са му причастни съобразно универсалната мяра на съществуването, 

налична в първоначалото, ами са му причастни само частично, в някаква определена 

битийна мяра, съответствуваща на този род или вид. А всяка вещ се пригажда към 

определена битийна мяра съобразно мярата на субстанцията си. Мярата на всяка 

съставена от материя и форма субстанция задава формата, благодарение на която вещта 

се отнася към определен вид. Така съставената от материя и форма вещ става причастна 

на дареното й от Бога битие благодарение на формата си и в собствената си мяра.  

  

В съставената от материя и форма субстанция са налице, следователно, два реда: 

редът на самата материя към формата; и редът на самата вече съставна вещ към 

битието, на което тя е причастна.93 Защото битието на вещта не е нито нейната форма, 

нито нейната материя, а нещо, присъвкупяващо се към нея чрез формата.94

                                                
91 Idem, S. Th., I q.3 a.4; q.7 a.1 ad 3. 

 По този 

начин в съставените от материя и форма неща материята, разглеждана сама по себе си, 

92 Idem, Contra Gent., XI 52. 
93 Idem, De ente et essential, 4-5. 
94 Idem, In Met., VII lect.7. 
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има битие във възможност съобразно собствената си същност, като то й е присъщо по 

причастност към първото съществуващо; а е лишена, разглеждана сама по себе си, от 

формата, чрез която да е причастна на действителното битие съобразно собствената си 

мяра.95

Решението на петия аргумент е ясно от казаното. Доколкото духовната 

субстанция е причастна на битието не съобразно безкрайната си споделимост, както 

това е при първоначалото, ами в мярата на собствената си същност, то очевидно е, че 

битието й е не безкрайно, а крайно. А тъй като самата форма не налична по 

причастност в  материята, от тази й страна тя няма предела, присъщ на наличните в 

материята форми. Така във вещите се проявява някаква степен на безкрайност. Понеже 

материалните субстанции са крайни в две отношения: от гледна точка на приеманата в 

материята форма и от гледна точка на самото битие, на което такава субстанция е 

причастна в мярата си, бидейки, така да се каже, ограничена и отгоре, и отдолу. 

Духовната субстанция на свой ред е ограничена отгоре, доколкото приема по 

причастност битие от първоначалото в собствената си мяра; но е неограничена отдолу, 

 На свой ред самата съставна вещ, разглеждана в същността й, вече има форма, 

но е причастна на присъщото й битие чрез въпросната форма. Та тъй като материята 

приема определено действително битие чрез формата, а не обратното, нищо не пречи да 

има форма, която да приема битието в себе си, а не в някакъв носител: понеже не 

причината зависи от следствието, ами е по-скоро точно обратното. Субсистиращата 

сама по себе си форма приема в себе си по причастност битието така, както 

материалната форма – в носителя. Така че, когато говоря за „несъществуващо”, с това 

отстранявам съществуващото в действителност, разглежданата сама по себе си форма, 

която е несъществуваща, ала причастна на битието. А ако с „весъществуващо” отстраня 

не само действителното битие, ами също самото битие или формата, чрез която дадено 

нещо е причастно на битието; тогава несъществуваща е материята, но субсистиращата 

форма не е такова, ами е действителност, причастна на последната действителност, 

сиреч на самото битие. По този начин става ясна разликата между възможността в 

духовните субстанции и тази в материята. Възможността на духовната субстанция се 

разпростира единствено съобразно нейната подреденост спрямо битието; докато 

възможността на материята е съобразно реда и спрямо формата, и спрямо битието. Ако 

някой нарече и двете възможности „материя”, той очевидно влага в това наименование 

различно значение. 

                                                
95 Ibidem, VII lect.2. 
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доколкото не е налична по причастност в носителя. Самото първоначало пък, което е 

Бог, е безкрайно във всяко едно отношение. 

 

Девета глава. За мнението на онези, според които духовните 
субстанции не са сътворени 

 
 Както предходното схващане относно положението на духовните субстанции 

беше изведено от възгледа на Платон и Аристотел96, като беше премахната простотата 

на нематериалността им; така, оказва се, някои се отклоняват и от истината относно 

начина им на съществуване, отричайки произхода им от първия и върховен Създател. 

По този въпрос различните люде грешат по три начина. Според едни споменатите 

субстанции изобщо нямат причина за битието си.97 Според други те имат причина за 

битието си, но не всички произлизат непосредствено от върховното първоначало, ами 

по-низшите придобиват битието си последователно от по-висшите.98 Трети пък 

признават, че всички тези субстанции придобиват битието си непосредствено от 

първото начало, ала във всяко друго отношение, когато например ги назоваваме живи, 

мислещи и така нататък, по-висшите са причини за по-низшите.99

 Първите смятат духовните субстанции за изцяло насътворени, извеждайки това 

свое мнение от материалното причиняване и прибягвайки до общата предпоставка на 

изучаващите природата философи относно началото: от нищо не става нещо.

  

100 А става 

това, което има причина за битието си. Така че имащото причина за битието си трябва 

да става от друго. Но това, от което нещо става, е материята. Та щом духовните 

субстанции нямат материя, то очевидно излиза, че те изобщо нямат причина за битието 

си. Освен това ставането е някакво движение или изменение. Ала за всяко изменение 

или движение трябва да има носител; понеже движението е действителността на 

съществуващото във възможност.101 Значи преди всяко нещо, което става носител, 

трябва да има друго. Следователно, що м са нематериални, духовните субстанции не 

могат да бъдат създадени.102

                                                
96 Aristoteles, Met., I 6, 987b1-18. 

 Освен това при всяко създаване, когато се стигне до 

97 Очевидно става дума за парижките авероисти. – cf. Chartularium Universitatis Parisiensis, t. 1, p.546. 
98 Avicenna, Met., IX 4. 
99 Liber de causis, passim. 
100 Aristoteles, Phys., I 4, 187a28. 
101 Ibidem, III 1, 201a15. 
102 Chartularium Universitatis Parisiensis, t.1, p.547; Thomas Aquinas, S. th., I q.61 a.1. 
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крайното създадено, няма какво вече да става: също както след крайното движение не 

остава какво да се движи. При възникващите неща обаче забелязваме, че всяко от тях се 

смята за създадено, а самото създаване – за завършено, когато съответното нещо 

приеме форма: понеже формата е границата на възникването. Щом бъде приета 

формата, няма вече какво да става. Така че онова, което има форма, не става 

съществуващо, ами е такова по формата си. И значи онова, което самó по себе си е 

форма, не става съществуващо. Само че именно духовните субстанции са 

субсистиращи форми, както се вижда от предходното. Следователно духовните 

субстанции нямат причина за битието си като създадени от друго. Някой би могъл да се 

опре в аргументацията си на мненията на Аристотел и Платон, според които 

въпросните субстанции са вековечни.103 А никое вековечно нещо очевидно не е 

създадено, тъй като съществуващото става такова от несъществуващото, например 

бялото – от не-бялото; поради което явно излиза, че това, което става, преди това не го 

е имало. Така се оказва, че като вековечни духовните субстанции не са създадени и 

нямат начало и причина за битието си.104

 Ако обаче човек се вгледа по-внимателно, той ще установи, че това мнение 

изхожда от същия корен, както и предходното, което приписва материя на духовните 

субстанции. Защото последното изхожда от убеждението, че духовните субстанции 

имат същия смисъл като материалните, които възприемаме чрез сетивата си

 

105: понеже 

то не е способно да надхвърли представата. Така и това мнение се крепи на 

невъзможността да проумее друг вид причиняване, различен от това при материалните 

вещи. Защото човешкият ум постепенно напредвал в изучаването началото на нещата. 

Наистина, първоначално людете смятали, че началото на нещата се състои само във 

външното изменение. Външно изменение наричам онова, което става чрез 

акцидентални преобразувания.106 Първите философи, изучаващи природата, смятали, 

че нещата възникват вследствие някаква промяна; така че субстанцията на нещата, 

която наричали материя, е напълно непричинено първоначало.107

                                                
103 Augustinus, De civitate Dei, IX 8. 

 Понеже те не били в 

състояние да надхвърлят мислено различеността между субстанция и акциденция. 

Други направили някаква крачка напред, като започнали да изследват началото и на 

въпросните субстанции и предположили, че някои субстанции имат причина за битието 

104 Chartularium Universitatis Parisiensis, loc. cit. 
105 Aristoteles, De anima, III 3, 427a21; Thomas Aquinas, In De anima, III lect.4. 
106 Idem, Met., I 3-4, 985b6-22; Phys., I 4, 187a30; De gen. et corr., II 9, 335b24; Thomas Aquinas, S. th., I q.44 
a.2. 
107 Aristoteles, Met., III 5, 1002a8; Phys, IV 6, 213a29; Augustinus, De civitate Dei, VIII 2. 
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си. Но тъй като не били в състояние да умосъзрат нищо друго освен тела, свеждали 

телесните субстанции към някакви начала, само че пак телесни, и смятали, че чрез 

съединяване на телата възникват други тела, все едно нещата възникват единствено от 

съединяването и разделянето.108 Следващите философи напреднали още повече, 

свеждайки сетивните субтанции към частите на същността, каквито са материята и 

формата: и така приели, че естествените неща възникват в резултат на някакво 

преобразуване, при което материята приема ту една, ту друга форма.109 Ала отвъд този 

начин на ставане според възгледа на Платон и Аристотел трябва да бъде приет и друг, 

по-възвишен.110

Освен това във всеки ред на причините общата по необходимост предхожда 

частната. Понеже частните причини действуват единствено по силата на общата. 

Очевидно е обаче, че всяка причина, която създава нещо чрез движение, е частна, тъй 

като резултатът й е частен; понеже всяко движение е от едно определено нещо към 

друго определено нещо и всяко изменение представлява предел на движението. Значи 

по-горе от ставането, при което нещо възниква чрез изменение или движение, трябва да 

има такова, при което нещата да произхождат без каквото и да е изменение или 

движение, чрез въздействието на битието. При това акциденталното непременно се 

свежда към самó по себе си съществуващото. А всяк о нещо, което възниква чрез 

изменение или движение, става точно това или онова самó по себе си съществуващо 

нещо, а съществуващо в общия смисъл става акцидентално; защото то не става едно 

или друго от несъществуващото, ами от тъкмо това несъществуващо; както ако от коня 

стане куче (ако използуваме примера на Аристотел), то става куче самó по себе си, а 

 Защото щом първоначалото по необходимост трябва да е безусловно 

просто, то битието непременно трябва да се положи не като причастно, ами като 

съществуващо самó по себе си.  А тъй като субсистиращото битие може да е само едно, 

както беше установено по-горе, всичко друго по-долустоящо трябва да е битие по 

причастност. Следователно във всички неща, които възникват по описания начин, 

трябва да бъде установена една обща различеност, съобразно която всяко от тях се дели 

на това, което то е, и на битието му. Така че по-горе от начина на възникване на дадено 

нещо чрез присъвкупяване на формата към материята трябва да мислим друг произход 

на нещата, при който първото съществуващо, което е собственото си битие, придава 

битие на цялата вселена.  

                                                
108 Aristoteles, Met., I 4, 985a8; Phys., I 5, 188b34. 
109 Idem, Met., XII 2, 1069b5 sqq. 
110 Proclus, Elem., 26. 
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живо същество става не самó по себе си, ами акцидентално, тъй като и преди това е 

било живо същество.111 Следователно трябва да има някакъв произход на нещата, при 

който да им се предава изобщо битието самó по себе си и който да надхвър ля всяко 

изменение и движение. Сетне, ако някой се вгледа в реда на нещата, ще установи, че 

винаги най-го лямото е пр ичина за идващите след него; както огънят, който е най-

горещ, е причина за топлината в съставените от другите елементи тела.112

След като видяхме това, приведените аргументи лесно могат да бъдат оборени. 

Това, дето древните изследователи на природата полагали като принцип положението, 

че от нищо не става нещо, се дължи на обстоятелството, че за тях единственият начин 

на ставане бил чрез изменение или движение. За този именно начин на ставане е думата 

във втория аргумент. При подобно ставане чрез изменение или движение се 

предпоставя някакъв носител на правенето; ала такъв не се предпоставя при висшия 

начин на ставане, именно чрез придаване на битие, понеже в този случай носител на 

ставането е онова, което е причастно на битието благодарение въздействието на по-

висшето съществуващо. Третият аргумент също има предвид ставането чрез изменение 

и движение. Наистина, когато се стигне до формата, няма да остане никакво движение. 

Трябва обаче да съобразим, че чрез формата възникналата вещ придобива по 

причастност битие от всеобщото битийно начало. Защото причините, водещи към 

определени форми, са битийни причини единствено доколкото действуват по силата на 

всеобщото битийно първоначало.  

 А 

първоначалото, което наричаме Бог, е във висша степен съществуващо. Понеже редът 

на нещата не може да отива в безкрайност, ами той трябва да стига до нещо висше, 

което е по-добре да бъде едно, нежели много. Но най-доброто във вселената по 

необходимост е битието (esse), тъй като вселената зависи от същността (essentia) на 

благостта; така че първото съществуващо непременно трябва да е причина за битието 

на всички неща. 

Четвъртият аргумент също има предвид нещата, които стават чрез движение и 

изменение и при които небитието по необходимост предшествува ставащите неща, 

доколкото тяхното битие е предел на изменението или движението. При нещата обаче, 

които стават без изменение или движение, сиреч чрез проста еманация или придаване 

на битие, можем да мислим нещо като направено без някога да не го е имало. Понеже 

отнемем ли изменението или движението, в действието на придаващото битие начало 

                                                
111 Aristoteles, Phys., I 8, 191b16-23. 
112 Idem, II 1, 993b23. 
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няма как да установим последователност на предходно и следващо. Поради което 

причиненото чрез подобно въздействие следствие непременно ще трябва да се отнася 

към въздействуващата върху него причина, докато тя му въздействува, както ставащите 

чрез движения неща се отнасят към действуващата причина в самия край на 

действието, осъществено чрез движение. Понеже тогава следствието вече е налице. 

Значи при нещата, които стават без движение, предизвиканото следствие трябва да е 

едновременно с въздействието на действената причина. Ала ако това въздействие е без 

движение, действуващото не придобива добавъчно някаква разположеност, та да е в 

състояние да действува, след като преди това не е било в състояние да го прави, тъй 

като това би било някакво изменение. Следователно то винаги е можело да действува и 

да оказва въздействие; поради което и полученото следствие може да бъде мислено 

като вечно налично. Това проличава в някаква степен и при телесните вещи. Наистина, 

при наличието на осветяващо тяло във въздуха се появява светлина без предходно 

преобразуване: поради което и ако светещото тяло винаги беше налично във въздуха, 

въздухът винаги би бил осветен от него. 

Но това се вижда по-отчетливо при умопостигаемите неща, които отстоят по-

далеч от движението. Защото истината на предпоставките е причина за истинността на 

винаги истинните заключения. Наистина, има необходими неща, които имат причина за 

необходимостта си, както отбелязва Аристотел в пета книга на „Метафизика” и в осма 

книга на „Физика”.113 Следователно не бива да смятаме, че като приели вечното 

съществуване на нематериалните субстанции, а също и на небесните тела, Платон и 

Аристотел отричат те да имат причина за битието си.114

                                                
113 Met., V 5, 1015b9; Phys., VIII 1, 252b3.  

 Тези философи се отклоняват 

от възгледа на католическата вяра  не защото смятат тези субстанции за несътворени, 

ами защото ги приемат за съществували винаги, а точно обратното твърди 

католическата вяра. Наистина, макар да произхождат от неподвижно начало и без 

движение, битието им не е по необходимост вековечно. Понеже следствието 

произхожда от дадена действена причина съобразно битийната мяра на последната. А 

битието на първоначалото е неговото мислене и желание. Така че всеобщността на 

нещата произлиза от първоначалото като от нещо мислещо и желаещо. А на мислещото 

и желаещото е присъщо да създава творението си не по необходимост такова, каквото 

самото създаващо е, ами такова, каквото пожелае или помисли. А в интелекта на 

първото мислещо се съдържат всички начини на съществуване и всички мери на 

114 Cf. Augustinus, De civitate Dei, X 31. 
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величина и траене. Та както първоначалото не е придало на нещата присъщия на него 

самото начин на съществуване и е обхванало в определена мяра количеството на 

телата, доколкото в неговата власт, както и в интелекта му, се съдържат всички мери; 

така то е придало на нещата пожеланата от него мяра на траене, а не тази, която то 

самото има. Количеството на телата е ограничено в границите на тази тъкмо 

определена мяра не защото действието на първоначалото е определено за тази тъкмо 

количествена мяра, ами защото в следствието е налице такава количествена мяра, 

каквато е предписал на причината интелектът: и така също от действието на първото 

действуващо следва определена мяра на траенето, предписана от божествения 

интелект: не в смисъл, че той самият е подвластен на последователността на траенето, 

та сега да желае или да прави нещо, което преди това не е желаел, ами в смисъл, че 

всяко траене на нещата е включено в интелекта и силата му, та отвеки да отрежда на 

нещата онази мяра на траене, която пожелае. 

 

Десета глава. Срещу онези, които смятат, че не всички духовни 
субстанции са непосредствено от Бога 

 
 Отчитайки тези и подобни на тях неща, някои са на мнение, че всички неща 

произлизат по битие от първото и върховно начало на нещата, което наричаме Бог; 

само че не непосредствено, ами в някакъв ред. Доколкото първоначалото на нещата е 

едно и изцяло просто, от него, смятат те, произлиза само едно. То е по-просто и по-

единно от останалите по-низши неща, ала при все това не достига първичната простота, 

понеже не е собственото си битие, ами е субстанция, притежаваща битие: него те 

наричат първа интелигенция, от която, твърдят те, вече могат да произлязат много. 

Доколкото се обръща да мисли своето просто и първо начало, от него произлиза 

втората интелигенция. Доколкото мисли самата себе си като притежаваща мисъл 

(intellectualitas), произвежда душата на първата небесна сфера. Доколкото мисли себе 

си като притежаваща сила, създава първото тяло: и така поред проследяват 

произхождането от първоначалото чак до последното от телата. Това е схващането на 

Авицена115

                                                
115 Avicenna, Met., IX 4. – cf. Plotinus, Enn., V 2, 4. 

, което, както изглежда, се подкрепя от „Книга за причините”. 
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 Този възглед обаче още на пръв поглед е очевидно оспорим. Защото благото на 

вселената е по-значимо  от благото на която  и да е частна пр ир ода. Ако някой не 

припише съвършенството на резултата на намерението на действуващото, той 

унищожава понятието за благо в частните порождения на природата или изкуството, 

понеже по смисъла си благото съвпада с целта: поради което Аристотел отхвърля 

мнението на древните естествоизпитатели, според което естествено породените форми 

на нещата и останалите естествени блага не са възнамерявани от природата, ами 

произлизат от необходимостта на материята. Та още по-неподобаващо е благото на 

вселената да не произлиза от намерението на всеобщото действуващо, ами да зависи от 

някаква необходимост в реда на нещата. Но ако благото на вселената, състоящо се в 

различаването и подредбата на частите, произлиза от намерението на първото и 

всеобщо действуващо, самото различаване и подредба на частите на вселената трябва 

да съществува отнапред в интелекта на първоначалото. И тъй като нещата произлизат 

от него като от разумно начало, което действува съобразно удържаните в интелекта му 

форми, не бива да предпоставяме, че от първоначалото, макар то да е просто по 

същността си, произхожда само едно: и че от това пък съобразно мярата на 

съставността и силата му произлизат много, и т.н. Това означавало, че въпросните 

различеност и подредба на нещата се дължи не на намерението на първото 

действуващо, ами на някаква необходимост в самите неща.  

 Възможно е да се каже, обаче, че различеността и подредбата на нещата се 

дължат на намерението на първоначалото, което е възнамерявало да създаде не само 

първото причинено, ами цялата вселена: само че в такъв ред, щото самото то 

непосредствено да създаде първото причинено, посредством което поред да придаде 

битие на останалите неща. Само че, доколкото има два начина за създаване на нещата: 

единият с изменение и движение; другият без изменение и движение, както вече 

казахме: при създаването чрез движение ясно виждаме да става така, щото от 

първоначалото да произлизат останалите неща посредством вторичните причини: 

понеже виждаме растенията и живите същества да придобиват битие чрез движение 

благодарение силите на по-висшите причини, поред чак до първоначалото. Ала при 

създаването без движение не е възможно това да става чрез просто преливане на самото 

битие. Понеже в този случай придобиващото битие не само става самó по себе си ето 

това съществуващо, ами самó по себе си става и съществуващо безусловно, както беше 

казано.  
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Но следствието трябва да е съразмерно на причините: частното следствие да 

съответствува на частна причина, а общото следствие – на обща причина. Та както 

когато чрез движение нещо става самó по себе си ето това съществуващо, такъв 

резултат се възвежда към частната причина, която задвижва към определена форма; 

така когато нещо става безусловно съществуващо, самó по себе си, а не акцидентално, 

въпросното следствие трябва да бъде отнесено към всеобщата битийна причина.  А 

това тъкмо е първоначалото, което е Бог. Така че чрез изменение или движение някои 

неща могат да придобият битие от първоначалото посредством вторичните причини, но 

при създаването без движение, наричано сътворяване, отнасянето е единствено към 

Бога Създател. Единствено по този начин могат да бъдат създадени нематериалните 

субстанции и материята на каквито и да е тела не може да е налична преди формата, 

както и отбелязахме по отношение материята на небесните тела, която не е във 

възможност спрямо друга форма. Оказва се, следователно, че всички нематериални 

субстанции и небесните тела, които не могат да придобият битието си чрез движение, 

имат за Създател на битието си единствено Бог. И значи по-първите от тях не са 

причина за битието на следващите. 

Освен това, колкото по-висша е дадена причина, толкова тя е по-обща и толкова 

върху повече неща се разпростира силата й. Но първото във всяко съществуващо е в 

най-голяма степен общо за всички неща. Понеже с добавянето на нещо бива стеснено 

първоначално установеното. Защото мисленото като по-сетнешно във вещта се отнася 

към предходното като действителност към възможност. А действителността ограничава 

възможността. Така че първото субсистиращо във всяко нещо трябва да е порождение 

на най-висшата сила: а колкото по-сетне идва дадено нещо, толкова повече то се 

свежда към силата на по-низша причина. Следователно първото субсистиращо във 

всяко нещо, каквото е материята в телата и съответствуващото й в нематериалните 

субстанции, трябва да е собственият резултат от първичната сила на всеобщото 

действуващо. Значи е невъзможно вторичните причини да придават битие на някакви 

неща, без да се предпостави някакво порождение на по-висше действуващо. Така никое 

действуващо след първото не придава битийност на цялата вещ, сиреч не произвежда 

безусловно самó по себе си, а не акцид ентално съществуващото, което ще рече, както 

вече отбелязахме, че не го сътворява. 

По-нататък, има две причини за дадена природа или форма: едната е сама по 

себе си пи безусловна причина на въпросната природа или форма; другата е причината 

на тъкмо тази природа или на формата в ето това нещо. Необходимостта от подобно 
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различаване става видна, ако човек разгледа причините на ражданите неща. Наистина, 

когато се ражда кон, раждащият го кон е причина природата на коня да започне да 

наличествува в ето този тъкмо кон, но той не е самата причина за конската природа. 

Защото онова, което самó по себе си е причина за дадена природа по вид, трябва да е 

нейна причина във всички неща, които имат въпросния вид. Та щом раждащият кон 

има същата природа по вид, той би трябвало да е причина на самия себе си; което не 

може да бъде. Остава, значи, по-горе от всички причастни на конската природа твари 

да има някаква обща причина на целия вид: тази причина платониците положили като 

обособен от материята вид, по същия начин, както начало на всички изкусни изделия е 

непребиваващата в материята форма на изкуството.116 Според схващането на 

Аристотел пък тази обща причина следва да се положи в някое от небесните тела: 

поради което и той, различавайки въпросните две причини, заявява, че човека раждат 

човек и слънцето.117

Сетне, колкото по-далеч дадена възможност отстои от действителността, 

толкова от по-голяма сила се нуждае тя, за да възходи в действителност; така например 

за да се разтопи камъкът има нужда от по-силен огън, нежели за да се разтопи восъкът. 

Само че между невъзможността и възможността, пък колкото и неразположена и 

 Ала когато нещо бива причинено чрез движение, общата природа 

се присъвкупява към нещо предсъществуващо или към някакъв носител чрез формата, 

прихождаща към материята. Така щото чрез движение е възможно причина за дадено 

нещо да е онова, което частно притежава въпросната природа, както човек да е причина 

за човека, а кон – за коня; когато обаче причиняването не е чрез движение, създавана 

бива самата природа. Следователно трябва да се възхожда към онова, което самó по 

себе си е причина за тази природа, а не към нещо, което е само причастно ней. Защото 

такова създаване прилича на последователността в изхождането или на причинността, 

наблюдавана при умопостигаемите предмети, при които природата на вещта сама по 

себе си зависи единствено от първото, също както природата на шестицата и понятието 

за шестица зависи не от тройката или двойката, ами от самата единица. Понеже според 

първото понятие за вида шест не е три по две, ами именно шест. В противен случай 

една вещ би имала много субстанции. Така че, когато битието на дадено нещо се 

причинява без движение, причината за него следва да се търси не в някое от частичните 

съществуващи и само причастни на битието неща, ами трябва да се възходи към самата 

всеобща и първа битийна причина, сиреч към Бога, който е самото битие. 

                                                
116 Cf. Aristoteles, Met., I 6, 987b1-14; I 9, 991a20-b1; III 2, 997b8; VII 8, 1033b19-1034a8; XII 5, 1071a17-30. 
117 Phys., II 2, 194b13. 
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отдалечена да е тя от действителността, не може да има сравнение: понеже 

несъществуващото и съществуващото са напълно несъразмерни. Така че силата, която 

създава нещо не от някаква предсъществуваща възможност, безкрайно превъзхожда 

силата, създаваща нещо от възможност, пък колкото и последната да е отдалечена от 

действителността. В някакво отношение може да има безкрайна сила и у други неща, 

ала безкрайна сила безусловно по отношение на цялото битие е налична единствено в 

първото действуващо, което е собственото си битие, а значи е безкрайно във всяко 

отношение, както беше споменато по-горе. Следователно само силата на първото 

действуващо е в състояние да създаде нещо без предпоставена възможност. Такова 

именно трябва да е създаването на всички невъзникващи и неунищожими неща, 

създавани именно без движение. Всички те трябва да бъдат създадени единствено от 

Бога. Така че е невъзможно нематериалните субстанции да получават битието си от 

Бога в някакъв ред, както настояват привържениците на обсъжданото тук схващане. 

 

Единадесета глава. Срещу платониците, които смятат, че някои 
същностни съвършенства на духовните субстанции не са 
непосредствено от Бога 

 
 Водени от тези съображения, платониците признават, че Бог е непосредствена 

причина за битието на всички нематериални субстанции и изобщо на всички 

съществуващи неща, и то по споменатия по-горе начин на създаване, именно без 

изменение или движение118

                                                
118 Cf. Proclus, Elem., 26. 

; ала твър дят, че в споменатите субстанции все пак има 

някакъв ред на причинността с оглед други причастности към благостта. Както 

отбелязахме по-горе, те полагат отвлечените начала съобразно реда на 

умопостигаемите понятия: така че, както едното и съществуващото са най-общите 

понятия, които и най-напред попадат в мисълта, пък сетне идва животът, след него 

интелектът и така нататък; така първото и висшето сред обособените същности е онова, 

което е самó по себе си съществуващо и самó по себе си едно, и това е първоначалото, 

което е Бог и което, както отбелязахме, е собственото си битие. По-долу от него те 

полагат друго обособено начало, което е животът; а сетне и друго, което е интелектът. 

Та ако има нематериална субстанция, която да е мислеща, жива и съществуваща, тя ще 

е съществуваща по причастност към първоначалото, което е собственото си битие; ще е 
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жива по причастност към друго обособено начало, каквото е животът; и ще е мислеща 

по причастност към друго обособено начало, каквото е самият интелект: все едно 

човекът, който е живо същество благодарение причастността си към обособеното 

начало, каквото е „живо същество”, да е двукрак по силата на причастността си към 

друго начало, сиреч „двукрако”.119

 Това схващане може и да е вярно в някакво отношение, не е обаче безусловно 

истинно. При акциденциите, присъвкупяващи се към дадено нещо, няма пречка по-

първата да произлиза от някаква по-обща причина, а следващата – от някакво вторично 

начало; както например живите същества и растенията са топли или студени 

благодарение причастността си към елементите, но придобиват точната мяра на 

съчленеността си, определяща техния вид, от силата на семето, от което са се породили. 

Няма нищо нередно и в това дадено нещо да е количествено определено, бяло или 

топло от различно начало. Но там, където говорим за субстанциални определения, това  

няма как да се случи. Защото всички субстанциални определения на дадено нещо са 

сами по себе си и са нещо безусловно едно. А едно следствие не се възвежда към много 

първоначала, ако влагаме един и същ смисъл в „начало”, понеже следствието не може 

да е по-просто от причината. Затова Аристотел

 

120

                                                
119 Aristoteles, Met., VII 14, 1039a30-32; VII 15, 1040b32-34; EN, I 6, 1096a35-b3. 

 прибягва до този именно аргумент 

срещу платониците: че ако има отделни обособени начала „живо същество” и 

„двукрако”, няма как да има безусловно едно двукрако живо същество. Та ако при 

нематериалните субстанции едно е битието, друго е живеенето, а трето – мисленето, 

така че живото да се присъвкупява към съществуващото или мислещото – към живото 

така, както акциденцията – към носителя или формата – към материята, казаното ще 

има някакъв смисъл. Понеже виждаме, че дадено нещо е причина за акциденцията, ала 

не е причина за носителя, и е причина за субстанциалната форма, ала не е такава за 

материята. Само че в нематериалните субстанции битието им е живот. А също животът 

и мисленето не са различни неща: поради което те живеят и мислят благодарение на 

същото, което ги прави съществуващи. Така че, щом всички нематериални субстанции 

съществуват непосредствено от Бога, на него непосредствено дължат и живота, и 

мисленето си. Ако нещо се надбави над същността им, например умопостигаемите 

видове или нещо подобно, в това отношение мнението на платониците може да мине: в 

смисъл, че тези неща са налични в по-низшите нематериални субстанции като 

произлезли в някакъв ред от по-висшите. 

120 Met., VII 12, 1037b21-24; VII 15, 1040a8-29. 
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Дванадесета глава. Срещу Ориген, според когото всички духовни 
субстанции са създадени еднакви от Бога  

 
 Противно на схващанията, съобразяващи се с подредбата на нематериалните 

субстанции и поради това настояващи, че те произлизат не непосредствено от 

първоначалото, ами в някакъв ред, други, желаейки да запазят непосредствения им 

произход от първоначалото, изключват от тях какъвто и да е естествен порядък. 

Застъпник на това схващане е Ориген.121

 Основанието за подобно схващане е неубедително, а самата теза е невъзможна: а 

защо е невъзможна можем да разберем на основа на казаното по-горе. Наистина, по-

горе заявихме, че духовните субстанции са нематериални. Така, ако в тях има някаква 

различеност, тя трябва да е съобразно различността им по форма. А нещата, при които 

е налице различеност по форма, няма как да са еднакви. Защото всяка различеност по 

форма трябва да бъде сведена към първоначалната противопоставеност, каквато е тази 

 Той смята, че от един справедлив Създател не 

могат да произлизат различни и нееднакви неща, освен ако отнапред не е налична 

някаква различеност. Само че никаква различеност не би могло да има преди 

първоначалното създаване на нещата от Бога, тъй като преди него няма нищо: поради 

което, твърди той, всички създадени първоначално от Бога неща са еднакви. А тъй като 

телата не може да са еднакви с нематериалните субстанции, той заявява, че при 

първоначалното създаване не е имало тела, ами различеността в създадените от Бога 

неща се е появила по-късно вследствие различието във волевите движения на 

нематериалните субстанции, които по природа притежават свобода на произволението. 

Едни от тях се обръщат с праведно волево движение към началото си и напредват към 

по-доброто, разбира се, по различен начин съобразно различието на волевото 

движение. Поради което сред тях едни стават по-висшестоящи. Други се отвръщат с 

нередно волево движение от началото си и отпадат към по-лошото, едни повече, други 

по-малко; така че това води до създаването на телата, та с тях да се съединят 

отвърналите се от реда на благото и сякаш изпаднали до най-ниската природа 

нематериални субстанции. Затова, казва той, различеността между телата се дължи на 

различеността в нередното волево движение на нематериалната субстанция; така че по-

малко отвърналите се от Бога се съединяват с по-благородни тела, а по-много 

отвърналите се – с по-нищожни. 

                                                
121 De principiis, I 8. 
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между лишеността и формата.122

 Освен това съгласно въпросното схващане духовните субстанции трябва да са 

или несъвършени, или прекомерни. Защото много еднакви неща са налични на една и 

съща степен на природата единствено вследствие несъвършенството на всяко от тях 

или поради необходимостта от съхраняването им, така че тези, които не могат да 

останат в едно и също число, да останат като размножени; както при разрушимите 

неща са налични много еднакви по видовата си природа индивиди: или пък поради 

необходимостта от някакво действие, за което силата на едного не е достатъчна, ами 

трябва да се съединят силите на мнозина, та по този начин да се образува една, така да 

се каже, съвършена сила, както виждаме да става при многото воини или при многото 

люде, теглещи кораба. А пък нещата, чиято сила е съвършена и пребиваваща постоянно 

в реда на собствената им природа, не се умножават по брой в еднаквостта на един и 

същия вид. Понеже има едно само слънце, което е достатъчно, за да пребивава винаги и 

за да предизвиква всичко, което му подобава съобразно степента на неговата природа: и 

същото е при останалите небесни тела. А духовните субстанции са далеч по-съвършени 

дори от небесните тела. Следователно в една и съща степен на природата не се намират 

много от тях: защото една от тях е достатъчна, а останалите биха били излишни. 

 Ето защо при различните по форма неща природата на 

едното, бидейки несъвършена по отношение на другото, се отнася към последното като 

лишеност към формата. Това се вижда ясно при познатите ни видове. При живите 

същества, растенията, металите и елементите различеността на видовете следва реда на 

природата, която стъпка по стъпка израства от по-несъвършеното към напълно 

съвършеното: а същото виждаме да става и при видовете цветове, както и при 

вкусовите и останалите сетивни качества. А нещата, които се различават по материя, 

пък имат една и съща форма, няма пречка да бъдат еднакви. Защото различните 

носители могат да бъдат причастни на една и съща форма било еднакво, било в 

излишък или недостиг. Така би било възможно всички духовни субстанции да са 

еднакви, стига те да се различаваха по материя, а по вида си да притежаваха една и 

съща форма. Изглежда, че Ориген ги мисли тъкмо като такива, без да прави голяма 

разлика между духовните и телесните субстанции. Но тъй като духовните субстанции 

са нематериални, при тях трябва да има някакъв естествен порядък. 

 При това споменатото схващане отнема на всеобщността на създадените от Бога 

неща съвършенството на благото. Защото съвършенството на всяко следствие е в 

                                                
122 Cf. Thomas Aquinas, In Boethii De Trinitate, q.4 a.2. 
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уподобяването му на неговата причина.123 Наистина, естествено поражданото е 

съвършено тогава, когато е подобно на пораждащото го. Изкуствените изделия на свой 

ред стават съвършени тогава, когато следват формата на изкуството. Но първоначалото 

не само е благо, съществуващо и едно, ами е такова в превъзходна степен и увлича 

останалите неща да станат причастни на собствената му благост. Значи съвършеното 

уподобяване на създадената от Бога вселена изисква не само всяко едно нещо да е 

благо и съществуващо, ами е едното да надхвърля другото и едното да задвижва 

другото към целта му: поради което благото на вселената е благо на реда, каквото е и 

благото на войската.124

Неговото основание е очевидно безсмислено. Наистина, мярата на 

справедливостта не е една и съща при съставянето на цяло от много и различни части и 

при разпределянето на нещо общо към отделните вещи. Понеже онзи, който 

възнамерява да състави някакво цяло, цели то да е съвършено  и поради това прибягва 

до различни и неравни части. Защото ако всички бяха еднакви, цялото не би било 

съвършено: което е очевидно както в пр иро дното , така и в гр ажданското цяло .

 Така че това благо на всеобщността на нещата опровергава 

споменатото схващане, установяващо пълно равенство при създаването на нещата. 

Нещо повече, най-доброто във вселената не подобава да бъде приписвано на случая. 

Понеже най-доброто във висша степен има смисъла на възнамерявана цел. А най-

доброто във всеобщността на нещата е благото на реда: тъй като то е общото благо, пък 

другите са отделни блага. Но този именно ред, който сега откриваме в нещата, 

споменатото схващане приписва на случая, доколкото настоява, че една духовна 

субстанция се движи волево по един начин, а друга – по друг. Следователно 

въпросното схващане следва да бъде изцяло отхвърлено. 

125

                                                
123 Idem, Contra Gent., I 29. 

 

Наистина, човешкото тяло не би било съвършено, ако членовете не бяха различни и с 

нееднакво достойнство; и държавата не би била съвършена, ако в нея нямаше 

нееднакви санове и различни длъжности. При разпределянето пък всекиму се отрежда 

някакво благо, като на отделните неща се отдава различно съобразно предварителната 

им различеност, поради която и им се полага различен дял. Следователно, 

първоначално Бог е създал различни и неравни помежду си неща, съобразявайки се с 

изискуемото за съвършенството на вселената, а не с някаква предварителна 

124 Ibidem, I 1. 
125 Aristoteles, Polit., II 2, 1061a20-b15. 
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различеност между нещата; с последната той ще се съобрази за въздаянието при 

Страшния съд, отдавайки всекиму според заслугата. 

 

Тринадесета глава. За заблужденията на някои люде относно 
познанието и провидението на духовните субстанции 

 
 Но има не само такива люде, които грешат относно субстанцията и реда на 

духовните субстанции, мислейки ги по подобие на по-низшите неща, ами и такива, 

които изпадат в заблуда относно познанието и провидението на тези субстанции. Те126 

съдят за мисленето и действието на духовните субстанции по подобие на човешкото 

мислене и действие, поради което приемат, че Бог и другите нематериални субстанции 

не познават отделните неща и не провиждат низменните и най-вече човешките 

действия. Наистина, ние постигаме отделните неща със сетивата си, докато интелектът, 

именно поради нематериалността си, се домогва не до отделното, ами до общото; от 

което следва, че интелектите на духовните субстанции, които са много по-прости от 

нашия интелект, не са в състояние да познаят отделните неща. В духовните субстанции, 

които са изцяло нетелесни, няма сетиво, чието действие не може и да е без тяло: поради 

което на тези люде се струва, че не е възможно духовните субстанции да имат някакво 

знание за отделните неща.127

 Изпадайки в пълно безумие, те смятат, че с интелекта си Бог познава единствено 

себе си. Защото виждаме в нас, че познатото с интелекта е съвършенство и 

действителност на мислещия: тъй като по този именно начин интелектът става 

действително мислещ. Но няма нищо по-благородно от Бога, което да може да бъде 

неговото съвършенство. Откъдето по необходимост следва, смятат те, че Бог не познава 

с интелекта си нищо друго, освен собствената си същност.

   

128 Сетне, произлизащото по 

провидение не може да бъде случайно. Следователно, ако всичко случващо се в този 

свят става по божествено провидение, нищо не е произволно и случайно.129 Те се 

осланят на аргумента на Аристотел от шеста книга на „Метафизика”130

                                                
126 Авероистите в Париж. – cf Chartularium Universitatis Parisiensis, t.1, p.487. 

, че ако се 

съгласим, щото всяко следствие има причина сама по себе си и че, приемем ли 

127 Ibidem, t. 1, p.547 sq. 
128 Ibidem, t.1, p.544. 
129 Ibidem, t.1, p.545 sq. 
130 Aristoteles, Met., VI 3, 1027a29-b16. 
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причината, трябва да признаем и следствието, от което излиза, че всички бъдещи 

събития се случват по необходимост: понеже всяко следствие трябва да бъде възведено 

към предходна причина, тя на свой ред към друга и така, докато стигнем до причина, 

която е или е била. А тя е вече положена като налична в настоящето или била в 

миналото. Само че, ако всички неща в света са подвластни на божественото 

провидение, причината за тях ще е не само настояща или минала, ами и извечно ще ги е 

предхождала. А бъде ли положена тя, не е възможно да няма следствия: понеже 

божественото провидение не бива прокъсвано нито от незнанието, нито от безсилието 

на провиждащия, в който няма никаква ущърбност. Оказва се, следователно, че всичко 

става по необходимост.131

 По-нататък, ако Бог е самото благо, редът на провидението му трябва да има 

смисъла на нещо добро. Така че божественото провидение или бездействува, или 

напълно изключва всякакво зло от нещата. Само че в отделните раждащи се и загиващи 

неща виждаме да се случват много злини; и най-вече при людете, при които към 

естествените злини, които са естествени недостатъци и развали, общи за тях и 

останалите разрушими неща, се надбавят злините на пороците и нередните случки: 

например когато често праведниците са спохождани от злини, а неправедните – от 

добрини. Тъкмо поради това някои смятат, че божественото провидение се разпростира 

до нематериалните и неразрушими субстанции, както и до небесните тела, в които не се 

вижда нищо лошо: но че по-низшите родове (не обаче и индивидите) са подвластни 

било на божественото провидение, било на това на други духовни субстанции. 

 

 

Четиринадесета глава. В която се показва, че Бог познава всички 
неща  

 
 И тъй като казаното по-горе противоречи на общото мнение не само на 

простолюдието, ами и на мъдреците; редно е да приведем някакви доказателства за 

това, че то не е вярно и че аргументите на тези люде не водят до предполаганите от тях 

заключения. Първо ще кажем за божественото познание, а сетне за божественото 

провидение. Твърдо трябва да се придържаме към схващането, че Бог има напълно 

сигурно знание за всичко познаваемо, независимо в кое време и от кого то е познато. 

                                                
131 Chartularium Universitatis Parirsiensis, t.1, p.545. 
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Понеже, както беше установено по-горе, субстанцията на Бога е собственото му битие. 

В него обаче едно и също е да бъде и да мисли: понеже в противен случай той не би бил 

съвършено просто, а значи и безусловно първо битие. Следователно както неговата 

субстанция е неговото битие, така тя трябва да е и неговото мислене или проумяване, 

както заключава и Философът в дванадесета книга на „Метафизика”.132

 Освен това, отвлеченото (abstractum) може да е само едно във всяка природа. 

Ако белотата можеше да бъде отвлечена, би имало само една белота, която да е 

отвлечена; а всички останали белоти биха били такива по причастност. Следователно, 

както единствено Божията субстанция е самото отвлечено битие, така единствено 

неговата субстанция е самото напълно отвлечено мислене. Всички останали неща имат 

битие по причастност, а значи и мислят по причастност и познават само в някакъв 

смисъл. Но всичко присъщо на дадено нещо по причастност може да бъде открито в по-

съвършен вид в онова, което е такова по самата си същност, и от което то произлиза. 

Значи Бог трябва да има познание за всички неща, познавани от когото и да било. 

Затова и Философът смята за нелепо Богу да е непознато нещо, което е познато нам; 

както проличава от първа книга на „За душата” и трета на „Метафизика”.

 Та както 

неговата субстанция е самото обособено битие, така тя е и самото обособено мислене. 

Но ако има обособена форма, то тя няма как да е лишена от нищо, което да се отнася 

към понятието за въпросната форма; както ако имаше обособена белота, тя не би била 

лишена от нищо, което се съдържа в понятието за белотата. Следователно Бог не бива 

да е лишен от познанието за което и да било познаваемо нещо. А познанието за което и 

да е познаваемо е съобразно мярата на субстанцията му, също както и всяко действие е 

съобразно мярата на действуващото. Още повече божественото познание, което е 

неговата субстанция, е съобразно мярата на Божието битие. Но битието му е едно, 

просто, устойчиво и вечно. Оказва се, следователно, че с един прост поглед Бог има 

устойчиво и вечно знание за всички неща. 

133

 По-нататък, ако Бог познава самия себе си, той трябва да се познава съвършено: 

понеже щом мисленето му е неговата субстанция, по необходимост познанието му 

трябва да обхваща всичко, което е в субстанцията му. Ала познава ли се съвършено 

субстанцията на дадено нещо, непременно съвършено трябва да се познава и силата му. 

Значи Бог познава съвършено силата си. И следователно той трябва да познава всички 

неща, върху които се разпростира силата му. А силата му се разпростира върху всичко, 

 

                                                
132 Aristoteles, Met., XII 7, 1072b26-30. 
133 Idem, De anima, I 5, 410b4-7; Met. III 4, 1000b4-6. – cf. Thomas Aquinas, In De anima, I lect.12. 
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което е или което може да бъде, независимо дали е собствено присъщо или общо, 

непосредствено създадено от него или пък посредством вторичните причини: тъй като 

силата на първопричината повлиява повече на резултата, нежели тази на вторичната 

причина.134

 Но тъй като те

 Та значи Бог трябва да има познание за всички реални неща, по какъвто и 

начин да съществуват те. Освен това, както причината е по някакъв начин в 

следствието, което й е причастно и се уподобява ней, така всяко следствие е в 

причината си по по-превъзходен начин съобразно силата й. Така че всички неща трябва 

да съществуват в първопричината, която е Бог, по по-превъзходен начин, нежели в 

самите себе си. Ала което е в друго, трябва да е в него съобразно субстанцията му. А 

Божията субстанция е самото Божие мислене. Следователно всички неща, 

съществуващи реално по какъвто и да е начин, трябва да съществуват като 

умопостигаеми в Бога съобразно превъзходството на субстанцията му. А значи Бог по 

необходимост познава всички неща по най-съвършен начин. 
135 са намерили повод да заблуждават именно в доказателството 

на Аристотел от дванадесета книга на „Метафизика”136, редно е да покажем, че не са 

проумели замисъла на Философа. Трябва да се знае, че според платониците редът на 

умопостигаемите същности предхожда този на интелектите, така че именно 

причастявайки се към умопостигаемото, интелектът мисли в действителност, както 

вече споменахме по-горе. По същия начин и Аристотел показва най-напред в същата 

книга, че по-горе от интелекта и разумното влечение, задвижващо небето, има нещо 

умопостигаемо, към което се причастява задвижващият небето интелект, заявявайки: 

„приемащото умопостигаемото и субстанцията действува като имащо интелект”137; 

което ще рече, че мисли в действителност, доколкото вече има умопостигаемото по 

причастност от по-горе; и оттук заключава, че въпросното умопостигаемо е по-

божествено. А малко по-късно повдига въпроса за оня най-божествен интелект, чрез 

причастността си към който небесният двигател мисли в действителност. Понеже ако 

това най-божествено битие не мисли, то няма да е нещо значимо, ами ще е по-скоро 

като дремещо.138

                                                
134 Thomas Aquinas, In Librum de causis, 1. 

 Но ако мисли, първо ще се запитаме, как точно го прави. Защото ако 

мисли, причастявайки се към нещо по-висше, както мисли интелектът, причастявайки 

се към нещо по-низше от него, ще излезе, че има нещо по-изначално от него: тъй като 

135 Авероистите. 
136 Met., XII 7, 1072b22-23; XII 9, 1074b15-1075a10.  
137 Ibidem, XII 7, 1072b22. 
138 Ibidem, XII 9, 1074b18. 
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това, което мисли чрез причастяване към нещо друго, не мисли по самата си същност, 

така че субстанцията му да е самото му мислене, ами по-скоро неговата субстанция 

трябва да е във възможност по отношение на мисленето: понеже така се отнася 

субстанцията на всяко причастно към онова, до което тя се домогва по причастност: и 

така по-нататък ще се окаже, че най-божественото няма да е най-добрата субстанция; 

което противоречи на първоначалното допускане. 

 По-нататък той повдига въпроса относно мисленото от най-добрата субстанция. 

Защото независимо дали ще приемем, че субстанцията на първото е неговото мислене, 

или че субстанцията му е интелектът, който се отнася към мисленето като възможност, 

пак ще остане съмнение, какво собствено е онова, което мисли първата субстанция.139 

Понеже тя мисли или самата себе си, или нещо различно от себе си. И ако се 

предположи, че мисли нещо различно от себе си, ще се запитаме отново, дали винаги 

мисли едно и също, или веднъж едно, пък сетне друго. И тъй като някой може да рече, 

че няма значение какво бива мислено, Аристотел повдига въпроса, доколко има разлика 

при всяко мислещо, дали то мисли нещо добро, или мисли нещо случайно.140 И 

отговаря на този въпрос, че „някои неща е нелепо да бъдат мислени”: като смисълът на 

това твърдение е двойствен. Нелепо е, наистина, да се питаме, дали да мислим някои 

неща е също толко ва добр е, както и др уги, било много по-незначителни, било много 

по-значими. Другият смисъл е, че е нелепо ние самите да мислим действително някои 

неща: което е изразено и по-друг начин: „не подобава да разсъждаваме за някои неща”. 

Та след като установява, че е по-добре да мислим нещо добро, нежели да мислим нещо 

по-малко добро, той заключава, че мисленото от първата субстанция е най-доброто и че 

когато мисли, тя не се променя, та сега да мисли едно, пък после друго. И го доказва по 

два начина. Първо, понеже мисли най-достойното, както беше казано, така че, ако се 

насочеше към друго умопостигаемо, първата субстанция би се променила към нещо по-

недостойно. Второ, понеже подобна промяна на умопостигаемите предмети е вече 

движение.141

 След което се връща отново към първия въпрос, а именно, дали неговата 

субстанция е и негово мислене; и доказва това по два начина. Първо, защото ако 

неговата субстанция не е неговото мислене, ами е като възможност спрямо последното,  

 А първото трябва да е неподвижно във всяко едно отношение. 

                                                
139 Ibidem, XII 9, 1074b20. 
140 Ibidem, XII 9, 1074b25. 
141 Ibidem, XII 9, 1074b28-30. 
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първоначалото най-вероятно би се затруднило твърде много да мисли постоянно.142 

Най-вероятно е, понеже при нас става тъкмо така. Но тъй като при нас това е възможно 

да става не поради природата на интелекта, ами поради по-низшите сили, от които се 

ползуваме, когато мислим, той не настоява, че така е по необходимост във всички 

неща. Ако обаче тази вероятност бъде приета за истинна, ще излезе, че за първата 

субстанция е затруднително да мисли непрекъснато и че тя, следователно, не е 

способна да мисли винаги; а това противоречи на предпоставката. Второ, защото ако 

субстанцията му не беше неговото мислене, би се оказало, че нещо друго е по-достойно 

от интелекта, именно мислената вещ, чрез причастността си към която интелектът 

мисли.143 Защото когато субстанцията на мислещото не е неговото мислене, то 

субстанцията на интелекта трябва да стане по-благородна и по-съвършена тогава, 

когато действително мисли нещо умопостигаемо, дори ако то е съвсем недостойно. Ала 

това, чрез което дадено нещо става действително, е по-благородно от него. Оказва се, 

значи, че най-недостойното умопостигаемо е по-достойно от интелекта, който не мисли 

по самата си същност. Това заключение трябва да бъде избегнато, именно че нещо 

мислено като различно от него самия е съвършенството на божествения интелект, 

понеже съвършенството на самото мислене е свързано с благородството на самото 

мислено: което се вижда от факта, че за нас, при които субстанцията на познаващия се 

различава от действителното познание, е по-достойно да не виждаме някои неща, 

нежели да ги виждаме. Така, ако в Бога интелектът му не беше собственото му мислене 

и ако то й мислеше нещо  друго; мисленето му не би било най-доброто, понеже не би 

било за най-доброто умопостигаемо.144

 Така, ако разгледаме внимателно приведеното изказване на Философа, става 

ясно, че той не е възнамерявал да откаже безусловно на Бога познанието за останалите 

неща, ами само да потвърди, че Бог не мисли различното от себе си, причастявайки се 

към него, та чрез него да стане мислещ, както става при всеки интелект, чиято 

субстанция не е неговото мислене. Той мисли всичко различно от себе си, мислейки 

самия себе си, доколкото битието му е всеобщият източник и начало на всяко битие, а 

мисленето му е, така да се каже, всеобщият корен на мисленето, обхващащ в себе си 

 Следователно остава той да мисли самия себе 

си, щом е най-благородното сред съществуващите неща. 

                                                
142 Ibidem, XII 9, 1074b28. 
143 Ibidem, XII 9, 1074b30. 
144 Cf. Thomas Aquinas, Contra Gent., I 45. 
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всяко умозрение.145 По-низшите обособени интелекти, които наричаме ангели, мислят 

самите себе си поотделно по същността си, а другите неща мислят, както настояват и 

платониците, по причастност към обособените умопостигаеми форми, наричани от 

споменатите философи „богове”146

 

, както беше отбелязано по-горе; а според 

Аристотеловата теза те мислят отчасти по същността си, отчасти по причастност към 

първото умопостигаемо, което е Бог и от което те получават, причастявайки се към 

него, както битието, така и мисленето си. 

Петнадесета глава. За това, че грижата на божественото 
провидение се разпростира върху всички неща  

 
 Но както, съгласно казаното по-горе, божественото познание по необходимост 

се разпростира до най-нищожните неща, така грижата на божественото провидение по 

необходимост включва всичко. Понеже във всички неща благото се оказва налично в 

някакъв ред, съгласно който нещата взаимно се подпомагат и се подреждат спрямо 

дадена цел.147

                                                
145 Idem, S. th., I q.14 a.6. 8. 

 Но както всяко битие произлиза от първото съществуващо, което е 

собственото си битие, така всяко благо непременно произлиза от първото такова, което 

е самата благост. Така че редът на отделните неща трябва да бъде изведен от първата и 

чиста истина: от която дадено нещо произлиза съобразно наличното в него самото, 

сиреч по умопостигаем начин. Понятието за провидение се състои в това, че нещо 

мислещо установява ред в нещата, подчинени на неговото провиждане. Следователно 

всички неща са по необходимост подвластни на божественото провидение. Освен това, 

първият неподвижен двигател, който е Бог, е начало на всички движения, също както 

първото съществуващо е начало на всяко битие. Ала сред подредените причини сами 

по себе си дадено нещо е причина в толкова по-голяма степен, колкото по-напред е в 

реда на причините, понеже то именно прави останалите да бъдат причини. Значи Бог е 

по-силна причина за всички движения, нежели отделните движещи причини. Но Бог е 

причина на дадено нещо именно като мислещ, тъй като неговата субстанция е неговото 

мислене, както се вижда от приведените по-горе думи на Аристотел. Всяко нещо обаче 

действува съобразно собствената си субстанция. Така че Бог задвижва всички неща 

146 Proclus, Elem., 117. 
147 Aristoteles, Met., XIII 10, 1075a11-23. 
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чрез интелекта си към собствените им цели. А това именно е провиждането. 

Следователно всички неща са подвластни на божественото провидение. 

 При това нещата във вселената са разположени така, както е най-добре за тях, 

тъй като всички те зависят от върховната благост. Но по-добре е те да бъдат подредени 

сами по себе си, нежели да се подреждат акцидентално: понеже редът на цялата вселена 

е не акцидентален, ами сам по себе си. А за установяването на такъв ред сам по себе си 

се иска намерението на първото в реда да достигне чак до последното. Защото ако 

първото възнамерява да задвижи второто и намерението му не се разпростира и по-

нататък, то ако второто задвижи третото, това ще е против намерението на първото 

движещо. Значи такъв ред ще е акцидентален. Следователно намерението на първото 

задвижващо и подреждащо, сиреч на Бога, трябва да достигне не само някои от 

съществуващите неща, ами и най-последните. Така че всички неща са подвластни на 

неговото провидение. Но онова, което съвпада в причината и следствието, е налице в 

причината по по-превъзходен начин, нежели в следствието; понеже в следствието то 

идва от причината. Значи всичко налично в по-низшите причини следва да се припише 

на първопричината на всички неща като присъщо й в най-превъзходна степен. А Богу 

трябва да бъде приписано някакво провидение; в противен случай всичко би ставало 

случайно. Следователно божественото провидение трябва да е напълно съвършено. 

При всички случаи в провидението трябва да бъдат забелязани две неща: 

разпоредбата и осъществяването на разпореденото, като в двата случая става дума за 

различен вид съвършенство. При разпоредбата провидението е толкова по-съвършено, 

колкото повече провиждащият е в състояние да съзре и подреди в ума си отделните 

неща: поради което и изкуствата се смятат за толкова по-съвършени, колкото повече 

всяко от тях е в състояние да съчетае отделните неща. При осъществяването пък 

провидението е очевидно толкова по-съвършено, колкото по-всеобхватно 

провиждащият действува чрез повече опосредяващи инструменти. Та божественото 

провидение разпорежда по умопостигаем начин всички отделни неща; и осъществява 

на дело разпореденото чрез повече и разнообразни причини: като сред тях духовните 

субстанции, които наричаме ангели, са непосредствено близките първопричини, 

осъществяващи всеобхватно божественото провидение. Следователно ангелите са 

всеобщите изпълнители на божественото провидение: поради което те не случайно са 

наречени ангели, сиреч вестители. Понеже на вестителите е дадено да осъществяват 

разпоредбите на господаря. 
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Шестнадесета глава. В която се отговаря на приведените по-горе 
възражения  

 
 След като видяхме всичко това, не е трудно да отговорим на приведените 

възражения. Наистина, твърдението в първия аргумент, че интелектът на Бога и 

ангелите не е в състояние да познае отделните неща, щом човешкият интелект не може 

да ги познае, не следва с необходимост. За да стане по-ясна разликата, трябва да 

съобразим, че редът в познанието е съразмерен на реда на самите вещи с оглед на 

тяхното битие. Защото съвършенството и истинността на познанието се състои в 

сходството с познаваните вещи. Редът на нещата обаче е такъв, че по-висшите са по-

общи и притежават благост: разбира се, не в смисъл, че придобиват битие и благо 

единствено като общи, доколкото общо се нарича онова, което се изказва за много 

неща, ами в смисъл, че всяко нещо, което открием в по-низшите, съществува в по-

висшите по по-превъзходен начин. Това проличава от действената сила в нещата. 

Понеже по-низшите съществуващи неща притежават сили, ограничени до определени 

резултати; а по-висшите притежават такива, които се разпростират по-общо до 

множество резултати; като при все това по-висшата сила въздействува повече върху 

частните резултати, нежели по-низшата: което е най-ясно видно при телата. Огънят 

сгрява по-низшите тела и семето на ето това живо същество или растение създава 

тъкмо този определен индивид от дадения вид, но не създава индивид от друг вид.148

 По този начин, колкото по висша е познавателната сила, толкова тя е по-обща: 

не в смисъл, че познава единствено общата природа: тъй като в такъв случай колкото е 

по-горестояща, толкова ще е по-несъвършена. Понеже познаването на дадено нещо 

само изобщо е несъвършено познаване и заема междинното положение между 

възможност и действителност. По-висшето познание се нарича по-общо, понеже се 

разпростира върху повече неща и ги познава по-добре. Ала в реда на познавателните 

сили най-низша е сетивната, която поради това е в състояние да познае отделните неща 

единствено чрез собствените им видове. И тъй като в материалните неща принцип на 

индивидуацията е материята, сетивната сила познава отделните неща чрез приетите в 

 

От което става видно, че силата в по-висшите съществуващи неща се нарича обща не 

защото не се разпростира върху частните разултати, ами понеже се разпростира върху 

повече такива, нежели по-низшата сила, и действува по-силно в тях.  

                                                
148 Aristoteles, De anima, II 4, 415a27; Thomas Aquinas, In De anima, II lect.7. 
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телесните органи индивидуални видове. Сред разумните познания пък най-низше е 

това на човешкия интелект: поради което умопостигаемите видове се приемат в 

човешкия интелект по мярата на най-слабото разумно познание, така щото чрез тях 

човешкият интелект е в състояние да познае вещите единствено съобразно общата им 

природа като род или вид: които са определени да бъдат представяни именно в тяхната 

общност и в някакъв смисъл ограничено, доколкото са абстрахирани от отделните 

представи; така че човек познава отделните неща чрез сетивата си, а общите същности 

– чрез интелекта. Само че по-висшите интелекти имат по-обща познавателна сила, 

поради което познават чрез умопостигаемите видове и двете, както общото, така и 

отделното. 

 Вторият аргумент също е лишен от основание. Защото когато се каже, че 

проумяното е съвършенството на мислещия, това е вярно с оглед на умопостигаемия 

вид, който е форма на интелекта като действително мислещ. Понеже съвършенството 

на човешкия интелект е не природата на камъка, която е в материята, ами 

умопостигаемият вид, абстрахиран от представите, чрез който интелектът мисли 

природата на камъка. И тъй като всяка производна форма идва от нещо действуващо, а 

действуващото е по-достойно от търпящото или изпитващото въздействие, то 

действуващото, от което интелектът получава умопостигаемия вид, трябва да е по-

съвършено от интелекта: както в човешкия интелект действеният интелект е очевидно 

по-благороден от възможния, който приема възведените в действителност от 

действения интелект умопостигаеми видове, докато самите познаваните естествени 

неща не са по-благородни от възможния интелект. А по-висшите ангелски интелекти 

получават умопостигаемите видове било от идеите според платониците149

                                                
149 Proclus, Elem., 117. 

, било о т 

първата субстанция, която е Бог, както излиза от схващанията на Аристотел и както 

наистина е. Умопостигаемият вид на божествения интелект пък, чрез който Бог познава 

всичко, не е нищо друго освен самата му субстанция, която е и неговото мислене, както 

по-горе доказахме, привеждайки думите на Философа. Поради което излиза, че няма 

нищо по-висше от божествения интелект, чрез което той да придобие съвършенство; 

ами от самия божествен интелект като по-висш умопостигаемите видове се предават 

към интелектите на ангелите; а до човешкия интелект те достигат от сетивните вещи 

чрез действието на действения интелект. 
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 Третият аргумент е лесен за оборване. Няма пречка нещо да е произволно и 

случайно, ако бъде отнесено към намерението на по-низшето действуващо, ала напълно 

редно с оглед намерението на по-висшето действие: както например, ако човек прати 

коварно някого някъде, където знае, че има разбойници или врагове, срещата с тях е 

случайна за пратения, понеже става противно на намерението му, ала не е случайна за 

пратилия го, който е знаел това отнапред. Така че няма пречка нещо да става 

произволно или случайно съгласно човешкото познание, но да е напълно редно от 

гледна точка на божественото провидение.  

 Решението на четвъртия аргумент може да дойде оттам, че необходимият ред в 

следването на даден резултат от определена причина е съобразно мярата на причината. 

Защото не всяка причина предизвиква следствието по един и същ начин; ами 

естествената причина – чрез природната форма, благодарение на която е действителна: 

поради което естествено действуващото поражда същото, каквото е и то самото. 

Разумната причина на свой ред поражда следствието съобразно мислената форма, която 

възнамерява да възведе в битие: поради което действуващото чрез интелект създава 

нещо такова, каквото мисли да създаде, стига само действената сила да не е ущърбна. 

Ала всяка сила, която поражда даден род, по необходимост трябва да създава и 

собствените различия на рода; както онзи, който начертава триъгълник, разбира се, 

трябва да го начертае като равнобедрен или изостенен.150

 Оттук става ясен и отговорът на петия аргумент. Наистина, както от Бога, чието 

битие е самó по себе си и във висша степен необходимо, произлизат случайни 

следствия поради направата на собствените им причини, така от него, който е висшето 

 Но необходимото и 

възможното са собствените различия на съществуващото. Затова Бог, който има силата 

собствено да създаде съществуващото, съобразно собственото си предзнание може да 

придаде на създадените от него вещи било необходимост, било случайност на 

съществуването им. Трябва, следователно, да признаем, че съществуващото извечно 

божествено провидение е причина за всички неща, които стават съобразно с него и 

които произлизат от него в непроменима подредба. Естествено, не всички неща 

произлизат като необходими, ами божественото провидение, което разпорежда да се 

случват такива неща, разпорежда и едни от тях да са необходими и им отрежда 

собствени действуващи по необходимост причини, а други да са случайни и им 

отрежда собствени случайни причини. 

                                                
150 Тук Тома използува гръцката дума за „равнобедрен”. 
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благо, произлизат следствия, които, доколкото са в себе си и от Бога, са добри, ала в тях 

се натъкваме и на недостатъци поради направата на вторичните причини и затова ги 

наричаме зли. Ала благо е и самото това, дето Бог позволява в нещата да има такива 

недостатъци: било защото това е подобаващо за реда на нещата, в който се състои 

благото на вселената, та резултатите да следват направата на причините; било защото 

от злото за едного произлиза доброто за другиго, както при природните вещи разрухата 

на едната е възникване на другата, а в сферата на нравствеността преследването от 

страна на тирана води до търпението на праведника; поради което и божественото 

провидение не е редно изцяло да възпрепятствува злото. 

 

Седемнадесета глава. За заблуждението на манихеите относно 
духовните субстанции 

 
 Но всички споменати заблуди са надхвърлени от заблужденията на манихеите, 

които грешат по всички от горните точки. На първо място те свеждат произхода на 

нещата не до едно, ами до две начала на сътворяването151: едното от които е създателят 

на доброто, а другото – създателят на злото. На второ място се заблуждават относно 

направата им.152 Според тях и двете начала са телесни: създателят на доброто за тях е 

някаква безкрайна телесна светлина, имаща способността да мисли; докато създателят 

на злото са някакви безкрайни телесни тъмнини. На трето място се заблуждават 

относно управлението на нещата, които поместват под властта не на едного, ами на 

противостоящи си господари.153

 Най-напред е напълно неразумно да се полага някакво първоначало за злото, 

противоположно на висшето благо. Защото всяко нещо може да бъде действено 

единствено доколкото е съществуващо в действителност, тъй като то прави другото 

такова, каквото самó е: а от друга страна дадено нещо бива правено да стане 

действително. Но „благо” наричаме онова, което следва собствената действителност и 

съвършенство; а „зло” назоваваме онова, което е лишено от дължимата действителност 

и съвършенство. Така например животът е благо за тялото: понеже тялото живее 

 Всички тези техни твърдения са явно погрешни, което 

се вижда, ако ги разгледаме едно по едно. 

                                                
151 Cf. Augustinus, De natura boni, 41; Confessiones, V 10, 20. 
152 Idem, De natura boni, 42. 
153 Ibidem. 
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съобразно душата, която е неговото съвършенство и неговата действителност; поради 

което и смъртта се назовава зло за тялото, тъй като го лишава от душата. А нищо не 

действува и не става, ако не е добро. Доколкото пък нещо е зло, дотолкова то не става и 

не действува съвършено; както за къщата казваме, че е станала зле, ако не е доведена до 

дължимото съвършенство; а домостроителя наричаме лош, ако не е достатъчно изкусен 

в съграждането на къщата. Така че злото именно като зло няма действено начало, нито 

може да бъде такова, ами е следствие от ущърбността на нещо действуващо. 

 На второ място не е възмо жно тяло да е интелект или да има р азумна 

способност. Защото интелектът не е нито тяло, нито действителност на тялото; в 

противен случай той не би познавал всичко, както доказва Философът в трета книга на 

„За душата”.154

 На трето място е очевидно, че благото има смисъла на цел: понеже благо 

наричаме онова, към което тежнее влечението. Но всяко управление е с оглед на реда 

към някаква цел, съобразно понятието за която се подреждат и водещите към целта 

средства. Значи всяко управление е съобразно понятието за благото. Не може, 

следователно, да има управление, власт или царство на злото като зло. Така че те 

напразно полагат две царства или власти, едно на доброто, друго на злото. Това 

заблуждение, както впрочем и предходните, очевидно произлиза от това, дето, 

разглеждайки частните причини, те се опитват да пренесат резултата върху всеобщата 

причина за нещата. Те забелязват, че противоположните частни следствия се дължат на 

противоположни частни причини, например огънят сгрява, а водата изстудява: поради 

което и вярват, че това възвеждане на противоположните следствия към 

противоположни причини не прекъсва чак до първоначалата на нещата. И тъй като 

всички противоположности явно се свеждат към доброто и злото, доколкото едната 

противоположност винаги е ущърбна, например черното и горчивото; а другата е 

съвършена, например сладкото и бялото: те смятат, че действените първоначала на 

всички неща са благото и злото. 

 Та ако те изповядват, че първоначалото има разумна способност – което 

смятат всички, които говорят за Бога –, невъзможно е първоначалото да е нещо 

телесно. 

 Само че те очевидно грешат при разглеждането природата на 

противоположностите. Защото те не са изцяло различни, ами в едно отношение 

съвпадат, а в друго се различават. Съвпадат по род, а се различават по видовите си 

                                                
154 Aristoteles, De anima, III 4, 429a18-25; Thomas Aquinas, In De anima, III lect.7. 
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отлики. Та както за противоположните неща има собствени противоположни причини, 

съобразно които те се отличават по вид, така трябва да има и една обща причина за 

техния р од, в който съвпадат. Но общата пр ичина е по-първа и по-висша от 

собствените причини; защото колкото по-горестояща е причината, толкова по-голяма е 

силата й и върху толкова повече неща се разпростира. Остава, следователно, 

противоположностите да не са действените първоначала на нещата, ами за всички неща 

да има една действена първопричина. 

 

Осемнадесета глава. За произхода на духовните субстанции според 
католическата вяра 

 
 След като показахме какво са мислели за обособените субстанции най-великите 

философи Платон и Аристотел по отношение на произхода, естествената направа, 

различаването и реда на управление на въпросните субстанции, както и по-какво са се 

отличавали от тях в заблудите си други мъже; остава да посочим какво твърди по 

отделните въпроси католическата религия. За това ще се ползуваме най-вече от 

свидетелствата на Дионисий, който е представил духовните субстанции по по-

превъзходен начин, нежели който и да е друг. Най-напред, по отношение произхода на 

духовните субстанции християнското предание учи твърдо, че всички те, както и 

останалите твари, са създадени от Бога. Това се потвърждава и от каноническия 

авторитет. Понеже в Псалома, 148:2, е речено: „Хвалете Го, всички Негови Ангели, 

хвалете Го, всички Негови воинства”; и след като се изброяват другите твари, се казва 

(пак там, 148:5): „защото Той каза – и се създадоха, заповяда – и се сътвориха”. А и 

Дионисий изтънко тълкува този произход в четвърта глава на „За небесната 

иерархия”155, като заявява: „На първо място трябва да обявим за истина, дето 

свърсъщностната божественост с всеобщата си благост е положила същността на 

съществуващите неща и ги е възвела към битие”; след което добавя, че „самите небесни 

субстанции са изначално и многообразно създадени по причастност към Бога”156; и в 

четвърта глава на „За божествените имена”157

                                                
155 Cael. hier., IV 1. 

 отбелязва, че „всички умопостигаеми и 

156 Ibidem, IV 2. 
157 Div. nom., IV 1.  
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разумни субстанции, сили и действия субсистират поради лъчите на божествената 

благост. Поради тях живеят и животът им е без недостатъци.”  

А това, дето всички духовни субстанции, а не само най-висшите, са създадени 

непосредствено от Бога, ясно изказва в пета глава на За божествените имена”158, 

заявявайки, че „пресветите и свръхизвисени сили, поместени в преддверието на 

свръхсубстанциалната Троица, от нея и в нея имат и битието, и богоформността си”; 

„тям са подчинени”, сиреч са по-низши от тях други, които имат по по-низш начин 

битието си от Бога; а сетне идват „крайните”, сиреч най-низшите, които го имат по най-

низш начин, що се отнася до ангелите, но по свръхсветовен, що се отнася до нас”. С 

което дава да се разбере, че всички чинове на духовните субстанции са установени по 

божествена разпоредба, а не че един от тях е причиняван от друг. Това е още по-ясно 

изразено в четвърта глава на „За небесната иерархия”159

По същия начин противоречи на християнското учение твърдението, че 

духовните субстанции имат благостта, битието, живота си и останалите си 

съвършенства от различни начала. Понеже в каноничното Писание едному Богу е 

приписано да е същност на благостта, поради което и у Матея, 19:17, е речено: „Никой 

не е благ, освен един Бог”; и да е самото битие, поради което в Изход, 3:14, на въпроса 

на Мойсей за Божието име, Господ отговаря: „Аз съм Съществуващият”; и също да е 

животът на живите, поради което във Второзаконие, 30:20, е казано: „Той е животът на 

живите”. Тази именно истина е съвършено ясно изказана от Дионисий в пета глава на 

„За божествените имена”

, където е казано, че „на 

всеобщата причина и стоящата по-горе от всичко благост е присъщо да призовава 

всички неща към приобщаване с нея самата, та всяко от съществуващите неща да 

определи себе си според собствената си съразмерност с нея”; понеже всяка вещ Бог е 

установил в чин, съответствуващ на нейната природа. 

160, където четем, че „светото учение не смята едно за благо, 

друго за съществуващо, пък трето за живот или мъдрост; и не говори за много причини 

или за различни създаващи божества, стоящи по-горе от подчинените тям именно 

твари”. С което отхвърля мнението на платониците, според които самата божествена 

същност е върховният Бог161, под който има друг бог, който е самото битие162

                                                
158 Ibidem, V 8. 

, и така 

нататък, както и споменахме по-горе. И добавя, че „от една” божественост „са всички 

159 Cael. hier., IV 1. 
160 Div. nom., V 2. 
161 Proclus, Elem., 8. 13. 
162 Ibidem, 138. 
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благи произхождения”, тъй като и битието, и животът, и всички подобни неща 

произлизат реално от върховната божественост. По-обстойно това е обяснено в 

единадесета глава на „За божествените имена”163, именно така: „Ние не твърдим, че 

някаква божествена или ангелска субстанция е само по себе си битието като причина за 

това, нещата да са точно такива. Защото единствено самото свръхсубстанциално 

битие”, именно това на върховния Бог, „е начало, субстанция и причина нещата да 

съществуват така, както съществуват.” То е действеното начало, образцовата форма и 

целевата причина. Сетне добавя: „Не смятаме, че живота поражда друга божественост, 

освен свръхбожественият живот, причината за всички живи твари и за самия живот”, 

придаващ именно формата на живите същества: „нито пък, казано обобщено, смятаме 

за причини първоначалата на съществуващите неща, творящите субстанции и лица, 

които онези люде обявяват за богове на съществуващото и от себе си създаващи нещата 

творци.”164

На християнското учение противоречи и схващането, според което духовните 

субстанции произлизат от върховната божественост така, щото да са извечни, както 

твърдят платониците и перипатетиците; докато според християнската вяра те са 

започнали да съществуват, а преди това не са били. Тъкмо поради това у Исая, 40:26, е 

речено: „Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил!”, 

сиреч всички висши същности; и за да не помисли някой, че става дума единствено за 

телесните такива, добавя: „Кой изчисля броя на воинството им?” Светото Писание 

обикновено нарича „небесно  воинство” небесната войска на духовните субстанции 

поради подредеността и силата им при изпълнение на божествената воля: поради което 

у Лука, 2:13, е речено, че „с Ангела се яви многобройно воинство небесно”. Оттук 

проличава, че не само телата, ами и духовните субстанции са възведени чрез 

сътворяването от небитие в битие, съгласно реченото в Посланието до римляните, 4:17: 

„Зове несъществуващото като съществуващо.” Поради което и Дионисий заявява в 

десета глава на „За божествените имена”

 За да изключи това допускане, Дионисий отбелязва, че тъкмо от 

същностната благост, която платониците смятат за върховния Бог, духовните 

субстанции и живеят, и мислят, а от нея получават и всяко свое друго съвършенство. И 

в отделни глави отговаря, че това, дето са дължат на божественото битие, това, дето са 

живи – на божествения живот, и така нататък. 

165

                                                
163 Div. nom., XI 6. 

, че „Светото Писание не назовава „вечни” 

164 Cf. Augustinus, De civitate Dei, IX 8 sqq.; X 31. 
165 Div. nom., X 3. 
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непременно безусловно неродените и наистина вечните същности; ами така нарича и 

неразрушимите, безсмъртните, непроменливите, съществуващи по един и същ начин 

неща, както например когато казва: „Отворете се, вечни порти”, или нещо подобно”, 

което е речено най-вече за духовните субстанции; а сетне добавя: „Следователно така 

наречените вечни същности не бива да бъдат смятани за съвечни Богу, който е преди 

века.” 

Но тъй като в първа глава на книгата Битие, където става дума за сътворяването 

на нещата, не се споменава как точно са били създадени духовните субстанции, за да не 

бъде предоставен на необразованите люде, на които се давал законът, повод за 

идолопоклонство, ако божественото слово въведе по-горе от телесните твари 

множество духовни субстанции, от каноничното Писание не може ясно да видим, кога 

всъщност са сътворени ангелите. Разбира се, те няма как да са сътворени след 

телесните създания, и основанието за това е ясно, тъй като по-съвършеното не подобава 

да е сътворено по-късно, а това изрично може да бъде прочетено и в Светото Писание. 

Наистина, у Иов, 38:7, е речено: „при общото ликуване на утринните звезди, когато 

всички Божии синове възклицаваха от радост”; под които се подразбират духовните 

субстанции. Доказателството предоставя Августин в единадесета книга на „За Божия 

град”166: „Ангелите вече са били налице, когато били създадени звездите; понеже те са 

създадени през четвъртия ден. Но нима ще речем, че са създадени пред третия ден? В 

никакъв случай. Защото добре се знае, какво е станало този ден: земята е била отделена 

от водите. Нима пък през втория? И това не е: понеже тогава била създадена небесната 

твърд.” И сетне добавя: „Та значи, щом ангелите са свързани с тези Божии деяния, те са 

онази светлина, която е наречена ден.” Така според схващането на Августин духовното 

творение е създадено едновременно с телата и е обозначено като „небе”, когато в 

книгата Битие, 1:17, е речено: „В начало Бог сътвори небето и земята.” А оформянето и 

усъвършенствуването му е показано чрез създаването на светлината, както многократно 

е отбелязано във втора книга на „Буквално тълкуване на книгата Битие”.167

 Но според някои, както свидетелствува Дамаскин във втора книга

 
168

                                                
166 De civitate Dei, XI 9. 

, „ангелите 

са родени преди всяко сътворяване”, именно на телесните твари: например Григорий 

Богослов заявява, че „най-напред е изнамерил ангелските и небесните сили, и това 

изнамиране било негово дело”. С това схващане самият Дамаскин се съгласява. Него 

167 De Gen. ad litt., II 8. 
168 De fide orth., II 3. 
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следва и Иероним, ученикът на споменатият Грогорий от Назианс; защото той настоява 

в коментара си върху посланието до Тит169

Ако пък някой попита, къде са били сътворени ангелите, този въпрос очевидно е 

лишен от смисъл, щом те са сътворени преди всяка телесна твар, а мястото е нещо 

телесно, стига само под място да не разбираме духовната светлина, с която Бог ги 

озарява. Затова Василий отбелязва във втора книга на „Шестоднев”

, че „не са се изпълнили още шест хиляди 

лета от нашето време; а колко предходни вечности, колко времена, колко начала на 

вековете трябва да си представим, в които ангелите, троновете,  господствата и другите 

чинове са служили Богу и са го възславяли ликуващо, когато не е имало следване и 

мяра на времената?” Никой от тях, смятам аз, не противоречи на спасителното учение: 

понеже прекомерно самонадеяно би било човек да твърди, че  такива църковни учители 

са се отклонявали от душеспасителното и благочестиво учение. При все това възгледът 

на Августин изглежда по-съзвучен със собственото му схващане, че нещата не са бъди 

създадени във времева последователност през седемте дни, споменати от Писанието: 

ами шестте дни съотнася с проумяването от страна на ангелите на шестте рода неща. 

Що се отнася до схващането на Григорий от Назианс, Иероним и Дамаскин, то е по-

съзвучно с възгледа им, според който вещите са създадени последователно през 

въпросните шест дни. Защото ако тварите не са създадени едновременно, твърде 

вероятно е духовните твари да предшествуват всички тела. 

170: „Ние смятаме, 

че ако е имало нещо преди сътворяването на този сетивен и разрушим свят, то без 

съмнение е било в светлината. Понеже нито ангелското достойнство, нито това на 

цялото имащо име или безименно небесно воинство, нито която и да е разумна сила 

или служещ дух може да обитава мрака; ами с право е облечен в светлина и веселие: и 

никой, струва ми се, не би рекъл противното.” Ако обаче ангелите са сътворени 

едновременно с телесните твари, въпросът може да е уместен, само че в същия смисъл, 

в който ангелите подобава да бъдат в място, за което ще стане дума по-нататък. В тази 

връзка и някои заявяват, че ангелите са сътворени в някакво сияйно горно небе, 

наречено „емпирей”, сиреч огън, не от горещината, ами от блясъка; за това тъкмо небе 

според тълкуването на Страбон171 и Беда172

                                                
169 In Tit., 1. 

 става дума в началото на книгата Битие, 

когато се казва, че „Бог сътвори небето и земята”; макар че подобно тълкуване не 

срещаме нито у Августин, нито у другите древни църковни учители. 

170 Hexaem., II 5. 
171 Древногръцки географ, историк и философ от първи век преди Христа. 
172 Беда Достопочтени. 
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Деветнадесета глава. За направата на духовните субстанции 

 
 Идва ред да видим, какво следва да се поддържа според католическото учение за 

направата на духовните субстанции. Някои са смятали ангелите за телесни или за 

съставени от материя и форма; така изглежда е мислел Ориген, който заявява в първа 

книга на „За началата”173

 Що се отнася до твърдението, че ангелите, ако и да не са телесни, са все пак 

съставени от форма и материя, аргументите за него бяха обсъдени по-гор е. А че 

ангелите са нетелесни, това се доказва от авторитета на каноничното Писание, което ги 

назовава духове. Наистина, в Псалома, 103:4, е речено: „Прави Свои ангели духовете”; 

и апостолът казва в Посланието до евреите, 1:14, имайки предвид ангелите: „Те всички 

са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение.” А 

Писанието обикновено обозначава като дух нещо нетелесно, съгласно реченото у 

Иоана, 4:24: „Бог е дух: и тия, които Му се покланят, трябва да се покланят с дух и с 

истина”; както и у Исая, 31:3: „Египтяни са човеци, а не Бог; и конете им са плът, а не 

дух.” Така съгласно Светото Писание излиза, че ангелите са нетелесни. Ако пък някой 

поиска да се вгледа по-внимателно в казаното в Светото Писание, от него ще разбере, 

че те са нематериални: понеже Светото Писание ги нарича някакви сили. Например в 

Псалома, 102:20 сл., е речено: „Благославяйте Господа, всички Ангели Негови”, и 

сетне: „Благославяйте Господа, всички Негови сили”; и у Лука, 21:26: „Силите небесни 

ще се разклатят”, което всички учители тълкуват като отнасящо се за ангелите. Ала 

това, което е материално, не е сила, ами има сила; също както не е същност, а има 

: „Единствено на Божията природа, сиреч на Отца, Сина и 

Светия Дух, е собствено присъщо да бъде мислена като съществуваща без материална 

субстанция и без телесна прибавка.” Тези, които смятали ангелите за телесни, биха 

могли да приведат и някои изказвания в Писанието, приписващи сякаш телесни 

характеристики на ангелите, когато ги обявяват за пребиваващи в място: например у 

Матея, 18:10: „Ангелите на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец”; и движещи 

се: например у Исая, 6:6: „Прилетя до мене един от серафимите”; и най-вече когато 

описват телесната им фигура, както на същото място за серафима е речено: „шест крила 

на единия и шест на другия”; а за Гавраил е речено у Даниила, 10:5 сл.: „Ето един мъж, 

облечен в ленени дрехи, и кръстът му бе препасан със злато от Уфаз; тялото му беше 

като топаз”, и така нататък. 

                                                
173 De principiis, I 1. 
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същност; понеже силата следва от същността. Човекът не е своята човековост, нито е 

своята сила. По същия начин стоят нещата и с всяко съставено от материя и форма 

нещо. Така че според смисъла на Писанието остава ангелите да са нематериални.      

 Както едното, така и другото потвърждават думите на Дионисий, който, имайки 

предвид именно ангелите, заявява в четвърта глава на „За божествените имена”174, че 

„разумните субстанции са лишени от всякаква развала, смърт, материя и възникване, 

поради което ги смятаме за нетелесни и нематериални”. В първа глава на „За небесната 

иерархия”175 пък отбелязва, че божествената разпоредба „е представила разнообразните 

нематериални ангелски иерархии чрез материални фигури”; а във втора глава на 

същото съчинение176 се пита защо светите учители, достигайки до телесната 

оформеност на нетелесните същности, сиреч на ангелите, не ги изобразяват чрез най-

прекрасните фигури, ами описват нематериалните субстанции и богообразните прости 

същности чрез телесни фигури. От всичко това проличава, че според схващането на 

Дионисий ангелите са нематериални и прости субстанции. Същото проличава и от това, 

дето ги назовава небесни интелекти или божествени умове. А интелектът и умът са 

нещо нетелено и нематериално, както доказва Философът в трета книга на „За 

душата”.177 В коментара върху книгата Битие178 Августин заявява на свой ред, че „през 

първия ден, когато била сътворена светлината, светлина била наречена направата на 

духовното и разумно творение, като под тази природа се мислят всички свети ангели и 

сили”. Дамаскин179

 Що се отнася до телесните фигури или форми, които понякога Писанието 

приписва на ангелите, те трябва да бъдат мислени само по уподобление: понеже, както 

казва Дионисий в първа глава на „За небесната иерархия”

 също настоява, че „ангелът е разумна и нетелесна субстанция”. 

Известно съмнение поражда обаче следващото му изказване, а именно, че „нетелесен и 

нематериален той е наречен спрямо нас: понеже в сравнение с Бога всичко е плътно и 

материално”. Това е казано, за да не би някой да си помисли, че поради нетелесността и 

нематериалността си ангелът се равнява на божествената простота. 

180

                                                
174 Div. nom., IV 1.  

, „умът ни не е в състояние 

да се въздигне до това нематериално уподобяване и  съзерцание на небесните иерархии, 

ако сам не се ползува от материално ръководство”; също както и на самия Бог в 

175 Cael. hier, I 3. 
176 Ibidem, II passim. 
177 Aristoteles, De anima, III 4, 429a10-b5; Thomas Aquinas, In De anima, III lect.7. 
178 De Gen. ad litt., II 8. 
179 De fide ort., II 3. 
180 Cael. hier., I 3. 
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Писанието са приписвани по уподобление много телесни свойства; поради което в 

петнадесета глава на същото съчинение181 Дионисий обяснява какво точно обозначават 

в ангелите всичките тези телесни фигури. Той твърди, че на ангелите се приписват по 

уподобление не само въпросните телесни форми, ами и други, свързани с 

въздействието върху сетивното влечение, та по този начин да ни накара до проумеем, 

че ангелите не са тела, ала не са и свързани с телата духове, придобиващи 

съвършенството си чрез сетивата, поради което и в тях да се осъществяват действия на 

сетивната душа. Наистина, той отбелязва във втора глава на „За небесната иерархия”182, 

че „гневът в неразумните твари се поражда от някакво претърпяно въздействие”, докато 

в ангелите „гневливото начало проявява мъжествената им разумност”. По същия начин, 

казва той, въжделението в тях означава божествената любов. В съгласие с това 

Августин заявява в девета книга на „За Божия град”183

 Това пък, дето за ангелите се казва, че са на небето или на други някакви 

телесни места, не бива да се разбира в смисъл, че те са там по телесен начин, сиреч 

допирайки се до нещо количествено измеримо, ами те са там по начин духовен, чрез 

някакъв допир по сила. Собственото място на ангелите, прочее, е духовно, поради 

което Дионисий отбелязва в пета глава на „За божествените имена”

, че „светите ангели наказват без 

гняв онези, които са длъжни да накажат съгласно вечния закон Божи; подпомагат 

нещастниците, без да съчувствуват на нещастието им; когато обичните им изпаднат в 

беда, без страх се притичват на помощ; и все пак всички тези названия на страсти 

отнасяме към тях единствено поради обичайната човешка словоупотреба, поради 

сходството в действията, а не поради слабостта на преживяванията”. 

184, че върховните 

духовни субстанции са „поместени в преддверието на Троицата”; а в „Шестоднев”185 

Василий заявява, че те са „в светлината и духовната радост”. На свой ред Григорий от 

Ниса твърди в книгата за човека186

                                                
181 Ibidem, XV passim. 

, че „умопостигаемите същности са в умопостигаеми 

места, било в самите себе си, било в по-горестоящите умопостигаеми същности. Така 

че, когато говорим за нещо разумно, поместено в тяло, то е в него не като в тяло, ами 

като съотнесено и присъствуващо в него, както казваме, че Бог е в нас”; и малко по-

нататък добавя: „та тъй като умопостигаемото е съотнесено с дадено място или вещ и 

все едно е в това място, ние казваме, че то е в него, само че преносно, доколкото 

182 Ibidem, II 4. 
183 De civitate Dei, IX 5. 
184 Div. nom., V 8. 
185 Hexaem., II 5. 
186 Cf. Nemesius, De natura hominis, 3. 
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действието му се осъществява във въпросното място, така че подставяме „място” 

вместо „съотнесеност”. Понеже когато трябва да кажем: „то действува там”, ние 

заявяваме: „то е там”. Следвайки го, Дамаскин187 твърди, че ангелът действува там, 

където е. И Августин заявява в осма книга на коментара върху Битие188

 От всичко това става ясно, че ангелите са в място не по телесен, ами по някакъв 

духовен начин. И тъй като на всяко нещо подобава да се движи в мястото по начина, по 

който е в него, то ангелите не се движат в мястото по телесен начин, ами движението 

им, описвано в Писанието като отнесено към телесно място, следва да се схваща като 

последователното докосване на силата им до различни места; или пък тр ябва да го 

схващаме в някакво мистично значение, както например се изразява в четвърта глава на 

„За божествените имена”

, че „творящият 

дух задвижва сътворения дух по време, но не и по място; а тялото задвижва по време и 

място.” 

189

 

 Дионисий, а именно, че „”божествените умове се въртят в 

кръг, когато са удържани в единство от просветленията на прекрасното и доброто; в 

права линия се движат, когато изхождат към подвластните на провидението неща; а 

косо, когато провиждайки по-низшето от тях, остават свързани” с Бога. Оттук 

проличава какво точно е схващането на светите учители относно направата на 

духовните субстанции, сиреч на ангелите, които според тях са нетелесни и 

нематериални. 

Двадесета глава. За различеността на ангелските духове 

 
 След горното идва ред да се спрем на онова, което светото учение поддържа 

относно различеността на духовете; като тук на първо място попада въпросът за 

разликата между доброто и злото. Наистина, мнозина приемат, че има както добри, така 

и зли духове: което се потвърждава и от авторитета на Светото Писание. Защото в 

Посланието до евреите, 1:14, за добрите духове е казано: „Те всички са духове 

служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение.” За злите пък 

става дума у Матея, 12:43: „Когато нечистият дух излезе от човека, минава през 

безводни места, търсейки покой, и не намира”; а сетне е добавено: „Тогава отива и 

                                                
187 De fide orth., II 3. 
188 De Gen. ad litt., VIII 20. 
189 Div. nom., IV 8. 
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довежда други седем духа, по-зли от себе си.” И все пак, както разказва Августин в 

девета книга на „За Божия град”190, едни смятали и добрите, и злите духове за богове и 

наричали „демони” еднакво добрите и злите; други обаче твърдели, че богове са по-

скоро единствено добрите, които наричаме „ангели”, а названието „демони” според 

общата словоупотреба е само за нещо лошо: което твърдение, казва той, е разумно.191

 Ала не всички виждат причината за злината на демоните по един и същ начин. 

Едни ги смятат за естествено зли, понеже са създадени от зло начало, така че зла е и 

природата им: което е свързано със заблуждението на манихеите, както става ясно от 

казаното. Това именно заблуждение отхвърля решително Дионисий, заявявайки в 

четвърта глава на „За божествените имена”

 

Понеже гръцката дума „демони” идва от „знание”, а знанието без благодат, съгласно 

думите на апостола, възгордява. 

192

                                                
190 De civitate Dei, IX 1 sqq. 

: „Демоните обаче не са зли по природа.” 

Това той доказва най-напред с това, че ако бяха естествено зли, би трябвало да се каже 

едновременно и че те не са създадени от доброто начало, и че не се числят към 

съществуващите неща, тъй като злото не е нещо съществуващо: а ако имаше някаква 

зла природа, тя не би била причинена от добро начало. На второ място, ако бяха 

естествено зли, те биха били такива или за себе си, или за другите: ако за себе си, биха 

се себеразрушили (което е невъзможно), доколкото злото има смисъла на нещо 

разрушително. Ако пък са зли за другите, би трябвало да се разрушат тези, спрямо 

които са зли. Само че това, което е естествено ето такова, е ето такова за всички и във 

всяко едно отношение. Значи всички неща би трябвало изцяло да се разрушат; което е 

невъзможно, било защото има неразрушими неща, които няма как да бъдат разрушени, 

било защото и онези, които се разрушават, не се разрушават изцяло. Следователно 

самата природа на демоните не е зла. На трето място, ако бяха естествено зли, не биха 

били създадени от Бога, тъй като „благото създава блага и ги прави да субсистират”; а 

това е невъзможно съгласно приведеното по-горе доказателство, че Бог трябва да е 

началото на всички неща. На четвърто място, „ако демоните постъпват винаги по един 

и същ начин, те не са зли: защото самотъждествеността е присъща на благото. А ако не 

са винаги зли, не са зли по природа.” На пето място, „те не са напълно лишени от 

благост, доколкото са, живеят и мислят”, а също желаят някакво благо. 

191 Ibidem, X 20. 
192 Div. nom., IV 23. 
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 Според други демоните са естествено зли не защото природата им е зла, ами 

понеже имат естествена склонност към злото, както отбелязва в писмото си до Анебонт 

цитираният от Августин в десета книга на „За Божия град”193

 Трябва да знаем обаче, че платониците, както беше казано по-горе, смятат 

демоните за някакви телесни живи същества, имащи интелект; така че, доколкото имат 

телесна и сетивна природа, те също като людете са подложени на различни душевни 

страсти, които ги скланят към злото. Затова Апулей, опитвайки се да даде определение 

на демоните, ги нарича в книгата си „За бога на Сократ”

 Порфирий: „Някои са на 

мнение, че има род духове, на които е присъщо да прислужват и които са по природа 

лъжливи във всяка форма и по всеки начин, престорвайки се на богове, демони и души 

на мъртвите.” Това мнение няма как да е истинно, ако приемем, че демоните са 

нетелесни и представляват някакви обособени интелекти. Понеже щом всяка природа е 

добра, невъзможно е някоя природа да има склонност към злото, освен във вида му на 

частно благо. Наистина, нищо не пречи нещо, което е естествено добро за дадена 

природа, да бъде наречено зло, доколкото противоречи на съвършенството на по-

благородна природа, както яростта е добра за кучето, ала е зла за дарения с разум 

човек. Възможно е обаче в човека съобразно сетивната и телесната му природа, по 

която съвпада с животните, да има някаква склонност към яростта, която е зло за 

човека. Ала това не може да се каже за разумната природа, тъй като интелектът е 

насочен към общото благо. Поради което в демоните няма как да бъде открита 

естествена склонност към злото, ако те са чисто разумни същества без примес на 

телесна природа. 

194

 В определено отношение някои учители на Църквата се придържат към това 

схващане. Така Августин виждаме да твърди в трета книга на „Буквално тълкуване на 

книгата Битие”

 „живи същества по род, 

страдателни по душа, разумни по ум, въздушни по тяло, вечни по време” и сам 

отбелязва, че умът на демоните е подвластен на страстите на плътските желания, 

страховете, гнева и други подобни. Така демоните и по място се различават от 

боговете, които наричаме ангели, доколкото на демоните биват отдадени въздушните 

области, а на ангелите или боговете – ефирните. 

195

                                                
193 De civitate Dei, X 11. 

 или поне да предполага, че „демоните са въздушни живи същества, 

понеже имат природата на въздушните тела и поради това не се разпадат и не умират, 

194 Cf. ibidem, IX 8.  
195 De Gen. ad litt., III 10. 
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доколкото в тях преобладава годният да въздействува, нежели да претърпява 

въздействие елемент”, именно въздухът. Същото той заявява и на много други места. 

Дионисий на свой ред също приписва на демоните неща, свързани със сетивната душа: 

понеже в четвърта глава на „За божествените имена”196 той твърди, че „в демоните има 

зло, неразумна ярост, глупаво въжделение и безсрамни представи”. А очевидно е, че 

представата, въжделението и гневът или яростта се отнасят не към интелекта, ами към 

част на сетивната душа. Що се отнася до мястото, някои са съгласни с онези и смятат, 

че демоните не са били небесни или наднебесни ангели, както съобщава Августин в 

трета книга от същото съчинение.197 Само че и Дамаскин настоява във втора книга198

 Тук обаче се натъкваме на нещо, за което си струва да се замислим. След като на 

всеки вид е придадена съответствуваща на формата му материя, не изглежда възможно 

в целия даден вид да е налице естествена склонност към злото съобразно понятието за 

собствената му форма; както не всички люде са естествено склонни към неумереност 

във въждзелението или гнева. Така че не е възможно всички демони да са естествено 

склонни към измамата и към останалите злини, при все че всички те са от един и същ 

вид. Още по-малко това е възможно, ако отделните демони принадлежат на отделни 

видове; макар че, ако са телесни, очевидно нищо не пречи много от тях да се включват 

в един вид: тъй като съобразно различеността на материята би могло да се получи и 

различеност между индивидите от един вид. Следователно трябва да кажем, че не 

всички те и не винаги са били зли, ами някои от тях са наченали да бъдат такива по 

собствено произволение, следвайки склонността си към някакви страсти. Ето защо 

Дионисий

, 

щото демоните „били от онези ангелски сили, които поддържали земния порядък”. А и 

апостолът назовава в Посланието до ефесяните, 2:2, дявола „княз на въздушната власт”. 

199

И Августин пак на същото място пояснява, че „преди престъплението си 

престъпниците били ангели”, обитаващи горната част на въздуха, близо до небето 

 заявява, че „отвръщането” от Бога „е зло за самите демони и отричане от 

подобаващото тям”, понеже те се себевъздигнали в гордостта си; а сетне добавя и неща, 

свързани с наказанието, като „непостигане” на крайната цел, „несъвършенство” поради 

липса на дължимото съвършенство, „безсилие” да се домогнат до естествено 

пожеланото, „неспособност” да съхранят в себе си естествения порядък, отклоняващ ги 

от злото.  

                                                
196 Div. nom., IV 23. 
197 De Gen. ad litt., III 10. 
198 De fide orth., II 4. 
199 Div. nom., IV 23. 
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„заедно с княза си, сега дявол, а тогава архангел”, показвайки по този начин, че те са 

станали зли именно чрез престъплението си. На свой ред Дамаскин споменава във 

втора книга200, че дяволът „не е бил по пр ирода зъл, ами е бил добър  и в благото е 

роден, а се е обърнал чрез своя свободен избор”. Това потвърждават освен това, 

опирайки се на авторитета на Светото Писание, Ориген в първа книга на „За 

началата”201 и Августин в единадесета книга на „За Божия град”202

На това схващане изглежда да е съзвучно мнението на платониците, според 

които едни демони са добри, а други са зли, все едно че по собствено произволение са 

станали такива.

, като привеждат 

казаното у Исая, 14:12, за дявола, уподобен на вавилонския цар: „Как падна ти от 

небето, Луцифере, сине на зората?” И у Иезекиила, 28:12 сл., нему е речено в лицето на 

тирския цар: „Ти си печат на съвършенство, пълнота на мъдрост и венец на красота. Ти 

беше в Божията градина”; а сетне е добавено: „Ти бе съвършен в пътищата си от деня, 

когато бе сътворен, докле не се намери в тебе беззаконие.” Пак там Августин разяснява 

реченото у Иоана, 8:44: „Той си бе открай човекоубиец и не устоя в истината”, както и 

в каноничното Първо послание на Иоана, 3:8, че „открай време дяволът съгрешава”, 

отнасяйки израза „открай време” към момента, когато е наченал да съгрешава или към 

началото на човешкото положение, когато духовно погубил човека, въвеждайки го в 

заблуждение. 

203 Eто защо Плотин, отивайки още по-нататък, заявявал, че човешките 

души са демони и че от човеците по заслуга едни стават лари, ако са добри, други, 

които са лоши, стават лемури или ларви; а мани, ако не е сигурно дали имат добра или 

лоша заслуга, както представя нещата Августин в девета книга на „За Божия град”.204 

Което в този си смисъл се съгласува със споменатото схващане на светците, че 

демоните са добри или зли поради заслугите си; при все че за нас не е обичайно да 

назоваваме добрите духове демони, ами ги назоваваме ангели. Когато обаче обявява 

душите на мъртвите люде за демони, Плотин се заблуждава. Затова Златоуст, 

тълкувайки разказа у Матея, 8:28, че двама бесуващи излезли от гробниците, заявява205

                                                
200 De fide orth., II 4. 

: 

„Излизайки от гробниците, те искали да наложат опасното учение, че душите на 

мъртвите са демони. Затова и мнозина гадатели убивали деца, за да си присвоят душите 

им. Ето защо и бесуващите крещят: „Аз съм душата на тогова.” Ала крещи не душата 

201 De principiis, I 5. 
202 De civitate Dei, XI 15. 
203 Ibidem, IX 1 sq. 
204 Ibidem, IX 11. 
205 In Mt., 28. 
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на мъртвия, ами демонът се престорва на нея, та да подлъже слушателите: понеже ако 

душата на мъртвия беше способна да влезе в чуждото тяло, още повече тя би била 

способна да влезе в своето. Лишено от смисъл е претърпяващата някакви тегоби душа 

да съдействува на причиняващия въпросните тегоби; лишено от смисъл е и отделената 

от тялото душа да продължава да се скита тук. Защото душите на праведните са в 

Божиите ръце; а тези на грешниците тутакси отпадат от тях, както се вижда от притчата 

за Лазар и богатия.” Не бива обаче да мислим, че по този въпрос Плотин се отклонява 

от мнението на платониците за демоните като въздушни тела, настоявайки, че след 

смъртта човешките души стават демони; понеже според платониците човешките души 

имат освен разрушимите си тела още и ефирни такова, с които, понеже са 

неразрушими, те остават завинаги съединени дори след разпадането на сетивните им 

тела. Ето защо Прокъл казва в „Първооснови на теологията”206

Според възгледа на други светци обаче демоните, които наричаме зли ангели, са 

не само от низшия ангелски чин, ами и от по-висшите чинове, за които показахме, че са 

нетелесни и нематериални, така щото сред тях един е най-висш от всички. Затова 

Григорий, тълкувайки в една своя хомилия

, че „всяка причастима 

душа се ползува от едно първо тяло, постоянно и имащо непородима и неунищожима 

ипостаса”. Така че според тези философи отделените от телата души не престават да 

бъдат въздушни живи същества. 

207 реченото у Иезекиила, 28:13: „твоите 

дрехи бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни”, твърди, че князът на злите ангели 

е бил по сияен от останалите. И в това очевидно се съгласява с онези, които смятат 

едни богове за добри, а други за зли, като под „богове” се имат предвид ангелите. 

Поради което у Иов, 4:18, е речено: „Ето, Той и на слугите Си не доверява и у Ангелите 

Си съглежда недостатъци.” Само че това поражда множество затруднения. Понеже в 

нетелесната и разумна субстанция очевидно няма никакво друго влечение, освен 

разумно, което е безусловно към доброто, както се вижда от думите на Философа в 

дванадесета книга на „Метафизика”.208

                                                
206 Elem., 196. 

 Но никой не е станал зъл вследствие на това, че 

интелектът му се стреми към безусловно доброто, ами става такъв, когато се стреми 

към доброто само в някакво отношение, което схваща като безусловно добро. 

Следователно не изглежда възможно дадена нетелесна и разумна субстанция по 

собствено влечение да става зла. 

207 Gregorius Magnus papa, Moral. in Job, XXXII 23.  
208 Aristoteles, Met., XII 7, 1072b18-19; XII 9, 1074b23-24. 
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Освен това, влечение може да има единствено към благото или привидното 

благо; понеже благото е онова, което всички желаят. Ала човек не става зъл с това, че 

пожелава истинното благо. Значи онзи, който по собствено влечение става зъл, трябва 

да пожелава привидното благо като истинско. А това не може да стане, ако не се лъже в 

преценката си: което очевидно не може да се случи в нетелесната разумна субстанция, 

която, както изглежда, не е способна да се заблуждава във възприятието си. Защото и в 

нас, когато проумяваме нещо, не може да има заблуда. Поради което Августин209

Сетне, субстанцията, която е по природа разумна, бидейки обособена от тялото, 

непременно трябва да е изцяло безвременна. Защото природата на всяка вещ проличава 

от действието й: а смисълът на действието се определя от обекта. Но умопостигаемото 

като такова нито е тук, нито е сега, ами е отвлечено както от измеренията на мястото, 

така и от последователността на времената. Така самото разумно действие, разгледано 

самó по себе си, трябва  да е отвлечено от всяко телесно измерение, както и да 

надхвърля всяка времева последователност. И ако към някое разумно действие се 

присъединява непрекъснатото пространство или времето, това е само акцидентално, 

както се случва при нас, доколкото нашият интелект абстрахира от представите 

умопостигаемите видове, които съзира и в тях. Което не може да става в нетелесната и 

разумна субстанция. Излиза, следователно, че действието на такава субстанция, а значи 

и самата субстанция е изцяло извън всяка времева последователност. Затова и 

Прокъл

 

отбелязва, че „когато някой се заблуждава, той не проумява онова, в което се 

заблуждава”. Ето защо никой не може да се излъже относно постигаме собствено с 

интелекта си, например относно първите начала. Следователно очевидно е невъзможно 

някоя нетелесна и разумна субстанция да стане зла по собствено влечение. 

210 отбелязва, че „че всеки интелект има вечна субстанция, сила и действие”; а в 

„Книгата за причините”211

По-нататък, доколкото Бог е самата същност на благостта, както твърди 

Дионисий в първа глава на „За божествените имена”

 е казано, че „чистата духовна същност се равнява по 

вечността”. Така че присъщото на въпросните нетелесни и разумни субстанции им е 

присъщо винаги и без последователност. И значи не или винаги са били зли, ала това 

противоречи на предпоставеното, или никога не биха могли да станат такива. 

212

                                                
209 83 quaest., qu.32. 

, нещата са по толкова по-

съвършен начин укрепени в причастността си към благостта, колкото са по-близки до 

210 Elem., 169. 
211 Liber de causis, 2. 
212 Div. nom., I 5. 
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Бога. Очевидно е обаче, че разумните нетелесни субстанции са по-горе от всички тела. 

Та ако висшите тела, сиреч небесните, не са способни да приемат в себе си никакво 

безредие или зло, още по-малко биха били способни да го сторят наднебесните 

субстанции. Ето защо и Дионисий заявява в четвърта глава на „За небесната 

иерархия”213

 

, че „светите украшения на небесните субстанции са създадени по 

причастност към божественото предание по-горе от само съществуващите, неразумно 

живеещите и разумните според нашата мяра твари, и те по-пълноценно общуват с Бога, 

оставайки вечно устремени нагоре и, доколкото им е позволено, въздигайки се усърдно 

с божествената си и неотклонна любов”. Следователно се оказва, че редът на нещата е 

такъв, щото по-низшите тела могат да са подвластни на безредието и злото, не обаче и 

небесните тела; и също интелектите, съединени с по-низшите тела, могат да са 

подвластни на злото, не обаче и наднебесните субстанции. Оттук изглежда изхождат 

онези, които смятат, че демоните, наричани от нас зли ангели, са от по-низшия чин и са 

телесни. 

 Превод от латински: Цочо Бояджиев 

                                                
213 Cael. hier., IV 2. 
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