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Тома от Аквино 

ЗА ЕДИНСТВОТО НА ИНТЕЛЕКТА, ПРОТИВ АВЕРОИСТИТЕ 

 

Пролог 

 

Както всички люде по природа жадуват да познаят истината1, така в тях е налице 

и естественото желание да избегнат заблужденията и, ако това им се удаде, да ги 

опровергаят. Сред останалите заблуди най-нелепа изглежда да е тази относно 

интелекта, който ни е естествено даден тъкмо за да избягваме заблужденията и да 

познаем истината. От много време вече сред мнозина се разпространява заблудата, 

тръгваща от твърденията на Авероес2, който упорито настоява, че интелектът, наричан 

от Аристотел „възможен”, а от него самия не съвсем удачно3 „материален”, е някаква 

субстанция, обособена по битието си от тялото, която по никой начин не се съединява с 

последното като негова форма4; и че освен това този възможен интелект е един за 

всички човеци.5 Срещу това и преди сме писали много6

Сега няма смисъл просто да покажем, че споменатото схващане е погрешно, 

понеже противоречи на истината на християнската вяра. Това е очевидно за всеки, 

който му хвърли макар един бегъл поглед. Защото ако отнемем от различеността между 

людете интелекта, който единствен от частите на душата се явява неразрушим и 

безсмъртен, ще излезе, че след смъртта от човешките души ще остане само едната 

субстанция на интелекта; и така ще отпадне въздаването на награди и наказания, както 

и разликата между тях. Намерението ни е да покажем, че споменатото схващане 

противоречи на философските принципи

; но тъй като безсрамието на 

заблуждаващите се не престава да се противи на истината, намерението ни е отново да 

се обърнем срещу въпросното заблуждение с аргументи, с които да го опровергаем по 

очевиден начин. 

7

                                                
1 Aristoteles, Met., I 1, 980a22. 

 в не по-малка степен, отколкото на 

свидетелствата на вярата. И тъй като казаното от латиняните по този въпрос не е по 

2 Averroes, In De anima III, comm.4 et 5. 
3 Cf. Thomas Aquinas, Quaest. de anima, a.6 ad 11.  
4 Averroes, loc. cit. 
5 Ibidеm. 
6 Cf. Sent., II d.17 q.2 a.1; Contra Gent., II 59-70; De spirit. creaturis, a.2 et 9; Quaest. de anima, a.2 et 3. 
7 Cf. De spirit. creaturis, a.9. 
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вкуса на някои люде, които твърдят, че следват думите на самите перипатетици, чиито 

книги по темата, прочее, никога не са виждали, ами познават единствено писанията на 

Аристотел, основателя на перипатетическата школа; най-напред ще покажем, че 

въпросното схващане се опровергава напълно от собствените му думи и възгледи. 

 

 

Първа глава. За възгледа на Аристотел относно единството на 
възможния интелект 

 

И така, нека вземем първата дефиниция за душата, дадена от Аристотел във 

втора книга на „За душата”, според която „душата е първата действителност на 

надареното с органи физическо тяло”.8 И за да не рече някой, че въпросната дефиниция 

не е приложима към всяка душа, доколкото я е изказал с условието, че „стига за всяка 

душа да е възможно да се изкаже нещо общовалидно”, което някои9 разбират в смисъл, 

че това не е възможно, трябва да обърнем внимание и на следващото му изказване. Там 

той заявява: „Тук казахме какво е изобщо всяка душа; тя именно е субстанция по 

самото си понятие; сиреч тя е каквината (quod quid erat esse)10 на това тяло”11

И за да не се каже, че от тази всеобщност се изключва разумната част, това се 

избягва чрез следните негови думи: „Очевидно е, че душата не е отделима от тялото и 

че такива са частите й, стига тя да може да се разделя естествено на части; понеже 

някои душевни части са действителност на телесните. Само че нищо не пречи някои от 

тях да са отделими от тялото, доколкото не са действителност на никое тяло.”

, сиреч е 

субстанциалната форма на надареното с органи физическо тяло.  

12

                                                
8 De anima, II 1, 412b5; II 4, 414a12-14. 

 А това 

може да бъде отнесено единствено към разумната част, сиреч към интелекта и волята. С 

което ясно се показва, че едни части на душата, дефинирана по-горе от Аристотел 

изобщо като действителност на тялото, са действителност на някои телесни части, 

други обаче не са действителност на никое тяло. Защото едно е душата да е 

действителност на тялото, а съвсем друго такава да е някоя нейна част, както ще бъде 

показано по-нататък. Затова и в същата тази глава той показва, че душата е 

действителност на тялото, доколкото някои нейни части са действителност на тялото, 

9 Averroes, In De anima III, comm.5. 
10 Аристотеловият термин е to ti ên einai. 
11 De anima, II 1, 412b8-12.  
12 Ibidem, II 1, 413a4-7. 
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като заявява, че „казаното” относно цялото „трябва да бъде разгледано по отношение 

на частите”.13

От следващите думи става ясно, че в общата дефиниция се включва и 

интелектът. Макар това, дето отделената душа не е жива в действителност, да е 

достатъчно доказателство, че душата е действителността на тялото, някой би могъл да 

нарече действително дадено нещо при наличие не на форма, ами на двигател, както 

способното да гори действително гори при наличието на огън и подвижното 

действително се движи при наличието на задвижващо; а това да породи в него 

съмнението, доколко тялото живее действително при наличието на душа по същия 

начин, по който подвижното се движи действително при наличието на двигател или 

както материята е в действителност при наличието на форма; още повече, че според 

Платон душата се съединява с тялото не като форма, ами по-скоро като двигател и 

управник, както проличава от казаното от Плотин

  

14 и Григорий от Ниса15 (на които се 

позовавам тъкмо защото не са латиняни, ами са гърци). Сам Философът подхранва това 

съмнение с добавката към предходното: „още повече, че не е много ясно, дали душата е 

действителността на тялото така, както кормчията – на кораба”.16 И тъй като 

въпросното съмнение оставало и след казаното преди, заключава, че прибягва до 

образното определяне и описание на душата, понеже все още не е посочил 

окончателната истина.17

За да преодолее съмнението, по-нататък той се захваща да покаже онова, което 

само по себе си и съгласно разума е по-сигурното чрез нещо, което само по себе си е 

по-несигурно, ала е по-сигурно от наша гледна точка, именно чрез производните на 

душата, каквито са нейните действия. Затова веднага различава деянията на душата, 

отбелязвайки, че одушевеното се отличава от неодушевеното, понеже е живо, и че с 

живота са свързани много неща, именно интелектът, сетивата, движението и 

пребиваването на място, както и движението при хранене и растеж, така че всяко 

съществуващо, на което е вътрешно присъщо нещо такова, се нарича живо. И като 

показва как се отнасят те помежду си, сиреч как едно от тях може да е без другото, 

заключава, че душата е началото на всички тях, че тя обхваща като свои части 

  

                                                
13 Ibidem, II 1, 412b17. 
14 Cf. Macrobius, In Somnum Scipionis, II 12. 
15 Cf. Nemesius, De natura hominis, 3. 
16 Ibidem, II 2, 413a8-10. 
17 Ibidem, II 2, 413a11-13. 
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растителната, сетивната, разумната и движението, и че всички те могат да бъдат 

открити в едно и също нещо, например в човека.  

Платон също твърдял, че в човека има различни души, в съответствие с които 

нему са присъщи и различни жизнени действия. След което изказва съмнението: „дали 

всяко такова нещо е душа сама по себе си или е душевна част; и ако са части на една 

душа, дали се отличават единствено по понятие или също по място”, сиреч по органа 

си. Сетне добавя, че „за някои това не е затруднително да се каже, ала по отношение на 

други има колебание”.18 След което посочва, че по отношение на растителната и 

сетивната душа нещата са ясни, доколкото растенията, както и някои животни 

продължават да живеят след като бъдат разсечени, като във всяка част се проявяват 

същите душевни действия, каквито и в цялото.19 Ала със следващите си думи дава 

израз на съмнението си относно други, заявявайки, че „няма яснота по отношение на 

интелекта и познавателната способност”.20 Това той заявява не за да покаже, че 

интелектът не е душата, както превратно тълкуват това място Коментаторът21

И макар че го обявява все още за неясно, посочва какво изглежда на пръв поглед, 

като добавя: „изглежда обаче, че е друг род на душата”.

 и 

последователите му; тук той по-скоро ясно отговаря на посоченото по-горе съмнение. 

Това следва да се разбира така: все още не е ясно, дали интелектът е душата или е част 

на душата; и ако е душевна част, дали е отделен по място или само по понятие.  

22 Което не бива да се разбира 

така, както превратно го тълкуват Коментаторът и последователите му, а именно, че 

интелектът се нарича „душа” в друг смисъл (aequivoce) или че горната дефиниция не 

може да бъде приложена към него; ами как следва да се разбира става ясно от 

добавеното, че „на него единствено се случва да се отделя като нещо постоянно – от 

разрушимото”.23

                                                
18 Ibidem, II 2, 413b13-16. 

 Та интелектът е др уг р од тъкмо  пор ади то ва, че очевидно е нещо  

постоянно, докато останалите части на душата са разрушими. И тъй като разрушимото 

и постоянното не изглежда да съвпадат в една субстанция, единствено тази душевна 

част, сиреч интелектът, се случва да се отдели, само че не от тялото, както превратно 

тълкува Коментаторът, ами от другите части на душата, така че те не съвпадат в едната 

субстанция на душата.  

19 Ibidem, II 2, 413b16-21. 
20 Ibidem, II 2, 413b24-25. 
21 Averroes, ad loc. – Под „последователи” Тома очевидно има предвид професорите по философия в 
Парижкия университет. 
22 De anima, II 2, 413b25-26. 
23 Ibidem, II 2, 413b26-27. 
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Че това трябва да бъде разбирано тъкмо така, се вижда от следните думи: „от 

казаното е ясно, че останалите части на душата не са отделими”24, именно от 

субстанцията на душата или по място. Защото за това се питаше по-горе и това именно 

беше доказано. Че тук става дума не за отделимостта от тялото, ами за отделимостта на 

способностите една от друга, става ясно от допълнението: „очевидно е, че те са 

различни по понятие”, сиреч са различни една от друга; „понеже едно е да възприемаш 

сетивно, а друго да си съставиш мнение”.25

След като е установил, че душата се определя от растителната, сетивната, 

разумната и движещата си части, в последствие той се захваща да покаже, че във 

всичките тези свои части душата се едини с тялото не както кормчията с кораба, ами 

като форма. Така, след като първоначално е прибягнал само до образи, тук той изказва 

далеч по-категорично твърдение за душата изобщо. И го доказва чрез действията на 

душата по следния начин. Очевидно е, че онова, чрез което най-първо се действува, е 

формата на действуващото, както казваме например, че душата знае и също знае 

знанието, ала по-напред е знанието, а сетне душата, понеже знаем чрез душата, 

доколкото тя притежава знанието; и също се лекува чрез тялото и здравето, но първо 

чрез здравето. Така става видно, че знанието е формата на душата, а здравето – на 

тялото.  

 Приведеното тук определение отговаря 

точно на поставения по-горе въпрос. Защото по-горе се бяхме запитали, дали една част 

на душата е отделена от др уга само по понятие или и по място . Загър бвайки тук 

въпроса за интелекта, по който и нищо определено не казва, за останалите части 

заявява, че те очевидно не са отделими, именно по място, ами са само различни по 

понятие.  

И сетне продължава така: „Душата е първото, чрез което живеем” (това казва с 

оглед на растителната душа), „усещаме” (с оглед на сетивната), „движим се” (с оглед на 

движещата) „и мислим” (с оглед на разумната душа); и заключава: „поради което тя е 

някакво разумно основание и вид, но не и материя или носител”.26

                                                
24 Ibidem, II 2, 413b27-28.  

 Така той отнася 

казаното по-горе, а именно, че душата е действителността на физическото тяло, не само 

до растителната, сетивната и движещата, ами също до разумната част. Следователно 

възгледът на Аристотел е бил, че онова, чрез което мислим, е форма на физическото 

тяло. Но за да не каже някой, че тук под „онова, чрез което мислим” се разбира не 

25 Ibidem, II 2, 413b29-30. 
26 Ibidem, II 2, 414a12-14. 
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възможният интелект, ами нещо друго, това ясно бива изключено чрез изказването на 

самия Аристотел, който в трета книга на „За душата” заявява: „интелект наричам онова, 

чрез което душата си съставя мнение и мисли”.27

Но преди да пристъпим към казаното от Аристотел в трета книга на „За душата”, 

нека се спрем по-подр обно да думите му във втор ата книга на същото съчинение, та 

чрез съпоставянето им да проличи какво всъщност е било разбирането му за душата. И 

така, след като е дефинирал душата изобщо, той започва да разграничава 

способностите й; и заявява, че „способности на душата са растителната, сетивната, 

влечението, задвижващата по място и разумната”.

  

28 А че разумната част е интелектът, 

става ясно от следващото пояснение към въпросното различаване: „на други, именно на 

човеците, са присъщи разумната способност и интелектът”.29 Той, следователно, смята 

интелекта за способност на душата, която е действителността на тялото. Това, че 

нарича интелекта способност на въпросната душа и че, от друга страна, схваща горната 

дефиниция за душата като отнасяща се общо до всички споменати части, проличава от 

заключението: „очевидно е, че по съвършено един и същ начин мо же да бъде 

определено понятието за душа и това за фигура: защото няма фигура извън 

триъгълника и следващите след него, както няма и душа извън споменатите части”.30 

Значи няма защо да бъде търсена друга душа освен споменатите, обща за които е 

приведената по-горе дефиниция. В тази втора книга Аристотел не споменава повече 

интелекта, с изключение на добавката, че „разсъждението и интелектът са последното и 

най-рядкото”31

Но тъй като има голяма разлика в начина на действие между интелекта и 

въображението, допълва, че „с теоретическия интелект нещата стоят по друг начин”.

, понеже се срещат в малко неща, както ще видим по-късно.  

32 

Този въпрос обаче запазва за разглеждане в трета книга. И за да не би някой да каже, 

следвайки превратното обяснение на Авероес, че според Аристотел нещата с 

теоретическия интелект стоят по друг начин, понеже интелектът не е нито душа, нито 

част на душата; той изключва тази възможност още в началото на третата книга, където 

обобщава казаното за интелекта. Думите му са буквално: „за частта на душата, чрез 

която душата познава и проумява”.33

                                                
27 Ibidem, III 4, 429a23. 

 Никой не бива да твърди, че това е казано 

28 Ibidem, II 3, 414a31-32. 
29 Ibidem, II 3, 414b18. 
30 Ibidem, II 3, 414b19-22. 
31 Ibidem, II 3, 415a7. 
32 Ibidem, II 3, 415a11-12. 
33 Ibidem, III 4, 429a10-11. 
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единствено доколкото възможният интелект се отличава от действения, както се 

присънва на някои. Защото това е казано преди Аристотел да докаже, че има възможен 

и действен интелект; поради което тук нарича част интелекта изобщо, включващ както 

действения, така и възможния, също както по-горе във втората част на книгата си 

отличи интелекта от останалите части на душата, както вече беше казано.  

Прочее, редно е да обърнем внимание на чудната изкусност и подреденост у 

Аристотел. Наистина, в третата част той започва разглеждането на интелекта с това, 

което във втората част беше оставил без ясен отговор. По-горе той остави без ясен 

отговор два въпроса относно интелекта. Първо, дали интелектът се отличава от 

останалите части на душата само по понятие или и по място: което остави без такъв 

отговор, когато призна: „няма яснота по отношение на интелекта и познавателната 

способност”.34 Този проблем той обобщава най-напред, като казва: „интелектът е 

отделим” от останалите части на душата „или не е отделим по величина, ами 

единствено по понятие”.35

На второ място той е оставил без ясен отговор въпроса за различието на 

интелекта от останалите душевни части, като след това заявява: „с теоретическия 

интелект нещата стоят по друг начин”. И тутакси се обръща към този въпрос, 

отбелязвайки: „нека видим каква е разликата”.

 В случая нарича отделимо по величина същото, което по-

горе наричаше отделимо по място.  

36 Той възнамерява да посочи такава 

разлика, която да отговаря на двете указани възможности, именно че интелектът е или 

отделима от останалите части по величина или място душа, или не е: показател за което 

е самият начин на изразяване. Защото той настоява да разгледаме разликата на 

интелекта от другите части на душата и да видим дали е отделим от тях по величина 

или място, сиреч по носителя си, или не е, ами е такъв само по понятие. Оттук става 

ясно, че той няма предвид под различие това, дето интелектът е субстанция, отделена 

от тялото по битие (понеже това няма отношение към споменатите две възможности); 

ами има предвид разликата с оглед начина на действие; поради което добавя: „и как 

точно мисли той”.37

                                                
34 Ibidem, II 2, 413b24-25. 

 Така че, изхождайки от онова, което можем да чуем от думите на 

самия Аристотел, очевидно според него интелектът е част на душата, която е 

действителността на физическото тяло.  

35 Ibidem, III 4, 429a11-12.  
36 Ibidem, III 4, 429a12. 
37 Ibidem, III 4, 429a13. 
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Ала тъй като от някои сетнешни негови изказвания авероистите заключават, че 

според Аристотел интелектът не е душа, която е действителност на тялото или част на 

такава душа, необходимо е да се спрем по-внимателно на следващите му думи. След 

като повдига въпроса за разликата между интелекта и сетивата, изследва по какво 

интелектът е сходен със сетивата и по какво се отличава от тях. Защото по-горе38 той е 

установил две неща за сетивата, именно че те са във възможност спрямо сетивно 

възприемаемите неща и че при прекомерност на последните страдат и се разрушават. 

Та това и изследва Аристотел, заявявайки: „ако мисленето е същото като сетивното 

възприемане, то или ще претърпява някакво въздействие от умопостигаемото”, така че 

мисленето ще се разрушава при прекомерност на умопостигаемото, както сетивното 

възприятие – при прекомерност на сетивно възприемамемото, „или нещо подобно, но и 

различно”39

На този въпрос тутакси отговаря и заключава – наистина, не на основата на 

предходното, ами на това, което следва, но което се прояснява от предходното – че тази 

част на душата трябва непременно да е непретърпяваща въздействие, за да не се 

разруши като сетивата; (на него обаче е присъща друга страдателност, поради което и 

мисленето в най-общ смисъл се смята за претърпяване на въздействие). Та ето по това 

интелектът се отличава от сетивата. По-нататък обаче посочва и в какво съвпада с тях, 

тъй като въпросната част трябва да е способна да приема умопостигаемия вид и да е 

във възможност спрямо последния, а да не е в действителност спрямо него по 

природата си; както и за сетивата по-горе беше казано, че са във възможност спрямо 

сетивно възприемаемите неща, а не в действителност. Откъдето заключава, че „както 

сетивната част се отнася към сетивно възприемаемото, така се отнася по необходимост 

и интелектът към умопостигаемото”.

, именно мисленето е нещо подобно на сетивното възприятие, но е и 

различно, доколкото не е претърпяващо въздействие.  

40

Това споменава, за да изключи мнението на Емпедокъл и други стари автори, 

според които познаващото има същата природа като познаваното, така че със земя 

познаваме земята, с вода – водата.

  

41

                                                
38 Ibidem, II 4-5, 416b32-418a6; II 12, 424a28-31. 

 По-горе Аристотел показва, че това не е вярно по 

отношение на сетивата, понеже сетивната способност е не в действителност, а именно 

във възможност онова, което възприема сетивно; а тук казва същото за интелекта. 

Различието между сетивата и интелекта е това, че сетивата не познават всичко, ами 

39 Ibidem, III 4, 429a13-15. 
40 Ibidem, III 4, 429a16-18. 
41 Ibidem, I 2, 404b8-405b30. 
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зрението – единствено цветовете, слухът – звуците, и така е също при останалите; 

докато интелектът познава безусловно всичко. Старите философи са смятали, че 

познаващото трябва да има природата на познаваното и затова твърдели, че за да 

познава всичко, душата по необходимост трябва да е смесица от началата на всички 

неща. Но тъй като вече е доказал по аналогия със сетивата, че интелектът не е в 

действителност, ами само във възможност познаваното от него, Аристотел стига до 

точно противоположното заключение, а именно че „доколкото познава всички неща, 

интелектът по необходимост трябва да е несмесен”42

Затова той привежда свидетелството на Анаксагор, който, наистина, не говори за 

точно този интелект, ами за интелекта, който задвижва всички неща. Та също както 

Анаксагор нарича въпросния интелект несмесен и управляващ нещата, задвижвайки и 

разделяйки ги, така и ние можем да се изкажем за човешкия интелект, в смисъл че той 

трябва да е несмесен, за да познае всичко; това той доказва в по-нататъшното 

изложение и това доказателство гласи така в гръцкия текст: „защото вътрешното в него 

би възпрепятствувало и преграждало външното”.

, сиреч да не е съставен от всички 

елементи, както смятал Емпедокъл.  

43

Та тъй като интелектът познава всичко, Аристотел заключава, че не му подобава 

да притежава някаква определена природа от онези сетивни природи, които познава; 

ами по самото си естество той единствено е способен да претърпява въздействие, сиреч 

е във възможност спрямо нещата, които мисли, и такъв е по пр ирода; а в 

действителност става тези неща, когато действително ги мисли, също както сетивата 

стават действително сетивно възприемаемите неща, както бе казано по-горе във втора 

книга. Така че, смята той, преди да мисли действително, интелектът не е действително 

нито едно от съществуващите неща; което е противоположно на твърдението на 

древните, че той е в действителност всички неща.  

 Това може да бъде разбрано по 

аналогия със зрението: защото ако вътре в зеницата имаше някакъв цвят, този вътрешен 

цвят би попречил да бъде видян външният и в някакъв смисъл би възпрепятствувал 

окото да види каквото и да е друго. По същия начин, ако някаква природа на нещата, 

познавани от интелекта, например земята или водата, топлото или студеното, или нещо 

подобно, беше вътрешно присъща на интелекта, тази вътрешна природа би му 

попречила и в някакъв смисъл би го възпрепятствувала да познае другите неща.  

                                                
42 Ibidem, III 4, 429a18. 
43 Ibidem, III 4, 429a20. 
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И тъй като беше споменал изказването на Анаксагор за интелекта, който 

управлява всички неща, за да не изглежда, че и той има предвид въпросния интелект, се 

изразява по следния начин: „тъй като стана дума за интелекта на душата, то аз твърдя, 

че интелектът, чрез който душата си съставя мнение и мисли, не е в действителност 

нито едно нещо”, и т.н.44 От което стават видни две неща: първо, че не говори тук за 

интелекта, който е някаква обособена субстанция, ами за този, когото по-горе бе 

нарекъл душевна способност и част на душата, чрез която последната мисли; второ, че, 

както е доказал по-преди, интелектът няма природа в действителност. Той, впрочем, 

все още не е доказал, че интелектът не е сила в тялото, както твърди Авероес45; но 

тутакси извежда това заключение от току-що казаното: „понеже не е разумно да 

смятаме, че той се смесва с тялото”.46

Второто доказателство извежда от първото, именно че интелектът не притежава 

в действителност нито една от природите на сетивните неща. От което пък следва, че 

той не се смесва с тялото: понеже ако се смесваше, би трябвало да има някоя от 

телесните природи; и този тъкмо e смисълът на следващите му думи: „в такъв случай 

той би придобил някакво качество, би станал топъл или студен, или би имал някакъв 

орган, както сетивната способност”.

  

47

Та след като вече е показал присъщото на интелекта поради подобието му със 

сетивата, връща се към първото си твърдение, че „разумната част трябва да бъде 

неподвластна на въздействия”

 Наистина, сетивото е съразмерно с органа си и в 

някакъв смисъл се съотнася с неговата природа; поради което с изменението в органа се 

променя и действието на сетивото. Ето защо остоятелството, дето интелектът не се 

смесва с тялото, следва да се разбира като следствие от това, че за разлика от сетивата 

той няма орган. Че интелектът на душата няма орган пък пояснява чрез казаното от 

някои философи, наричащи душата място на видовете, като под място разбират в 

разширителен смисъл всичко, което е способно да приема, както го мислят 

платониците; само дето място на видовете не подобава да е цялата душа, ами 

единствено разумната. Защото сетивната част приема видовете не в себе си, ами в 

органа; докато разумната част ги приема не в органа, а в себе си; при това тя е място на 

видовете не защото ги има в действителност, ами само във възможност.  

48

                                                
44 Ibidem, III 4, 429a22-24. 

, и така с възхитителна изтънченост от самото сходство 

45 Averroes, In De anima III, comm.4-5. 
46 Aristoteles, De anima, III 4, 429a25. 
47 Ibidem, III 4, 429a25-27. 
48 Ibidem, III 4, 429a15. 
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със сетивата извлича несходството между тях. Той показва впоследствие49

Това последно изказване полагат като най-здрава опора за заблуждението си 

онези, според които интелектът не е душа и не е част на душата, ами някаква обособена 

субстанция.

, че сетивата 

и интелектът не са неподвластни на въздействие в един и същ смисъл, понеже 

сетивното възприятие се разрушават вследствие прекомерността на сетивно 

възприемаемото, но не и мисленето при прекомерност на умопостигаемото. Причината 

за това извежда от доказаното по-горе, доколкото „сетивната способност не е без 

тялото, докато интелектът е обособен”.  

50 Те обаче прекалено бързо забравят онова, което Аристотел е казал малко 

по-горе. Защото както тук се твърди, че „сетивната способност не е без тялото, докато 

интелектът е обособен”, така по-горе е заявено, че „в такъв случай той би придобил 

някакво качество, би станал топъл или студен, или би имал някакъв орган, както 

сетивната способност”.51

Как обаче е възможно душата да е форма на тялото, пък някаква нейна сила да 

не е сила на тялото

 Така че твърдението, дето сетивната способност не е без тяло, 

докато интелектът е обособен, се основава на факта, че сетивото има орган, а 

интелектът няма такъв. От думите на Аристотел, следователно, съвършено очевидно и 

без каквото и да е съмнение се вижда, че според него възможният интелект е част от 

душата, която е действителността на тялото; като при това душевният интелект няма 

телесен орган, какъвто имат останалите части на душата.  

52

                                                
49 Ibidem, III 4, 429a29-b5. 

, не е трудно да се разбере, ако човек обърне поглед и към 

останалите неща. Наистина, при много от тях забелязваме, че дадена форма е 

действителността на съставеното от елементи тяло, но че все пак тя има някаква сила, 

която не е сила на определен елемент, ами е присъща на формата от по-висше начало, 

например от небесното тяло; както магнитът има силата да привлича желязото, а 

ясписът – да съсирва кръвта. И виждаме постепенно, че колкото формите са по-

благородни, толкова повече силите им надрастват материята. Затова най-висшата 

форма, каквато е човешката душа, притежава сила, която най-много надраства 

телесната материята, и това е именно интелектът. Така че интелектът е обособен, 

понеже не е сила в тялото, ами е сила в душата; а душата е действителността на тялото.  

50 Cf. Sigerus, De anima intellective, 3. – Бълг. прев. в: Средновековни философи. Първа част, изд. Цочо 
Бояджиев и Георги Каприев, София, 1994, с. 447 – 474. 
51 Aristoteles, De anima, III 4, 429a25-26. 
52 Cf. Thomas Aquinas, S. th., I q.76 a.1; Contra Gent., II 68; De spirit. creaturis, a.2; Quaest. de anima, a.2. 
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Ние не твърдим, че душата, в която е интелектът, надхвърля материята до 

степен, та да няма битието си в тялото; ами настояваме, че интелектът, смятан от 

Аристотел за душевна способност, не е действителността на тялото. Защото душата не 

е действителността на тялото посредством способностите, ами тя самата е 

действителността на тялото, придавайки му битие като тъкмо такова по вид. Някои от 

способностите й, разбира се, са действителността на съответните телесни части, 

доколкото ги правят съвършено способни да извършват съответните действия; само че 

тази способност, която е интелектът, не е действителност на тялото, понеже действието 

на интелекта не се осъществява чрез телесен орган.  

И за да не се стори някому, че казваме тези неща по собствено хрумване, 

независимо от това, което е искал да каже Аристотел, нека приведем думите, с които 

той изрича точно това. Във втора книга на „Физика”53

                                                
53 Phys., II 4, 194b9-12. 

 той се пита „доколко е 

необходимо да познаваме вида и какво дадено нещо е”; понеже изучаващият природата 

не е длъжен да разглежда всяка форма. И отговаря, че „само дотолкова, доколкото 

лекарят трябва да познава мусулатурата и ковачът – медта”, сиреч само донякъде. А 

къде е пределът, показва в следното: „до причината на всяко от тях”; което означава, че 

лекарят разглежда мускулатурата единствено във връзка със здравето, заради което 

изобщо лекарят се интересува от мускулите, а ковачът се интересува от медта заради 

онова, което ще изкове от нея. И тъй като изучаващият природата разглежда формата, 

доколкото тя е в материята (понеже така именно тя е форма на движещото се тяло), то 

трябва да приемем, че естествоизпитателят се обръща към формата, доколкото тя е в 

материята. Следователно границата на разглеждането на формите от страна на 

изучаващия природата е при формите, които в едно отношение са в материята, а в 

друго не са в нея. Защото тези форми са на границата между обособените и 

материалните форми. Затова добавя, че разсъждението на естествоизпитателя за 

формите стига „до тези, които са обособени видове, ала са в материята”. И по-нататък 

посочва, кои точно са въпросните форми, като заявява: „защото човека раждат от 

материята пак човек и слънцето”. Значи формата на човека е и в материята, и 

обособена: в материята съобразно битието, което придава на тялото (понеже така тя е 

граница на възникването); а е обособена съобразно собствено присъщата на човека 

сила, именно съобразно интелекта. Следователно не е невъзможно дадена форма да е в 

материята, а силата й да е обособена, както беше пояснено относно интелекта.  
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Въпросните люде подхождат и по друг начин, за да докажат, че според възгледа 

на Аристотел интелектът не е душа и не е част на душата, единяща се с тялото като 

форма. Наистина, на много места Аристотел заявява, че интелектът е постоянен и 

неразрушим, както се вижда от втора книга на „За душата”, където е казано: 

„единствено на това нещо подобава да бъде обособено като постоянно – от 

разрушимото”54; от първа, където е казано: „интелектът изглежда да е някаква 

субстанция, която не се разрушава”55; а също от трета, където е казано: „обособено е 

единствено онова, което наистина съществува и което единствено е безсмъртно и 

постоянно”56

Изглежда обаче, че нищо неразрушимо не може да е форма на разрушимото 

тяло. Понеже да бъде в материята не е само  акцидентално присъщо на формата, ами тя 

е сама по себе си такава; в противен случай от материята и формата би произлязло само 

акцидентално единство. Ала нищо не може да съществува без онова, което му е само по 

себе си вътрешно присъщо. Значи формата на тялото не може да е без тялото. Та ако 

тялото е разрушимо, следва че и формата на тялото е разрушима. Освен това 

обособените от материята форми и формите в материята не са от един и същ вид, както 

е доказано в седма книга на „Метафизика”.

 (макар това последното те да тълкуват като отнасящо се не за възможния, 

ами за действения интелект). От всички тези изказвания проличава, че за Аристотел 

интелектът е нещо неразрушимо.  

57

Трябва да се има предвид, прочее, че този аргумент прави впечатление на 

платониците. Григорий от Ниса

 Още по-малко една и съща по число 

фор ма може да бъде веднъж в тялото , веднъж без тяло . Следователно р азр уши ли се 

тялото, формата му или се разрушава, или преминава към друго тяло. Така че, ако 

интелектът е форма на тялото, излиза по необходимост, че той е разрушим.  

58, напротив, вменява на Аристотел, че именно 

смятайки душата за форма, той я приемал за разрушима. Някои59 пък приели поради 

това, че душата прехожда от тяло в тяло. Други60

                                                
54 Idem, De anima, II 2, 413b26-27.  

 пък били на мнение, че душата има 

някакво неразрушимо тяло, от което никога не се отделя. Тъкмо поради това трябва да 

55 Ibidem, I 4, 408b17-18. 
56 Ibidem, III 5, 430a22-23. 
57 Cf. Met., X 12, 1058b26-29; Anunymus averroista, In De anima, II q.4 a.5. 
58 Cf. Nemesius, De natura hominis, 2. 
59 Idem, ibidem. 
60 Proclus, Elementatio theologiae, 196. – cf. Thomas Aquinas, S. th., I q.76 a.7; In De causus, 5; De subst. 
separ., 20. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Тома от Аквино 
За единството на интелекта 

14 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

покажем чрез думите на самия Аристотел, че за него разумната душа е форма и 

въпреки това е неразрушима.  

В единадесета книга на „Метафизика”, след като е показал, че формите не са 

преди материите, тъй като „здравето е налице, когато човекът бъде излекуван, и 

фигурата на медното кълбо е налично едновременно със самото медно кълбо”61

Та щом според приведените думи на Аристотел след тялото остава въпросната 

форма, каквато е душата, само че не цялата, ами именно интелектът; остава да се 

разгледа въпросът, защо душата остава след тялото по-скоро в разумната, нежели в 

другите свои части, както и защо другите форми не остават след материите си. 

Основанието трябва да бъде заимствувано от думите на самия Аристотел. Защото той 

заявява: „обособено е единствено онова, което наистина е; и само то е безсмъртно и 

постоянно”.

; 

впоследствие изследва, дали някаква форма остава след материята, заявява съгласно 

превода на Боеций следното: „Трябва да обсъдим, дали нещо остава след това”, сиреч 

след материята. „Защото при някои неща няма пречка да е така, както например такава 

е душата, наистина не цялата, а интелектът; защото може би не е възможно цялата да 

бъде такава.” Ясно е, следователно, че според него няма пречка душата, която в 

разумната си част е форма, да остава след тялото и при все това да не е била преди 

него. Защото след като е заявил, че безусловно движещите причини са налице 

предварително, не обаче и формалните, той не изследва, дали има форма преди 

материята, ами дали някаква форма остава след материята; и твърди, че няма пречка 

това да е така при формата, каквато е душата в нейната разумна част.  

62

Ала в самото начало на „За душата” Аристотел беше заявил, че „ако има 

собствено действие или страдание на душата, на нея би подобавало да съществува 

 Това основание с очевидност посочва, защо единствено това нещо 

изглежда да е безсмъртно и постоянно: понеже единствено то е обособено. Можем, 

разбира се, да се усъмним, за какво собствено става дума на това място, понеже някои 

твърдят, че става дума за възможния интелект, а други – за действения: а както едното, 

така и другото не е вярно, ако внимателно се вгледаме в казаното от Аристотел. Защото 

както за единия, така и за другия Аристотел говори като за обособен. Излиза, значи, че 

става дума за цялата разумна част, която е наречена обособена, тъй като не й е присъщ 

орган, както се вижда от думите на Аристотел.  

                                                
61 Cf. Met., XII 3, 1070a21-27. 
62 De anima, III 5, 430a22-23. 
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обособено; ако обаче нищо не й е собствено присъщо, тя не би била отделима”.63 

Основанието за въпросната констатация е следното: всяко нещо действува, доколкото е 

съществуващо, така че на всяко нещо подобава да действува по начина, по който то и е. 

Формите, които не извършват никое действие без съучастието на материята им, не 

действуват, ами действува съставното чрез формата си. Ето защо въпросните форми, 

собствено казано, не съществуват, ами съществува нещо в тях. Защото топли не 

топлината, ами топлото; така че, собствено казано, топлината не съществува, ами 

съществува топлото чрез топлината; поради което Аристотел отбелязва в единадесета 

книга на „Метафизика”64

Ако някой възрази на това, позовавайки се на казаното от Аристотел в първа 

книга на „За душата”, а именно че „мисленето, любовта и омразата не са страсти” на 

душата, „ами на онова, което мисли, обича или мрази, доколкото го прави; така че като 

се разруши то, няма нито спомен, нито любов; тъй като спомнянето и любовта са били 

присъщи на общото, което е разрушено”

, че акциденциите не се наричат наистина съществуващи, ами 

те са по-скоро присъщи на съществуващото. Същият аргумент се отнася и за 

субстанциалните форми, които не извършват никакво действие без съучастието на 

материята, с изключение на това, дето въпросните форми са субстанциалното начало на 

битието. Така формата, която действува чрез някаква своя способност или сила без 

съучастието на нейната материя, сама притежава битие и не съществува единствено 

чрез битието на съставното, като останалите форми, ами по-скоро съставното е чрез 

нейното битие. Затова с разрушаването на съставното се разрушава и формата, която е 

чрез битието на съставното; но с разрушаването на съставното не се разрушава 

непременно онази форма, чрез чието битие е съставното, а не тя – чрез битието на 

съставното.  

65; отговорът се налага от само себе си по 

силата на тълкуванието на това място от Темистий, който заявява: „тук Аристотел е по-

скоро колебаещ се, отколкото поучаващ”.66 Понеже все още не е опровергал мнението 

на отричащите разликата между интелекта и сетивата. Затова в цялата тази глава той 

говори за интелекта както за сетивата. Това се вижда най-ясно там67

                                                
63 Ibidem, I 1, 403a10-12. 

, където доказва 

неразрушимостта на интелекта чрез примера със сетивата, които не се разрушават със 

старостта. Затова в целия текст той говори условно и със съмнение, по-скоро питайки, 

64 Cf. Met., VII 1, 1028a18; XII 1, 1069a21-22 
65 Ibidem, I 4, 408b25-29. 
66 Cf. Themistius, ad loc. 
67 De anima, I 4, 408b19-24. 
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като винаги свързва характерното за интелекта с характерното за сетивата: което 

проличава най-вече от казаното в началото на предлаганото от него решение: „защото в 

най-висша степен страданието, радостта, мисленето”, и т.н.68

Някой би могъл да попита по-нататък, как така, щом интелектът не мисли без 

представата, душата ще извършва разумното действие след като бъде отделена от 

тялото. Изричащият това възражение обаче трябва да знае, че решението на този 

въпрос не дава изследователят на природата. Ето защо, говорейки за душата, Аристотел 

заявява във втора книга на „Физика”: „а определението за това, как се отнася и какво 

представлява това обособимо, е редно да даде първата философия”.

 Ако пък някой се заинати, 

че тук Аристотел се изказва дефинитивно; остава ни да отвърнем, че мисленето се 

смята за действие на съставното не само по себе си, ами акцидентално, доколкото 

неговият обект, каквато е представата, е в телесен орган, а не доколкото въпросното 

действие се осъществява в телесния орган.  

69 Защото трябва да 

допуснем, че обособената душа ще мисли по друг начин в сравнение със свързаната с 

тялото, именно подобно на другите обособени субстанции. Ето защо с основание 

Аристотел се пита в трета книга на „За душата”70

В тези му думи тр ябва да забележим, че тук той нарича необособени и двата, 

сиреч възможния и действения, интелекта, които по-горе наричаше обособени. Те са 

обособени, доколкото не са действителност на някакъв орган; а са необособени, 

доколкото са част или способност на душата, която е действителността на тялото, както 

беше казано по-горе. Решенията на Аристотел на подобни въпроси могат да бъдат 

извлечени от писаното от него относно обособените субстанции, например в началото 

на дванадесета книга на „Метафизика”

, дали неотделеният от величината 

интелект мисли нещо обособено. С което подсказва, че като обособен интелектът е в 

състояние да мисли нещо, което не е в състояние да мисли, когато не е обособен.  

71

От което става видно, че противоположните аргументи не са необходимо 

достоверни. Защото на душата е същностно присъщо да се съединява с тялото; което 

може да бъде възпрепятствувано акцидентално, не откъм нея, ами откъм тялото, което 

се разрушава; като на лекото от него самото е присъщо да се издига нагоре и затова 

, четири глави от която съм видял, макар те все 

още да не са преведени на нашия език.  

                                                
68 Ibidem, I 4, 408b5-6. 
69 Phys., II 4, 194b14-15. 
70 De anima, III 7, 431b17-19. 
71 Cf. Met., XIII 1, 1076a10-13. 
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лекото е нависоко, както споменава Аристотел в осма книга на „Физика”72

Оттук става ясен отговорът на другия аргумент. Защото както това, за което е 

естествено да е нависоко, и това, за когото не е естествено да е нависоко, се различават 

по вид; и при все това едно и също по вид и число е онова, за което е естествено да е 

нависоко, макар понякога да е там, а понякога, поради някаква пречка, да не е: така по 

вид се различават двете форми, за едната от които е естествено да се съедини с тялото, 

а за другата не е; и при все това едно и също по вид и число може да е онова, за което е 

естествено да се съедини с тялото, макар понякога да е действително съединено с него, 

а понякога, поради някаква пречка, да не е.  

; но нещо 

може да му попречи да е нависоко.  

В заблуждението си тези люде73 се позовават и на казаното от Аристотел в „За 

раждането на живите същества”, а именно че „единствен интелектът идва отвън и 

единствен той е божествен”.74

Те

 Но никоя форма, която е действителността на материята, 

не идва отвън, ами се извлича от възможността на материята. Значи интелектът не е 

форма на тялото.  
75

Възразяват освен това, че в такъв случай и растителната, и сетивната 

способности биха идвали отвън; което противоречи на Аристотеловото схващане, 

особено пък ако става дума за една субстанция на душата, чиито способности са 

растителната, сетивната и разумната; понеже според Аристотел тъкмо интелектът идва 

отвън.  

 възразяват още, че всяка форма на смесеното тяло има за причина 

елементите; така че, ако интелектът беше форма на човешкото тяло, не би идвал отвън, 

ами би бил причинен от елементите.  

Отговорът на тези възражения проличава непосредствено от гореказаното. 

Наистина, когато се казва, че всяка форма се извлича от възможността на материята, 

трябва да видим, какво означава формата да бъде извлечена от възможността на 

материята. Защото ако това ще рече не нещо друго, ами че материята съществува 

отнапред във възможност спрямо формата, то няма пречка да кажем, че телесната 

материя е съществувала във възможност преди разумната душа; поради което 

Аристотел заявява в книгата „За раждането на живите същества”: „Най-напред виждаме 

всички те”, именно отделните зародиши, „да живеят живота на растенията. Очевидно е, 
                                                
72 Phys., VIII 8, 255b15-16. 19-20. 
73 Cf. Sigerus, De anima intellective, 8; In III De anima, q.1.  
74 De generatione animalium, II 3, 736b27-28. 
75 Cf. Averroes, In De anima III, comm.5. 
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че същото е и когато става дума за действената и разумната душа; защото всички те 

имат необходимото им първо във възможност, а едва след това и в действителност.”76

Но тъй като възможността е такава спрямо действителността, всяко нещо 

непременно трябва да е във възможност на същото основание, на което му подобава да 

е и в действителност. А вече беше показано, че на другите форми, които действуват без 

съучастието на материята, подобава да са в действителност така, щото да са по-скоро 

онова, от което са съставени съставните неща, и да съсъществуват с последните, 

нежели да имат собствено битие; поради което цялото им битие е в съчетаността им с 

материята, поради което и се казва, че те изцяло са извлечени от възможността на 

материята. На свой ред разумната душа, която действува без тялото, не е битието си 

единствено в съчетаността си с материята; поради което за нея няма как да се каже, че е 

извлечена от материята, ами тя е по-скоро от външно начало. Това се вижда от 

следните думи на Аристотел: „остава единствен интелектът да идва отвън и единствен 

той да е божествен”; и посочва причината за това, добавяйки: „защото към действието 

му не се присъвкупява никакво телесно действие”.

  

77

Чудя се, прочее, откъде е дошло второто възражение, а именно че ако разумната 

душа беше форма на смесеното тяло, тя би се получила от смесването на елементите, 

след като никоя душа няма за причина смесването на елементите. Наистина, Аристотел 

казва непосредствено след горното: „Силата на душата е очевидно причастна на друго 

тяло, по-божествено от така наречените елементи: понеже както душите се различават 

помежду си по достойнство или нищожност, така се различава и въпросната природа. В 

семената на всички неща е налично онова, което ги прави способни да пораждат, и то е 

наречено топлото; топлото не е огън и не е друга такава сила, а диханието в семето и 

пенливият жизнен дух, както и природата на този дух, съответствуваща на небесните 

констелации.”

  

78

Третото възражение, че в такъв случай растителната и сетивната способност 

също биха идвали отвън, няма отношение към разглеждания въпрос. Защото от думите 

на самия Аристотел се вижда, че той оставя без определено решение въпроса, дали 

интелектът се отличава от останалите части на душата по носител и място, както 

твърди Платон, или само по понятие. Ако приемем, че те са тъждествени по своя 

 Следователно от смесването на елементите не произлиза не само 

интелектът, ами дори и растителната душа.  

                                                
76 De generatione animalium, II 3, 736b12-15. 
77 Ibidem, II 3, 736b27-29. 
78 Ibidem, II 3, 736b29-737a1. 
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носител, което е и по-вероятно, от това няма да последва нищо неподобаващо. Защото 

във втора книга на „За душата” Аристотел отбелязва, че „има сходство между фигурите 

и способностите на душата. Наистина, винаги в следващото предходното е във 

възможност, както при фигурите, така и при одушевените същества; така че в 

четириъгълника се съдържа триъгълникът, а в сетивната способност – растителната.”79

И така, след като внимателно проследихме почти всичко казано от Аристотел за 

човешкия интелект, се оказа, че според него човешката душа е действителността на 

тялото и че нейна част или способност e възможният интелект. 

 

Но ако тъждествена по носителя си е и разумната способност (по което самият 

Аристотел се колебае), то трябва да се признае, че растителната и сетивната способност 

са в разумната, също както триъгълникът и четириъгълникът са в петоъгълника. 

Четириъгълникът на свой ред е безусловно различна по вида си фигура от триъгълника, 

но не и от триъгълника, който е във възможност в него; също както и четворката – не от 

тройката, която е нейна част, ами от външната спрямо нея тройка. И ако се случи 

различните фигури да бъдат произведени от различни действуващи начала, 

съществуващият независимо от четириъгълника триъгълник ще има различна от тази на 

четириъгълника произвеждаща го причина, както има и различен вид; ала 

триъгълникът, който е в четириъгълника, ще има същата произвеждаща го причина. 

Така и растителната способност, налична извън сетивната, е друга разновидност на 

душата и има различна произвеждаща я причина; ала една и съща е произвеждащата 

причина за сетивната и наличната в нея растителна способност. Ето защо, ако се каже, 

че растителната и сетивната способности, които са в разумната, са от външната 

причина, от която е и последната, от това не следва нищо нередно. Защото напълно 

нормално е следствието от по-висшето действуващо да има същата сила, която има и 

следствието от по-низшето такова, и дори по-всеобхватна; поради което и разумната 

душа, макар да е от външно действуващо, притежава силите, с които разполагат 

растителната и сетивната души, които са от по-низши действуващи причини.  

 

                                                
79 De anima, II 3, 414b28-33. 
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Втора глава. За отнесеността на възможния интелект към 
човека според другите перипатетици 

 

 Сега нека видим какво са мислили другите перипатетици по същия въпрос. Най-

напред нека се спрем на думите на Темистий от коментара му върху „За душата”80

След което продължава: „И така, ние сме или възможен, или действен интелект. 

Ако във всички съставени от едно, което е във възмо жност, и др уго, което е в 

действителност, неща едно е самото нещо, а друго – неговото битие, то едно ще съм аз, 

а друго – моето битие. Аз съм съставен от възможност и действителност интелект, но 

битието ми е единствено от онова, което е действително. Когато размишлявам или 

пиша, това върши съставеният от възможност и действителност интелект, но го прави 

не доколкото е във възмо жност, ами доко лкото е в действителност; понеже от 

интелекта в действителност идва действието.” А малко по-нататък се изразява още по-

ясно: „Както едно е живото същество, а друго – битието на живото същество, като 

въпросното битие е от душата на живото същество, така и едно съм аз, а друго е моето 

битие. Битието ми е от душата, но не от всяка нейна способност. Не от сетивната, която 

е материя на представата. Не и от представната, която е материя на възможния 

интелект. Не и от възможния интелект, който е материя на създаващия. Битието ми, 

следователно, е именно от последния.” След което добавя: „Когато във възхождането 

, 

където той казва така: „Този интелект, който наричаме интелект във възможност, е в 

по-голяма степен съприроден на душата”, нежели действеният; „имам предвид не на 

всяка душа, ами единствено на човешката. И както светлината, присъединявайки се към 

зрението във възможност и цветовете във възможност, ги прави действително зрение и 

действителни цветове, така и действеният интелект прави действителен не само 

интелекта, ами превръща умопостигаемото във възможност в действително 

умопостигаемо.” И малко по-нататък заключава: „Каквото е отношението на 

изкуството към материята, такова е и това на създаващия интелект към възможния, 

поради което и ние мислим тогава, когато пожелаем. Защото той не е изкуство на 

някаква външна материя, ами създаващият влага себе си в цялата разумна способност; 

както ако строителят не съществуваше външно спрямо дървото, а леярят – спрямо 

медта, той би бил в състояние да ги проникне изцяло. Защото, присъединявайки се към 

възможния интелект, действеният става едно с него.”  

                                                
80 Cf. In De anima III, p. 225 sqq.  
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си природата стигне до него, се спира, тъй като няма нищо по-достойно, на което да го 

подчини. Следователно ние сме действен интелект.”  

И сетне, опровергавайки мнението на някои люде, казва: „След като е заявил 

отнапред, че във всяка природа едно е материята, а друго – онова, което задвижва и 

придава завършеност на материята, Аристотел отбелязва, че и в душата трябва да го 

има това различие и че в нея трябва да има такъв интелект, който да става всички неща, 

и такъв, който да прави всички. Понеже в душата има такъв интелект и той е, така да се 

каже, най-достойната нейна част.” След което заявява: „Позовавайки се на същото 

писание, можем да потвърдим, че според Аристотел действеният интелект е или нещо в 

нас, или сме ние самите.”  

От приведените изказвания се вижда, че според Темистий не само възможният, 

ами и действеният интелект е част от човешката душа и че такова е схващането на 

Аристотел; и освен това, че човекът е това, което е, не благодарение на сетивната си 

душа, както лъжат някои, ами благодарение на разумната и по-висша част. 

 Самият аз не съм виждал книгите на Теофраст, ала Темистий привежда думите 

му в своя коментар81

                                                
81 Ibidem, p. 242. 

, като казва следното: „По-добре е да представим казаното от 

Теофраст по повод възможния и действения интелект. За възможния той говори така: 

Как така интелектът идва отвън и стои по-горе от душата, пък й е съприроден? И какво 

е естеството му? Защото той не е нищо действително, ами е всички неща във 

възможност, също както и сетивата. Не бива обаче да го смятаме за несъществуващ или 

спорен, ами той е по-скоро възможен носител, както е и при материалните вещи. Той 

следва да бъде положен като външен, ала не като нещо добавъчно, ами като включен в 

душата при самото й първо пораждане.” Така Теофраст си поставя два въпроса: първо, 

как така възможният интелект е външен и същевременно съприроден нам; второ, какво 

е естеството на възможния интелект; и отговаря най-напред на втория въпрос: че той е 

във възможност всички неща, но не като несъществуващ, ами така, както сетивата се 

отнасят към сетивно възприемаемите неща. От което пък отговаря на първия въпрос в 

смисъл, че той се мисли като външен не като нещо прибавено акцидентално или в 

някакво предходно време, ами като съдържащо се и включено в човешката природа 

още от самото й пораждане. 
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 Че Александър82

 Ако се обърнем от гърците към арабите, на първо място е очевидно, че според 

Авицена интелектът е сила на душата, която пък е форма на тялото. Защото в книгата 

си „За душата”

 смятал възможния интелект за форма на тялото, това признава 

и сам Авероес, макар че той, както ми се струва, превратно е схванал думите на 

Александър, също както е разтълкувал и казаното от Темистий не в смисъла, в който то 

е казано. Защото когато обръща внимание на твърдението на Александър, че 

възможният интелект не е нещо друго, ами подготвеността в човешката природа за 

действения интелект и за умопостигаемите неща, това е така, само че последният 

схваща въпросната подготвеност като наличната в душата възможност за постигане на 

умопостигаемото. Затова той изрично отбелязва, че тя не е сила в тялото, тъй като тази 

способност няма телесен орган, и то не на основание на това, както му вменява 

Авероес, че никоя подготвеност не е сила в тялото. 

83

Освен това в първата част на същото съчинение

 той говори така: „Действеният”, сиреч практическият, „интелект 

върши всички свои деяния посредством тялото и телесните сили. А съзерцателният 

интелект действува чрез тялото и силите му, само че не винаги и не напълно. Защото 

той си е себедостатъчен. Но нито един от двата не е човешката душа; ами душата е 

онова, което има тези сили и което, както предстои да докажем, е самостойна 

субстанция, сиреч е сама по себе си, и има пригодността да извършва действия, едни от 

които се осъществяват единствено чрез инструменти и чрез използуването им по 

някакъв начин; и други, за които няма нужда от никакви инструменти.”  
84 казва, че „човешката душа е 

първото съвършенство на естественото служещо като инструмент тяло, поради което й 

е присъщо да извършва действията си с размисъл и избор, да открива след 

разсъждение, както и да постига общите определения.” Вярно е обаче, че по-нататък85

След което трябва да се присъвкупят и думите на Ал-Газали

 

твърди и доказва, щото съобразно собствено присъщото й, сиреч съобразно разумната й 

сила, „човешката душа не се отнася към тялото като форма и не се нуждае от някакъв 

орган, за да действува”.  
86

                                                
82 Има се предвид Александър Афродизийски – cf. Averroes, In De anima III, comm.5. 

: „Щом смесването 

на елементите става в най-прекрасното и най-съвършено равновесие, от което не може 

да бъде открито нищо по-изящно и красиво, въпросната смес става пригодна да приеме 

83 De anima, V 1. 
84 Ibidem, I 5. 
85 Ibidem, II 1. 
86 Metaphysica, II tr.4 dict.5. 
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от дарителя на формите форма, по-красива от всички останали форми, каквато е 

човешката душа. Тази човешка душа има две сили: едната действуваща, другата 

знаеща”, наричана от него интелект, както се вижда от по-сетнешните му думи. При все 

това след привеждането на множество аргументи той доказва, че действието на 

интелекта не става чрез телесен орган.  

Привеждаме всичко това не за да отхвърлим с помощта на философските 

авторитети гореспоменатото заблуждение, ами за да покажем, че не само латиняните, 

чиито изказвания не са по вкуса на някои, ами също гърците и арабите смятали 

интелекта за част, способност или сила на душата, която е форма на тялото. Ето защо 

ми е чудно от кои перипатетици се хвалят, че са заимствували това си заблуждениe 

въпросните люде, освен ако не предпочитат не да разсъждават правилно с останалите 

перипатетици, ами да се заблуждават с Авероес, който, прочее, не е бил перипатетик, 

ами изопачител на перипатетическата философия. 

 

 

Трета глава. Доказателства за единството на възможния 
интелект 

 

 След като показахме чрез думите на Аристотел и последователите му, че 

интелектът е способност на душата, която е форма на тялото, при все че тази 

способност, именно интелектът, не е действителност на някакъв орган, доколкото 

според казаното от самия Аристотел „в действието му не съучаствува никакво телесно 

действие”87; редно е да изследваме чрез съответните аргументи какво трябва да мислим 

по  този въпрос. И тъй като , съгласно  учението на Аристотел, началата на действията 

следва да бъдат разглеждани, тръгвайки от самите действия88, най-напред, както 

изглежда, ще трябва да се спрем на собственото действие на интелекта, каквото е 

мисленето. По отношение на него не можем да имаме по-неопровержим аргумент от 

приведения от самия Аристотел, а той е следният: душата е първото, чрез което живеем 

и мислим; значи тя е основанието и видът на дадено тяло.89 Той се опира на този 

аргумент, смятайки го за доказателство; понеже в началото на главата90

                                                
87 De generatione animalium, II 3, 736b28-29. 

 се изразява 

88 Cf. Aristoteles, De anima, II 6, 415a18-20; Averroes, In De anima III, comm.1; Sigerus, In III De anima, q.4. 
89 Cf. De anima, II  2, 414a12-14.  
90 Ibidem, II 3, 413a13-20. 
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така: „Не е достатъчно да определим разумно, какво дадено нещо е, както правят 

мнозина сега, ами трябва да включим и покажем също причината”: както се показва 

например, какво представлява четириъгълникът, сиреч квадратът, посредством 

посочването на съразмерните диагонали.  

Силата и неопровержимостта на това доказателства е очевидна, тъй като ако 

някои решат да се отклонят от пътя му, непременно ще кажат нещо нелепо. Наистина, 

без всяко съмнение отделният човек е този, който мисли: понеже никога не бихме се 

запитали за интелекта, ако не мислехме; а и когато се питаме за интелекта, не става 

дума за друго начало, ами за онова, с което мислим. Затова Аристотел казва: „говоря за 

интелекта, с който душата мисли”.91

 Ако кажеш, че интелектът, началото на това действие, именно на мисленето, не е 

форма, трябва да измислиш, по какъв начин действието на въпросното начало е 

действие на ето този човек. Изпробвани са всевъзможни отговори. Авероес

 И заключава, че ако дадено нещо е първото 

начало, с което мислим, то трябва да е форма на тялото; понеже сам по-горе е показал 

ясно, че онова, с което най-напред се върши нещо, е форма. Така излиза и ако 

помислим разумно, тъй като всяко нещо действува, доколкото е действително; а 

действително всяко нещо е чрез формата; поради което това, с което най-напред 

действува дадено нещо, е форма.     

92 например, 

според когото началото на мисленето, сиреч възможният интелект, се нарича душа и 

част на душата в съвсем различен смисъл и е по-скоро обособена субстанция, твърди, 

че мисленето на въпросната обособена субстанция е мое или нечие мислене, доколкото 

онзи възможен интелект се съчетава с мен или с другиго чрез представите, които са в 

мен или в тебе. Това ставало така.93

Че това е безсмислица, проличава от три неща. Първо, защото така свързаността 

на интелекта с човека не би била по рождение, както заявява Теофраст и както твърди 

Аристотел във втора книга на „Физика”

 Умопостигаемият вид, който се съединява с 

възможния интелект и който е негова форма и действителност, има два носителя: 

представите и възможният интелект. Значи възможният интелект се свързва с нас чрез 

формата си с посредничеството на представите; и докато възможният интелект мисли, 

мисли тъкмо ето този човек.  

94

                                                
91 Ibidem, III 4, 429a23. 

, в която  е казано, че пр едел при 

разглеждането на формите от страна на изучаващия природата е формата, съобразно 

92 In De anima II, comm.21 et 32. 
93 In De anima III, comm.5.  
94 Phys., II 4, 194b9-13. 
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която човекът се ражда от човек и от слънцето. А очевидно е, че такъв предел е 

интелектът. Според казаното от Авероес обаче интелектът се съединява с човека не при 

самото му раждане, ами когато действуват сетивата, доколкото е сетивно възприемащ в 

действителност. Понеже представата е резултат от действително сетивно движение, 

както е казано в „За душата”.95

Второ, защото въпросната свързаност е станала не чрез едно, ами чрез различни 

неща. Очевидно е, наистина, че умопостигаемият вид, съдържащ се в представите, е 

мислен във възможност; а във възможния интелект е като мислен действително, сиреч 

като абстрахиран от представите. Та щом умопостигаемият вид е форма на възможния 

интелект единствено доколкото е абстрахиран от представите, излиза, че чрез 

умопостигаемия вид интелектът не е свързан с представите, ами по-скоро е откъснат от 

тях. Освен ако не се каже, че възможният интелект е свързан с представите така, както 

огледалният образ е свързан с човека, чийто лик се отразява в огледалото. Само дето 

такава свързаност очевидно не е достатъчна, за да говорим за действителна връзка; 

понеже без съмнение действието на огледалото, а то е да представя, поради самото това 

не може да бъде приписано на човека: поради което и действието на възможния 

интелект не може на основание на споменатата свързаност да бъде приписано на ето 

този човек, който е Сократ, та тъкмо той да мисли.  

  

Трето, защото дори да приемем, че един и същ по число вид е фор ма на 

възможния интелект и същевременно е в представите, тази свързаност пак няма да е 

достатъчна, за да мисли ето този човек. Понеже е явно, че чрез умопостигаемия вид се 

мисли нещо, а чрез разумната способност нещо мисли; също както чрез сетивния вид се 

усеща нещо, а чрез сетивната способност нещо усеща. Ето защо цветната стена, чийто 

действителен сетивен вид е зрим, се вижда, ала не вижда, докато живото същество, 

имащо зрителна способност, в която е налице въпросният вид, вижда. А свързаността 

на възможния интелект с човека, в когото са налице представи, чиито видове са във 

възможния интелект, е същата като свързаността на цветната стена със зрението, в 

което е видът на цвета й. Та както стената не вижда, ала се вижда цветът й; така би 

излязло, щото човекът не мисли, ами представите му са мислени от възможния 

интелект. Следователно, позовавайки се на Авероес, няма как да удържим тезата, че 

мисли ето този човек. 

                                                
95 De anima, III 3, 429a1-2. 
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 Някои пък, като виждат, че по пътя на Авероес е невъзможно да се поддържа, 

щото ето този човек мисли, поемат по друг път и заявяват, че интелектът се съединява с 

тялото като негов двигател96 и така, доколкото тялото и интелектът образуват единство, 

подобно на това между движещото и движеното, интелектът е част от ето този човек; 

поради което и действието на интелекта се приписва на ето този човек, също както 

действието на окото, сиреч виждането, се приписва на ето този човек. На този, който 

говори такива неща, е редно най-напред да зададем въпроса, какво е това отделно нещо 

Сократ: дали Сократ е само интелектът, който е двигател, или е задвижваното от него, 

сиреч одушевеното от растителната и сетивната душа тяло; или пък е съставното от 

двете. От твърденията му излиза, че той приема третото: Сократ е съставното от 

двете.97

Значи срещу него следва да издигнем аргумента на Аристотел от „Метафизика”: 

кое е това, което прави човека един?

 

98 Във всяко нещо, което има части и представлява 

цяло не като струпаност, ами целостта му е нещо извън частите, е налице някакво 

основание за единството му: в едно допряността, в друго слепеността или нещо 

подобно.99 Ако людете прибягват до обичайните си определения и изрази, съмнението 

няма как да бъде надмогнато и разрешено. Ако обаче следваме нашата словоупотреба и 

кажем, че това тук е материя, а онова – форма, като едното е във възможност, а другото 

е в действителност, всяко съмнение ще отпадне.100

Ако пък настояваш, че Сократ не е безусловно едно нещо, ами че той е едно като 

съединеност на движещото и движеното, от това ще последват множество 

несъобразности. Първо, доколкото съществуващо е онова, което е безусловно едно, ще 

излезе, че Сократ не е нещо съществуващо и че не е включен във вид или род; а също и 

че той не действува, понеже действува единствено съществуващото. Затова и ние не 

казваме, че мисленето на кормчията е мислене на цялото, съставено от кормчията и 

кораба, ами то е мислене именно на кормчията; и по същия начин мисленето няма да е 

действие на Сократ, ами на интелекта, ползуващ се от тялото на Сократ. Защото 

единствено в цялото, което е едновременно едно и съществуващо, действието на частта 

е действие на цялото; а ако някой твърди нещо друго, то той се изразява само преносно. 

Ако пък кажеш, че по този начин мисли чрез двигателя си небето, това допускане е още 

 

                                                
96 Cf. Sigerus, In III De anima, q.2. 
97  Ibidem, q.1. 
98 Cf. Met., VIII 5, 1045a14.  
99 Ibidem, VIII 5, 1045a8-12. 
100 Ibidem, VIII 5, 1045a20-25. 
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по-затруднително. Понеже чрез човешкия интелект трябва да стигнем до познанието за 

по-висшите интелекти, а не обратното.  

А ако се р ече, че този индивид, който е Сокр ат, е тяло, одушевено от 

растителната и сетивната душа, както изглежда да следва от допускането на някои, че 

ето този човек се конституира във вида си не чрез интелекта, ами чрез сетивната душа, 

облагородена от озарението или съчетаването й с възможния интелект: то тогава 

интелектът ще се окаже отнасящ се към Сократ единствено като движещ спрямо 

движеното. По този начин обаче действието на интелекта, каквото е мисленето, в 

никакъв случай не може да бъде приписано на Сократ. Това става ясно от много неща.  

Най-напред от казаното от Философа в девета книга на „Метафизика”: „Там, 

където дадено нещо е различно от употребата си, действието е в станалото, например 

строителството е в построеното, а тъкането – в изтъканото; така е и при останалите, и 

изобщо движението е в движеното. А там, където делото не е различно от действието, 

последното е в действуващото, например виждането – в зрящия и умосъзерцанието – в 

умосъзерцаващия.” 101

На второ място собственото действие на движещото не се приписва на 

инструмента или на движеното, ами по-скоро напротив, действието на инструмента се 

приписва на първото движещо: защото не можем да кажем, че секирата произвежда 

изделието; можем обаче да кажем, че майсторът сече, което е дело на секирата. А 

собственото действие на интелекта е мисленето; ето защо, ако се съгласим, че 

мисленето е също действие, прехождащо към нещо друго, каквото действие е 

задвижването, от това няма да следва, че мисленето преминава към Сократ, само 

защото интелектът е съединен с него единствено като двигател.  

 Eто защо, макар интелектът да е смятан за съединен със Сократ 

като двигател, това не допринася за схващането на мисленето като налично в самия 

Сократ и на самия Сократ като мислещ: понеже мисленето е действие, което е само в 

интелекта. Откъдето пък става видна погрешността на твърдението им, че интелектът 

не е действителността на тялото, ами такава е самото мислене. Понеже не може да има 

действително мислене, което да не е действие на интелекта: тъй като мисленето е 

именно в интелекта, също както виждането е в зрението; поради което не може да има 

виждане, което да не е действие на зрението.  

На трето място там, където действията прехождат към друго, те се приписват по 

точно противоположния начин на движещото и движеното. Наистина, при 

                                                
101 Ibidem, IX 8, 1050a30-36. 
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строителството казваме, че строителят съгражда, а постройката бива съградена. Та ако 

мисленето е, също като задвижването, действие, което прехожда към нещо друго, не би 

могло да се каже, че Сократ мисли, доколкото интелектът е съединен с него като 

двигател, ами по-скоро че интелектът мисли, пък Сократ е мислен; или че, мислейки, 

интелектът задвижва Сократ, пък Сократ бива задвижен.  

Понякога обаче се случва действието на движещото да бъде пренесено върху 

движената вещ, когато именно самото движено задвижва тъкмо защото е задвижвано, 

например сгрятото сгрява. Ето защо някой може да каже, че задвижваното от мислещия 

интелект, със самото това, че е задвижвано, мисли. На това твърдение Аристотел се 

противопоставя във втора книга на „За душата”, от която заимствувахме началото на 

този аргумент. Защото след като заявява, че онова, с което най-напред знаем и 

оздравяваме, е формата, именно знанието и здравето, добавя: „Понеже, както изглежда, 

действието на действуващото е в самото претърпяващо и разположено да претърпява 

въздействие.”102 Темистий тълкува тези думи така: „Понеже макар понякога знанието и 

здравето да идват от другиго, именно от учителя и лекаря; то все пак в природните 

неща, както показахме по-горе, в претърпяващото и разположеното да претърпява 

въздействие е налично действието на оказващото такова.”103 Замисълът на Аристотел, 

следователно, е (а очевидно и наистина е така), че когато движеното задвижва и 

осъществява действието на движещото, в него трябва да е налице някакво действие от 

последното, та да може и то самото да действува по този начин; и това е първото, чрез 

което действува, и е негова действителност и форма, както ако нещо е сгрято, то сгрява 

чр ез топлината, която е получило от сгр ялото  го . Така че, ако приемем, що то 

интелектът задвижва душата на Сократ било просветлявайки я, било по някакъв друг 

начин: останалото от отпечатването на интелекта в Сократ е първото, с което Сократ 

мисли. А първото, с което Сократ мисли, както той усеща със сетивата, е – както е 

доказал Аристотел104

                                                
102 De anima, II 2, 414a11-12. 

 – във възможност всички неща и поради това няма определена 

природа, освен дето е възможно, а следователно и не е смесено с тялото, ами е 

обособено от него. Та ако приемем, че има някакъв обособен интелект, който задвижва 

Сократ, то въпросният възможен интелект, споменаван от Аристотел, пак трябва да е в 

душата на Сократ, също както и сетивата, които са във възможност спрямо всички 

сетивно възприемаеми неща и с които Сократ усеща. Ако пък се рече, че ето този 

103 Themistius, ad loc. 
104 De anima, III 4, 429a9-b5. 
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индивид, сиреч Сократ, нито е нещо съставно от интелект и одушевено тяло, нито е 

само одушевено тяло, ами е единствено интелект; това вече ще е мнението на Платон, 

който, съгласно свидетелството на Григорий от Ниса, „поради това затруднение не 

смята човека за съставен от душа и тяло, ами за душа, ползуваща се от тялото и един 

вид облечена в него”.105 Но и Плотин според свидетелеството на Макробий смята за 

човек самата душа, заявявайки: „Следователно истински човек е не този, когото 

виждаме, ами онзи, който управлява това, което виждаме. Така, когато живото 

същество умре и душата му си отиде, тялото овдовява и отпада от управника си; и 

тъкмо това е, което се вижда в смъртния човек. А душата, която е истинският човек, е 

изцяло чужда на каквато и да било смъртност.”106 Въпросният Плотин е смятан за един 

от  великите коментатори на Аристотел, както споменава Симплиций в коментара си 

върху „Категории”.107 Този възглед не изглежда да е много различаващ се от казаното 

от Аристотел. Наистина, в девета книга на „Етика” последният отбелязва, че „е 

естествено за добрия човек да върши добро и то заради самия себе си: сиреч заради 

разумното в себе си”.108 Това той казва не в смисъл, че човекът е само интелект, ами че 

най-първото в човека е интелектът; поради което малко по-късно отбелязва, че „както 

градът, а и всяко друго устройство, изглежда да е най-първото и най-значимото в него, 

така и човекът”; а сетне добавя, че „всеки човек е или това”, сиреч интелект, „или 

преди всичко това”.109

Има обаче много доказателства за това, че човекът не е само интелект или само 

душа. На първо място Григорий от Ниса, привеждайки мнението на Платон, добавя: „В 

това твърдение има нещо затруднително и непреодолимо. Защото как душата може да е 

едно с одеждата си? Туниката и облеченият с нея не са едно.”

 По същия начин, струва ми се, и Темистий в гор ното си 

изказване, и Плотин в току-що приведеното твърдят, че човекът е душа или интелект.  

110 На второ място и 

Аристотел доказва в седма книга на „Метафизика”111

                                                
105 Cf. Nemesius, De natura hominis, 3. 

, че човекът, конят и подобните 

тям не са само форма, ами някакво цяло от материя и форма изобщо; а като отделно 

същество, сиреч като Сократ – от последната материя, и за останалите по същия начин. 

И доказва това с аргумента, че никоя част от тялото не може да бъде определена без 

някоя част на душата; а когато отстъпи душата, за око или плът говорим вече в съвсем 

106 Cf. Macrobius, In Somnum Scipionis, II 12. 
107 Тук Тома се позовава на предговора на преводача на Аристотел Вилхелм от Мьорбеке. 
108 EN, IX 4, 1166a15-17. 
109 Ibidem, IX 9, 1168a31-33. 1169a2. 
110 Cf. Nemesius, De natura hominis, 3. 
111 Met., VII 10, 1035b27-31. 
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друго значение (aequivoce): което не би било така, ако човекът или Сократ бяха само 

интелект или душа.112 На трето място би се оказало, че щом интелектът задвижва 

единствено чрез волята, както е показано в трета книга на „За душата”113

До същото заключение може да стигнем и от това, че ето този човек e положен в 

някакъв вид. Всеки вид обаче се определя от формата. Значи онова, което включва ето 

този човек в даден вид, е формата. Но всяко нещо бива отнесено към даден вид чрез 

онова, което е начало за собственото действие на въпросния вид. А собственото 

действие на човека като човек е мисленето; понеже чрез него той се отличава от 

останалите живи същества: и затова Аристотел свързва върховното щастие с това 

тъкмо действие.

, то по 

отношение на подвластните на волята неща човекът би могъл да задържи тялото, 

когато пожелае, и да го отхвърли, когато поиска: и тъй като това е очевидно невярно, 

ясно е, че интелектът не се съединява със Сократ единствено като двигател; и също, че 

дори ако го правеше, не би имало пречка да мисли именно Сократ. Тези, които опитват 

да защитят това положение, или признават, че самите те са празноглави и недостойни 

за дискусия, или трябва да се съгласят с Аристотеловото заключение: че онова, с което 

най-напред мислим, е вид и форма.  

114

 При подобно схващане на всичко отгоре се разрушават началата на моралната 

философия: понеже се отнема онова, което е в нас. Наистина, което е в нас, е по воля; 

поради което доброволно се нарича онова, което е в нас.

 Началото, с което мислим, е интелектът, както отбелязва Аристотел. 

Така че той трябва да се съедини с тялото като форма, не в смисъл, че самата разумна 

способност е действителността на някой орган, ами доколкото е силата на душата, 

която на свой ред е действителността на надареното с органи физическо тяло.  

115 А волята е в интелекта, 

както става видно от думите на Аристотел в трета книга на „За душата”116; а също и от 

факта, че в обособените субстанции има интелект и воля; както и от това, че се случва 

да обичаме или мразим изобщо някои люде, например рода на разбойниците, както 

отбелязва Аристотел в „Реторика”.117

                                                
112 Ibidem, VII 10, 1035b23-25. 

 Следователно, ако интелектът не е присъщ на 

ето този човек, така че да не е наистина едно с него, ами да се съединява с него чрез 

представите или като двигател, волята не би била в човека, ами в обособения интелект. 

Така ето този човек няма да е господар на собствените си действия и никое негово 

113 De anima, III 10, 433a22. 
114 EN, X 10, 1177a12-17. 
115 Ibidem, III 4, 1111a22-24. 
116 De anima, III 9, 432b5. 
117 Rhet., II 4, 1382a6. 
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действие няма да е похвално или укоримо: което е унищожаване на началата на 

моралната философия. А тъй като това е абсурдно и противно на човешкия живот 

(защото в такъв случай не би било нужно нито да дирим съвет, нито да създаваме 

закони), излиза, че интелектът се съединява с нас така, че от него и нас се образува 

истинско единство; а това не може да стане по друг начин от споменатия, именно че 

интелектът е способност на душата, която се съединява с нас като форма. Остава ни 

значи да се придържаме към това разбиране, без да се съмняваме в него, и то не поради 

откровението на вярата, както казват онези хора, ами защото отхвърлянето му 

противоречи на очевидностите.  

 Привежданите от тях аргументи за противното не е трудно да бъдат 

опровергани. Според тях от тяхното схващане следва, че интелектът е материална 

форма, която не е лишена от всички природи на сетивните вещи; а значи онова, което 

бива прието в интелекта, се приема в материята индивидуално, а не общо. И още, че 

ако е материална форма, тази няма как да бъде действително мислена; така че 

интелектът няма как да мисли самия себе си, което очевидно не е вярно: понеже никоя 

материална форма не е мислена в действителност, ами единствено във възможност; а 

действително мислена става чрез абстракция.  

Отговорът на тези въпроси се вижда ясно от казаното по-горе. Защото ние не 

твърдим, че човешката душа е форма на тялото в качеството си на разумна способност, 

доколкото последната според учението на Аристотел не е действителност на никой 

орган: откъдето пък следва, че като разумна способност душата е нематериална, че тя 

възприема по нематериален начин и мисли себе си. Не случайно Аристотел заявява, че 

„душата е място на видовете, само че не цялата душа, ами интелектът”.118

Ако на това бъде възразено

 
119

                                                
118 De anima, III 4, 429a28-29. 

, че способността на душата не може да е по-

нематериална или по-проста от същността й: това би било основателно, ако същността 

на човешката душа беше форма на материята, която не съществува чрез собственото си 

битие, ами чрез битието на съставното, както е при другите форми, които сами по себе 

си нито са, нито пък действуват извън свързаността си с материята, поради което и са 

наречени потопени в материята. Човешката душа обаче, която съществува сама по себе 

си, е в някакъв смисъл свързана с материята, ала така, че последната не я обхваща 

изцяло, тъй като достойнството на въпросната форма е по-голямо от обхватността на 

119 Sigerus, In III De anima, q.7. 
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материята; и затова няма пречка тя да извършва някакво действие или да има някаква 

сила, до която материята не достига.  

Нека този, който говори подобни неща, обърне внимание на обстоятелството, че 

ако разумното начало, чрез което мислим, беше по битието си обособено и различено 

от душата, която е форма на нашето тяло, то само по себе си би било мислещо и 

мислено; че няма веднъж да мисли, а друг път – не; и че не би имало нужда да познава 

себе си чрез умопостигаемите предмети и действия, ами ще се познава чрез собствената 

си същност, както останалите обособени субстанции. То не би трябвало освен това да 

има нужда от представите ни, за да мисли: понеже в реда на нещата не откриваме 

такава зависимост, щото по-висшите субстанции да се нуждаят за по-съвършените си 

осъществявания от по-низшите, също както и небесните тела не биват оформяни и 

усъвършенствувани за действията си от по-низшите такива. И така, твърдението, че 

интелектът е някакво начало като обособена субстанция и че той въпреки това 

придобива завършеността си и става мислещ в действителност чрез заимствуваните от 

представите видовете, е напълно недоказуемо. 

 

 

Четвърта глава. Опровергаване на мнението на онези, според 
които има един интелект у всички люде 

 

 След като се спряхме на твърдението им, че интелектът не е душата, 

представляваща форма на нашето тяло и не е нейна част, ами някаква обособена 

субстанция; остана да разгледаме схващането им, че възможният интелект е един във 

всички люде.120 Ако става дума за действения, това би било донякъде основателно, а и 

мнозина философи мислят така.121 Защото изглежда да няма нищо неподобаващо в 

допускането, че едно действено начало придава завършеност на много неща, както 

например едното слънце придава завършеност на всички зрителни способности на 

живите същества и ги прави годни да виждат; макар и това да не съответствува на 

замисъла на Аристотел, за когото действеният интелект е нещо в душата, поради което 

го сравнява със светлината.122

                                                
120 Cf. Sigerus, In III De anima, q.11. 

 А Платон, който приема един обособен интелект, го 

121 Cf. Thomas Aquinas, Sent., II d.17 q.2 a.1; Quaest. de anima, a.5. 
122 De anima, III 5, 430a15. 
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сравнява със слънцето, както отбелязва Темистий.123

Първо, защото ако възможният интелект е това, с което мислим, необходимо е 

да заявим, че мислещият отделен човек е или самият интелект, или интелектът му е 

формално вътрешно присъщ, не в смисъл, че е форма на тялото, ами понеже е сила на 

душата, която е форма на тялото. Ако обаче някой каже, че отделният човек е самият 

интелект, излиза, че ето този отделен човек не се различава от друг отделен човек и че 

всички хора са един човек, при това не по причастността си към общия вид, ами като 

един индивид. Ако пък интелектът ни е формално вътрешно присъщ, както вече беше 

казано, следва, че за различните тела има различни души. Понеже както човекът е от 

тяло и душа, така ето този човек, Калий или Сократ, е от ето това тяло и ето тази душа. 

Но ако душите са различни и възможният интелект е силата, с която душата мисли, той 

непременно трябва да е различен по число; тъй като е невъзможно да си представим, че 

има една по число сила за различни неща. Ако пък някой твърди, че човекът мисли чрез 

възможния интелект като чрез нещо свое, което е негова част, само че не като форма, 

ами като двигател; то по-горе вече показахме, че при подобно допускане в никакъв 

случай не би могло да се каже, че мисли Сократ.  

 Понеже има едно слънце, но 

много разпространени от слънцето светлини, допринасящи за виждането. Във всеки 

случай, както и да стоят нещата с действения интелект, в много отношения изглежда 

невъзможно да се настоява, че възможният интелект е един във всички човеци.  

Но нека приемем, че Сократ мисли, понеже интелектът мисли, макар интелектът 

да е само двигател, както човекът вижда поради това, че вижда окото; и, за да спазим 

сравнението, да приемем, че има едно по число око за всички човеци: в такъв случай 

остава да се запитаме, дали всички хора са един виждащ или много са виждащите. За да 

узнаем истината, нужно е да съобразим, че едно е по отношение на първото движещо, а 

друго – по отношение на инструмента. Защото ако много хора се ползуват от един и 

същ инструмент, говорим за много действуващи; например, когато мнозина използуват 

една машина за хвърляне или повдигане на камък. Ако обаче първото действуващо е 

едно и то използува много инструменти, действуващото пак е едно, а действията са 

различни поради различните инструменти; а понякога и действието е едно, макар за 

него да са нужни повече инструменти. Така че единството на действуващото се 

определя не от инструментите, ами от основното действуващо, което се ползува от 

инструментите.  

                                                
123 In De anima, 430a25. 
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Та при предишното допускане, ако окото е основното в човека, използуващо 

всички душевни способности и телесни части като инструменти, то мнозината, имащи 

едно око, биха били един виждащ. Но ако окото не е основното в човека, ами в 

последния има нещо по-изначално, ползуващо се от окото и различаващо се у 

различните люде, ще има много виждащи, но с едно око.  

Очевидно е обаче, че интелектът е основното в човека и че той използува всички 

душевни способности и телесни членове като органи; поради което Аристотел тънко 

отбелязва, че човекът е интелект или е най-вече такъв.124 Следователно, ако имаше 

един интелект за всички, по необходимост ще следва, че има един мислещ, а значи и 

един желаещ и един използуващ по свое произволение всички неща, по които людете 

се различават помежду си. А от това ще следва и че няма разлика между човеците по 

техния свободен волеви избор, ами че той е един за всички, щом интелектът, в когото 

единствено е поместено първенството и господството в разпореждането с всичко 

останало, е един и неделим във всички: което е очевидно невярно и невъзможно. 

Защото това противоречи на всяка очевидност и разрушава цялата наука за морала, 

както и всичко, отнасящо се към гражданското общежитие, което е естествено за 

човеците, както отбелязва Аристотел.125

 Освен това, ако всички люде мислят с един интелект, независимо дали той е 

съединен с тях като форма или като двигател, по необходимост ще се окаже, че самото 

мислене на всички хора е едно по число и че то е едновременно мислене за едно нещо: 

например, ако аз мисля камъка, а и ти го мислиш, моето и твоето мисловно действие 

трябва да са едно и също. Защото едно и също действено начало, било то форма или 

двигател, по отношение на един и същ обект извършва само едно по число действие от 

даден вид и в едно и също време; което се вижда от заявлението на Философа в пета 

книга на „Физика”.

 

126

                                                
124 EN, IX 9, 1169a2. 

 Eто защо, ако имаше много люде с едно око, погледът на всички 

тях към един и същ обект в едно и също време трябва да е един по число. По същия 

начин, ако интелектът е един за всички люде, следва, че всички хора, които мислят 

едно и също в едно и също време, извършват само едно интелектуално действие; 

особено пък, ако в това действие не е примесено нищо от онова, по което людете се 

различават един от друг. Защото представите са предпоставка за действието на 

интелекта, както цветовете – за зрителното действие: поради което различието между 

125 Polit., I 1b, 1253a2-3. 
126 Phys., V 6, 227b21-228a3. – cf. ibidem, VII 2, 242a32-b4. 
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тях не раздробява действието на интелекта, особено пък по отношение на едно 

умопостигаемо, но отличава знанието на едного от знанието на другиго, понеже 

единият мисли нещата, за които той има представи, а другият – тези, за които пък той 

има представи. Ала при двама, които знаят и мислят едно и също, действието на 

интелекта по никой начин не може да бъде раздробено чрез представите.  

При това следва да покажем, че това схващане очевидно противоречи на 

казаното от Аристотел. Понеже когато казва, че възможният интелект е обособен и че е 

във възможност всички неща, добавя, че „когато става отделните неща”, именно в 

действителност, „той бива наречен знаещ, понеже е такъв в действителност”, сиреч 

така, както знанието е действителност и както знаещият е наричан знаещ в 

действителност, доколкото e предразположен към знание. Поради което прибавя: „Това 

се случва винаги, когато е в състояние да действува сам по себе си. В такъв случай 

също има някаква възможност, само че не такава, каквато е преди да се е научил или 

открил.”127 И сетне се пита: „Ако интелектът е прост, непретърпяващ въздействие и 

нямащ нищо общо с каквото и да е друго, както твърди Анаксагор, как той мисли, ако 

мисленето е някакво претърпяване?”128 Отговорът гласи, че „интелектът е във 

възможност всички мислими неща, ала в действителност не е нищо преди да го 

помисли. Нещата стоят така, както при писмена дъска, върху която не е записано в 

действителност нищо: тъкмо това се случва в интелекта.”129

Тук трябва да бъдат отбелязани три неща. Първо, че предразположеността към 

знание е първата действителност на възможния интелект, който благодарение на нея 

става действителен и може да действува сам по себе си. Но знанието не се определя 

единствено от просветлените представи, както твърдят някои, и не е способност, която 

придобиваме чрез упорити размишления и упражнения, та да се свържем с възможния 

интелект чрез представите си.

 Следователно възгледът на 

Аристотел е, че преди да се е научил или да е открил нещо, възможният интелект е във 

възможност, също като дъската, върху която нищо не е написано в действителност; а 

след като се научи или открие, е в действителност поради предразположеността си към 

знание, благодарение на която е в състояние сам да действува, макар и тогава да е във 

възможност спрямо размишлението в действителност.  

130

                                                
127 De anima, III 4, 429b5-9. 

 Второ, че преди да научим или открием нещо, 

128 Ibidem, III 4, 429b23-25. 
129 Ibidem, III 4, 429b30-430a2. 
130 Cf. Avicenna, De anima, V 6. – Критиката срещу това схващане срв. в: Contra Gent., II 74; S. th., I q.79 
a.6. 
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възможният ни интелект е във възможност, подобно на дъска, върху която нищо не е 

написано. Трето, че възможният ни интелект прехожда в действителност, когато 

научим или открием нещо. Но нито едно от тези неща не може да е така, ако има един 

само възможен интелект за всички люде, които са били, които сега са и които ще бъдат.  

Очевидно е, наистина, че видовете се съхраняват в интелекта, който е място на 

видовете, както по-горе се изрази Философът131

Дори ако някой прибави, че според мнението на Аристотел винаги е имало 

човеци

; а от друга страна знанието е постоянно 

предразположение. Та ако някой от предишните люде е станал знаещ в действителност 

по отношение на някакви умопостигаеми видове и съвършен в предразположеността си 

към знанието, въпросната предразположеност и онези видове остават в него. Но тъй 

като всеки приемащ е лишен от онова, което приема, невъзможно е чрез моето 

научаване или изнамиране тези видове да бъдат придобити във възможния интелект. 

Ако някой уточни, че когато аз открия нещо, възможният интелект в някакво 

отношение става наново в действителност, например ако аз открия нещо мислимо, 

което никой мой предшественик не е открил: то във всеки случай това не може да стане 

при научаването; понеже аз няма как да науча нещо, което обучаващият ме не знае 

отнапред. Лишено от смисъл, значи, е твърдението на Аристотел, че преди да научи 

или открие нещо, интелектът е бил във възможност.  

132: ще излезе, че не е имало пръв мислещ човек; и следователно, че 

умопостигаемите видове не са придобити във възможния интелект чрез ничии 

представи, ами са вечни умопостигаеми видове на възможния интелект. Следователно 

Аристотел напразно е положил действения интелект, който превръща мислимото във 

възможност в мислимо в действителност. Неоправдано е и твърдението му, че 

представите се отнасят към възможния интелект, както цветовете – към зрението, щом 

възможният интелект не получава нищо от представите. Макар че не изглежда разумно 

и допускането, щото обособената субстанция приема нашите представи и не може да 

мисли себе си, ако ние вече не сме научили или открили нещо; понеже след горните 

думи Аристотел добавя: „и тогава той е в състояние да мисли себе си”133

                                                
131 De anima, III 4, 429a27-28. 

, именно след 

като е научил или открил нещо. Наистина, обособената субстанция сама по себе си е 

умопостигаема: следователно възможният интелект би трябвало по самата си същност 

132 De gener. et corr., II 11, 337a34-338b19. 
133 De anima, III 4, 429b9. 
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да мисли себе си, стига да е обособена субстанция; и не би се нуждаел от 

умопостигаемите видове, прихождащи към него чрез нашето мислене или откриване.  

Ако поискат да избегнат тази несъобразност, уточнявайки, че всичко казано 

дотук от Аристотел се отнася до свързания с нас възможен интелект, а не до него като 

такъв, какъвто е сам по себе си: ще отговорим, че, най-напред, изказването на 

Аристотел изобщо не е такова, ами той говори за самия възможен интелект съобразно 

собствено присъщото нему и съобразно онова, по което се отличава от дейния. Сетне, 

ако думите на Аристотел все още не ни убеждават, нека приемем, както правят онези 

люде134

Ако приемем второто, именно че умопостигаемите видове просветляват 

представите и така биват мислени: би се оказало, най-напред, че представите са 

действително мислени не чрез действения интелект, ами чрез възможния съобразно 

неговите видове. На второ място би излязло, че въпросното лъчение не може да 

направи представите действително мислими: понеже те стават такива именно чрез 

абстракция; а това е по-скоро приемане, а не абстракция. И сетне, доколкото всяко 

приемане е съобразно природата на приетото, излъчването на умопостигаемите видове, 

които са във възможния интелект, към наличните в нас представи ще е не умозрително, 

ами сетивно и материално; така че ние няма да можем да мислим общото чрез такова 

излъчване. Ако пък умопостигаемите видове на възможния интелект нито биват приети 

от представите, нито се излъчват към тях, те ще бъдат изцяло откъснати и нямащи 

никаква съразмерност с представите, така че последните няма да допринесат с нищо за 

, че възможният интелект извечно е притежавал умопостигаемите видове, чрез 

които той се свързва с нас съобразно наличните в нас представи. Та умопостигаемите 

видове, които са в умопостигаемия интелект, и представите, които са в нас, трябва да се 

съотнасят по един от трите начина: или умопостигаемите видове, които са във 

възможния интелект, са придобити от наличните в нас представи, както буквално 

твърди Аристотел; което обаче не може да бъде съгласно горното схващане, както беше 

показано. Вторият начин е въпросните видове да не биват придобити от представите, 

ами да се излъчват към представите ни; все едно някакви видове в окото да се излъчват 

към цветовете върху стената. Третият начин е умопостигаемите видове, които са във 

възможния интелект, нито да са приемани от представите, нито да отпечатват нещо 

върху тях.  

                                                
134 Последователите на Авероес. – cf. Averroes, In De anima III, comm.5. 
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мисленето; което е очевидно невярно. И така, във всяко отношение няма как 

възможният интелект да е само един у всички човеци. 

 

 

Пета глава. Опровержение на аргументите срещу 
множествеността на интелекта 

 

 Сега остава да бъдат опровергани аргументите, с които се опитват да изключат 

множествеността на възможния интелект. Първият е, че всяко нещо, което се разделя в 

съответствие с разделеността на материята, е материална форма: поради което 

обособените от материята субстанции не са много от един вид.135

Те дотолкова се осланят на този аргумент, щото дори заявяват, че Бог не би 

могъл да създаде много интелекти от един вид в различните човеци. Според тях това би 

довело до противоречие: понеже множествената по число природа е нещо съвсем 

различно от природата на обособената форма. Те отиват и по-далеч, като заключават от 

горното, че никоя обособена форма не е една по число и не е нещо индивидуално. Това, 

казват те, проличава и от словоупотребата: понеже едно по число е само това, което е 

едно от числото; а освободената от материята форма не е една от числото, тъй като 

няма в себе си причината за числото, доколкото причината за числото е от материята.

 Та ако в многото хора 

имаше много интелекти, които се разделят помежду си по число вследствие 

разделеността на материята, по необходимост би се оказало, че интелектът е 

материална форма: а това противоречи на думите на Аристотел и на твърдението му, че 

интелектът е обособен. Значи, ако е обособен и не е материална форма, той по никакъв 

начин не се умножава съобразно множествеността на телата.  

136

Ако тръгнем отзад напред, то те, както изглежда, не разбират какво точно са 

казали. Наистина, в четвърта книга на „Метафизика” Аристотел заявява, че 

„субстанцията на всяко нещо е една не акцидентално” и че „нищо друго не е едно, 

освен съществуващото”.

  

137

                                                
135 Sigerus, In III De anima, q.9; De anima intellectiva, 7. 

 Та ако обособената субстанция е съществуваща, тя е една по 

субстанция, още повече, че в осма книга на „Метафизика” Аристотел твърди, щото 

136 Една по число е вещта, която е една от много на брой вещи, а принцип на индивидуацията, сиреч на 
отчленяването на една вещ от останалите от същия вид, е материята. 
137 Met., IV 2, 1003b31-32.  
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нещата, които нямат материя, нямат причина да са едно и съществуващо.138 В пета 

книга на „Метафизика” пък става дума за четири вида единство, именно по число, по 

вид, по род и по съразмерност.139 Не може да се каже, че дадена обособена субстанция 

е една само по вид или род, тъй като  тогава тя не би била безусловно една. Остава, 

следователно, всяка обособена субстанция да е една по число. При това едно по число 

наричаме не това, което е едно от числото (защото числото не е причина за единството, 

ами обратното), а това, което при броенето не се дели; понеже едно е това, което не се 

дели.140

 Не е вярно и че всяко число се причинява от материята: защото в такъв случай 

излишен би бил въпросът на Аристотел за числото на обособените субстанции.

 

141 В 

пета книга на „Метафизика” той отбелязва, че множествеността може да е не само по 

число, ами също по  вид и род.142 Не е вярно и че обособената субстанция не е нещо 

единично и индивидуално: в противен случай тя не би упражнявала никакво действие, 

тъй като действуват единствено единичните неща, както твърди Философът143, 

доказвайки в седма книга на „Метафизика” срещу Платон, че ако идеите са обособени, 

идеята няма как да се предицира за много неща, нито може да бъде определена, също 

както това не могат и другите индивидуални същности, които са единствени във вида 

си, като например слънцето и луната.144

Значи обособените субстанции са индивидуални и единични; индивидуалността 

си те не дължат на материята, ами на това, че по самото си естество не са в нещо друго, 

поради което и не са им причастни много неща. От което следва, че ако за дадена 

форма е естествено да й бъде причастно нещо друго, така че тя да е действителността 

на някаква материя, тя може да се индивидуализира или умножи в съотнесеността си с 

материята. По-горе обаче беше показано, че интелектът е сила на душата, която е 

действителността на тялото. В многото тела, следователно, има много души, а в 

 Защото при материалните вещи материята е 

принцип на индивидуацията единствено доколкото не са й причастни много неща, тъй 

като тя е първият носител, който не е в нещо друго. Затова и по отношение на идеята 

Аристотел отбелязва, че ако е обособена, тя ще е някаква, сиреч индивидуална, а значи 

и че ще е невъзможно да бъде предицирана за много неща.  

                                                
138 Ibidem, VIII 5, 1045a35-1046b6.  
139 Ibidem, V 8, 1016b31-35.  
140 Ibidem, V 8, 1016b4-5. 
141 Ibidem, XII 10, 1073b17-1074b14. 
142 Ibidem, V 8, 1017a2-6. 
143 Ibidem, I 1, 981a16-17. 
144 Ibidem, VII 15, 1040a25-30.  
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многото души – много разумни сили, които наричаме интелекти; което не означава, че 

интелектът е материална сила, както беше показано по-горе.  

 Ако някой възрази, че щом душите се умножават съобразно телата, то с 

разрушаването на телата няма да останат много души, отговорът е очевиден на основа 

на казаното по-горе. Наистина, всяко нещо е съществуващо, доколкото е едно, както е 

заявено в четвърта книга на „Метафизика”.145

Що се отнася до аргумента им, дето Бог не можел да създаде много интелекти, 

тъй като това води до противоречие, то той е твърде нескопосен. Защото и да признаем, 

че за интелекта не е естествено да се умножава

 Та както за душата да е означава да е в 

тялото, доколкото тя е негова форма, и не е преди него; но с разрушаването на тялото 

все пак остава в битието си: така всяка душа остава в единството си, а значи се запазва 

и множествеността на душите.  

146

 За да укрепят заблуждението си те

, това все още не означава, че 

умножението на интелекта води до противоречие. Понеже няма пречка дадено нещо да 

няма в природата си причината за едно или друго, но последното да се дължи на 

някаква друга причина: както за тежкото не е естествено да пребивава нависоко, но 

пребиваването на нещо тежко нависоко не води до никакво противоречие; 

противоречиво е единствено твърдението, че то е там по природата си. Така че, ако по 

eстеството си интелектът и да е един за всички люде, понеже няма естествена причина 

за множествеността му, последната все пак може да се дължи на свръхестествена сила, 

така че тук няма никакво противоречие. Това отбелязваме, прочее, не заради 

конкретното им твърдение, ами за да не бъде разпрострян този начин на аргументиране 

и към други теми; защото те биха могли да заключат, че Бог не мо же да стор и така, 

щото мъртвите да възкръснат и слепите да прогледнат. 
147

                                                
145 Ibidem, IV 2, 1003b30-34.  

 привеждат и друг един аргумент. Въпросът 

според тях е, дали интелектът в мен и в теб е изцяло един, или са два по число и един 

по вид. Ако се мисли едно нещо, имаме един интелект. Ако са два по число и един по 

вид, следва, че те ще притежават като мислена мислената вещ: понеже тези неща, които 

са две по число и едно по вид, са едно мислено нещо, понеже каквината (quidditas), чрез 

която ги мислим, е една; и така ще продължава до безкрайност, което е невъзможно. 

Следователно невъзможно е в мен и в теб да има две по число мислени неща; значи то е 

само едно, така че във всички люде име само един по число интелект.  

146 Cf. Sigerus, In III De anima, q.9. 
147 Cf. Averroes, In De anima III, comm.5. 
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Тези, които смятат да са привели много изтънчен аргумент, трябва да бъдат 

попитани, дали когато има две мислени неща по число и едно по вид, това противоречи 

на понятието за мисленото като такова или за мисленото от човека. Съгласно 

приведения от тях аргумент е ясно, че става дума за противоречие спрямо понятието за 

мислено като такова. Съгласно понятието си мисленото като такова не изисква нещо да 

бъде абстрахирано от него, за да бъде то мислено. Следователно, следвайки техния 

довод, можем просто да заключим, че има само едно мислено нещо, а не само едно 

мислено от всички люде. И пак според тяхната логика, щом има само едно мислено 

нещо, излиза, че има само един интелект в целия свят, а не единствено в човеците. 

Следователно нашият интелект е не само обособена субстанция, ами той е и самият 

Бог; с което изобщо се премахва множествеността на обособените субстанции.  

Ако някой рече да отвърне, че мисленото от една обособена субстанция и 

мисленото от друга не е едно по вид, тъй като интелектите се различават по вид, той 

сам себе си заблуждава, понеже мисленото се отнася към мисленето и интелекта така, 

както обектът – към действието и способността. Но обектът не получава вида си от 

действието или от способността, ами е по-скоро обратното. Следователно просто 

трябва да признаем, че мисленото за дадена вещ, например за камъка, е само едно не 

само във всички хора, ами изобщо във всички мислещи същества.  

Остава да видим, обаче, какво е самото мислено. Защото ако някой твърди, че 

мисленото е нематериален вид, пребиваващ в интелекта, той скришом прехожда към 

учението на Платон148

Трябва да кажем, значи, че според възгледа на Аристотел мисленото едно е 

природата или каквината на вещта. Защото нещата познаваме естествено и за тях е 

, според когото не може да има знание за сетивните неща, а всяко 

знание е за едната обособена форма. За обсъждания от нас въпрос, прочее, е без 

значение, дали някой ще каже, че знанието за камъка е знание за едната обособена 

форма на камъка или за едната форма на камъка, която е в интелекта: и в двата случая 

се оказва, че знанията са не за тукашните вещи, ами единствено за обособените. Но тъй 

като Платон полагал въпросните нематериални форми като субсистиращи сами по себе 

си, той е можел да приеме и многото интелекти, придобиващи от една обособена форма 

познанието за едната истина. Тези хора обаче полагат споменатите нематериални 

форми, които наричат мислени неща, в интелекта и поради това са принудени да 

твърдят, че има само един интелект, не единствено у човеците, ами изобщо.  

                                                
148 Cf. Aristoteles, Met., I 6, 987a30 sqq. 
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всяко знание, а не за мислените видове. Понеже ако мислена беше не самата природа на 

камъка, която е реална, а видът, който е в интелекта, ще се окаже, че аз мисля не вещта 

камък, ами единствено понятието (intentio), което е абстрахирано от камъка. Вярно е, че 

природата на камъка такава, каквато тя е в отделните камъни, е мислена във 

възможност; но тя става действително мислена чрез това, че видовете на сетивните 

неща посредством сетивата достигат до представната способност и чрез силата на 

действения интелект се абстрахират умопостигаемите видове, които са във възможния 

интелект. А тези видове се отнасят към интелекта не като мислени, ами като видове, 

посредством които интелектът мисли (също както видовете в зрението не са самото 

видимо, ами онова, чрез което зрението вижда), освен доколкото интелектът 

разсъждава за самия себе си, което не може да стане при сетивата.  

Ако обаче мисленето беше действие, прехождащо към външна материя, подобно 

на горенето и задвижването, би се оказало, че мисленето е според начина, по който 

природата на нещата има битие в отделните неща, както горенето на огъня е според 

изгарящото. Но тъй като мисленето е действие, оставащо в самия мислещ, както 

пояснява Аристотел в девета книга на „Метафизика”149

Значи едно е, което мислим и аз, и ти, но по един начин го мисля аз, а ти – по 

друг, именно с различен умопостигаем вид; едно е моето мислене, а друго – твоето; и 

един е моят интелект, а друг – твоят. Затова Аристотел отбелязва в „Категории”

, то следва, че мисленето е 

съобразно мислещия, сиреч съобразно изискванията на вида, чрез който мислещият 

мисли. А той, понеже е абстрахиран от индивидуалните начала, представя вещта не 

съобразно индивидуалните й особености, ами единствено съобразно общата й природа. 

Защото няма пречка две неща да са реално съединени, а едното да бъде представено в 

сетивата без другото: така цветът на меда или ябълката се вижда без да ги вкусваме. Та 

така именно интелектът мисли общата природа чрез абстрахирането й от 

индивидуалните начала. 

150

                                                
149 Ibidem, IX 8, 1050a34-36.  

, че 

дадено знание е единично по носителя си, така че „знаенето на граматика е в някакъв 

носител, душата, с което не е казано, че е в точно определен носител”. Затова и 

интелектът ми, когато мисли себе си като мислещ, мисли някакво единично действие; а 

когато мисли просто мисленето, мисли нещо общо. Защото единичността не 

противоречи на умопостигаемостта, ами на нея противоречи материалността: поради 

което, щом има единични нематериални същности, както по-горе беше казано по 

150 Praed., 2, 1a25-27. 
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отношение на обособените субстанции, няма пречка тези единични неща да бъдат 

мислени. 

 Оттук става ясно, как едно и също знание може да е в ученика и учителя.151

 Следващото им възражение, че ако останеха много разумни субстанции, при 

разрушаването на телата те биха се оказали ненужни; понеже според Аристотел в 

единадесета книга на „Метафизика” обособените субстанции, които не задвижват 

някое тяло, са безполезни

 То е 

едно с оглед на онова, което се знае, но не и с оглед на умопостигаемите видове, чрез 

които двамата мислят; в това отношение знанието е индивидуално присъщо на мен и на 

теб. Затова знанието, което е в ученика, не бива непременно причинявано от това в 

учителя, както топлината на водата – от топлината на огъня; ами както здравето в 

болния – о т то ва, което е в душата на лекар я. Понеже както в болния се намира 

естественото начало на здравето, на което лекарят се притича в помощ, та болният 

напълно да оздравее, така в ученика е налице естественото начало на знанието, именно 

действеният интелект и сами по себе си познатите първоначала; а учителят го 

подкрепя, извличайки заключенията от познатите сами по себе си начала. Затова и 

лекарят се старае да лекува по естествения начин, именно сгрявайки или изстудявайки; 

и също учителят се старае да доведе до знанието по същия начин, по който ученикът и 

сам би достигнал до него, именно прехождайки от познатото към непознатото. И както 

болният оздравява не вследствие способностите на лекаря, ами благодарение тези на 

природата; така и знанието в ученика се причинява не съобразно добродетелността на 

учителя, ами съобразно способностите на учещия.   

152: лесно може да бъде отхвърлено, стига добре да вникнем в 

казаното от Аристотел. Защото преди да приведе този аргумент той заявява: „Разумно е 

да приемем множествеността на субстанциите и неподвижните начала; а защо това е 

необходимо, нека оставим за по-проникновени мислители.”153

Сетне, щом безполезно е онова, което не постига целта си, не може да се каже 

дори като само вероятно, че обособените субстанции биха били безполезни, ако не 

движеха телата; освен ако не твърдим, че движенията на телата са целта на обособените 

субстанции, което е напълно невъзможно, тъй като целта е по-могъща от водещите към 

нея средства. Затова и Аристотел не твърди тук, че те биха били безполезни, ако не 

 От което става ясно, че 

за него това е една възможност, но не и  необходимост.  

                                                
151 Cf. Averroes, In De anima III, comm.5; Thomas Aquinas, S. th., I q.117 a.1; Contra Gent., II 75. 
152 Met., XII 10, 1074a18-22.  
153 Ibidem, XII 10, 1074a15-17.  
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движеха телата, ами че „всяка неподвластна на въздействие субстанция трябва да бъде 

смятана за най-добрата цел за самата себе си”.154

Но ние сме съгласни, че отделената от тялото човешка душа не притежава 

върховното съвършенство на природата си, тъй като е част на човешката природа. 

Понеже никоя част не притежава пълно съвършенство, ако бъде отделена от цялото. 

Което обаче не означава, че е безполезна; понеже целта на човешката душа не е да 

задвижва тялото, ами да мисли, в което е и нейното щастие, както доказва Аристотел в 

десета книга на „Етика”.

 Наистина, висшето съвършенство на 

дадена вещ е в това, не само да е добра в себе си, ами също да причинява добротата и 

на други неща. Но не е било ясно, как точно обособените субстанции причиняват 

добротата в по-низшите предмети, освен чрез движението на някои тела. Поради това и 

Аристотел прибягва до някакво вероятно основание, за да докаже, че няма обособени 

субстанции, които да не се проявяват чрез движенията на небесните тела, макар за това 

да няма необходимост, както сам той признава.  

155

 В подкрепа на заблудата си те привеждат и следното възражение: ако имаше 

много интелекти на многото люде, а интелектът е неразрушим, то излиза, че би 

трябвало да има безкрайно много интелекти, ако се следва схващането на Аристотел за 

това, че светът е вечен и че винаги е имало човеци. На това възражение Ал-Газали дава 

следния отговор в своята „Метафизика”

 

156

Как би разрешил това затруднение Аристотел, ние няма как да знаем, тъй като 

не разполагаме с онази част от „Метафизика”, която се занимава с обособените 

: „Там, където едното е без другото”, именно 

количеството или величината без реда, „безкрайността няма как да му бъде отнета, 

например на небесното движение.” След което добавя: „По същия начин признаваме за 

безкрайни на брой човешките души, които са отделими от телата чрез смъртта, макар 

да съществуват едновременно с тях, понеже между тях няма естествена подредба, с 

отпадането на която душите да престанат да съществуват: понеже никои от тях не са 

причини за другите, ами те са едновременно, без предходни и следващи по природа и 

местоположение. Понеже между тях не може да бъде мислено предхождане и следване 

по природа, ами такова има само с оглед времето на създаването им. По същността им 

обаче като такава няма никаква подредба, ами те са еднакви по битието си; точно 

обратното е при пространствените разположения, телата, причините, причиненото.”  

                                                
154 Ibidem, XII 10, 1074a19-20. 
155 EN, X 10, 1177a13-17.  
156 Met., I tr.1 d.6. 
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субстанции. Защото във втора книга на „Физика” Философът казва, че с обособените, 

но присъствуващи в материята (доколкото са отделими от нея) форми се занимава 

първата философия.157

Очевидно невярно е обаче твърдението, че всички философи, както арабите, така 

и перипатетиците, смятат интелекта за неумножаващ се по брой, а само латиняните са 

на противоположното мнение. Ал-Газали не е бил латинянин, ами арабин. Един друг 

арабин, Авицена, на свой ред пише в книгата си „За душата”: „Благоразумието и 

глупостта, както и подобните тям, са именно в същността на душата..., което значи, че 

душата не е една, ами е множествена по число, а един е видът й.”

 Каквото и да се каже по  този въпрос, ясно е, че тук нищо не 

затруднява католиците, които смятат света за имащ начало.  

158

И за да не пропуснем гърците, нека приведем и думите на Темистий в коментара 

му.

  

159 Задавайки си въпроса, дали действеният интелект е един или много, той отговаря 

така: „Първият просветляващ е един, а просветлените и просветляващите са много. 

Слънцето е едно, а за светлината ще кажеш, че по някакъв начин стига до погледа. 

Затова Аристотел не прибягва до сравнение със слънцето, ами със светлината; а Платон 

– със слънцето.” От думите на Темистий става ясно, че нито действеният интелект, за 

който говор и Ар истотел и който е просветляващ, е един, нито такъв е възможният 

интелект, който бива просветлен. Истината е, че едно е началото на просветлението, 

именно някаква обособена субстанция, било Бог според католиците, било висшата 

интелигенция според Авицена.160 Темистий потвърждава единството на това обособено 

начало, припомняйки, че обучаващият и учещият се мислят едно и също, което  не би 

било възможно, ако просветляващото начало не е едно и също. Наистина, по-нататък 

той признава, че някои се съмнявали, дали пък възможният интелект не е един. Но не 

говори повече по този въпрос, тъй като не е възнамерявал да засяга различните мнения 

на философите, ами да разтълкува възгледите на Аристотел, Платон и Теофраст; 

поради което накрая заключава: „Това, което споменах във връзка със схващанията на 

философите, е изключително трудно и изисква специално внимание. От приведените от 

мен техни изказвания човек може да разбере най-важното в схващанията на Аристотел 

и Теофраст, а и на самия Платон.”161

                                                
157 Phys., II 4, 194b13-15.  

  

158 Avicenna, De anima, V 3.  
159 In De anima, 430a25. 
160 Met., IX 3. 
161 In De anima, 430a25. 
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Ясно е, следователно, че Аристотел, Теофраст, Темистий, а също и Платон не са 

смятали по принцип възможния интелект за един във всички люде. Ясно е също, че 

Авероес превратно представя възгледа на Темистий и Теофраст за възможния и 

действения интелект. Поради което по-горе заслужено го нарекохме извратител на 

перипатетическата философия. Затова е и чудно, как така някои, които са виждали само 

коментара на Авероес, дръзват да обявят, че с казаното от него са съгласни всички 

гръцки и арабски философи, но не и латинските.  

Още по-удивително и достойно за възнегодуване е, дето човек, наричащ себе си 

християнин162

 Та това е, което написахме за унищожаване на споменатото заблуждение, не 

чрез свидетелствата на вярата, ами чрез разумните доводи и изказвания на самите 

философи. Ако някой, величаейки измамно себе си в името на науката, реши да 

, ще се осмели да говори така превратно за християнската вяра; както 

когато казва например, че „латиняните не приемат по принцип това”, именно, че има 

само един интелект, „понеже законът им твърди точно противното”. В което изказване 

има две лоши неща: първо, дето се усъмнява, дали това е противно на вярата; второ, 

дето сам себе си поставя извън този закон. А при това, споменавайки, че „това е 

основанието, поради което католиците, както изглежда, отстояват това схващане”, под 

„схващане” разбира постановлението на вярата. Не по-малко самомнително е и 

следващото му дръзко твърдение: „Бог не е в състояние да създаде много интелекти, 

понеже това води до противоречие.” Следващото му изказване е още по-тягостно: 

„Чрез разума си заключавам за необходимостта интелектът да е един по число; още по-

твърдо поддържам по вяра противното.” Той значи мисли, че вярата е за люде, които 

могат да стигнат до противоположно на необходимото заключение. Но тъй като по 

необходимост може да се заключи единствено за необходимо истинното, противно на 

което е невъзможното неистинно, следва, че според него вярата е за невъзможното 

неистинно, което дори Бог не може да стори: а това ушите на вярващите не биха могли 

да понесат. Не по-малко безразсъдно е желанието му да спори за неща, които нямат 

отношение към философията, ами са въпрос на чиста вяра, като например за това, дето 

душата страда от огъня на преизподнята, че и да настоява за опровергаване на 

възгледите на учителите по този въпрос. На същото основание той би могъл да 

дискутира въпросите за Троицата, въплъщението и други подобни, за които би могъл да 

се изказва само слепешком.  

                                                
162 Цитираните от Тома твърдения не се срещат в достигналите до нас текстове на латинските авероисти. 
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отговори на написаното от нас, нека не дрънка по ъглите и пред деца, дето не са в 

състояние да отсъдят относно толкова трудни неща; ами да дръзне да излезе с 

контраписание; само дето в такъв случай ще се сблъска не само с мен, най-нищожния 

сред всички, ами с мнозина други ревнители на истината, които ще се противопоставят 

на заблуждението му и ще поправят невежествените му твърдения.  

  

 

 Превод от латински: Цочо Бояджиев 
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