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АЛБЕРТ ВЕЛИКИ 
МЪЖЪТ ИЛИ ЖЕНАТА ЖИВЕЕ ПО-ДЪЛГО1

 

 

 По-нататък се пита, дали мъжът или жената живее по-дълго. 

 1. Изглежда, че жената. Защото влагата сама по себе си допринася за 

живота, а топлината го прави само акцидентално, доколкото сама по себе си тя 

поглъща влагата. Та тъй като жената е по-влажна, а мъжът е по-топъл, то жената 

би трябвало да живее по-дълго. 

 2. Освен това там, където безсилието настъпва по-бавно, животът е по-

дълъг; ала при жената безсилието настъпва по-бавно, следователно, и т.н. 

 

 Противното твърди Философът в За причината за краткотрайността и 

продължителността на живота. 

 

 Трябва да се заяви, че мъжът по природа живее по-дълго, а жената живее 

по-дълго по акциденция, понеже продължителността на естествения живот 

зависи от коренната влага и от умерената топлина, а краткостта на живота се 

дължи на поглъщането на коренната влага от топлината; но умерената топлина 

и коренната влага са по-изобилни у мъжа, нежели у жената; поради което, и т.н. 

Акцидентално обаче по-дълго живее жената, било защото тя работи по-малко, 

поради което и не се изнурява толкова, било защото се пречиства чрез 

менструалната кръв, било защото по-малко се изтощава при сношението; и 

затова повече се запазва. Тези причини обаче са именно акцидентални. 

 

 На първото възражение трябва да се отговори, че топлината не може да 

се изчерпи сама по себе си, особено пък ако става дума за умерената топлина, 

която е налице у мъжа. Освен това има два вида влага, въздушна и водна. За 

живота допринася въздушната влага, както е отбелязано в “За причината за 

краткотрайността и продължителността на живота”, а не водната, която е 

налична преизобилно в жената, докато първата е в мъжа, поради което, и т.н. 

                                                        
1 Albertus Magnus, Quaestiones super de animalibus, XV q.8, in: Opera omnia, t. 12, Münster 1955, p. 
263 sq.  
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 На второто възражение следва да се отвърне, че има два вида безсилие, 

естествено и неестествено; неестественото безсилие се наблюдава по-рядко у 

жените, нежели у мъжете, понеже излишъците при тях биват прочиствани чрез 

менструалната кръв. А естественото безсилие и по-присъщо на жените, нежели 

на мъжете, понеже съпротивителните сили на мъжа са по-големи, нежели тези 

на жената; поради което, и т.н.    
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