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Бонавентура 
ЗА ЗНАНИЕТО ХРИСТОВО, ВЪПРОС 4: 

ДАЛИ ОНОВА, КОЕТО ПОЗНАВАМЕ СЪС 

СИГУРНОСТ, СЕ ПОЗНАВА В САМИТЕ ВЕЧНИ ИДЕИ? 
 

Ако1 се предпостави, че вечните идеи са действително неразличими в 

творческата изкусност или познание на Бога2, пита се, дали те са основата на 

познаването при всяко сигурно познание3. Но това значи да питаме, дали онова, 

което познаваме със сигурност, се познава в самите вечни идеи4

1.  В ,,3а учителя" Августин пише: „За всички неща, които разбираме, ние се 

обръщаме за съвет не към някаква изказвана, външно звучаща истина, а към една 

истина, ръководеща извътре самия ум. А учи ни онзи, към когото се обръщаме за съвет, 

за когото се казва, че пребивава вътрешно в човека, Христос, който е неизменната сила 

Божия и вечната мъдрост, с която се съветва всяка разумна душа"

. От многобройни 

авторитетни твърдения се вижда, че е точно така. 

5

2.  Пак Августин казва в „За истинната религия": „Ясно е, че над нашия ум има 

един закон, наричащ се истина. И вече не може да има съмнение, че неизменната 

пр ирода, която е над човешкия ум, е сам Бо г. Защото тя е онази неизменна истина, 

която с право се нарича закон на всички изкусности и изкусност на всемогъщия 

Създател"

. 

6

3. Също така, Августин пише във втората книга на „За свободния избор": 

„Красотата на мъдростта и истината нито се усъвършенства във времето, нито мени 

мястото си, нито секва през нощта, нито се затуля от сянка, нито зависи от телесните 

сетива. За всеки по света, който се обръща към нея и я обича, тя е най-близка от всичко, 

за всекиго от тях е извечна, не е в никое място, отникъде не отсъства, увещава отвън, 

учи отвътре. Никой не съди за нея, никой не може да отсъжда добре без нея. Оттук е 

. 

                                                
1 Текстът е четвъртата, централната от общо седемте книги на Quaestiones disputatae de scientia Christi, 
писани през 1 2 5 4  г., тоест по вр емето, когато преподава в Парижкия университет (1254-1257) и 
представляват трудът, въз основа на който добива своята licentia docendi. Това е едно  о т основните 
съчинения на Бонавентура. Четвъртата книга има и самостоятелна значимост, защото в нея се тълкува 
собствено човешкото познание, неговата истинност и начините за нейното постигане. 
2 In divina arte sive cognitione. 
3 …rationes cognoscendi in omni certitudinali cognitione. 
4 In ipsis rationibus aeternis. 
5 Augustinus, De magistro, XI, 38. 
6 “…lex omnium artium… et ars omnipotentis artificis”. Augustinus, De vera religione, XXX-XXXI, 56-57. 
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очевидно, че тя без съмнение е по-превъзходна от нашите умове, които поотделно 

стават мъдри от едната нея и съдят не за нея, а чрез нея самата съдят за всичко 

останало"7. Възразиш ли, че оттук не следва, че виждаме в истината и в идеите, а чрез 

идеите, тогава срещу теб е Августин в дванадесетата книга на „Изповеди": „Ако и 

двамата виждаме, че е истина това, което ти говориш, ако и двамата виждаме, че е 

истина онова, което аз говоря, къде, питам аз, виждаме това? Нито аз виждам в тебе, 

нито ти виждаш в мен, но и двамата виждаме в непроменимата истина, която е над 

нашия разум"8

4.  В осмата книга на „За града Божи" Августин пише, говорейки за философите: 

„Тези от тях, които заслужено предпочитаме пред всички останали, са казали, че 

светлината на ума, посредством която научаваме всичко, е самият този Бог, от когото е 

създадено всичко"

. 

9

5.  Същият Августин в глава трета от осмата книга на „За Троицата": „Когато 

душевният дух ни харесва толкоз, че го предпочитаме пред всяка телесна светлина, 

тогава той не ни харесва в самия себе си, а в онази изкусност, чрез която е създаден. 

Оттук именно се доказва, че е създаден откъдето е трябвало да бъде създаден, т.е. от 

истината и простото благо"

. 

10

6.  В шестата глава от книга девета на „За Троицата" Августин пише: „Когато с 

право утвърждаваме или отричаме нещо, ние сме в състояние да утвърждаваме или 

отричаме, единствено благодарение на онези различни от ума правила, които 

пребивават неизменни над него"

. 

11

7.  Същото казва и в седмата глава: „В онази вечна истина, от която са създадени 

всички времеви неща, ние чрез зрението на ума съглеждаме формата, съобразно с която 

и според която осъществяваме нещо в нас или в областта на телесното, опирайки се на 

истинно и правилно основание"

. 

12

8.  Пак Августин пише в петнадесета глава от четиринадесетата книга на „За 

Троицата": „Ако неправедниците виждат правилата, според които трябва да живее 

всеки, где ги виждат? Не в природата си, защото е ясно, че умът им е изменчив, а тези 

правила са неизменни; не в наличното състояние на ума си, защото те са правила на 

справедливостта. Откъде обаче узнава, че трябва да се има нещо, дето той самият няма? 

. 

                                                
7 Augustinis, De libero arbitrio, II, 14, 38. 
8 Augustinus, Confessiones, XII, 25, 35. 
9 Augustinus, De civitate Dei, VIII, 7. 
10 Augustinus, De Trinitate, VIII, 3, 5. 
11 Augustinus, De Trinitate, IX, 6, 10. 
12 Augustinus, De Trinitate, IX, 7, 12. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Бонавентура 
За знанието Христово 

3 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

И тъй, къде са написани тези правила, ако не в книгата на оная светлина, която се 

нарича истина, откъдето се изписва всеки справедлив закон?"13

Ако възразиш, че Августин по-късно е преправил това положение, тогава виж, 

че в първата книга на „Поправки" той казва: „Няма нищо невероятно, даже невежите в 

някои дисциплини да отговарят истинно по тях, тъй като могат да възприемат вечната 

светлина на разума, където съзират тези неизменни истинни неща, а не защото първо са 

ги знаели, пък после са ги забравили, както се е привиждало на Платон"

. 

14. И още: 

„Разумната природа се свързва не само с интелигибилните, но и с неизменните неща, 

бидейки създадена според техния ред, така че, когато се насочи към тях или към самата 

себе си, отговаря по тях дотолкова истинно, доколкото ги вижда"15

От тези авторитетни твърдения на Августин става очевидно ясно, че всичко се 

познава във вечните идеи. 

. 

9 .  Същото казва и Амвросий: „Чрез самия себе си аз не виждам нищо друго, 

освен лъжовни, несигурни и преходни неща"16

10. Григорий казва относно стиха „Той ще ви научи на всичко" из 

четиринадесетата глава от Евангелието на Йоана [Иоан 14:26]: „Ако в сър цата на 

слушателите не присъства един и същият Дух, напразна е речта на учителя. Затова 

никой не вменява на учещия се човек, че получава познанието от устатата на 

обучаващия, защото външното слово на учителя работи всуе, ако Този, който дава 

знанието не е в ученика"

. Ако, следователно, виждам нещо със 

сигурност, виждам го чрез нещо, което е над мен. 

17

11. На същото място се казва: „Ето, всички еднакво чувате единия глас на 

говорещия и въпреки това не всички в еднаква мярка схващате смисъла на чутите 

звуци. Щом обаче звуците не са различни, защо тогава разбирането на звуците е 

различно в сърцата ви, ако не, защото относно туй, което се припомня общо за всички 

от гласа на говорещия, има вътрешен учител, който при разбирането на звуците учи 

всеки на нещо особено?"

. 

18

                                                
13 Augustinus, De Trinitate, XIV, 15, 21. 

. Но ако нашият интелект — посредством светлината на 

тварната истина — си беше сам достатъчен, за да разбира, нямаше да има нужда от 

учител свише. Тъй като обаче нужда има, следва и т.н. 

14 Augustinus, Retractationes, I, 4, 4. 
15 Augustinus, Retractationes, I, 8, 2. 
16 Всъщност това не е цитат от Амвросий, а от съчинението Soliloquiorum caput postremum, приписвано 
на Августин. 
17 Gregorius Magnus, Homil. in Ev., II, 30, 3. 
18 Gregorius Magnus, Homil. in Ev., II, 30, 3. 
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12. Същото казва и Анселм в четиринадесетата глава на своя „Прослогион": 

„Колко ярка е онази светлина, отгдето всичко истинно избликва, което осветлява 

мислещия ум! Как огромна е онази истина, в която е всичко, което е истинно, и вън от 

която няма нищо, освен нищото и лъжата!"19

13.  Така пише и Ориген: „Даже човешката природа да не беше съгрешила, не би 

могла да свети благодарение на собствените си сили"

. И тъй, ако се вижда, че истинността е 

само там, където е тази истина, тогава няма истинност, освен във вечната истина. 

20

14.  Пак така при стиха от „Псалми": „Твоите ръце ме сътвориха и устроиха, дай 

ми да разбирам" [Пс. 118 (119):73], глосата казва: „Само Бог дава разбиране. Бог, който 

е светлина, просветлява благочестивите умове чрез самия себе си"

. Но да се разбира означава нещо 

да бъде осветлено.  Следователно, дори да не беше съгрешила,  не би могла със своите 

си сили да разбира, което значи, че се нуждае от водачество свише. 

21

15. И Исаак, когато тълкува оня стих от „Псалми": „В Твоята светлина ние 

виждаме светлина" [Пс. 35 (36):10], казва: „Както това, че слънцето може да се види, 

изхожда от слънцето, и все пак това, което прави слънцето да се вижда, не напуска 

слънцето; така и при Бог светлината, изхождаща от Бога, облъчва ума тъй, че най-

напред той вижда оня блясък, без който не мо же да вижда и в който вижда всичко  

друго"

. 

22

16.  Според новия превод, в третата глава от книга шеста на „Никомахова етика" 

Аристотел пише: „Всички приемаме, че това, което знаем, не може да бъде иначе. Но 

въпросът относно контингентните неща не стои така: докато са извън мисълта ни, 

остава неясно, дали те са или не са. Следователно, онова, коетo се знае, е [има битие] по 

необходимост, тоест то е вечно. Защото всичко, биващо просто по необходимост, е 

вечно. Вечното обаче е непородено и непреходно"

. Сиреч следва, че всичко, което се вижда, вижда се в божествената светлина. 

23

Същото може да се покаже чрез аргументи и най-напред посредством доводите, 

изведени от думите на Августин, а после и с други доказателства. Такива аргументи се 

предоставят от Августин във втората книга на „За свободния избор"

. И тъй, по никакъв начин не може 

да има сигурно познание, което при това да не се подвежда под основанието на вечната 

истина. Но това не може да бъде иначе, освен във вечните идеи, следователно и т.н. 

24

                                                
19 Anselmus Cantuariensis, Proslogion, 14. 

, в „За истинната 

20 Всъщност това е цитат от Джон Скот Ериугена, Hom. in Prol. Ioan., XIII. 
21 Augustinus, En. in Ps. CXVIII, s. XVIII, 4. 
22 Isaak a Stella, De anima. 
23 Aristoteles, Eth. Nic., VI, 3 (1139b19-24). Бонавентура ползва превода на Робърт Гросетест. 
24 Augustinus, De libero arbitrio, II, 9-15, 25-40. 
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религия"25, в „За учителя"26, в книга шеста на „За музиката"27 и в осмата книга на „За 

Троицата"28

17.  Всяко неизменно нещо е по-висше от променливите. Но онова, което се 

познава със сигурност, е неизменно, защото е истинно  по  необходимост.  Нашият  ум  

обаче е  променлив. Следва, че това, чрез което познаваме, е по-висше от нашите 

умове. Но онова, което е над нашите умове, не е нищо друго, освен Бог и вечната 

истина. Следователно, това, чрез което е налице познанието, е божествената истина и 

извечното основание. 

. 

18.  Също така, всяко нещо, което не може да бъде съдено, е по-висше от онова, 

което може да бъде съдено. Но законът, чрез който съдим, не може да бъде съден, 

докато нашият ум може. И тъй, онова, чрез което познаваме и съдим, е по-висше от ума 

ни. Това обаче не е нищо друго, освен истината и извечното основание. Следователно и 

т.н. 

19.  По същия начин, всичко безпогрешно е по-висше от заблуждаващото се. Но 

светлината и истината, чрез която познаваме със сигурност, е безпогрешна, докато 

нашият ум може да се заблуждава. Следователно, тази светлина и истина е нещо по-

висше от ума ни. Но това е светлината и вечната истина. Следователно и т.н. 

20.  По-нататък, всяка сигурна светлина не може да бъде ограничена, защото е 

видна за всичко и представя познаваемото със същата сигурност. Но неограничената 

светлина е по необходимост не светлина сътворена, а несътворена, защото всяка 

сътворена светлина подлежи на ограничаване и изчерпване и се множи на разни страни. 

Следва, че тази светлина трябва да е несътворена по необходимост. Но ние познаваме 

със сигурност чрез тази светлина. Следователно и т.н. 

21.  Освен това, всяко необходимо нещо е безпределно, защото нито сега, нито в 

бъдеще може да е налице по някакъв друг начин. Но онова, чрез което познаваме по 

най-сигурен начин, е истинно по необходимост, т.е. безпределно. Всяко такова нещо 

обаче е по-висше от всяко сътворено, защото всяка твар е приведена от небитие в битие 

и, докъдето се гледа сама по себе си, подлежи на връщане към небитието. И тъй, онова, 

чрез което познаваме, превъзхожда всяка сътворена истинност, следователно е 

истинност несътворена. 

                                                
25 Augustinus, De vera religione, XXX-XXXI, 54-58. 
26 Augustinus, De magistro, XI, 38. 
27 Augustinus, De musica, VI, 13, 37-42. 
28 Augustinus, De Trinitate, VIII, 3, 4 et VIII, 6, 9. 
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22.  Също така, всяко сътворено нещо, гледано само по себе си, може да бъде 

умствено постигнато. Но според Философа, законите на числата, фигурите и 

доказателствата, доколкото отвеждат в безкрайност, са непостижими за човешкия ум29

2 3 .  Пак така, когато някой неправеден човек познава справедливостта, той я 

познава или чрез нейната наличност у него, или чрез някакво подобие, възприето 

отвън, или чрез нещо, което е по-висше. Но не я познава чрез нейната наличност, 

защото тя не е налична у него; не я познава и чрез образ, възприет отвън, защото няма 

подобие, което да може да се абстрахира чрез сетиво. Необходимо е, следователно, да я 

познава чрез нещо друго, което е по-висше от неговия интелект. По подобен начин 

познава и всички други познаваеми духовни неща. Щом, следователно, и 

неправедникът познава във вечните идеи, толкова повече — останалите. 

. 

Следва, че когато законите от този род се схващат от човешкия интелект, необходимо е 

да бъдат схващани в нещо, което превъзхожда всичко сътворено. Но от такъв род не е 

нищо друго, освен Бог и извечното основание. Следователно и т.н. 

Ако кажеш, че той познава справедливостта от действията й, трябва да ти се 

възрази, че не може да се знае действието на нещо, което не се познава по никакъв 

начин. Ако например не знам какво е човекът, никога не мога да знам какво той може 

да направи. И така, ако нямам предварително представа за справедливостта, никога не 

мога да знам дали тя може да стори това или онова. Остава, следователно, че тя се 

познава във вечното основание30

24.  Бог, както е причина на всичко биващо, така е и основанието на всяко 

познание и ред на живота

. По същия начин може да се аргументира за всяка 

интелигибилна субстанциална форма, а оттук и за всяко сигурно познание. 

31

25.  По-нататък, никое биващо, което е несъвършено, гледано само по себе си, не 

може да бъде познато, освен чрез някое съвършено биващо

. Но Бог е причина на биващото така, че нищо не може да 

бъде обусловено от някаква причина, без Той сам да я е привел в действие от самия 

себе си или от своята вечна сила. Следователно, нищо не може да бъде разбрано, ако 

сам Бог чрез вечната си истина не просветлява непосредствено разбиращия. 

32

                                                
29 Cf. Aristoteles, Phys., I, 4 (187b7-9); De sensu et sensato, 4 (442b21); Soph. Elench., I, 9 (170a22-23). 

. Но всяка съвършена 

истинност, взета сама по себе си, е неясна и несъвършена. Следователно, нищо не може 

да попадне в интелекта иначе, освен чрез самото висше истинно. 

30 In ratione aeterna. 
31 Cf. Augustinus, De civitate Dei, VIII, 4. 
32 Cf. Boethius, De cons. phil., III, pr. 10, 4. 
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26.  Освен това, нищо не може да се познае правилно и със сигурност, ако не се 

обвърже с някое правило, което по никакъв начин не може да заблуждава. Но това 

правило не е нищо друго, освен онова, което е по същество самата правилност, а тя не е 

нищо друго, освен истината и вечното основание. Нищо, следователно, не може да се 

познае със сигурност, ако не е обвързано с вечното правило. 

27.  Най-сетне, щом частите на душата са две, по-висша и по-нисша33

Всички дотук споменати аргументи са избрани от съчиненията на Августин. Но 

това същото може да се изведе и с други доводи. 

, по-

нисшият разум има началото си от по-висшия, а не обратно. Но по-висшият разум се 

нарича така, доколкото се обръща към вечните закони, а по-нисшият — доколкото се 

задържа при времевите неща. Следователно, за душата е по-първично и по природа 

присъщо познанието на вечните, отколкото на времевите неща. Оттук следва, че не е 

възможно нещо да бъде познато от нея със сигурност, без помощта на онези вечни 

идеи. 

28.  Познаването на един и същи сетивен предмет едновременно и отведнъж от 

различни познаващи може да стане само посредством нещо общо34

29. По същия начин, както стремежът се отнася към благото, така интелектът се 

отнася към истинното; и както всяко благо е от висшата благост, така всяко истинно е 

от висшата истина. Но не е възможно нашият стремеж да се отправя директно към 

някакво благо, ако то по никакъв начин не е свързано с висшата благост. Невъзможно е, 

следователно, нашият интелект със сигурност да познава нещо истинно, без то да е 

някак свързано с висшата истина

. Същото важи и за 

познаването на един и същи интелигибилен предмет. Но всяко истинно, което е едно и 

по никакъв начин не подлежи на размножение, може да бъде разбрано, както и изказано 

от мнозина. Необходимо е, следователно, то да бъде разбирано посредством нещо, 

което е едно и което по никакъв начин не може да бъде размножавано. Но нещото, 

което е едно в многото и не може по никакъв начин да се размножава, не може да е 

друго, освен Бог. И тъй, основанието за всичко, което може да бъде познато, е самата 

истина, която е Бог. 

35

                                                
33 Cf. Bonaventura, II. Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 2. 

. 

34 Cf. Augustinus, De libero arbitrio, II, 7, 15-19. 
35 Cf. Augustinus, De Trinitate, VIII, 3, 4 et VIII, 6, 9; Anselmus Cantuariensis, De veritate, X et XIII. 
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30. Все така, истинното не може да се познае иначе, освен посредством 

истината36

31.  Също така, душата е родена, за да се обръща към интелигибилното, което е 

извън нея, към интелигибилното, което е в нея, и към интелигибилното, което е над 

нея. Обръщането към интелигибилното, което е отвън, е в най-малка степен просто; 

към интелигибилното, което е вътре — доста по-просто; а обръщането към 

интелигибилното, което е над нея, е в най-висша степен просто, защото то е за душата 

по-вътрешно, отколкото е самата тя за себе си. Но колкото нещо е по-просто, толкова е 

по-първо

, и то не посредством коя да е, но чрез познатата истина, а най-вече чрез тази 

истина, която е позната във висша степен. Тя обаче е онази истина, за която не може да 

се мисли, че не е. Такава е обаче не сътворената истина, а несътворената. Всичко, което 

се познава със сигурност, следователно, се знае в истината и във вечното основание. 

37

32. Освен това, всяко биващо във възможност се въвежда в действителността 

чрез нещо от същия род, съществуващо в действителност

. Следователно, за душата е по природа свойствено да се обръща най-напред 

към самата най-вътрешна за нея истина, а после към самата себе си или към някоя 

външна истинност. Невъзможно е, следователно, да се познае каквото и да било, освен 

чрез онази предварително позната висша истина. 

38

Ако възразиш, че то е действащият интелект, ще отговоря така: действащият 

интелект или действително разбира това, което детето усвоява, или не. Ако не, тогава 

следва, че то не може да познава действително чрез него. Ако пък да, тогава или детето, 

което усвоява, едновременно разбира и не знае едно и също нещо, или действащият 

интелект не е част от душата, а нещо свръх душата. И тъй, остава, че всичко, което се 

схваща от разбиращата душа, следва да се схваща чрез нещо, което е свръх душата. Но 

над душата е само Бог. Следователно и т.н. 

. Но във възможност нашият 

интелект е като интелекта в детето. Необходимо е, следователно, онова, което става в 

интелекта според действителността, да става чрез това, което е в действителност 

всезнаещо. То обаче не е нищо друго, освен вечната мъдрост. Следователно и т.н. 

Но ако кажеш, че действащият интелект не се нарича действащ, защото разбира 

в действителност, а понеже прави възможно разбирането, ще възразя, че всяко 

разбиращо е по-висше и по-добро от неразбиращото. Ако, следователно, действащият 

интелект сам не е разбиращ, той никога не би могъл да направи тъй, че самият той или 

                                                
36 Cf. Anselmus Cantuariensis, De veritate, VII et VIII. 
37 Cf. Liber de causis XVI (XVII), n. 138-141. 
38 Cf. Aristoteles, Metaph., IX, 8 (1049b18-20). 
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нещо друго да разбира в действителност, защото нищо не може да направи нещо по-

добро и по-висше от самото себе си. И тъй, щом се постига разбиране в 

действителност, тогава е необходимо то да става чрез нещо, което е по-висше. Но като 

такова не е дадено нищо друго, освен вечното основание и вечната истина. 

Следователно и т.н. 

33. Още, ако предположим, че се разруши цялото творение и остане само 

разумният дух, то при него ще остане познанието по различните дисциплини, например 

знанието за числата и фигурите. Но това не може да стане поради някакво истинно 

битие, което те имат в самия него или в универ сума. Необходимо е, следователно, 

причината за това да е в битието, което те имат при висшия Творец. 

34. Най-после, всички свети учители наричат Бог учител по всяко знание: или 

защото Той генерално съдейства при всеки интелект, както и при всички творения; или 

защото придава дара на благодатта; или защото интелектът се съприкосновява в акта на 

познанието със самия Него. Ако е заради генералното съдействане, тогава трябва да се 

твърди, че Той учи и сетивото точно тъй, както и интелекта, което е абсурдно. Ако е 

заради придаването на дара на благодатта, тогава всяко познание ще е благодатно и 

придадено, а никое няма да е постигнато или вродено, което пък е върхът на абсурда. 

Остава, следователно, че нашият интелект се съприкосновява със самия Него като със 

светлина на ума и основание за познанието на всичко истинно. 

 

Но против това се възразява първо чрез твърдения на авторитетите, а после 

и с други аргументи. От авторитета се възразява така: 

1. В последната глава на „Първо послание до Тимотея", за Бог се казва: „Който е 

едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, Когото никой от човеците не е 

видял, нито може да види" [1Тим. 6:16]. Всичко обаче, чр ез което или в което  

познаваме, е достъпно за познаващия. Следователно, онова, чрез което или в което 

познаваме, не може да е светлината на разума или на вечната истина. 

2. И Августин пише в първата книга на „За Троицата": „Слабият взор на 

човешкия ум не може да се утвърди в тъй превъзходната светлина, ако не бъде 

пречистен чрез справедливостта на вярата"39

                                                
39 Augustinus, De Trinitate, I, 2, 4. 

. И тъй, ако светлината на вечната истина е 

основанието за познаването на всичко истинно, тогава никоя душа не би познавала 
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истинното, освен пречистената и святата. Но това не е вярно, а следователно и онова, от 

което се извежда. 

3. Пак той в книга девета на „За Троицата": „Както умът сам си съставя 

представа за телесните неща посредством телесните сетива, така и за безтелесните 

посредством самия себе си"40

4. И отново Августин в дванадесетата книга на „За Троицата": „Трябва да се 

предположи, че интелектуалният ум е по природа устроен така, че е отнесен към 

интелигибилните неща чрез естествен ред, зададен от Твореца, и ги вижда в някаква 

безтелесна светлина от своя си род, тъй както телесното сетиво вижда нещата, 

намиращи се в телесната светлина"

. Става ясно, че в акта на познанието не е необходимо 

това, което се познава, да се познава посредством вечните идеи. 

41

5. Също така Гр игор ий в „Мор алиа" казва: „Когато умът се въздига в 

съзерцанието, и съвършено да вижда, това, което вижда, не е Бог"

. Изглежда, че както за познаването на сетивните 

неща е достатъчна сътворената светлина на телесната природа, така и за познаването на 

интелигибилните е достатъчна сътворената духовна светлина, която е от същия род, 

заедно с познавателната способност. 

42

6. Освен това Дионисий в „Писмо до Кай" твърди: „Ако някой, гледащ Бога, 

разбира това, което вижда, той не вижда самия Бог, а нещо от това, което е биващо или 

познавано. Самият Бог обаче стои отвъд интелекта и субстанцията"

. Но основанието на 

познаването се наблюдава по съвършен начин в сигурното познание. Значи, така 

устроеното основание не е Бог, нито е нещо в Бога. Следователно и т.н. 

43

7. А и Философът в четвъртата книга на „За душата" казва, че нашето познание е 

свързано с континуума и времето

. Следователно, 

при акта на познанието в този живот нашият ум не влиза в съприкосновение с 

несътворената истинност. 

44

8. Пак той и пак там казва: „Както във всяка природа има нещо, чрез което е 

всичко , което тя върши и нещо , чр ез което е всичко, което тя изтър пява, така и за 

. Вечните идеи обаче са изцяло отвъд времето. 

Следователно, в акта на познанието нашият интелект по никакъв начин не се 

съприкосновява с тези идеи. 

                                                
40 Augustinus, De Trinitate, IX, 3, 3. 
41 Augustinus, De Trinitate, XII, 15, 24. 
42 Gregorius Magnus, Moralia in Iob, V, 36, 66. 
43 Dionysius Areop., Ep. I. ad Caium, според превода на Ериугена, но съобразено с превода на Хилдуин. 
44 Aristoteles, De anima, III, 6 (430a26-430b3). 
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интелекта може да се мисли, че има действащ интелект и възможен интелект"45

9. Но и опитът учи, че „от многото сетивни впечатления се формира един 

спомен, от многото спомени един факт на опита, от многото опити най-сетне — едно 

всеобщо, което е началото на всяка изкусност и знание"

. Ала те 

са достатъчни, за да се познава съвършено, следователно, няма място за помощта на 

някакво вечно основание. 

46

10. По същия начин и познанието чрез представи не се нуждае от по-висша 

светлина. Напротив, за да си представим нещо, достатъчна е силата на представната 

способност. Щом, следователно, интелектът е по-мощен от въображението, той трябва 

да е толкова повече самодостатъчен и да не изпитва нужда от по-висша светлина, за да 

познава нещо със сигурност. 

, така че, ако изгубим само 

едно сетивно впечатление, губим и знанието за онова, което е свързано с това сетивно 

впечатление. И тъй, сигурното познание в сегашното ни състояние на пътничество идва 

отдолу, но познанието във вечните идеи идва отгоре. Докато, следователно, сме на 

пътя, познанието ни не идва посредством светлината на вечните идеи. 

11. Така е възможно да има сигурно познание и в сетивността, без сигурността 

на някакво извечно основание. Ако, следователно, интелектът е по-мощен от 

сетивността, той много повече може да познава и разбира със сигурност без онази 

светлина. 

12. За едно пълно познание не се иска нищо друго, освен познаващ, 

абстрахирано познавано и обърнатост на първия към второто. Всичко това обаче може 

да бъде чрез способността на нашия интелект, без да има нужда от вечна идея. 

Следователно и т.н. 

13. При това, във всичко, в което една способност може да действа свободно, тя 

не се нуждае от никаква чужда помощ. Но ние „познаваме, когато искаме"47

14. После, едни и същи са началата на битието и познанието

, 

следователно не се нуждаем от светлината на вечните идеи, за да познаваме със 

сигурност. 
48

                                                
45 Aristoteles, De anima, III, 5 (430a10-25). 

. Ако собствените 

и вътрешни за самите твари начала на битието не са никакви други, освен сътворени, 

тогава и всичко, което се познава, се знае посредством сътворени основания, а 

следователно, не чрез извечни основания и светлини. 

46 Aristoteles, Anal. post., II, 19 (100a3-9); Metaph., I, 1 (980b28-981a3). 
47 Aristoteles, De anima, II, 5 (417b24). 
48 Aristoteles, Metaph., II, 1 (993b30-31). 
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15. Също така, на всяко познаваемо нещо съответства собствено познавателно 

основание, откъдето може да се получи сигурно познание за него. Но тези основания не 

се схващат по различен начин от несъвършените интелекти. Следователно, в тях няма 

нищо, което да се схваща по някакъв особен или специален начин. 

16. Нека предположим, че сигурното познание за нещо е познаване във вечното 

му основание49. Но тъй като  „това, чр ез което  нещо е, е в по-висока степен от това 

нещо"50

17. Сетне, невъзможно е нещо да се вижда в огледало, без да се вижда самото 

огледало. И тъй, ако нещо, което се познава със сигурност, се вижда в тези вечни 

основания, тогава е необходимо най-напред да се виждат светлината и вечното 

основание. Това обаче е както неистинно, така и абсурдно, а значи и първото също. 

, тогава и тези вечни основания са ни в по-голяма степен известни. Това обаче е 

очевидно невярно, защото тъкмо те са в най-висша степен загадка за нас. 

18. Освен това, ако чрез тези вечни основания нещо се познава със сигурност, а 

те са еднакво сигурни както относно контингентните, така и относно необходимите 

неща, и както относно бъдещите, така и относно настоящите, тогава бихме имали 

сигурно познание за контингентните, както и за необходимите, и за бъдещите, както и 

за настоящите неща. Но това е невярно, а значи и първото. 

19. Ако познаваме във вечните основания, които обаче са най-висшите причини, 

а мъдростта е познание за най-висшите причини, тогава излиза, че всеки, който познава 

със сигурност, е мъдрец. Това обаче не е вярно, следователно и т.н. 

20.  Ако при това познаването на вечната родина е познание чрез вечните 

основания, в които гледат блажените, каквото и да гледат, тогава, щом всяко сигурно 

познание е чрез тези вечни основания, всички, които познават със сигурност, трябва да 

са блажени и само блажените да познават със сигурност. Но това не е вярно. 

21. Също така, ако всичко се познава във вечните основания, а огледалото на 

вечните основания има свободна воля, но всичко, което се познава в огледалото на 

свободната воля, се познава чрез откровение, тогава всичко, което се познава според 

това допускане, се познава по пътя на пророчеството и откровението. 

22. Да предположим, че всичко, което се познава, независимо дали остава 

отчасти скрито или се открива напълно, се познава чрез вечните основания. Ако е 

скрито, тогава нищо не се познава ясно, а ако е открито, тогава всички виждат Бог и 

                                                
49 Ratio aeterna. 
50 Aristoteles, Anal. post., I, 2 (72a29). 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Бонавентура 
За знанието Христово 

13 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

вечния образец без всяка загадка. Но това е невярно, догдето сме на пътя, следователно 

и т.н. 

 

Също така може да се възрази на аргументите на Августин: 

23. Защото, ако всяка неизменна истина е свръх душата, а поради това е вечна и 

е самият Бог, то щом всяка истина от доказуем принцип е неизменна51

2 4 . Ако пр и това всяка неизменна истина е истина на вечната изкусност на 

Твореца, а тя е една единствена, тогава би имало само една неизменна истина. Така, ако 

се намери някаква неизменна истина за някое биващо, следствията са ясни — 

неизменна истина е например, че ако Сократ бяга, той се движи. В съответствие с това 

следва, че всички биващи трябва да бъдат едно единствено. 

, тогава всяка 

такава истина е Бог и, следователно, не може да се познава нищо друго, освен Бога. 

25.  Още, ако всичко, което е Бог, трябва да се почита чрез култово поклонение, 

а всяка истина от неизменен принцип е Бог, тогава така трябва да се почита всяка 

такава истина, а следователно и истината на твърдението „две и три е пет". 

26. Най-накрая, ако всяка неизменна истина е Бог, то всеки, който ясно вижда 

някоя неизменна истина, вижда ясно Бога. Но и демоните, и осъдените на вечно 

проклятие ясно виждат някои неизменни истини, а следователно виждат ясно и Бога. 

Тъкмо в това обаче се състои битието на блажените, откъдето следва, че осъдените са 

блажени. Няма обаче нищо по-абсурдно от това. Следователно, върхът на абсурда е, че 

всичко, което се познава, ако се познава със сигурност, се познава чрез вечните 

основания. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отговарям: За да се разбере казаното по-горе, трябва да се забележи, как 

изразът, че всичко, което се познава със сигурност, се познава в светлината на вечните 

основания, може да се схваща по три начина: 

По първия начин може да се помисли, че при сигурното познание очевидността 

на вечната истина се проявява като цялото и единствено основание на познанието. Това 

схващане е правилно само донякъде, защото според него не може да има друго 

                                                
51 Aristoteles, Anal. post., I, 4 (73a21-23). 
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познание за нещата, освен това в божественото Слово. Тогава обаче не би имало 

разлика между познанието, което имаме като пътници и познанието, което се получава 

във вечната родина, нито между познанието в Словото и познанието според съответния 

род, нито между познанието като знание и познанието на мъдростта, нито между 

познанието по природа и познанието по благодат, нито между познанието на разума и 

познанието от откровение. Тъй като всичките тези следствия са неправилни, по никакъв 

начин не бива да се тръгва по този път. 

Но от мнението, предпоставено от някои, например от първите академици, а 

именно, че нищо не може да бъде познавано със сигурност, ако не се познава в 

архитипичния и интелигибилен свят, се е породила една заблуда, предпоставяна от 

новите академици, както показва Августин във втората книга на „Против 

академиците"52. А тя е, че изобщо нищо не може да се знае, пор ади това, че о нзи 

интелигибилен свят е скрит за човешките умове. И тъй като искали да се държат и за 

първото мнение, и за своята позиция, те изпаднали в очевидна заблуда, защото 

„дребната заблуда в началото става голяма на края"53

По втория начин може да се помисли, че вечното основание се присъединява 

към сигурното познание като към свое въздействие, така че в акта на познанието 

познаващият се докосва не до самото вечно основание, а само до неговото въздействие. 

. 

Това мнение е също недостатъчно, по думите на блажения Августин, който с 

изразителни думи и аргументи показва, че умът при сигурното познание следва да се 

ръководи от неизменни и вечни правила, т.е. не толкова от наличното състояние на ума, 

а от онези правила, които са свръх него във вечната истина. Затова, да се каже, че при 

познанието нашият ум не отива отвъд въздействията на нетварната светлина, означава 

да се твърди, че Августин се е заблудил, макар никак да не е лесно при изследването на 

неговите аргументи да се стигне до такъв извод. Освен това, разбира се, направо е 

абсурдно да се твърдят такива неща за този отец и учител, който е най-несъмненият 

измежду тълкувателите на Светото Писание. 

Още повече, че това въздействие на светлината е или всеобщо, доколкото Бог 

оказва въздействие във всички твари, или е специално, както Бог въздейства чрез 

благодатта. Ако е всеобщо, тогава Бог не бива да бъде наричан по-скоро дарител на 

мъдрост, отколкото причина за земното плодородие, нито пък да се казва, че от него е 

по-скоро знанието, а не богатството. Ако е специално, приблизително така, както е при 

                                                
52 Augustinus, Contra Acad., II, 5, 11; II, 6, 14-15; III, 17-18, 37-40. 
53 Aristoteles, De caelo et mundo, I, 5 (271b8-9). 
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благодатта, тогава всяко знание трябва да е благодатно придадено и никое да не е 

придобито или вродено. А всичко това е абсурдно. 

Ето затова съществува третият начин на разбиране, стоящ като среда между 

другите два пътя. Според него, за сигурното познание с необходимост се изисква вечно 

основание, което да направлява и повежда, но не само и в цялостната си яснота, а 

заедно с някое сътворено основание и то така, че частично да се съзира от нас в 

съответствие със състоянието на пътничество, в което се намираме. 

Това е, за което говори Августин в глава петнадесета от четиринадесетата книга 

на „За Троицата": „Неправедникът си спомня, че все пак се обръща към Бога като към 

онази светлина, с която по някакъв начин е бил в съприкосновение, даже когато се е 

отвръщал от нея. Затова и неправедниците мислят вечността и с право осъждат, а и с 

право хвалят много от нещата в човешките нрави"54. Откъдето заключава, че те правят 

това посредством правила, които „са записани в книгата на онази светлина, дето се 

нарича истина"55

И тъй като при сигурното познание нашият ум се докосва по някакъв начин до 

тези правила и неизменни основания, с необходимост се настоява на благородството на 

познанието и на достойнството на познаващия. 

. 

Именно благородство на познанието, защото не може да има познание със 

сигурност, ако то не е неизменно от страна на познаваното и не е безпогрешно от 

страна на знаещия. Сътворената истина обаче не е неизменна просто, в собствен 

смисъл, а условно, от суппозицията. По същия начин светлината на творението не е 

безпогрешна изобщо поради своята собствена сила, защото и двете са сътворени и 

трябва да бъдат изведени от небитие в битие. И тъй, ако за пълното познание се прави 

възврат към съвършено неизменната и устойчива истина, както и към съвършено 

безпогрешната светлина, тогава необходимо е при това познание да се обръщаме към 

вечната творческа изкусност като към светлина и истина: светлина, защото дава 

безпогрешност на знаещия; истина, защото дава неизменност на познаваното. Тъй като 

нещата имат битие както в ума, така и в своя си род, така и във вечната творческа 

изкусност, то при постигането на сигурно знание не е достатъчна за душата истината на 

нещата, в съответствие с която те имат битие сами по себе си или в своя си род, защото 

те и в двата случая са изменчиви, а тя по някакъв начин трябва да влезе в 

съприкосновение с тях, доколкото са във вечната творческа изкусност. 

                                                
54 Augustinus, De Trinitate, XIV, 15, 21. 
55 Ibid. 
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С подобно разсъждение се изисква достойнството от страна на знаещия. Макар 

наистина разумният дух да има по-висша и по-нисша част на разума, за едно пълно и 

прецизно съждение на разума в областта на действията, както и в тази на 

спекулативното, по-нисшата част не е достатъчна, а е нужна и по-висшата. Но по-

висшата част е онази, в която е образът Божи. Тя съдържа вечните правила и чрез тях 

съди и дефинира всичко, което дефинира. Това й е присъщо, доколкото е образ Божи. 

Творението се съотнася към Бога като следа, образ и подобие. Доколкото е 

следа, съотнася се към Бога като към начало. Доколкото е образ, съотнася се към Бога 

като към обект. Но доколкото е подобие, съотнася се към Бога като към изливащ се 

благодатен дар. Затова всяка твар е следа, защото е от Бога; образ е всяка твар, която 

познава Бога, а подобие е само онази твар, която се обитава от Бога. В съответствие с 

това троично степенуване, тристепенно е и божественото съдействие. 

В действието, извършвано от творение в модуса на следата, Бог съдейства като 

творческо начало. В действието, извършвано от творение в модуса на подобието, тъй 

като е дело, придобиващо заслуга пред Бога и радва Бога, Бог съдейства като дарът на 

изливащата се благодат. А в действието, извършвано от творение в модуса на образа, 

Бог съдейства като задвижващото основание. Такова е действието на сигурното 

познание, което по тази причина не може да се осъществи от по-нисшия разум без 

помощта на по-висшия. 

Тъй като сигурното познание е присъщо на разумния дух, доколкото е образ 

Божи, затова той влиза при това познание в съприкосновение с вечните основания. Но 

защото е в състоянието на пътничество и затова не е напълно богообразен, той не се 

съприкосновява с тях ясно, съвършено и определено. Колкото повече или по-малко се 

доближава до богообразността, толкова се досяга до вечните основания, но винаги е по 

някакъв начин в съприкосновение с тях, защото мащабът на образа никога не може да 

бъде отделен от него. Даже в състоянието на невинност, когато образът е бил без 

деформациите на греха, пълната слава на богообразността не е била все пак никога 

притежавана, така че съприкосновението е било частично, но не в сегашната загадка. В 

състоянието на прегрешилата природа богообразността е умалена и деформациите са 

налице, затова вечните основания се съприкосновяват отчасти и в загадка. Но в 

състоянието на слава отпада всяка деформираност и е налична съвършена 

богообразност, поради което съприкосновението с тях е пълно и отчетливо. 

Обратно, тъй като душата не е от себе си изцяло образ, тя познава с вечните 

идеи абстрахираните от представите подобия на нещата, както и собствените и 
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определени основания на познанието, без които светлината на вечните основания не й е 

достатъчна, за да познава, доколкото е в състоянието на пътничество, освен ако по 

изключение и чрез специално откровение това състояние не бъде надхвърлено, както е 

при тези, които са обзети и поставени пред Бога, и при някои откровения на пророците. 

И тъй, трябва да се заключи, че както показват доводите и изразително 

потвърждават аргументите на Августин, във всяко сигурно познание познаващият 

влиза в съприкосновение с вечните основания на познанието. Наистина, това става по 

различен начин при пътника и при разбралия, по един начин е при знаещия, а по друг 

при мъдреца, иначе е при пророкуващия, а още по-иначе при съзерцаващия в общност с 

Бога. При все това, фактът е вече очевиден и ще стане още по-ясен при отхвърлянето на 

възраженията. 

 

Към 1. На възражението, че Бог живее в непристъпна светлина, тр ябва да се 

отговори, че тук става дума за прехода към онази светлина в пълнотата и блясъка на 

нейната яснота. До самата нея обаче не се достига посредством способностите на 

творението, а чрез богообразността на славата. 

Към 2. Срещу аргумента, че слабият взор на човешкия ум не може да се утвърди 

в тъй превъзходната светлина и т.н., следва да се каже, че за да се познава чрез вечните 

основания, не е необходимо утвърждаване в тях, ако това не е познанието на 

мъдростта. Защото по един начин се съприкосновява с тези основания мъдрецът, а по 

друг знаещият. Знаещият ги досяга като движещи се, а мъдрецът — в покой. До тази 

именно мъдрост не може да достигне никой, „ако не бъде пречистен чрез 

справедливостта на вярата"56

Към 3. Против това, че умът сам си създава представа за безтелесните неща

. 
57

Към 4. Обратно на твърдението, че умът вижда в някаква светлина от своя род

, се 

отговаря, че както в действията на творението не се изключва съдействието на Твореца, 

така и в сътворените познавателни основания не се изключва несътвореното основание 

на познанието и даже по-скоро се включва в него. 
58

                                                
56 Augustinus, De Trinitate, I, 2, 4. 

, 

налага се да се посочи, че в широкия смисъл на думата, всяка безтелесна светлина е 

светлина от своя си род, била тя сътворена или несътворена. Ако се схваща чрез 

сътворена светлина, с това не се изключва несътворената светлина и не следва, че не 

57 Cf. Augustinus, De Trinitate, IX, 3, 3. 
58 Cf. Augustinus, De Trinitate, XII, 15, 24. 
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познаваме във висшата истина, а че познаваме не само в нея, но и в светлината на 

сътворената истина. Това е вярно, но то не противоречи на представяната позиция. 

Към 5  и 6 . За онова, което се възразява от името на Григорий и Дионисий59

Към 7, 8 и 9. На възраженията от името на Философа, че познаваме във връзка с 

континуума и времето, и че имаме възможен и действащ интелект, както и относно 

опита на човешкото познание

, 

може да се каже, че никой от тях не отрича, че онази истинна светлина, която 

просветлява всеки човек, дошъл в този свят, се досяга от нашите умове, но се настоява, 

че в този живот тя все още не се вижда в пълнотата й. 

60

Към 10. Относно възражението от представната способност, заявявам, че това са 

различни работи, защото познанието чрез представи не притежава сигурност и затова 

не се съотнася с нищо неизменно. 

, следва да се отговори така: Аристотел твърди, че при 

нашето познание съдействат светлината и основанието на сътворената истина. Но както 

стана ясно от предходното, това не изключва светлината и основанието на вечната 

истина, защото е възможно, душата да познава чрез по-нисшата си част нисшите неща, 

а при това чрез по-висшата си част да влиза в досег с онези, които са отвъд. 

Към 11. Онова пък, което се позовава на сетивността, се отхвърля, защото не 

може да се говори по един и същи начин за сигурността на сетивността и на интелекта. 

Сигурността на сетивността идва от обвързването на способността за действие с 

ограничената по отношение на нещо природа. Сигурността на интелекта пък не може 

да идва оттам, защото е способност, свободна да познава всичко61

Към 12. Във връзка с твърдението, че за познанието не се иска нищо друго, 

освен познаващ, познавано и обърнатост на пър вия към второ то, се посочва, че тази 

обърнатост включва съждение. Съждението обаче става сигурно само чрез един закон, 

който е сигурен и не подлежи на съдене. По този повод Августин пише в „За истинната 

религия" и в „За свободния избор", че „никой не съди относно истината, а без истината 

. Затова сигурността 

може да дойде само посредством нещо, което не носи със себе си обвързаност, а 

свобода, без ущърбността на изменчивостта и заблудимостта. Такава обаче е 

светлината и основанието на извечната истина. Тъкмо затова интелектът се възвръща 

към нея като към източника на всяка сигурност. 

                                                
59 Gregorius Magnus, Moralia in Iob, V, 36, 66; Dionysius Areop., Ep. I. ad Caium. 
60 Aristoteles, De anima, III, 6 (430a26-430b3); De anima, III, 5 (430a10-25), Anal. post., II, 19 (100a3-9). 
61 Aristoteles, De anima, III, 4 (429a13-429b5). 
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никой не е в състояние да съди добре"62

Към 13. За онова, че познаваме, когато искаме

. Затова тази обърнатост включва вечното 

основание и истина. 
63

Към 14. По настояването, че началата на битието и на познанието са едни и 

същи

 и поради това не се нуждаем от 

друга помощ, казвам, че „другата помощ" се схваща двояко: веднъж като винаги 

налична, друг път като отсъстваща и идеща отстрани. Възражението не включва 

по мощта от пър вия вид, а от втория. Защото ако телесната светлина беше винаги 

налична в окото, както духовната светлина е винаги налична в интелекта, тогава щяхме 

да виждаме, когато поискаме, както разбираме, когато искаме. 

64

Към 15. Относно възражението, че на всяко познаваемо нещо съответства 

собствено познавателно основание, нека да се каже, че тъй като изобщо не виждаме 

тези основания определено, както са те в себе си, затова те не са цялото основание на 

познанието. По-скоро към тях трябва да се присъединят сътворената светлина на 

началата и подобията на познаваните неща, от които се извежда собственото 

познавателно основание в съответствие с всяко едно познаваемо нещо. 

, заявявам, че както вътрешните начала на битието не са достатъчни за битието 

без онова първо начало извън тях, което е Бо г, така и вътр ешните пр ичини на 

познанието не са достатъчни за пълното познание. Оттук е ясно, че даже тези начала да 

бяха по някакъв начин основание на познанието, те не могат да изключат по тази 

причина онова първо познавателно основание от познанието ни, както не се изключва 

подобно основание в акта на битието, като се вземе предвид творението. 

Към 16. Против възражението, че „това, чрез което нещо е, е в по-висока степен 

от това нещо"65

Към 17. Срещу това, което се възразява чрез огледалото, нужно е да се посочи, 

че е вярно, че огледалото е способно да репрезентира нещата в собствен и определен 

, следва да се рече, че както вече стана ясно, вечното основание не 

насочва само към познанието, а заедно с истината на началата, защото сме в състояние 

на пътничество, и затова то насочва не частно от себе си, а общо. По тази причина не 

следва, че то ни е известно само по себе си, а по-скоро рефлектира в своите начала и 

своята всеобщност. Това е и начинът, по който то е във висша степен сигурно за нас, 

защото нашият интелект по никакъв начин не може да мисли, че то не е, което пък не 

може да се каже за никоя сътворена истина. 

                                                
62 Augustinus, De lib. arb., II, 14, 38; De vera relig., XXX-XXXI, 56-57. 
63 Aristoteles, De anima, II, 5 (417b24). 
64 Aristoteles, Metaph., II, 1 (993b30-31). 
65 Aristoteles, Anal. post., I, 2 (72a29). 
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смисъл и заедно със способността да представя има и способността да ограничава. Това 

се вижда ясно при материалното огледало, което определено и в собствен смисъл 

представя видимия образ на нещото и заедно с това слага граница пред взора. Тези 

условия обаче са налице и при вечното огледало по отношение на онези, които 

разбират, както стана ясно от обсъжданото по-горе. 

Към 18. Сега идва ред на аргумента, според който вечните основания са еднакво 

сигурни както относно контингентните, така и относно необходимите неща. Този 

аргумент би бил на мястото си, ако споменатите основания бяха цялото познавателно 

основание и ако в тях се би познавало съвършено. Но фактическото състояние в 

сегашните времена не е такова, защото освен от тях ние се нуждаем и от собствените 

подобия и възприеманите определени принципи на нещата. Те обаче не се откриват в 

контингентните, а само в необходимите неща. 

Към 19. Възразява се, че ако познаваме в тези основания, всеки познаващ е 

мъдрец. Това заключение обаче е неправилно, защото съприкосновението с онези 

основания още не прави човека мъдър, освен ако той не е в тях в състояние на покой и 

знае, че се съприкосновява с тях, което именно и отличава мъдреца. Защото интелектът 

на знаещия влиза в съприкосновение с основанията като с принципи, водещи към 

познание, а интелектът на мъдреца — като с онова, което свежда познанието до един 

последен принцип и така привеждащо до покоя. Тъй като малцина са онези, които се 

досягат до тях по този начин, затова и мъдреците са малцина, докато знаещите са 

много. Малцина са и тези, които знаят, че влизат в съприкосновение с тези основания, а 

на това отгоре малцина са и онези, които искат да повярват това. Защото за все още 

неизвисения до вечното съзерцание интелект изглежда е трудно да има по този начин 

Бог като непосредствено присъстващ и близък, както обаче казва Павел в 

седемнадесетата глава от „Деянията на апостолите": че Той „не е далеч от всекиго 

измежду нас" [Деян. 17:27]. 

Към 20. Вече е ясен и отговорът относно познаването на вечната родина. Защото 

голяма е разликата между познаването отчасти и в загадка и онова, което е съвършено 

и определено, както бе показано по-горе. 

Към 21. Освен това се посочва, че огледалото на вечните идеи има свободна 

воля и т.н. Но апостол Павел казва в първата глава на „Послание до римляни": „онова, 

що може да се знае за Бога, тям е явно" [Рим. 1:19]. Макар Бог да е проста природа и 

една да е формата му, все пак тази вечна светлина и оня образец представят някои от 

нещата по-скоро отвън и ясно, а други повече в дълбочина и тъмно. Първите са онези, 
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които биват според необходимия ред на творческата изкусност Божия. Другите са 

обаче тези, които се случват според предначертанието на тайнствената воля. Това, дето 

се казва за свободната воля на огледалото, не е с оглед на първите, а на вторите. Затова 

естествените неща се познават във вечните идеи чрез естествено съждение на разума, а 

свръхестествените и бъдещите само чрез дара на откровението свише. Така този 

аргумент не противоречи на защитаваната теза. 

Към 22. Към възражението, че каквото се познава във вечните основания е или 

скрито, или открито, можем да се обърнем така: В състоянието на пътничество нищо в 

тези основания не се познава без скритост и загадъчност поради потъмнеността на 

образа Божи. Оттук обаче не следва, че нищо не се познава със сигурност и яснота. 

Сътворените начала например, които са в някакъв смисъл средства на познанието, 

макар и не без тези идеи, могат да бъдат видяни ясно и без скритост от нашия ум. — 

Ако обаче се твърди, че в този живот нищо не се познава съвършено, тук няма сериозно 

противоречие. 

Към 23, 24, 25 и 26. Най-сетне, срещу аргументите на Августин се издигна 

тезата, че ако неизменната истина е сам Бог, тогава истината на доказващите принципи 

е Бог, и че всички истини са една и трябва да бъдат култово почитани, и че демоните 

виждат Бога. За всичко това трябва да се каже така: истината се нарича „неизменна" по 

двояк начин — един път просто, в собствен смисъл, друг път условно, от суппозицията. 

Когато се казва, че неизменната истина е отвъд ума и е сам Бог, това се схваща за 

истината, която е неизменно в собствен смисъл. Когато пък се говори за истината на 

доказващия принцип като за неизменна и доколкото тази истина означава нещо 

сътворено, ясно е, че тя не е неизменна в собствен смисъл, а от суппозицията, защото 

всяка твар започва от небитието и може да се завърне в небитието. 

И ако се възрази, че тази истина е в собствен смисъл сигурна за душата чрез 

самата себе си, следва да се отговори, че макар доказващият принцип да е сътворен, 

доколкото изразява нещо съставно, все пак означаваната истина може да бъде означена 

чрез него или доколкото е в материята, или в душата, или в Божията творческа 

изкусност, но може, разбира се, и по трите начина едновременно. 

Истината във външния знак е знак на истината, която е в душата, защото 

„звуците са означения на онези афекти, които са в душата"66

                                                
66 Aristoteles, De interpr., I (16a3-4). 

. Душата обаче чрез по-

висшата си способност се обръща към по-висшите, а чрез по-нисшата — към по-
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нисшите неща, защото е среда между сътворените неща и Бога. Затова истината в 

душата е обърната и към двете онези истини, както средата към двата си екстрема, така 

че от областта на по-нисшето възприема условна сигурност, а от областта на по-

висшето — сигурност в собствен смисъл. 

За тази истина, която като неизменна в собствен смисъл е свръх душата, 

свидетелстват аргументите на Августин. Контрааргументите изхождат от една само 

условно неизменна истина, която опонентът наблюдава частно в себе си, която се 

множи в различни посоки, не подлежи на почитание и е видима за демоните и 

прокълнатите. Защото онази неизменна в собствен смисъл истина не може да бъде 

отчетливо видяна от никого, освен от онези, които са способни да встъпят в 

съкровеното мълчание на ума, където не може да пристъпи никой грешник, а 

единствено онзи, който е съвършено обичащ вечността. 
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