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СЕДЕМДЕСЕТ И СЕДМИ ВЪПРОС. 
ЗА ОСТАВАЩИТЕ ПРИ ТОВА ТАЙНСТВО АКЦИДЕНЦИИ 

 

Следва да разгледаме оставащите при това тайнство акциденции.  

В тази връзка се задават осем въпроса: 

Първо, дали оставащите акциденции са без носител. 

Второ, дали пространствената величина е носител на другите акциденции. 

Трето, дали въпросните акциденции са в състояние да променят някакво външно 

тяло. 

Четвърто, дали могат да бъдат разрушени. 

Пето, дали от тях може да се роди нещо. 

Шесто, дали могат да хранят. 

Седмо, за разчупването на осветения хляб. 

Осмо, дали към осветеното вино може да бъде примесено нещо. 

 

 

 

 

Раздел 1. Дали акциденциите остават при това тайнство без 

носител1

 

 

 Начева се тъй. Изглежда, че при това тайнство акциденциите не остават без 

носител. 

 1. Наистина, в това тайнство на истината не бива да има нищо нередно или 

неистинно. Само че наличието на акциденции без носител противоречи на реда на 

нещата, заложен от Бога в природата. Това е и донякъде невярно: тъй като 

акциденциите са знаци за природата на носителя. Следователно при това тайнство няма 

акциденции без носител. 

 2. Освен това дори по чудо не може да стане така, щото определението на вещта 

да се отдели от нея; или пък на едно нещо да подхожда определението на друго, 

например човекът, оставайки човек, да бъде неразумно живо същество. Защото така би 

                                                 
1 Cf. S. th., III q.75 a.5; Sent., I d.47 a.4; IV d.12 q.1 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 62 sqq.; 
Op.3 De ratione fidei, 8; Quodl., III q.1 a.1 ad 1; XI q.3. 
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се оказало, че противоположностите съсъществуват: доколкото „определението е това, 

което означава названието на вещта”, както е казано в четвърта книга на 

„Метафизика”.2

 3. Освен това акциденцията се индивидуализира чрез носителя. Значи, ако при 

това тайнство останат акциденции без носител, те не биха били индивидуални, ами 

общи. Което е явно невярно: защото в такъв случай не биха били сетивни, ами само 

умопостигаеми. 

 Но по самото си определение акциденцията е в носител; докато по 

определението си субстанцията субсистира в себе си, а не в носител. Следователно не е 

възможно да стане по чудо така, щото при това тайнство да има акциденции без 

носител. 

 4. Освен това чрез освещаването при това тайнство акциденциите не придобиват 

съставност. А преди това не са били съставени нито от материя и форма, нито от нещо, 

благодарение на което са (quo est), и такова, каквото са (quod est). Следователно и след 

освещаването не са съставени от нещо такова. Което няма как да е така: тъй като тогава 

те биха били по-прости от ангелите; докато всъщност въпросните акциденции са 

сетивни. Следователно акциденциите не остават при това тайнство без носител. 

 

 Противно на това е обаче казаното от Григорий в една негова пасхална 

хомилия3

 

, а именно, че „видовете на тайнството са названията на онези неща, които са 

били по-напред, именно на хляба и виното”. Та тъй като не остава субстанцията на 

хляба и виното, излиза, че въпросните видове са без носител. 

 Отговарям с думите, че акциденциите на хляба и виното, които остават, както 

се долавя чрез сетивата, при това тайнство и след освещаването, не са както в носител в 

субстанцията на хляба и виното, която не остава, както беше установено по-горе. Те не 

са и в субстанциалната форма, която също не остава; а и да оставаше, „не може да бъде 

носител”, както ясно подчертава Боеций в „За Троицата”.4

                                                 
2 Aristoteles, Metaphys., IV 7, 1012a23; Thomas Aquinas, lect.16. 

 Очевидно е също, че 

въпросните акциденции не са в субстанцията на Христовите тяло и кръв като в носител: 

тъй като субстанцията на човешкото тяло по никой начин не може да бъде повлияна от 

такива акциденции; пък и не е възможно славното и неуязвимо Христово тяло да бъде 

променено така, та да приеме подобни качества. 

3 Cf. Lanfrancus, De corp. et sang. Dom., 20; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.34.  
4 De Trinitate, I 2. 
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 Наистина, някои5

 Ето защо излиза, че при това тайнство акциденциите остават без носител. Което 

може да стане благодарение божествената сила. Понеже щом следствието зависи по-

скоро от първата, нежели от вторичната причина, Бог, който е първата причина на 

субстанцията и акциденцията, е в състояние чрез безкрайната си сила да съхрани 

битието на обособената от субстанцията акциденция, така щото последната да запази 

битието си чрез тази сила като чрез собствена причина: както Бог е в състояние да 

предизвика следствията от естествените причини без самите естествени причини; 

когато например оформил човешко тяло в утробата на Девата „без мъжко семе”. 

 твърдят, че те имат за носител околния въздух. Ала това не 

може да бъде. Първо, защото въздухът не е способен да приеме такива акциденции. 

Второ, защото въпросните акциденции не са там, където е въздухът. Нещо повече, с 

придвижването на тези видове въздухът се изтласква. Трето, защото „акциденциите не 

прехождат от носител в носител”: така щото една по числото си акциденция, която 

първо е била в един носител, сетне да е в друг. Понеже акциденцията получава числото 

си от носителя. Поради което, оставайки една по число, няма как да е ту в един, ту в 

друг носител. Четвърто, защото въздухът не се лишава от собствените си акциденции, 

вследствие на което би трябвало да има едновременно и тях, и чуждите. Не може да се 

каже и че това става по чудо, по силата на освещаването: тъй като думите на 

освещаването не обозначават нищо такова, а те правят само това, което обозначават. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че няма пречка нещо да е 

наредено според общия природен закон, а противоположното нему да бъде наредено 

съобразно особената привилегия на благодатта, както става например при 

възкресяването на мъртвите или при проглеждането на слепите: както, прочее, и в 

човешките дела някои се радват на специални привилегии извън общия закон. Така, 

при все че съобразно общия естествен порядък акциденцията е в носител, поради 

някакво специално основание, според благодатния ред, при това тайнство 

акциденциите са без носител, именно поради споменатите по-горе причини. 

 На второто трябва да се отговори, че доколкото съществуващото не е род, 

битието не може да е същност на субстанцията или акциденцията. Затова 

определението на субстанцията е не „съществуващо само по себе си без носител”, нито 

определението на акциденцията е „съществуващо в носител”: ами на каквината или 

                                                 
5 Например Абелар. – cf. Guillelmus de S. Theodorico, Disputatio adv. Abaelardum, 9. 
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същността на субстанцията „подобава да има битието си не в носител”; а на каквината 

или същността на акциденцията „подобава да има битието си в носител”. При това 

тайнство обаче на акциденциите е дадено да са без носител не по силата на собствената 

им същност, ами те са такива благодарение поддържащата ги божествена сила. Затова 

те не престават да са акциденции: тъй като от тях не отпада определението за 

акциденция и не им подобава това за субстанция. 

 На третото трябва да се отговори, че въпросните акциденции са придобили 

индивидуално битие в субстанцията на хляба и виното: а като бъдат превърнати в 

тялото и кръвта Христови, благодарение на божествената сила остават акциденции в 

онова индивидуално битие, което са имали и преди. Поради което са отделни и 

сетивни. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че докато остава субстанцията на 

хляба и виното, въпросните акциденции нямат битие, нито други акциденции: ами 

субстанцията им има тъкмо такова битие чрез тях; както снегът е бял чрез белотата. 

След освещаването обаче оставащите акциденции имат битие. Поради което са 

съставни от „битие и това, което е”, както беше казано в първата част на това 

съчинение по повод на ангелите. А щом е така, те са съставени от количествени части. 

 

 

Раздел 2. Дали при това тайнство пространствената величина на 

хляба или виното е  носител на другите акциденции6

 

 

 На второ място се постъпва тъй. Изглежда, че при това тайнство 

пространствената величина на хляба или виното не е носител на другите акциденции. 

 1. Наистина, „няма акциденция на акциденцията”: тъй като никоя форма не може 

да е носител, ами да бъде носител е свойствено на материята. Ала пространствената 

величина е някаква акциденция. Следователно пространствената величина не може да е 

носител на другите акциденции. 

 2. Освен това, както количеството се индивидуализира от субстанцията, така е и 

с другите акциденции. Та ако пространствената величина на хляба или виното остава 

индивидуализирана съобразно преди това притежаваното от нея битие, в което се 

запазва, на същото основание и останалите акциденции ще остават индивидуализирани  

                                                 
6 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.1; In Mt., XXVI; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 63 sqq.; Quodl., VII q.4 a.3. 

http://philosophymedieval.org/�


Тома от Аквино 
LXXVII. За оставащите при това тайнство акциденции 

5 

 

http://philosophymedieval.org/  

съобразно битието, което преди това са имали в субстанцията. Следователно те не са в 

пространствената величина като в носител: тъй като всяка акциденция се 

индивидуализира чрез собствения си носител. 

 3. Освен това сред другите оставащи акциденции на хляба и виното сетивно 

възприемаеми са рядкото и плътното. Те обаче не могат да бъдат в пространственото 

количество без оглед на материята: понеже рядко е това, което има малко материя в 

обширно пространство; а плътно е това, което има много материя в малко 

пространство, както е казано в четвърта книга на „Физика”.7

 4. Освен това обособената от носител величина е математическата такава, която 

няма как да е носител на сетивни качества. Та тъй като оставащите при това тайнство 

акциденции са сетивни, те очевидно не могат да бъдат при това тайнство като в носител 

във величината на хляба и виното, оставаща след освещаването. 

 Оказва се, следователно, 

че пространствената величина не може да е носител на акциденциите, които остават 

при това тайнство. 

 

 Противно на това е обаче, дето качествата се делят единствено акцидентално, 

именно на основание на носителя. А оставащите при това тайнство качества се делят 

чрез разделението на пространствената величина: което е сетивно установимо. 

Следователно пространствената величина е носител на оставащите при това тайнство 

акциденции. 

 

 Отговарям с думите, че с необходимост трябва да признаем оставащите при 

това тайнство други акциденции за пребиваващи като в свой носител в оставащата 

пространствена величина на хляба или виното. Първо, доколкото на сетивата се 

представя нещо количествено определено, имащо цвят, както и другите акциденции: а 

за такива неща сетивата не се заблуждават.  

Второ, доколкото първата разположеност на материята е пространствената 

величина: поради което и Платон положил като първо материално различие „голямото 

и малкото”.8

                                                 
7 Aristoteles, Phys., IV 9, 217b10; Thomas Aquinas, lect.14. 

 И тъй като първи носител е материята, то всички останали акциденции 

следва да се отнасят към този носител посредством пространствената величина, както 

за първи носител на цвета се смята повърхността: на основание на което някои приели 

8 Cf. Aristoteles, Phys., I 4, 187a17; Thomas Aquinas, lect.8. – cf. Metaphys., I 7, 988a26; Thomas Aquinas, 
lect.11. 
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пространствените измерения за субстанции на телата, както е казано в трета книга на 

„Метафизика”.9

Трето, доколкото носителят е принцип на индивидуацията за акциденциите, 

поради което приетото за носител на някакви акциденции непременно трябва да е 

принцип на индивидуацията. Защото по самото си понятие индивидът не може да е в 

много неща. Което става по два начина. От една страна, тъй като за него не е естествено 

да бъде в друго: и по този именно начин обособените нематериални форми, 

субсистиращи сами по себе си, са сами по себе си индивидуални. От друга страна, тъй 

като за субстанциалната или акциденталната форма е естествено да е в друго, само че 

не в много неща: както ето тази белота, която е в ето това тяло. Що се отнася до 

първото, материята е принцип на индивидуацията на всички свързани с нея форми: 

понеже, доколкото за такива форми, взети сами по себе си, е естествено да бъдат в 

нещо като в свой носител, когато някоя от тях бъде приета в материята, която не е в 

нещо друго, самата съществуваща по този начин форма няма вече как да е в друго. Що 

се отнася пък до второто, за принцип на индивидуацията трябва да признаем 

пространствената величина. Защото за дадено нещо е естествено да е само в едно, стига 

това едно да е неделимо и отделено от всичко останало. Но разделението на 

субстанцията става на основата на количеството, както е казано в първа книга на 

„Физика”.

 И тъй като с отмахването на носителя акциденциите запазват битието, 

което са имали преди, излиза, че всички акциденции остават основаващи се на 

пространствената величина. 

10

 

 Ето защо самата пространствена величина е принцип на индивидуацията за 

формите, доколкото различните по число форми са в различните части на материята. 

Поради което самата пространствена величина притежава някаква индивидуалност: 

така, щото можем да си представим много линии от един и същ вид, заемащи различно 

положение, тъй като положението е включено в понятието за пространствената 

величина, която е именно „количество, заемащо някакво положение”. Затова по-скоро 

пространствената величина може да е носител на останалите акциденции, нежели 

обратното. 

И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че сама по себе си 

акциденцията не може да е носител на други акциденции: тъй като тя не е сама по себе 

си. Но пребивавайки в нещо друго, една акциденция се смята за носител на друга, 
                                                 
9 Id., Metaphys., III 5, 1001b26; Thomas Aquinas, lect.13. 
10 Id., Phys., I 2, 189a33; b16; Thomas Aquinas, lect.3. 
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доколкото една акциденция се приема в носителя посредством друга: както 

повърхността се нарича носител на цвета. Ето защо, когато на дадена акциденция е 

божествено дадено да е сама по себе си, тя може и сама по себе си да е носител на друга 

такава. 

На второто трябва да се отговори, че другите акциденции, дори като 

присъствуващи в субстанцията на хляба, са индивидуализирани посредством 

пространствената величина, както беше казано. Поради което тъкмо пространствената 

величина е по-скоро носител на другите оставащи при това тайнство акциденции, 

нежели обратното. 

На третото трябва да се отговори, че рядкото и плътното са някакви качества на 

телата, доколкото тези последните имат повече или по-малко от материята в 

определени пространствени измерения: също както другите акциденции следват от 

началата на субстанцията. И както, бъде ли отстранена субстанцията, другите 

акциденции се съхраняват благодарение на божествената сила; така, бъде ли отстранена 

материята, се запазват свързаните с нея качества, каквито са рядкото и плътното. 

На четвъртото пък следва да се отвърне, че математическата величина е 

абстрахирана не от умопостигаемата, ами от сетивната материя, както е казано в седма 

книга на „Метафизика”.11

 

 Ала материята се нарича сетивна, понеже е подлежаща на 

сетивните качества. Откъдето е очевидно, че пространствената величина, която остава 

без носител при това тайнство, не е математическа величина. 

 

 

Раздел 3. Дали видовете, които остават при това тайнство, могат 

да променят нещо външно12

 

 

 На трето място се постъпва тъй. Изглежда, че видовете, които остават при 

това тайнство, не могат да променят нещо външно. 

 1. Наистина, в седма книга на „Метафизика”13

                                                 
11 Id., Metaphys., VII 10, 1036a11; Thomas Aquinas, lect.10. 

 е доказано, че формите, които са в 

материя, произлизат от също такива, а не от форми без материя: понеже подобното 

поражда подобно на себе си. Но видовете на тайнството са видове без материя: тъй като 

12 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.2; Op.11 Resp. de 36 art., a.35. 
13 Aristoteles, Metaphys., VII 8, 1033b5; Thomas Aquinas, lect.7. 
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остават без носител, както се вижда от казаното. Следователно те не са в състояние да 

променят външната материя, придавайки й някаква форма. 

 2. Освен това с прекратяването на действието на първото действуващо по 

необходимост спира да действува и инструментът: така спре ли да работи ковачът, 

чукът остава неподвижен. Ала всички акцидентални форми действуват инструментално 

по силата на субстанциалната форма като основно действуващо. Следователно, щом 

при това тайнство не остава субстанциалната форма на хляба и виното, както беше 

установено по-горе, то очевидно оставащите акцидентални форми не са в състояние да 

съдействуват за променянето на външната материя. 

 3. Освен това нищо не действува извън вида си: тъй като следствието не може да 

е по-могъщо от причината. Но всички видове на тайнството са акциденции. 

Следователно те няма как да променят външната материя, най-малкото в субстанциална 

форма. 

 

 Противно на това е обаче, дето, ако не могат да променят външните тела, те 

няма да се усещат: понеже дадено нещо се усеща, защото в сетивата настъпва 

изменение под въздействието на сетивно възприемаемото, както е казано във втора 

книга на „За душата”.14

 

 

 Отговарям с думите, че всяко нещо действува като съществуващо в 

действителност, така щото, както дадено нещо се отнася към битието, така то се отнася 

и към действието. Та тъй като, съгласно казаното преди, на видовете на тайнството е 

дадено благодарение на божествената сила да останат в битието си, което са имали в 

субстанцията на хляба и виното, следва, че те остават и като действуващи. Затова всяко 

действие, което са можели да извършат, пребивавайки в субстанцията на хляба и 

виното, те са в състояние да извършат и когато субстанцията на хляба и виното преходи 

в тялото и кръвта Христови. Поради което те без съмнение могат да променят 

външните тела. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че видовете на 

тайнството, при все че са форми без материя, удържат в себе си същото битие, което са 

                                                 
14 Id., De anima, II 7, 419a17; Thomas Aquinas, lect.15. – cf. ibid., II 12, 424a21; Thomas Aquinas, lect.24. 
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имали преди в материята. Затова по битието си те приличат на формите, които са в 

материята. 

 На второто трябва да се отговори, че действието на акциденталната форма 

зависи от това на субстанциалната, както битието на акциденцията зависи от това на 

субстанцията. Ето защо, както благодарение на божествената сила на видовете на 

тайнството е дадено да могат да бъдат без субстанция, така тям е дадено и да могат да 

действуват без субстанциалната форма, по силата на Бога, от когото като от първо 

действуващо зависи всяко действие както на субстанциалната, така и на 

акциденталната форма. 

 На третото пък следва да се отвърне, че променянето към субстанциална 

форма не става непосредствено от субстанциалната форма, ами посредством активните 

и пасивните качества, които действуват по силата на субстанциалната форма. Но тази 

инструментална сила се запазва във видовете на тайнството благодарение на 

божествената сила такава, каквато е била и преди. Затова те могат да съдействуват като 

инструмент за субстанциалната форма: по начина, по който дадено нещо може да 

действува отвъд собствения си вид, не със собствената си сила, ами със силата на 

основното действуващо. 

 

 

Раздел 4. Дали видовете на тайнството могат да бъдат разрушени15

 

 

 На четвърто място се постъпва тъй. Изглежда, че видовете на тайнството не 

могат да бъдат разрушени. 

 1. Наистина, разрушението става чрез отделяне на формата от материята. Само 

че материята на хляба не остава при това тайнство, както става ясно от казаното по-

горе. Следователно въпросните видове не могат да бъдат разрушени. 

 2. Освен това формата се разрушава единствено акцидентално, с разрушаването 

на носителя: поради което сами по себе си съществуващите форми са неразрушими, 

както се вижда да е при духовните субстанции. А видовете на тайнството са форми без 

носител. Следователно те не могат да бъдат разрушени. 

 3. Освен това, ако бъдат разрушени, това ще стане или естествено, или по чудо. 

Естествено не е: понеже там не може да бъде посочен носител на разрушението, който 

                                                 
15 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.2; C. Gent., IV 66; Op.11 Resp. de 36 art., a.35.  
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да остане след завършването на последното. Не е и по чудо: понеже чудесата при това 

тайнство стават чрез освещаването, чрез което се съхраняват видовете на тайнството; а 

не е една и съща причината за съхраняването и за разрушаването. Следователно 

видовете на тайнството по никой начин не могат да бъдат разрушени. 

 

 Противно на това е обаче, дето сетивно възприемаме загниването и развалата на 

осветената нафора. 

 

 Отговарям с думите, че разрушаването е „движение от битие към небитие”. По-

горе обаче беше казано, че видовете на тайнството удържат същото битие, което са 

имали преди, когато налице е била субстанцията на хляба и виното. Ето защо, както 

битието на въпросните акциденции е можело да се разруши при наличието на 

субстанцията на хляба и виното, така то може да бъде разрушено и когато тази 

субстанция изчезне. 

 На първо място обаче въпросните акциденции биха могли да бъдат разрушени 

по два начина: сами по себе си и акцидентално. Сами по себе си,  например чрез 

качествено изменение или чрез количествено нарастване или намаляване; не, разбира 

се, чрез нарастване или намаляване, каквото откриваме единствено в одушевените тела, 

каквито субстанцията на хляба и виното не е, ами чрез прибавяне или разделяне; 

понеже, както е казано в трета книга на „Метафизика”16

 По друг начин биха могли да бъдат разрушени акцидентално, с разрушаването 

на носителя. По този начин те могат да се разрушат и след освещаването. Защото ако и 

носителят да не остава, остава битието, което въпросните акциденции са имали в 

носителя и което е собствено присъщо и съответствуващо на носителя. Затова такова 

битие може да бъде разрушено от противостоящо нему действуващо, както се е 

, чрез разделението се 

разрушава едната пространствена величина и стават две, а чрез добавянето, обратно, от 

двете става една. По този начин очевидно въпросните акциденции могат да бъдат 

разрушени след освещаването: защото и самата оставаща пространствена величина 

може да претърпи разделение или прибавяне; и доколкото е носител на сетивни 

качества, както беше казано, може да е носител и на изменението им, например когато 

се променя цветът или вкусът на хляба или виното. 

                                                 
16 Aristoteles, Metaphys., III 4, 1002a34; Thomas Aquinas, lect.7. 
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разрушила субстанцията на хляба или виното: която се е разрушила именно вследствие 

предходното изменение на акциденциите. 

 Така или иначе, между споменатите две разрушения трябва да се прави разлика. 

Понеже, щом при това тайнство тялото на Христа и кръвта му следват субстанцията на 

хляба и виното, ако откъм акциденциите има такава промяна, която не е достатъчна  за 

разрушаването на хляба и виното, то вследствие на въпросната промяна тялото и 

кръвта Христови няма да престанат да бъдат в това тайнство: независимо дали се 

променя качеството, когато например незначително се изменят цветът и вкусът на 

виното или хляба; или пък се променя количеството, когато например хлябът или 

виното се делят на такива части, в които все още се съхранява природата на хляба или 

виното. Ако обаче промяната е такава, че се разрушава субстанцията на хляба или 

виното, тялото и кръвта Христови няма да останат в това тайнство. И то както откъм 

качеството, когато например цветът, вкусът или другите качества на хляба или виното 

се изменят дотолкова, щото по никой начин да не съответствуват на природата на хляба 

или виното: или пък откъм количеството, когато например хлябът бъде натрошен или 

виното бъде разделено на такива малки части, щото вече да не останат видовете на 

хляба или виното. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че тъй като при само по 

себе си разрушението се отнема битието на вещта като битие на дадена форма в 

материята, следва, че при разрушението формата се отделя от материята. Ако обаче 

въпросното битие не е в материята, ала наподобява онова, което е в материята, то би 

могло да бъде отнето чрез разрушението, дори ако няма материя: а така именно става  

при това тайнство, както е ясно от казаното. 

 На второто трябва да се отговори, че макар видовете на тайнството да са 

форми не в материя, те имат битието, което преди са имали в материята. 

 На третото пък следва да се отвърне, че това разрушение на видовете не е по 

чудо, ами е естествено: ала че то предпоставя чудото, станало при освещаването, 

именно това, дето видовете на тайнството удържат битието си без носител, което преди 

са имали в носителя; както и по чудо прогледналият слепец вижда естествено. 
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Раздел 5. Дали от видовете на тайнството може да се роди нещо17

 

 

 На пето място се постъпва тъй. Изглежда, че от видовете на тайнствата не 

може да се роди нищо. 

 1. Наистина, всичко, което се ражда, се ражда от някаква материя: защото от 

нищо нищо не се ражда, при все че от нищо възниква нещо чрез сътворяване. Ала под 

видовете на тайнствата няма материя, освен тази на Христовото тяло, което е 

неразрушимо. Следователно, както изглежда, от видовете на тайнството не може да се 

роди нищо. 

 2. Освен това неща, които не са от един род, не могат да произлязат едно от 

друго: от белотата например не става линия. Но акциденцията и субстанцията се 

различават по род. Та щом видовете на тайнството са акциденции, то от тях очевидно 

няма как да се породи някаква субстанция. 

 3. Освен това, ако от тях се породи телесна субстанция, тя няма да е без 

акциденция. Значи, ако от видовете на тайнството се поражда телесна субстанция, 

излиза, че от акциденция се пораждат субстанция и акциденция, сиреч две неща от 

едно: което е невъзможно. Следователно от видовете на тайнството не е възможно да се 

породи някаква телесна субстанция. 

 

 Противно на това е обаче, дето със сетивата си забелязваме от видовете на 

тайнството да се ражда нещо: било пепел, ако бъдат изгорени; било червеи, ако загният; 

било прах, ако бъдат стрити. 

 

 Отговарям с думите, че доколкото „разрушаването на едно е пораждане на 

друго”, както е казано в първа книга на „За раждането на живите същества”18

 Как обаче е възможно от тях да се породи нещо, не е лесно да се установи. 

Разбира се, от тялото и кръвта Христови, които са наистина там, не се ражда нищо: тъй 

като те са неразрушими. Ако субстанцията на хляба или виното, или пък материята им 

оставаше в това тайнство, лесно би било да се каже, че от тях тъкмо се ражда 

, то щом 

видовете на тайнството се разрушават, както беше казано, от тях по необходимост се 

ражда нещо. Понеже те не се разрушават така, че да изчезнат напълно, все едно стават 

нищо: ами очевидно са последвани от нещо сетивно. 

                                                 
17 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.2; In I Cor., XI lect.4; C. Gent., IV 66; Quodl., IX a.5 ad 3. 
18 Aristoteles, De generat. animal., I 3, 318a23; Thomas Aquinas, lect.7. 
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сетивното, което ги следва, както смятали някои. Само че това не е вярно, както беше 

установено по-горе. 

 Затова някои били на мнение, че пораждащото се произлиза не от видовете на 

тайнството, ами от околния въздух. Което е явно невъзможно поради много причини. 

Първо, понеже когато дадено нещо се поражда от друго, последното преди това явно се 

променя и разрушава. Ала в околния въздух преди това не се забелязва никакво 

изменение или разрушение. Поради което от него не се раждат червеи или пепел. 

Второ, понеже природата на въздуха не е такава, щото от него чрез такова изменение да 

се породят подобни неща. Трето, понеже може да се случи голямо количество от 

осветената нафора да изгори или загние: и не би било възможно от въздуха да се 

породи толкова голямо земно тяло без огромно и твърде осезаемо сгъстяване на 

въздуха. Четвърто, понеже същото може да се случи с околните твърди тела, например 

желязото или камъните: които остават цели след раждането на споменатите неща. Ето 

защо това схващане няма как да бъде поддържано: тъй като на него противоречи 

възприеманото чрез сетивата. 

 Поради това други19

                                                 
19 Innocentius III. papa, De sacro alt. mysterio, IV 11; Alexander Halensis, S. th., IV q.53 m.5; Bonaventura, 
Sent., IV d.12 p.1 a.2 q.1 ad 1.  

 пък настояват, че при разрушаването на видовете се 

завръща субстанцията на хляба и виното, и че пепелта, червеите и другите подобни 

неща се пораждат тъкмо от възвърналата се субстанция на хляба и виното. Ала това 

схващане не изглежда възможно. Първо, понеже, ако субстанцията на хляба и виното е 

преобразувана в тяло и кръв, както беше установено по-горе, тя няма как да се върне, 

освен ако тялото и кръвта Христови не се преобразуват обратно в субстанцията на 

хляба и виното, което е невъзможно; също както, ако въздухът се е превърнал на огън, 

той няма как да се върне, освен ако огънят не се превърне обратно във въздух. Но тъй 

като субстанцията на хляба или виното е унищожена, тя не може да се възвърне, тъй 

като сведеното до нищо не се връща като същото по число: освен ако не се каже, че 

предишната субстанция се е възвърнала, тъй като Бог сътворява нова субстанция на 

мястото на предишната. На второ място това изглежда невъзможно, понеже не може да 

бъде посочено, кога точно се възвръща субстанцията на хляба. Наистина, от казаното 

по-горе се вижда, че когато остават видовете на хляба и виното, остават и тялото и 

кръвта Христови, които съгласно гореказаното не са едновременно със субстанцията на 

хляба и виното при това тайнство. Поради което субстанцията на хляба и виното не 

може да се възвърне, докато видовете на тайнството остават. Това няма как да стане и 
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ако последните изчезнат: защото тогава субстанцията на хляба и виното би била без 

собствените си акциденции, което е невъзможно. Освен ако не се каже, че в последния 

миг на разрушаването на видовете се връща не субстанцията на хляба и виното, тъй 

като това е същевременно първият миг, в който придобиват битие родените от видовете 

субстанции: ами материята на хляба и виното, която по-скоро трябва да се смята, 

собствено казано, за сътворена наново, нежели за възвърнала се.20

 Така или иначе, доколкото не изглежда разумно да се твърди, че при това 

тайнство се случва нещо чудесно извън това, което става чрез освещаването, в резултат 

от което, разбира се, нито се сътворява материя, нито пък тя се възвръща: по-добре е да 

заявим, че при освещаването на пространствената величина на хляба и виното по чудо 

се предоставя да е първи носител на следващите форми. А това е присъщо на 

материята. Ето защо на споменатата пространствена величина е предоставено и всичко, 

отнасящо се до материята. Затова всяко нещо, което може да се роди от материята на 

хляба, ако има такава, може да бъде родено и от споменатата пространствена величина 

на хляба или виното, при това не чрез ново чудо, ами по силата на вече станалото 

преди. 

 В този тъкмо смисъл 

може да бъде поддържано горното схващане. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че макар там да няма 

материя, от която да се породи нещо, пространствената величина присъствува на 

мястото на материята, както беше казано. 

 На второто трябва да се отговори, че онези видове на тайнството са 

действително акциденции, ала имат действието и силата на субстанцията, както беше 

казано. 

 На третото пък следва да се отвърне, че пространствената величина на хляба и 

виното удържа собствената си природа, но и приема по чудо силата и свойството на 

субстанцията. Поради което е в състояние да преходи и към двете, сиреч към 

субстанцията и към пространственото измерение. 

 

 

 

                                                 
20 Cf. Petrus de Tarantasia, Sent., IV d.12 q.3 a.2. 
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Раздел 6. Дали видовете на тайнството могат да хранят21

 

 

 На шесто място се постъпва тъй. Изглежда, че видовете на тайнствата не могат 

да хранят. 

 1. Наистина, в „За тайнствата”22

 2. Освен това, както е казано в „За раждането на живите същества”

 Амвросий казва: „Не този хляб, който влиза в 

тялото ни: ами хлябът на вечния живот е, който поддържа субстанцията на душата ни.” 

Но всичко, което храни, влиза в тялото. Следователно този хляб не храни. А същото 

важи и за виното. 
23

 3. Освен това Философът отбелязва във втора книга на „За душата”

, „ние се 

храним с това, от което сме”. Но видовете на тайнството са акциденции, от които 

човекът не се състои: защото акциденцията не е част от субстанцията. Следователно, 

както изглежда, видовете на тайнството не могат да хранят. 
24

 

, че 

„ястието храни, доколкото е субстанция, а води до растеж, доколкото е определено 

количество”. Но видовете на тайнството не са субстанция. Следователно не могат да 

хранят. 

 Противно на това е обаче, дето апостолът, говорейки за това тайнство, заявява в 

Първото послание до коринтяните, 11:21: „Един остава гладен, а друг се опива”: което 

глосата тълкува в смисъл, че „той има предвид онези, които след отслужването на 

светото тайнство и освещаването на хляба и виното, претендирали за собствените си 

приношения, не ги споделяли с други, ами ги запазвали за себе си, така щото и се 

опивали с тях”. Това обаче не може да стане, ако видовете на тайнството не хранят. 

Следователно те го правят. 

 

 Отговарям с думите, че след разрешаването на предходния въпрос този ни най-

малко не ни затруднява. Защото, както е казано във втора книга на „За душата”25

                                                 
21 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.2; In I Cor., XI lect.4; C. Gent., IV 66. 

, храни 

това, което се преобразува в субстанцията на храненото. Но беше казано, че видовете 

на тайнството могат да се преобразуват в породената от тях субстанция. Ала на същото 

22 De sacramentis, V 4. 
23 Aristoteles, De generat. animal., II 8, 335a10; Thomas Aquinas, lect.8. 
24 Id., De anima, II 4, 416b12; Thomas Aquinas, lect.9. 
25 Ibid., II 4, 416b9; Thomas Aquinas, lect.9. 
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основание, на което могат да се превърнат в пепел  или червеи, те могат да се 

преобразуват и в човешко тяло. Поради което те очевидно хранят. 

 Твърдението на някои26

 Неудържимо е и твърдението на някои, че видовете на тайнството хранят чрез 

субстанциалната форма на хляба и виното, която остава. Било защото тя всъщност не 

остава, както беше установено. Било защото храненето е действие не на формата, ами 

по-скоро на материята, която приема формата на храненото, а губи тази на храната. 

Поради което във втора книга на „За душата”

, че видовете не хранят наистина, преобразувайки се в 

човешкото тяло, ами ни възстановяват и укрепват, въздействувайки върху сетивата ни, 

както човек укрепва от мириса на храната и се опива от мириса на виното, е очевидно 

невярно, както ни убеждават сетивата. Защото такова възстановяване не удовлетворява 

за дълго човека, чието тяло, губещо постоянно нещо от себе си, има нужда да го 

възстанови. И все пак човек би могъл да издържи дълго, приемайки нафората и  

осветеното вино в голямо количество. 

27

 

 е казано, че храната в началото е 

различна, а на края е подобна. 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че след освещаването за 

хляба при това тайнство можем да говорим в два смисъла. От една страна като за 

видовете на хляба, които запазват названието на предишната субстанция: както прави 

това Григорий в пасхалната си хомилия.28

 На второто трябва да се отговори, че макар да не са такива неща, от които се 

състои човешкото тяло, видовете на тайнството се преобразуват в тях, както беше 

казано. 

 От друга страна хляб може да бъде наречено 

самото тяло Христово, което е низходил от небето мистичен хляб. Следователно, 

когато заявява, че този хляб не преминава в тялото, Амвросий схваща хляба по втория 

начин: тъй като наистина тялото на Христа не се преобразува в човешкото тяло, ами 

възстановява ума на човека. Той изобщо няма предвид хляба в първия смисъл. 

 На третото пък следва да се отвърне, че видовете на тайнството, макар да не 

са субстанция, имат силата на субстанцията, както беше казано. 

 

 
                                                 
26 Algerus Leodiensis, De sacram. corp. et sang. Dom., II 1; Guillelmus Parisiensis, De sacram. Eucarist., 1. 
27 Aristoteles, De anima, II 4, 416b6; Thomas Aquinas, lect.9. - cf. id., De generat. animal., I 5, 321b35; Thomas 
Aquinas, lect.16. 
28 Cf. Lanfrancus, De corp. et sang. Dom., 20; Gratianus, Decretum, III d.2 cn.34. 
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Раздел 7. Дали при това тайнство видовете му се разчупват29

 

 

 На седмо място се постъпва тъй. Изглежда, че при това тайнство видовете му 

не се разчупват. 

 1. Наистина, в четвърта книга на „Метеорологика”30

 2. Освен това при разчупването се чува звук. Но видовете на тайнството не 

издават звук: защото според Философа във втора книга на „За душата”

 Философът отбелязва, че 

телата се наричат чупливи поради наличието в тях на определени шупли. Каквито 

видовете на тайнството нямат. Следователно те не могат да бъдат разчупени. 

31

 3. Освен това eдно и също е, което се разчупва и което се дъвче. Но това, което 

се яде, е истинското тяло Христово: съгласно реченото у Иоана, 6:56: „Който яде Моята 

плът и пие Моята кръв”, и т.н. Следователно Христовото тяло е, което се разчупва и 

дъвче. Поради което и в изповедта на Беренгарий

 звук издава 

твърдото тяло с гладка повърхност. Следователно видовете на тайнството не се 

разчупват. 

32

 

  е казано: „Съгласен съм със светата 

Римска Църква и изповядвам със сърце и уста, че поднасяните на олтара хляб и вино 

след освещаването им са истинските тяло и кръв Христови, което наистина е докосвано 

и разчупвано от ръцете на свещенослужителите и е стривано от зъбите на вярващите.” 

Следователно разчупването не бива да се приписва на видовете на тайнството. 

 Противно на това е обаче, дето разчупването е разделяне на нещо количествено 

определено. Ала на това място не се разделя нищо друго, освен видовете на тайнството: 

нито тялото на Христа, което е неразрушимо; нито субстанцията на хляба, която не 

остава. Следователно се разчупват видовете на тайнството. 

 

 Отговарям с думите, че по този въпрос древните са изказали различни мнения. 

Едни33

                                                 
29 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.3; In I Cor., XI lect.5; C. Gent., IV 67. 

 настоявали, че при това тайнство разчупването не става наистина, ами само 

привидно за пред наблюдаващите го. Само че това не може да е така. Защото при това 

тайнство на истината сетивата не се заблуждават относно нещата, за които отсъждат: 

30 Aristoteles, Meteor., IV 2, 386a14; Thomas Aquinas, lect.11. 
31 Id., De anima, II 8, 419b9; Thomas Aquinas, lect.16. 
32 Cf. Gratianus, Decretum, loc. cit., cn.42. 
33 Ps.-Abaelardus, Epitome theol., 29; Ps.-Hugo de S. Victore, Sent., V 8. 
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сред които е и разчупването, при което от едното стават много сетивно възприемаеми 

от всички неща, както е заявено в „За душата”.34

 Затова други

 
35

 Не може обаче да се каже, че разчупвано бива самото истинско тяло на Христа. 

Първо, защото то е неразрушимо и неуязвимо. Второ, защото е цялото във всяка част, 

както беше установено по-горе: а това противоречи на понятието за онова, което бива 

разчупвано. 

 заявявали, че там става истинско разчупване, но без налична 

субстанция. Това обаче също противоречи на сетивно възприеманото. Защото при това 

тайнство се вижда нещо количествено определено, което първо е едно, а сетне се 

разделя на много: и то трябва да е носителят на разчупването. 

 Поради което се оказва, че разчупването има за свой носител пространствената 

величина на хляба, както и останалите акциденции. И както видовете са тайнство на 

истинското Христово тяло, така разчупването им е тайнство на Господнето страдание, 

понесено в истинското тяло на Христа. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че, както беше казано по-

горе, във видовете на тайнството остават плътното и рядкото, а по същия начин остава 

и шупливостта: а следователно и чупливостта. 

 На второто трябва да се отговори, че твърдостта се дължи на плътността. 

Затова, щом във видовете на тайнството е налице плътност, в тях следва да има и 

твърдост: а значи и те да издават звук. 

 На третото пък следва да се отвърне, че онова, което се яде в собствения му 

вид, се разчупва и дъвче в същия този вид. Само че Христовото тяло не се яде в неговия 

вид, ами във вида на тайнството. Ето защо по повод реченото у Иоана, 6:63: „Плътта 

нищо не ползува”, Августин36

 

 заявява: „Това трябва да бъде схващано като отнасящо се 

до ония, които го разбират плътски. Под плът те разбирали, наистина, нарязаното 

трупно месо, продавано на сергиите.” Затова Христовото тяло се разчупва единствено 

съобразно вида на тайнството. По този тъкмо начин следва да бъде разбирана и 

изповедта на Беренгарий: че разчупването и стриването със зъби се отнася към вида на 

тайнството, под който наистина е тялото на Христа. 

                                                 
34 Aristoteles, De anima, II 6, 418a11; Thomas Aquinas, lect.13. 
35 Ps.-Hugo de S. Victore, loc. cit. 
36 In Io., tr.27. 
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Раздел 8. Дали към осветеното вино може да се примесва някаква 

течност37

 

 

 На осмо място се постъпва тъй. Изглежда, че към осветеното вино не може да 

се примесва никаква течност. 

 1. Наистина, онова, което се смесва с друго, приема качеството му. Само че 

никоя течност не може да приеме качеството на видовете на тайнството: тъй като 

въпросните акциденции са без носител, както беше казано. Оказва се, следователно, че 

никаква течност не може да се примеси към видовете на виното. 

 2. Освен това, ако някаква течност се примесваше към тези видове, от тях би 

трябвало да се получи нещо едно. Ала не може да се получи нещо едно нито от 

течността, която е субстанция, и видовете на тайнството, които са акциденции; нито от 

течността и кръвта Христова, която е неразрушима и тъкмо поради това не допуска 

нито надбавяне, нито намаление. Следователно никаква течност не може да се примеси 

към осветеното вино. 

 3. Освен това, ако някаква течност се примесваше към осветеното вино, тя също 

би трябвало да стане осветена: както водата, примесена към светената такава, също 

става светена. Но осветеното вино е кръвта Христова. Следователно и примесената 

течност би била кръвта Христова. И така нещо би станало Христова кръв по друг 

начин, а не чрез освещение: което е невъзможно. Следователно към осветеното вино не 

може да се примесва някаква течност. 

 4. Освен това, ако едното от двете напълно се разруши, няма да има смес, както е 

казано в първа книга на „За раждането на живите същества”.38

 

 Ала с примесването на 

някаква течност очевидно се разрушава видът на осветеното вино, така че то престава 

да бъде Христовата кръв. Било защото голямото и малкото са различия по величина и я 

променят, също както бялото и черното променят цвета. Било защото примесената 

течност, ако нищо не й попречи, се разлива навсякъде: и тогава там престава да е 

налице кръвта Христова, която не може да бъде налична едновременно с друга 

субстанция. Следователно никоя течност не може да се примесва към осветеното вино. 

                                                 
37 Cf. Sent., IV d.12 q.1 a.2; Quodl., X q.1 a.3. 
38 Aristoteles, De generat. animal., I 10, 327b2; Thomas Aquinas, lect.24. 
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 Противно на това е обаче, дето със сетивата си долавяме някаква течност да се 

примесва към виното, както след освещаването, така и преди. 

 

 Отговарям с думите, че истината по този въпрос е очевидна от казаното преди. 

А по-горе беше казано, че оставащите при това тайнство видове по силата на 

освещаването придобиват начина на битийствуване на субстанцията, а също начина й 

на действуване и претърпяване на въздействие: така щото да могат да действуват и 

претърпяват въздействие, както това би правила субстанцията, ако беше налична там. 

Но очевидно е, че ако там беше налична субстанцията на виното, някаква течност би 

могла да се примеси към нея. 

 Резултатът от това примесване обаче би бил различен както с оглед формата на 

течността, така и с оглед на количеството й. Защото ако се примеси течност в такова 

количество, че да може да се разлее из цялото вино, цялото ще стане смесено. А 

смесеното от две неща не е нито едно от тях, ами двете прехождат в нещо трето, 

смесено от тях. Поради което би се оказало, че предишното вино не е останало, ако към 

него е примесена течност от друг вид. Ако прибавената течност обаче е от същия вид, 

например ако към виното бъде примесено вино, ще остане същият вид, ала няма да 

остане същото по число вино. Което проличава от разликата между акциденциите: 

например ако едното вино е бяло, а другото е червено. 

 Ако пък прибавената течност е толкова малко по количество, че не е в състояние 

да се разлее навсякъде, няма да бъде смесено цялото вино, ами само някоя негова част. 

Тя, разбира се, няма да остане същата по число поради примесването на външна 

материя. Ще остане обаче същата по вид, при това не само ако бъде примесено малко 

количество от същия вид, ами и от друг: защото капка вода, смесена с много вино, 

прехожда във вида на виното, както е казано в първа книга на „За раждането на живите 

същества”.39

 От казаното по-горе обаче е видно, че тялото и кръвта Христови остават при 

това тайнство, докато видовете остават същите по число: защото се освещават ето този 

хляб и ето това вино. Ето защо, ако бъде примесена някаква течност, която да проникне 

и се смеси с цялото осветено вино, последното няма да е същото по число, а значи в 

него няма да остане кръвта Христова. Ако обаче бъде прибавено съвсем малко от 

някаква течност, та тя да не може да се разлее навсякъде, ами достигне само до някоя 

 

                                                 
39 Ibid., I 5, 321a33; Thomas Aquinas, lect.14. 
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част на видовете, Христовата кръв ще престане да е налична в тази част на осветеното 

вино, ала ще остане в другите. 

 

 И тъй, на първото възражение трябва да се отговори, че според Инокентий 

III.40

 На второто трябва да се отговори, че прибавената към осветеното вино течност 

по никакъв начин не се смесва със субстанцията на Христовата кръв. Тя обаче се 

смесва с видовете на тайнството: и то така, че след смесването те се разрушават, било 

напълно, било частично, по начина, по който, както казахме по-горе, от тези видове 

може да се роди нещо. Ако се разрушат напълно, въпросът отпада: защото тогава 

цялото ще е едноформено. Ако пък се разрушат частично, налице ще е една 

непрекъсната пространствена величина, която обаче няма да е една по начина си на 

битийствуване: тъй като една нейна част е без носител, а другата е в носител; също 

както, ако дадено тяло е съставено от два метала, количествено това ще е едно тяло, ала 

то няма да е едно по естествения си вид. 

 „акциденциите очевидно влияят на виното, към което се прибавят: тъй като, бъде 

ли прибавена вода, вкусът на виното се променя. Та значи се случва акциденциите да 

променят носителя, както и се случва носителят да промени акциденциите. Защото 

природата отстъпва пред чудото и силата действува отвъд обичайното.” Това обаче не 

бива да се разбира в смисъл, че една и съща по числото си акциденция, която най-

напред е била във виното преди освещаването му, сетне е налице във виното, към което 

нещо е добавено: ами въпросното изменение става чрез действие. Защото оставащите 

във виното акциденции запазват действието на субстанцията, както казахме по-преди: и 

така въздействуват върху прибавената течност, променяйки я. 

 На третото трябва да се отговори, че пак според Инокентий III. на същото 

място, „ако след освещаването в чашата бъде долято друго вино, то не прехожда в 

кръвта Христова, нито се смесва с кръвта: ами се смесва с акциденциите на 

предишното вино и прониква навсякъде в скритото под тях тяло, бе да намокря онова, в 

което е проникнало”. Това следва да се разбира като отнасящо се за случая, когато не е 

примесена толкова външна течност, та в цялото да престане да е налице кръвта 

Христова. Понеже, когато се казва, че „прониква навсякъде”, това не значи, че засяга 

Христовата кръв в собствените й измерения: ами го прави съобразно измеренията на 

тайнството, в които се съдържа. Съвсем различно е при благословената вода: понеже 

                                                 
40 Regesta, V ep.121. – cf. Decretal. Gregorii IX, III tit.41 c.6. 
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благословът й не променя субстанцията на водата, както това прави освещаването на 

виното. 

 На четвъртото пък следва да се отвърне, че според някои, колкото и малък да 

е примесът на външна течност, субстанцията на Христовата кръв престава да е налична 

в цялото. Те се опират на приведения аргумент. Който обаче не е убедителен. Понеже 

голямото и малкото внасят различие в пространствената величина не с оглед на 

същността й, ами с оглед на определената мяра. При това прибавената течност може да 

е толкова малко, че нищожността й да не позволява да се разлее в цялото, и то не само в 

пространствените му измерения: които, ако и да са без носител, противостоят на 

другата течност така, както би й противостояла и субстанцията, ако я имаше там, 

съгласно казаното преди.  
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