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1. Увод 
 
 

1. 2. Съдържание. Използвани съчинения. Цели. 
 
Може да се каже, че избирането на конкретни теми и акценти 

сред цялото богатство от Албертовата философия за човека в някои 
случаи се е оказвало нелека задача. Целта на настоящата работа е 
била преди всичко да бъде направен такъв подбор, който да е 
представителен за цялостната му философска концепция, като 
същевременно се даде представа за задълбочеността на автора по 
отделните въпроси. 

 
Настоящата дисертация се опира предимно върху философските 

съчинения на Алберт, занимаващи се с въпроса за човека както в 
неговата цялост, така и с отделни негови аспекти. Смисловият център 
на изследването представлява теорията за интелекта на Алберт 
Велики, смятана единодушно от изследователите за „сърцето“ на 
неговата философия.1 Около този център сме се опитали да очертаем 
от една страна метафизическите тези на автора, явяващи се 
предпоставки на теорията за интелекта, и от друга страна някои 
произтичащи от нея конкретни антропологически въпроси, като тези 
за пророческата дарба и сънищата или пък за съдбата. Дисертацията 
завършва с един принципен и обобщаващ въпрос: този за 
уникалността на човешкия род, проследена в нейните конкретни 
натурфилософски и в общите й метафизически измерения. 

На базата на така подбраните теми са използвани преди всичко 
по-късните съчинения на Алберт Велики, смятани като цяло от 
изследователите за отговарящи в по-голяма степен на собствената му 
философска позиция. Ранните текстове обаче също са взети предвид, 
преди всичко като коректив и в подкрепа на тезите, изказани в 
късните философски съчинения на Алберт.  

Целта ни при анализа на тези съчинения е била на първо място 
адекватно предаване на автентичното мнение на Алберт Велики. На 
второ място сме се стремили отделните тези, пресичащи се в 
различни съчинения, да бъдат свързани в един вътрешно-кохерентен 
ред, съответстващ на тяхната собствена, а не на външна логика. На 
трето място идва собствената ни интерпретация. Нейната цел е била 
от една страна да се покаже спецификата на философстване през XIII 
век, т.е. онова, което ни изглежда далечно и непреводимо, но което е 
същевременно категорично меродавно за времето си. Крайната цел на 

                                                 
1 Срв. напр. H. ANZULEWICZ, Entwicklung und Stellung der Intellekttheorie im System des Albertus 
Magnus, in: «Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 70 (2003), S. 166: „Das 
Herzstück des albertinischen Oevre...“. 
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нашата интерепретация обаче е била да се изяви онова, което – 
напротив – ни е съвременно, онова, заради което си струва да 
прелистваме огромното философско наследство на Алберт Велики, 
онова, в крайна сметка, което ни кара да четем Алберт и днес.  

По този начин би трябвало да бъде запълнена една липса не само 
в българската, но и в международната историография – една пълна и 
изчерпателна монография върху Албертовата антропология. Въпреки 
всичко обаче, имайки предвид обемността и многообразието на 
Албертовия труд, ние се надяваме тази дисертация да полага по-скоро 
основите за подобен труд. Затова нека сега прегледаме накратко 
стореното до този момент, т.е. историята и актуалното състояние на 
критическата литература върху Алберт Велики.  

 
 
1.2. Състояние на изследванията 
 
За разлика от своя прочут ученик Тома от Аквино (1225 – 1274 

г.), Алберт дълго време остава извън прекия интерес на съвременните 
изследователи, независимо че съвсем скоро след смъртта си той бива 
наречен „Велики“ – прозвище, с което в историята на християнския 
Запад остават само някои папи и владетели, но сред учените по този 
начин е отличен единствено Алберт. Въпреки всичко от началото на 
XX век, и особено от средата на века, интересът към него постепенно 
започва да нараства. И макар че процесът на опознаване и изследване 
на този философ далеч не е приключил – да вземем за пример дори 
само факта, че първото критическо издание на събраните му 
съчинения все още не е завършено дори наполовина – все пак може да 
се говори за една истинска революция в критическата литература. 
Нека проследим накратко основните етапи и фигури в историята на 
албертистките изследвания.  

Преди първата половина на XX век повечето изследвания върху 
Алберт се обединяват по-скоро около идеята, че той е автор, лишен от 
собствена оригиналност. Представата, че съчиненията на Алебрт са 
всъщност хаотичен набор от чужди мнения без собствена философска 
концепция, намира поддръжници и до ден-днешен, макар и в доста 
по-умерен тон. Около средата на века обаче тези нагласи започват да 
се променят. Белег за това е започналият през 1951 г. проект за 
съставянето на липсващото до този момент критическо издание (т.нар. 
Editio Coloniensis) на пълните събрани съчинения на Алберт Велики. 
Моментът, в който се забелязва особено ясно нарасналият и вече 
различен интерес към Алберт, е вероятно 1980 г., когато по повод 700-
годишния юбилей от смъртта му от печат излиза изключително 
множество от сборници, монофграфии и статии, изследващи неговата 
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личност и философия.2 
Първият систематичен опит за обглеждане на Албертовата 

философия и посочването на нейната специфична оригиналност 
трябва обаче да бъде отнесен към 1990 г., когато излиза неголямата по 
обем книга на АЛЕН ДЬО ЛИБЕРА Алберт Велики и философията.3 Дьо 
Либера защитава тезата, че метафизиката, теорията на познанието, 
етиката и естествената философия формират единна и вътрешно 
кохерентна фислософска система. Централно в тази система е 
разбирането за човека като animal intellectualis, с което се отбелязва 
ключовото място, което Албертовата теория за интелекта играе в тази 
цялостна концепция.  

Поддръжник на тезата, че у Алберт е налице една завършена и 
промислена философска система, е и ХЕНРИК АНЦУЛЕВИЧ.4 Според 
него албертисткият философски синтез се гради въху 
неоплатоническите понятия exitus и reditus, т.е. върху идеята за 
произхождането на всички неща от една първа причина и 
завръщането им след това към извора на тяхното битие. В този 
смисъл Х. Анцулевич подчертава ролята, която Алберт Велики 
изиграва за превода на християнската чувствителност в понятията на 
една нова и чисто философска лексика, създавайки по този начин 
модела за разгръщането на една християнска философия.  

И ако проблемът за оригиналността на Албертовата философия 
постепенно губи остротата си, то се явяват нови въпроси и теми, над 
които изследователите концентрират усилията си. Безспорно 
централният проблем, както може да се предположи и възоснова на 
по-ранните изследвания5, е теорията за интелекта, която Алберт 
развива в съчиненията си. Тази доктрина всъщност се смята за 
неговото най-значимо философско постижение и това е една от 
причините, поради които учението за интелекта повдига все още 
неприключили дебати сред изследователите.  

1) От една страна Л. СТУРЛЕЗЕ6 например защитава една 
                                                 
2 Вж. напр. Albertus Magnus – Doctor universalis: 1280-1980, ed. G. MEYER and A. 
ZIMMERMANN, Matthias-Grünewald-Verlag: Mainz 1980; Albertus Magnus and the Sciences. 
Commemorative Essays, ed. J. A. WEISHEIPL, Pontifical Institute of Medieval Studies: Toronto 
1980; I. CRAEMER-RUEGENBERG, Albertus Magnus, Beck: Münich 1980; Albert der Große. 
Seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung, ed. A. ZIMMERMANN (Miscellaneа Mediaevalia 14), Walter 
de Gruyter: Berlin-New York 1981. 
3 A. DE LIBERA, Albert le Grand et la Philosophie, J. Vrin: Paris 1990, 215 p.  
4 Cf. H. ANZULEWICZ – C. RIGO, „Reductio ad esse divinum. Zur Vollendung des Menschen 
nach Albertus Magnus“, in: J. A. AERTSEN/ M. PICKAVÉ (Hrsg.), Ende und Vollendung. 
Eschatologische Perspektiven im Mittelalter (Miscellanea Mediaevalia 29), Walter de Gruyter: 
Berlin-New York 2002, p. 388–416; ID. „Albertus Magnus – Der Denker des Ganzen“, in: «Wort 
und Antwort» 4 (2000), pp. 148-154.  
5 Срв. A. SCHNEIDER, Die Psychologie Alberts des Grossen nach den Quellen dargestellt, 2 vols. 
(Aschendorff: Münster i. W. 1903/1906).  
6 L. STURLESE, Die deutsche Philosophie im Mittelalter. Von Bonifatius bis zu Albert dem Großen 
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крайно интелектуалистична позиция за характера на постепенното 
възкачване на човешкия интелект към познание и съвършенство. 
Взимайки като ключово понятието studium, той поставя акцента върху 
научно-рационалната дейност, с помощта на която човек се устремява 
към съвършенство. По този начин за Стурлезе Алберт се превръща 
във философ-хуманист, поставящ на първо място в своето творчество 
достойнството на човешкия индивид.7 

2) В другия край на контроверзията застава Карлос Стеел8, който 
изразява една мистическа интерпретация на възкачването и 
свързването на човешкия интелект с отделените интелигенции. 
Според него рационалистичният патос би подхождал повече на Тома 
от Аквино, който за разлика от своя учител успява да очертае сферата 
на човешкото познание, без да й придава трансценденти мистически 
измерения.  

Съществуват и авторитетни умерени позиции, сред които 
например са автори като споменатите вече А. дьо Либера9 и Х. 
Анцулевич10. Според тях позицията на Алберт се отличава с 
премереност, в която християнският дух не може да бъде отмислен 
или редуциран нито до мистицизма на някои по-късни автори, нито до 
научно-рационалния подход на античната философия.  

Независимо от нарастващия брой статии и изследвания, 
посветени на различни аспекти от философията на Алберт Велики, 
все още не разполагаме с критическо изложение под формата на 
монография на теорията за интелекта и нейните аспекти.  

 
 
1.3. Антропология преди антропологията 
 
Въпросът за човека се поставя от самото начало на 

съществуването на философията, но антропологията се обособява 
като отделна дисциплина, чийто предмет на изследване е човекът като 
такъв, не по-рано от XVI век.11 Появата на термина „антропология“ 
обикновено се свързва с издаденото през 1594 г. съчинение на О. 
Касман Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina.12 

                                                                                                                                                                  
(748-1280), C. H. Beck: München 1993, 439 p, in part. p. 324-388.  
7 Срв. също L. STURLESE, Storia della filosofia tedesca nel medioevo. Il secolo XIII, Leo S. 
Olschki Editore: Firenze 1996. P. 117; 119.  
8 C. STEEL, Der Adler und die Nachteule. Thomas und Albert über die Möglichkeit der Metaphysik 
(«Lectio Alberina» 4), Aschendorff Verlag: Münster 2001, p. 1-43, in part. p. 19-26.  
9 Cit., p. 253-266.  
10 H. ANZULEWICZ, Entwicklung und Stellung der Intellekttheorie, cit., p. 165–218.  
11 Cf. O. MARQUARD, Anthropologie, in: J. RITTER (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, B. 1, Schwabe & Co Verlag: Basel/ Stuttgart 1971, S. 362-374.  
12 Cf. Ibid. S. 363-364; L. HONNEFELDER, Anthropologie, in: Lexicon für Theologie und Kirche 
(LThK), B. 1, Herder: Freiburg-Basel-Rom-Wien 1993, S. 721-724.  
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През Античността и Средновековието философското питане за човека 
възниква основно в два контекста – от една страна въпросът за 
мястото на човека спрямо първия принцип и като цяло в универсума 
поставя проблема в метафизически контекст; въпросът за 
възможността и условията за щастие отпращат проблема в сферата на 
етиката.  

През Средновековието човекът бива схващан неотменно като 
една цялост, и то не само в сферата на теологията (като imago Dei), но 
и от философска и научна перспектива (като minor mundus, animal 
rationale или като същество на границата между духовното и 
телесното).13 Човекът е една цялост, чието обговаряне предполага 
разгръщането на отделни теми със специфични научни методи (напр. 
тези на философията или медицината). Изследването на човека обаче 
при всички случаи остава изследване на една цялостна същност.  

Какво в такъв случай ще наричаме „средновековна 
антропология“ и кои са нейните специфични белези? Под 
„антропология“ аз ще разбирам онези опити на средновековните 
автори за изследване същността на човека, които си поставят 
експлицитно задачата за нейното дефиниране и описание чрез 
методите на философията. Макар самото понятие да се формулира 
по-късно, съдържателно „наука за човека“, каквото е буквалното 
значение на термина, имаме там, където се развива завършена теория 
за човека.  

Как се вместват антропологическите схващания на Алберт 
Велики в така очертаното понятие за средновековна антропология? 
При него се срещат и двата подхода – както теоретическото 
разглеждане на природата на човека и включването му в един 
цялостен и теологически обоснован битиен ред, така и 
„натурфилософското“ изследване на отделни негови проявления.  

Характерен белег на Албертовата антропология е нейната 
цялостност. Това означава, че той се занимава с човека в два аспекта: 
(1) метафизически – според неговите същност, цел и място в реда на 
битието; и (2) натурфилософски – според конкретните измерения на 
природното му съществуване. Тези две перспективи обаче никога не 
биват напълно отделени една от друга, именно доколкото се отнасят 
към реално един и същи субект. Това единство се обосновава и 
гарантира освен това и от „имплицитното“ наличие на една 
теологическа перспектива. Израз на тази обвързаност между 
антропология и теология от една страна, както и на самата теория за 
цялостността като характерна черта на Албертовата антропология, е 

                                                 
13 T. W. KÖHLER, Homo animal nobilissimum. Konturen des spezifisch Menschlichen in der 
naturphilosophischen Aristoteleskommentierung des dreizehnten Jahrhunderts, Teilband 1, Brill: 
Leiden-Boston 2008. S. 169.  



8 
 

специфичният негов израз „homo est nexus Dei et mundi“ 14. Човек е 
връзката между света и Бога, между по-висшето и по-нисшето от 
него, обединяващ в себе си и същевременно разкъсван между тези 
битийни нива. В изследването на човека следователно неминуемо 
бива въвлечено както изледването на божественото, и то най-вече на 
божественото у човека, така и природното. Изследването на 
природното у човека ще бъде онова, с което Алберт ще остави най-
дълбоко впечатление както у съвременниците си, така и у своите 
изследователи. Тъкмо то дава основание на Л. Стурлезе например да 
говори за „’ хуманизация’ на човека“ 15. В действителност обаче тъкмо 
свързването на природното с божественото у човека, дава 
спецификата и достойнството на Албертовата антропология.  

Би било прибързано и повърхностно да идентифицираме 
„антропологията“ просто с наличието на човека в божествено 
устроения ред. Напротив, това наличие на човека е проблематично и 
динамично, и задаването на въпроса за човека означава постепенното 
му еманципиране като самостоятелен предмет на изследване.  

 
 
 

2. Животът и епохата на Алберт Велики 
 
 

2.1. Живот и съчинения 
 
Алберт е роден ок. 1200 г. в Лауинген на Дунав в областта 

Швабия (част от днешна южна Германия) в рицарско семейство. За 
ранните години от неговия живот се знае много малко. През 1223 г. се 
присъединява към доминиканския орден. В следващите години 
Алберт завършва следването си и преподава теология в немските 
школи на ордена в Кьолн, Хилдесхайм, Фрайбург, Регенсбург и 
Страсбург.  

В началото на 40-те години Алберт е изпратен в университета в 
Париж, където през 1245 г. получава магистърска титла и оглавява 
катедрата по теология на доминиканския орден. Негов студент в 
Париж е Тома от Аквино. Той решава да последва своя учител в 
Кьолн, когато през 1248 г. той е изпратен там от своя орден, за да 
ръководи новооснования studium generale, т.е. висша школа, която 
през 1388 г. ще прерасне в днешния Кьолнски университет. Именно 
                                                 
14 ALBERTUS MAGNUS, De animal. l.22 tr.1 c.5, p. 1353, 16-17; Metaph. l.1 tr.1 c.1, p. 517а; De 
intell. et intell. l.2 tr.un. c.9, p. 517a; Ethica X, tr.2 c.3, p. 627b. Вж. също L. STURLESE, Vernunft 
und Glück. Die Lehre vom „intellectus adeptus“ und die mentale Glückseligkeit bei Albert dem 
Großen (= Lectio Albertina 7), Aschendorff: Münster 2005, S. 24-28; ID., Storia della filosofia 
tedesca nel medioevo. Il secolo XIII, Leo S. Olschki Editore: Firenze 1996. P. 118.  
15 ID., Storia della filosofia tedesca nel medioevo, cit., p. 119.  
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тук Алберт започва големия проект на своя живот – коментирането и 
тълкуването на цялостния корпус от съчиненията на Аристотел. 

През 1254 г. Алберт трябва да прекъсне своята преподавателска 
и изследователска дейност, тъй като е избран за провинциал на 
доминиканския орден за немскоговорящата област Тевтония. През 
1256 г. Алберт е призован от папа Александър IV в папския двор в 
Анани, за да защити присъствието на просешките ордени в Парижкия 
университет срещу атаките на Гийом от Сен Амур.  

След това прекъсване той се връща към службата си на 
провинциал, от която обаче се отказа през 1257 г., за да се посвети 
отново на своята научна и лекторска дейност в Кьолн. Но съвсем 
скоро след това, в началото на 1260 г., той е призован от папа 
Александър IV с друга важна задача – да поеме епископския пост в 
Регенсбург. С идването на новия папа Урбан IV Алберт се отказва от 
епископския престол в началото на 1262 г., но е ангажиран за сметка 
на това през 1263-64 г. да проповядва кръстоносен поход в немските 
земи. До 1267 г. пребивава във Вюрцбург, където по това време се 
намира неговият роден брат Хайнрих, и Страсбург – където пък е 
Улрих от Страсбург, негов скъп ученик още от първите години на 
преподаване в Кьолн. След това Алберт се установява отново и този 
път окончателно в Кьолн. Скоро след това здравето му се влошава, и 
според някои биографи Алберт се оттегля от всяка активна дейност, 
очаквайки в смирение края си. Почива на 15 ноември 1280 г., като на 
този ден католическата църква почита името му. През 1622 г. Алберт 
Велики е обявен за блажен, а през 1931 г. е канонизиран и обявен от 
папа Пий XI за един от тридесет и тримата учители на Църквата; през 
1941 г. е избран за патрон-покровител на природните науки.  

 
С оглед на този така активен живот е удивително количеството 

на Албертовите съчинения. Той пише върху практически всички 
познати през XIII век клонове на знанието – логика, теология, 
метафизика, физика, биология, психология, етика. С това той си 
спечелва прозвището Doctor universalis.  

Изследователите обособяват условно два етапа от творчеството 
на Алберт Велики16 – преди своето преподаване в Кьолнския studium 
generale (1248 – 1254 г.) той пише предимно своите коментари върху 
Псевдо-Дионисий Ареопагит и върху Сентенциите на Пиетро от 
Ломбардия. От този период датират също така някои ранни 
оригинални съчинения, сред които De quattuor coaequaevis, De 
homine, De bono.  

С оглед на засилващите се спорове около т. нар. „латински 

                                                 
16 Така напр. Л. Стурлезе говори за „обрата от 1250“: L. STURLESE, Vernunft und Glück, cit., 
S. 9-10; ID., Die deutsche Philosophie im Mittelalter. Von Bonifatius bis zu Albert dem Großen 
(748-1280), C. H. Beck: München 1993, S. 326.  
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авероизъм“, Алберт си поставя за задача „да направи Аристотел 
разбираем за латиняните“ 17. За целта той избира метода на 
парафразите, позволяващ му да прави отклонения от самия 
Аристотелов текст, в които съпоставя позицията на Стагирита с тази 
на други авторитети или добавя свои доводи било в подкрепа, било в 
несъгласие с Аристотел. Самият Алберт си дава ясна сметка както за 
целта на своето дело, така и за метода, който възнамерява да използва 
в своята работа и ги описва кратко и последователно в пролога към 
Физика, първото съчинение, което попада в неговия план.  

Така започва философският проект на Алберт. В действителност 
през следващите години, в които пише своите коментари, той отделя 
много повече внимание на естествената философия. 
Хронологизирането на голяма част от съчиненията му се затруднява 
от факта, че той често работи по едно и също време върху отделни 
части от различни съчинения, както и че често след завършването на 
дадено съчинение се връща по-късно към него за корекции и добавки. 

 
 
2.2. Университети и висши школи 
 
Две големи интелектуални събития бележат духа на епохата – 

създаваднето на университетите и усвояването на перипатетическия 
корпус посредством преводи и коментари. Генезисът и на двата 
процеса може да се проследи още от средата на XII век, а до зрелия 
период на своето развитие те достигат вероятно около средата на XIII 
век. Какво се случва в този условно приет отрязък между 1150 и 1250 
година?  

Професионализирането на знанието е процес, който постепенно 
довежда до формирането на прочутите школи по теология в Париж – 
катедралната школа към Нотр Дам, абатствата Сен Виктор и Сент 
Женвиев, школите на възникващите също в този момент ордени на 
доминиканците и францисканците. Именно на принципа на 
сдружаването на хора с една професия, магистри и студенти формират 
една своя общност, universitas magistrorum et scholarium; защитавайки 
общите си интерси, те се превръщат в самостоятелна гилдия. 
Кралският указ на Филип Август (1180 – 1223 г.) от 1200 г. се приема 
традиционно за годината на основаване на Парижкия университет.  

Алберт е изпратен от своя орден в Парижкия университет 
именно в началото на 40-те години – т.е. той се намира там в един 
относително спокоен за университета в институционално и 
интелектуално отношение период. Именно в този период обаче 
назряват конфликтите, които ще се проявят скоро след това – от една 
страна противопоставянето между „артистите” и просешките ордени 
                                                 
17 ALBERTUS MAGNUS, Physica, l.1 tr.1 c.1, p.1, 48-49. 
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ще се рзкрие в обвиненията на Гийом от Сен Амур против катедрите 
по теология на доминиканците и францисканците през 1255-56 г., 
срещу когото се изправя именно Алберт Велики; и от друга страна – 
напрежението, съсредоточено около името на Аристотел и 
подхранвано реално и от съчиненията на арабските философи, ще 
намери своето първо проявление в осъждането на тринадесет 
„радикално аристотелистки“ тези, което парижкият епископ Етиен 
Tампие произнася през 1270 г. Източник на някои от осъдените тези 
безспорно е и Алберт; по това време обаче той вече се е превърнал в 
твърде авторитетна фигура, за да бъде засегнат от това осъждане.  

Името на Алберт обаче е свързано дори в по-голяма степен с 
друга една образователна институция – т.нар. studium generale.  

Доминиканците са първите сред религиозните ордени, които 
осъзнават нарасналата роля на професионалното знание, така че те са 
същевременно и първите, които основават свои собствени школи. 
Интелектуаланата нагласа на ордена е зададена още с основаването 
му от св. Доминик. Първата „висша школа” на доминиканците е 
основана не случайно в Париж, при манастира „Сен Жак”; още през 
1229 г. школата е включена в структурата на Парижкия университет 
като катедра в рамките на теологическия факултет. Втора катедра в 
университета доминиканците получават през 1231 г. Следващата 
стъпка в разширяването на образователната структура на ордена е 
взетото през 1248 г. решение за изграждане на още четири studia 
generalia – в Оксфорд, Кьолн, Монпелие и Болоня. Всички тези 
градове – с изключение на Кьолн – са вече утвърдени университетски 
центрове. И вероятно не случайно именно за Кьолн се отправя Алберт 
Велики, най-изтъкнатият доминикански магистър в този момент, 
последван от своя студент Тома от Аквино. Целта на доминиканците е 
създаването на образован религиозен елит, който да може активно да 
се включи след това в религиозната и светската политика.  

 
 
2.3. Новите преводи 
 
Въпреки популярното мнение, че Аристотел бива преоткрит на 

Запад посредством арабите, това е само частично или дори просто 
метафорично вярно. Арабските коментатори решително повлияват 
латинската рецепция на Аристотеловите съчинения; те самите обаче 
стават познати по-скоро директно в преводите им от гръцки, и 
единствено в някои случаи, по-скоро като изключение, четени и 
коментирани биват най-напред арабските преводи. Реално погледнато, 
преводите директно от гръцки предхождат по време тези от арабски, и 
то без да взимаме предвид преводите на Боеций.  

Като цяло точността на превода е основен критерий за 
преводачите от XII и XIII в. Те възприемат буквалния стил на 
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превеждане, който съответства и на очакванията на учените, които 
предстои да ползват тези преводи. Изборът на тази преводаческа 
стратегия се определя от факта, че става дума за превеждане на 
авторитет, какъвто е Аристотел. Разбира се, буквалният превод не не 
винаги е възможен, както поради особеностите на самия Аристотелов 
изказ, така и заради принципната невъзможност за пълно 
съответствие между два езика. Затова преводачите често добавят в 
ръкописа пояснителни бележки относно неясни или многозначни 
гръцки фрази и думи.  

По-любопитно е положението при преводите от арабски. Често 
арабските преводи на Аристотел са правени от сирийски, така че 
между оригиналния текст и неговия превод на латински стоят два 
семитски езика, които пък са принципно несходни по строеж както с 
гръцкия, така и с латинския. Затова при преводите на Аристотел от 
арабски възникват много повече неясноти; именно по тази причина 
преводите от гръцки бързо добиват популярност при появата си, а 
преводите от арабски започват постепенно да се разглеждат като 
изкривяващи истинския смисъл на Аристотеловата философия. 

Важно е да се отбележи още нещо по отношение на 
преводаческото дело през XII и XIII в., а именно – какво 
разпространение и популярност добиват направените преводи. 
Интересното е, че между най-интензивния период на превеждане на 
Аристотел и арабите и началото на усиленото им коментиране минава 
поне половин век, ако не и повече. XII в. бележи засилен интерес към 
логическите съчинения на Аристотел. Що се отнася до физиката, 
метафизиката и етиката обаче, нещата стоят различно. Макар 
преводите на Джакомо от Венеция да са вече налични около средата 
на XII в., коментарите и дори позововаванията върху тях са оскъдни. 
Отделни коментари се появяват около началото на XIII в. в Оксфорд. 
Явно въпреки Ренесанса на XII в., част от който се явява и усиленото 
преводаческо движение от средата на века, става дума по-скоро за 
постепенно пробуждане и акумулиране на интереса към Аристотел в 
периода 1150 – 1250 г. Ако съдим по запазените коментари и 
съчинения, натрупването на този интерес резултира веднъж в 
засиленото търсене и превеждане на съчиненията на Философа и на 
арабите, и в една втора вълна – в реалното асимилиране на тези 
съчинения, протекло от средата на XIII в. нататък и имащо своя връх 
може би в делото на Тома от Аквино. Забележително в такъв случай е 
решението на Алберт да се захване с коментирането на целия corpus 
Aristotelicum, което той вероятно взима някъде между престоя си в 
Парижкия университет (ок. 1245 – 1248 г.) и заминаването си за 
Кьолнския studium generale (1248 г.), т.е. в един доста ранен етап от 
целия тепърва възникващ дебат около перипатетическата философия.  
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3. Метафизически предпоставки 

 
 

Ако метафизиката е „първа философия” и наука за най-
първичното и просто биващо (а като такова бива схващан именно и 
Бог), изследваща също така „най-божествените и най-достойните” 
неща, то докъде може да достигне естественият разум.18 Докъде, с 
други думи, се простират границите на метафизичното познание?  

В структурата на своето изложение Алберт всъщност следва 
Авицена, започвайки от разделението на науките и тяхното 
определение19, представяйки след това основните възможности за 
предмет на метафизиката20 и завършвайки най-сетне с разрешението в 
полза на биващото като биващо21. Макар основното съдържание на 
проблемите да е зададено от самия Философ и предадено след това 
чрез коментарите и теологическите трактати на Боеций22, въпреки 
това самото структуриране на въпроса за предмета на метафизиката, 
както и поставянето му в контекста на проблема за мястото на 
метафизиката в разделението на науките биват зададени на 
схоластиката – и съответно на Алберт Велики – от съчинението на 
Авицена.23 Това е може би един от случаите, в които с основание 
можем да кажем, съгласно популярното схващане, че Аристотел става 
познат на Запад посредством арабите. Систематизирането, или дори 
самото формулиране на проблема е зададено от протеклата преди това 
дискусия в арабската философия. Така въпросът за предмета на 
метафизиката се концентрира около спора за нейния онтологически 
или теологически статут, т.е. за това, дали Бог е извън или в рамките 
на нейното поле на изследване. По този начин обаче проблематично 
се оказва отношението между метафизика и теология. Възниква също 
така въпросът коя от тези две сфери, оспорващи си първенството на 
знанието, е наука, и коя е мъдрост (sapientia). И съответно – кой е 
критерият за научност, което обаче означава същевременно – за 
                                                 
18 Cf. A. ZIMMERMANN, Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der 
Metaphysik im 13. und 14. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen, 2. erw. Auflage. Peeters: 
Leuven 1998. S. 122-123.  
19 AVICENNA LATINUS, Liber de Philosophia prima sive Scientia divina, I-IV, édition critique de 
la traduction latine médiévale par S. VAN RIET, introduction doctrinale par G. VERBEKE, Peeters: 
Louvain/ E. J. Brill: Leiden 1977. Tr.I c.1, p. 2, 20-30  
20 Cf. ibid., p. 4, 59: an subiectum huius scientiae sit Deus excelsus; ibid., p. 6, 98-99: quaeramus an 
subiectum eius sint ultimae causae eorum quae sunt.  
21 Cf. ibid., tr.I c.2, p. 12, 30-32: Igitur ostensum est tibi ex his omnibus quod ens, inquantum est 
ens, est commune omnibus his et quod ipsum debet poni subiectum huius magisterii.  
22 За разделението на науките, срв. БОЕЦИЙ, Теологическите трактати, тр. 1, в: 
Средновековни философи, I част, Ц. БОЯДЖИЕВ, Г. КАПРИЕВ (съст.) (прев. Г. КАПРИЕВ), 
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”: София 1994. Стр. 90-91  
23 Cf. J.-F. COURTINE, Suarez e le système de la métaphysique, PUF: Paris 1990, 560 p., p.25.  
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истинност и обективност на знанието?  
Напрежението межу теология и метафизика намира израз и в 

проблема за дефинирането на „Бог” като „първи двигател”. Във всеки 
случай очевидно вече не става дума за Аристотеловия „безстрастен”, 
макар и „божествен” 24, първи двигател. Неговата божественост е по-
скоро абстрактна, логически извод от определянето му като 
„неподвижно първо движещо”, „ нематериален”, „ отделен”, „ чист 
интелект” и подобни. Напротив, при Алберт Велики първият двигател 
вече получава такива определения като християнското „благ” или 
неоплатоническото „изливащ своите добродетели” 25. В този сложен 
„перипатетически” синтез се търси вече не толкова съгласието между 
Платон и Аристотел, както е например в арабската философска 
традиция, а съгласието между този осъществен вече под различни 
форми синтез от една страна, и разумните основания на 
християнската вяра, от друга.  

В това преформулиране на идеи и понятия „първият двигател” 
или „първият интелект” вече е именно християнския Бог, а 
„излиянието” на сътворения свят от него е определено като creatio ex 
nihilo. Единствено в една подобна мисловна схема, обединяваща 
еманацията и креацията, е възможна и интелектуалната теория, 
увенчаваща Албертовата философия.  

Според Алберт Велики онтологическата структура на космоса е 
в същото време и структурата на неговата познаваемост. Това 
означава, че ако светлината на първата причина се спуска към своите 
причинени, правейки ги в същото време познаваеми в своята 
светлина, то светлината на човешкия интелект изминава същото 
движение огледално, от долу на горе, тръгвайки от по-лесно 
познаваемите за човешкия интелект материални същности и 
устремявайки се към все по-чистите и непримесени с материя 
умопостигаеми същности, които обаче са по-трудни за схващане.26 В 
края на това познавателно възкачване интелектът може да постигне 
съзерцателно познание на самия извор на всяко съществуващо. 
Взаимовръзката между реда на битието и реда на познанието се 
основава върху положението, че целият универсум е пронизан от 
интелектуалност.27 В резултат на това придобиването на познание 

                                                 
24 Cf. ARIST., Phys. I 9 (192 a 16 sqq.).  
25 ALBERTUS MAGNUS, De int. et intell. l.1 tr.1 c.4, p. 482a: Omnino igitur eodem modo cum 
primum effluit bonitates sua super media et ultima.  
26 Cf. ALBERTUS MAGNUS, De nat. et orig. an., tr.2 c.13, p. 37, 69-78, p. 38, 85–p. 39, 4; De int. 
et intell., l. 1 tr.3 c.2, p. 500a, l.2 tr. un. c.6, p. 513a; De XV probl., qu.1, p. 31, 45-49.  
27 За Алберт интелигенцията е универсалният двигател на цялата природа, затова всички 
процеси, протичащи в природата, са по някакъв начин проявление на нейното действие: 
omnis/totum opus naturae est opus intelligentiae. Cf. ID., De bono, Ed. Colon. XXVIII, Münster, 
1951, tr.1 qu.I, art.1, p. 2, 37; De caelo, l. 2 tr.2 c.6, p.139,4-5; De nat. et orig. an., tr.1 c.1, p. 3, 31; 
Metaphysica, l.4 tr.3 c.1, p. 186, 34 et nota 36; De unitate intellectus, Ed. Colon. XVII/1, Münster, 
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означава същевременно анагогическо изкачване към по-високи нива 
от реда на битието. Така интелектуалното възкачване към отделените 
интелигенции е част от самия акт на сътворението, с други думи – то 
е онтологически обосновано.  

 
 

4. Теорията за интелекта 
 
 

4.1. От сетивно познание към схващане на интелигенциите 
 
4.1.1. Структурата на човешката душа 
 
За Алберт разглеждането на „основата” на познанието, т.е. на 

сетивното познание, а и на неговите предпоставки в самата структура 
на човешката душа, е от особена важност. По този начин той 
всъщност изгражда и аргументира индивидуалността на 
интелектуалното познание, срещу авероистката теза за единството на 
интелекта.  

Съгласно станалото обичайно – макар и едва след 
преоткриването на Аристотел и по-конкретно на съчинението му За 
душата – разделение, човешката душа бива описана като състояща се 
от растително, сетивно и разумно начало. Алберт ги определя като 
йерархично подредени форми, по-висшите от които боравят с по-
нисшите като със свои инструменти. Всяка по-висша форма обхваща 
потенциално в себе си по-нисшите.  

При полагането на подобна теоретична предпоставка става 
невъзможно да се защитава позицията за наличието на три души, т.е. 
на повече от една субстанция у човека.28 Алберт защитава 
изключително последователно и еднозначно в цялото си творчество – 
от ранните до късните си съчинения – позицията, че човешката душа 
е една субстанция, боравеща с три различни, но вписващи се една в 
друга потенции.29 Това единство на цялата душа гарантира 
                                                                                                                                                                  
1975 [= De unit. int.], pars 2, p. 16, 89-90; De XV probl., qu.1, p. 33, 40; Problemata determinata, 
Ed. Colon. XVII/1, Münster, 1975 [= Probl. det.], qu.34, p. 61,11 et 45. По този въпрос вж. J. A. 
WEISHEIPL, “The Axiom ‘Opus naturae est opus intelligentiae’ and its Origins”, in: G. MEYER 
OP – A. ZIMMERMANN (Hrsg.), Albertus Magnus Doctor Universalis 1280/1980. Matthias-
Grünewald-Verlag: Mainz 1980, p. 441-464; L. HÖDL, „’Opus naturae est opus intelligentiae’. Ein 
neuplatonisches Axiom im aristotelischen Verständnis des Albertus Magnus“, in: F. NIEWÖHNR – 
L. STURLESE, Averroismus im Mittelalter und in der Renaissance (Hrsg.), Spur Verlag: Zürich 
1994. P. 132-149.  
28 В много от съчиненията си Алберт се противопоставя на позицията на „някои латиняни”, 
че у човека са налице три отделни субстанции – растителна, сетивна и разумна душа. Cf. ID., 
De anima l.3 tr.5 c.4; De homine tr.1 q.7 a.1 (tertia opinio); Summa II tr.12 q.70 m.3.  
29 ID., De homine tr.1 q.7 a.1, p. 93b: Solutio. Dicendum, quod secundum omnes Philosophos etiam 
naturales, vegetabile, sensibile, et rationale sunt in homine substantia una, et anima una, et actus 
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същевременно индивидуалността на интелекта, който, бидейки най-
висшата форма у човека, обхващаща в себе си сетивното и 
растителното начало. По този начин той все пак е субстанциално 
свързан с безвъпросно индивидуалните способности като 
въображението или дори храносмилането.30 Ето защо тази йерархична 
структурираност на формите и принципът за инструменталното 
ползване на по-долните от по-горните форми е една теоретична 
предпоставка, наситена с важни следствия.  

 
4.1.2. Сетивното познание 
 
В общи линии структурата и описанието на сетивното познание 

следват отново концепцията на Аристотел по въпроса. Благодарение 
на сетивната душа се осъществяват първичните познавателни актове, 
които на свой ред предизвикват и първите елементарни движения по 
място. Включена като потенция в разумната душа, сетивната 
предоставя сетивно възприетия материал за познанието.  

При Алберт Велики всички сетивни способности са дефинирани 
еднозначно като пасивни. Тяхната активност – както що се отнася до 
вътрешните, така и до външните сетивни способности – е винаги 
индуцирана от външно-възприемаемия обект. Може да се каже дори, 
че доколкото сетивата имат някаква дейност, тя им се „случва”, те я 
понасят, а не я извършват. По този начин се прокарва много ясно 
различаване между действията на сетивната душа и действието на 
самия разум. Затова при сетивните способности винаги се говори за 
„пасивност”, докато рецептивният момент в разума бива 
последователно наричан възможен (possibilis). Все пак всяка душа 
трябва да бъде поне по някакъв начин активна, поради своя произход 
от първата причина, чийто образ тя е, както и по определение, т.е. 
доколкото душата е самата форма на живота. Алберт обаче твърди, че 
само разумът е активен сам по себе си; активността на сетивната 
душа е винаги условна, тя е налична единствено при наличието на 
това, което бива сетивно възприемано. Това външно, което афицира 
активността на сетивните способности, е формата на вещта. 
Актуалността на сетивната душа, следователно, е придобита 
(acquisita) под въздействието на формите, които я афицират и 
изменят. Затова нейните способности се наричат възприемателни 
(apprehensivae).31 

Алберт Велики обаче си дава сметка за противоречията и 

                                                                                                                                                                  
unus.  
30 ID., De nat. et orig. an., tr.1 c.6, p. 15, 45-57.  
31 Cf. ALBERTUS MAGNUS, De anima, l.2 tr.3 c.4, p. 101, 62-63; l.3 tr.1 c.1, p. 166, 28-31: 
Potantiae igitur apprehensivae generaliter potentiae sunt passivae nec habent principia agendi nisi 
per formam, quam per apprehensionem acquirunt; propter quod apprehensivae dicuntur.  



17 
 

възраженията, които биха могли да произтекат против определянето 
на сетивността и особено нейните най-висши способности като 
пасивни, и дори определя този въпрос като „съмнение, изискващо 
голямо разглеждане”.32 Подобни „съмнения” и тези, защитаващи 
активността на сетивната способност, са били всъщност реално 
изказвани и Алберт повдига въпроса не без основание. Авероес е 
този, за когото представната способност е всъщност онази активна 
познавателна способност, с която човекът борави. За него 
представната способност е тази, която съставя съжденията, а 
интелектуалността – както е известно – е отделена от човека 
способност, свързваща се с познаващия субект „отвън”. Въпросът за 
разликата и конкретната граница, описваща аналогично протичащите 
процеси в сетивната и разумната душа (факт, произтичащ от своя 
страна от Аристотеловата формално-материална структура както на 
сетивното, така и на интелектуалното познание), имплицира в крайна 
сметка въпроса за единството на интелекта. Ето защо Алберт се 
стреми да отнеме самите основания на тази теза, започвайки винаги 
от самите сетивни начала на човешкото познание.33 

 
4.1.3. Абстракцията: от сетивност към мислене 
 
Отговорът за разрешаването на тази проблематична 

аналогичност между сетивните и рационалните процеси се крие в 
разграничаването на отделни степени на абстракция.  

Съществуват четири нива на абстракция. 1) Най-ниското ниво на 
абстрахиране е на ниво сетивност. В сетивата се извършва отделяне 
на формата от материята, без формата обаче да се изчиства от своите 
материални характеристики, които я правят формата на ето това 
конкретно нещо. 2) Второто ниво на абстракция се осъществява в 
представната способност. На този етап формата се отделя от 
присъствието на материята – т.е. ние можем да си преставим един 
предмет, дори и да не е наличен материално пред сетивата ни, – но не 
и от индивидуиращите характеристики, които материята придава. 3) 
По-нататък отделянето на формата от материалното й битие се 
провежда от преценката и съпоставката (collatio). На това равнище 
се възприема не само сетивно наличното, но и интенцията, т.е. 
значението на вещта. Това равнище на абстракция е най-близко до 
познанието (cognitio), но тъй като все още остава ограничено до 
способностите на сетивната душа, то позволява само сравнително 
частни изводи като „този човек ми е приятен”. 4) Най-висшето ниво 
на абстракция може да бъде осъществено вече единствено от 

                                                 
32 Ibid., l.2 tr.3 c.3, p. 101, 44-45: Haec autem dubitatio magna indiget consideratione.  
33 Ibid., l.2 tr.3 c.1, p. 97, 52-55: Haec autem doctrina tenenda est pro principio magno ad destruendam 
totam scientiam eorum qui dicunt sensitivas et intellectivas virtutes esse activas et non passivas.  
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интелекта. Тук формата се познава „оголена” от всички свои 
материални характеристики, т.е. като универсално присъща, а не 
индивидуална.34  

Това разделение на нивата на абстрактно познание Алберт 
Велики излага, оборвайки „онези”, според които сетивността също 
може да „мисли”. Според това мнение универсалността на знанието 
може да се гарантирана единствено чрез наличието на един 
универсален, непроменлив и общ за всички хора интелект, спрямо 
който се съотнасят конкретните и индивидуални познавателни опити. 
За Алберт обаче няма нужда от полагането на такава радикална – не 
само теоретическа, но и онтологическа! – граница между сетивно и 
рационално познание. Абстракцията представлява процес на плавен 
преход от конкретно към универсално познание, в което една и съща 
форма се представя най-напред на сетивата, а най-накрая и на разума 
ни. В резултат ние разполагаме с единно, базирано на сетивата, но 
осъществено единствено благодарение на интелекта, познание на 
единичната вещ в нейната универсална валидност. Не е нужно в такъв 
случай да полагаме външна на човека способност, която да гарантира 
общовалидността на знанието – ние боравим с едно и също знание, 
което обаче може да бъде схванато на различни нива на всеобщност.  

Теорията за абстракцията от своя страна се основава върху 
възможността за различно дефиниране на самата форма на вещта. Тя 
е основанието на всяко едно познание; тъй като собствено материята 
всъщност не може да бъде познавана, се усвоява формата, както на 
сетивно, така и на интелектуално ниво.35 Възприема се обаче 
очевидно не самата форма във вещта, и все пак се познава същата 
тази форма от вещта. Това предполага възможността за различно 
битие на една и съща форма в предмета от една страна, и в 
познаващото от друга. Алберт различава съществуване на формата 
като действителност, като каквина, като същност и като 
универсално.36 Според тази си универсалност, т.е. според склонността 
си към споделимост формата има действително битие единствено в 
интелетка; нито взета сама по себе си обаче, нито във вещта формата 
е реално универсална – сама по себе си, т.е. в абсолютен смисъл, тя е 
една, а във вещта е индивидуална. Следователно извън интелекта 
формата има универсално битие единствено във възможност, според 
склонността си да бъде в много неща.  

В помощ при разбирането на модусите на съществуване на 
                                                 
34 ALBERTUS MAGNUS, De anima, l.2 tr.3 c.4, p. 101, 67-102, 27.  
35 ID., De int. et intell., l.1 tr.2 c.3, p. 494b: И още става ясно от казаното, че тъй като материята 
няма отношение към истинното битие на вещта, затова никоя вещ по никакъв начин не може 
да се познава чрез материята си, а чрез своята форма. (Claret etiam ex his, quod cum materia 
nihil est de esse vero rei, nullo modo nulla res est intelligibilis per suam materiam, sed per suam 
formam.)  
36 Ibid., l.1 tr.2 c.2, p. 493b – 494a. 
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формата и респективно на универсалното може да ни бъде така 
наречената теория за трите вида универсално (triplex universale): 1) 
universale ante rem – универсалното преди вещта Алберт нарича 
платонически идеята на тази вещ, формално съдържаща в себе си 
вещта преди самото й съществуване в материя.37; 2) universale in rem – 
това е формата в нейното споделено или поне споделимо 
съществуване в много неща538; 3) universale post rem – това е именно 
познаваемото универсално39, т.е. онзи модус на формата, който може 
да бъде абстрахиран от вещта и по този начин да бъде възприет било 
от сетивата, било от интелекта.  

Свързването на теорията за абстракцията, теорията за модусите 
на съществуване на формата, и на теорията за видовете универсално е 
оригинален принос на дисертацията, който спомага за по-доброто 
разбиране на прецизността и детайлността на Албертовата позиция 
по въпроса за проблемното положение на човешкия интелект между 
индивидуалност и универсалност на познанието. 

 
4.1.4. Отвъд сетивността: чистото мислене 
 
Кои са характеристиките на чистото мислене, т.е. онова, което, 

макар и да остава индивидуално, категорично надминава измеренията 
на сетивното? 

Парадоксално за съвременното гледище по въпроса, за Алберт 
критерий за започването и протичането на мисловен процес не е 
информативността, т.е. не е придобиването на ново познание, 
белязано от стойстите истинност или неистинност. Двете основни 
характеристики на мисленето са абстрактността и универсалността. 
От момента, в който душата започне да борави с понятия, 
абстрахирани от сетивния наглед и изведени по този начин от 
конкретния предмет към понятието за него, тя престава да бъде 
сетивна и встъпваме във владенията и функциите на разумната.  

 
4.1.5. А откъде идва интелектът? 
 
След като описахме структурата на човешката душа, състояща се 

от растителна, сетивна и разумна душа, е логично да се запитаме не 
само за произхода на познанието във всяка от тези душевни 
способности, но и за произхода на самите тези различни родове душа 
у човека. Както за Аристотел, така и за Алберт като физик, т.е. 
изследовател на природното, е спонтанно очевидно, че растителната и 

                                                 
37 ALBERTUS MAGNUS, Super Ethica I 5, p. 25, 2-8 et 25-31. Cf. De int. et intell., l.1 tr.2 c.5, p. 
496 a-b; De div. nom. c.2 n.84, p. 97, 37-98, 21 cum nota 49.  
38 ID., Super Ethica, p. 25, 11-13. 
39 ID., Super Ethica I 5, p. 25, 13-15. 
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сетивната душа се извеждат от материята, със самото развитие на 
ембриона.40 

Откъде обаче идва интелектът, който не борави с телесен орган и 
по някакъв начин трябва да е отделен от тялото, бидейки универсална 
способност? Според един известен и проблемен пасаж у Аристотел – 
„отвън”. 

И ако е лесно да се разбере как разумът не е смесен с тялото, тъй 
като не борави с никой телесен орган, то поставим ли тезата в 
хилеморфичния Аристотелов контекст, тя става мигновено 
проблематична: формата съществува неотделимо от материята, чиято 
форма тя е, и ако наистина приемем разумната душа за нещо 
отдел(е)но и самостоятелно, това моментално поставя под въпрос или 
едносубтанциалността на човека, тък като субстанциите се умножават 
до две – душа и тяло, или единството на душата. Проблемът се 
усложнява още повече, ако искаме да поддържаме, заедно с 
християнската философия, безсмъртието на душата – тогава то няма 
как да бъде удържано заради свързаните с тяло потенции. Но ако 
човек е съставен само от растителна и сетивна душа, това от своя 
страна поставя под въпрос самата му същност като мислещо 
същество; проблематичен се оказва и статутът и същността на този 
отделен, външен интелект, който, както по всичко изглежда, трябва да 
е над-индивидуален. С други думи, теорията за „интелекта отвън” 
създава проблеми за единството и неделимостта на човека, за 
единството и безсмъртието на душата като форма на човека, както и 
за същността на духовното.41  

Алберт категорично заявява, че интелектът „влиза в зародиша 
отвън” 42. „Отвън” обаче означава не извън делото на природата, 
уточнява той, т.е. включеността на интелекта в душата като цяло не е 
извън-редно, а е, напротив – естествено, случващо се според това, 
което е зададено на естеството от първата причина; но той е все пак 
„отвън”, именно доколкото тази първа причина го поражда пряко от 
собствената си светлина, а не го извежда из материята, той не се 
появява, с други думи, чрез биологическото развитие на заченатото 
семе. Затова и интелектът у човека е онова, което може да бъде 
наречено божествено, непреходно и неразрушимо.43  

                                                 
40 Cf. ARIST., Gen. an., l.II c.3 (736 b 5-28); ALBERTUS MAGNUS, De nat. et orig. an., tr.1 c.4, 
p. 10, 5-15; De animal., l.16 tr.1 c.12.  
41 Срв. J. R. SÖDER, „Νοῦς θύραθεν. Über Natur und Vernunft im Ausgang von Aristoteles“, in: 
L. HONNEFELDER, R. WOOD, M. DREYER, M.-A. ARIS (Hrsg.), Albertus Magnus und die 
Anfänge der Aristoteles-Rezeption im lateinischen Mittelalter, Aschendorff: Münster 2005. P. 376.  
42 ALBERTUS MAGNUS, De nat. et orig. an., tr.1 c.5, p. 13, 26-28; De animal., l.16 tr.1 c.12, p. 
1096, 33-35: sequitur necessario quod ipse solus [sc. intellectus] sit ab extrinseco materiae datus a 
principio generationis quod materiae non commiscetur.  
43 ID., De animal., l.16 tr.1 c.12 §67: propter quod etiam solus intellectus divinus est, hoc est, 
perpetuus et incorruptibilis.  
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Субстанциалното единство на човешката душа пък се 
обосновава чрез по-общия принцип за йерархичната подреденост на 
формите и инструменталното ползване на по-нисшите форми от по-
висшите. Така разумната душа, като най-висшето в човека, е неговата 
същностна и субстанциална форма, боравеща с наличните в човека – 
но вече като потенции, а не като отделни субстанции – растителна и 
сетивна душа. В противен случай, казва Алберт, човек „би бил много 
неща, а не едно”.44 

 
4.1.6. Възможен и активен интелект 
 
За да може мисленето да протича именно като процес, а не да 

бъде своего рода статично съзерцание, са необходими две страни, 
които да взаимодействат в този процес. Тези две страни обаче 
действат като единна способност, което именно визира и Аристотел, 
определяйки действието на разума като съставено от една материална 
и рецептивна, и от една формална и активна част. Алберт възприема 
това деление, или по-скоро този начин за описание на дейността на 
интелекта. Двете взаимодействащи страни в този процес обаче – така 
наречените активен и възможен интелект – според него не се отнасят 
както форма към материя. Изясняването на начина на тяхното 
съотнасяне и функциониране ще ни даде в крайна сметка представа за 
това, как протича познавателният процес у човека.  

 
Възможен интелект 
Донякъде изненадващо, Алберт подхваща аргументацията си по 

въпросите за възможния интелект с доводи, засягащи на пръв поглед 
не самия процес на усвояване и мислене на универсалните форми – 
защото именно в сферата на тези проблеми обикновено се разполага 
дебатът за интелектите, а тръгвайки от по-общата тема за душата на 
човека. Но именно върху нейното определение като субстанция, 
боравеща с множество способности, смята Алберт, почива отговорът 
на възникналите съмнения.45 От това нейно определение следва 
непосредствено, че в нея може да има както способности, свързващи 
я с тялото, така и такива, които са отделени от него. Всички те обаче 
съставляват част от едно и конкретно цяло, каквото е душата. Така че 
най-висшото в нея, каквото е интелектът, борави с по-нисшите 
душевни способности, каквито са сетивните познавателни 
способности като фантазията, въображението и самата сетивност. 
Интелектът обаче, взет сам по себе си, е несмесен с телесността и 

                                                 
44 ID., De nat. et orig. an., p. 13, 64-87; cf. c.4, p.10, 90sqq.  
45 Ibid., l.3 tr.2 c.12, p. 193, 6-11: ipsa est una in substantia, uniens in se omnes istas potestates 
naturales sibi [sc. vegetativam, sensitivam et intellectivam]; […] super hoc multa de solutione 
dubiorum introductorum nobis videntur esse fundata.  
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материалността. Той е форма на човека, т.е. на единството между 
душа и тяло, при това такава форма, чието достойнство, 
нематериалност и чистота се гарантира и от факта, че единствена сред 
естествените форми не е изведена от материята, а влиза отвън.46 Така 
всъщност се подсигурява неговата несмесеност и нестрадателност. Но 
от друга страна, доколкото е част от една конкретна душа и форма на 
един конретен човек, интелектът е индивидуален. Доказателство за 
индивидуалността както на интелекта, така и на неговата 
познавателна дейност е обосноваността му върху по-нисшите 
функции на душата. Интелектът, заключава Алберт, е отделен от 
тялото, но не и от способностите, които се свързват с тялото47; той, в 
крайна сметка, не би могъл да бъде напълно отделен, защото така 
действително бихме стигнали до извода – на който се спира 
Александър от Афродизия – че възможният интелект не е нищо 
повече от чиста възможност, предразположение, т.е. не е конкретна 
природа – което обаче е „напълно абсурдно” 48. Така 
индивидуалността на възможния интелект се обосновава чрез 
индивидуалността на душата, и в крайна сметка – чрез факта, че е 
форма на целия човек.49 

Универсалността на интелекта изглежда ако не по-лесна за 
обяснение, то най-малкото по-всеобщовъзприета от всички 
перипатетици. Нейната очевидност произтича от характера на самото 
познание, което по определението си борави с универсални, а не 
частни съждения. Действително, само универасалното е обект на 
познание, но всъщност именно интелектът е този, който придава 
универсалност на познаваните обекти. Във вещта формата е 
универсална само във възможност; нейната действителна 
универсалност, такава, каквато тя може да е налице в интелекта и да 
бъде „ползвана” от него, се получава при процеса на абстракция, за 
който е отговорен именно интелектът.  

В обобщение, възможният интелект е способността ни да 
възприемаме формите на нещата в тяхната универсалност – затова 
именно той е висша, духовна способност, което му позволява да бъде 
обърнат към първата интелигенция и да се свързва с нея. Той има 
своеобразна двойна отнесеност – към предмета, т.е. материята, и към 
светлината на първия интелект. Целта на Алберт е да удържи в една 
кохерентна позиция както индивидуалността на всяко едно познание, 
                                                 
46 Ibid., p. 193, 36-39: sicut vulgatum est apud Peripateticos omnes, quod anima rationalis sola inter 
formas naturales ex materia non educatur, sed detur ab extrinseco. 
47 Ibid., p. 193, 49-57: licet non communicet corpori, tamen communicat communicanti corpori 
[…], scilicet phantasie et imaginationi et sensui; p. 194, 18-20. 
48 Ibid., p.193, 79.  
49 Ibid., l.3 tr.2 c.13, p. 195, 79-81: в противен случай би трябвало да кажем, че „човек седи” и 
подобни е нещо общо в моята душа и в твоята душа (aliter oporteret dicere, quod hominem 
sedere et huiusmodi esset quoddam commune ad id quod est in anima mea et in anima tua). 
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така и универсалния характер на неговата природа. 
 
Активен интелект 
Ако възможният интелект е онази страна, която предоставя 

„материала” на познание, то активният интелект от своя страна е 
универсално действащото, онова, което задвижва целия този процес. 
Човекът е „микрокосмос” – едно стандартно и саморазбиращо се за 
Средновековието определение; това означава, че той е определен ред, 
структуриран йерархично както всеки друг природен ред. Ето защо и 
у човека имаме едно първо и универсално действащо, в което целият 
космос, който човекът представлява, е „установен” и положен, и това 
именно е активният интелект.50 Ето защо действието на този интелект 
се сравнява най-често с действието на светлината, аналогия, запазена 
по принцип за първата универсална причина. Но тази аналогия не е 
случайна, тъй като действието на активния интелект от своя страна 
отразява в най-пълна степен подобието на човека на първата причина. 
Също както светлината на първата причина, светлината на активния 
интелект се излива същностно, т.е. универсално и непрекъснато.51 
Активният интелект е най-съвършеното у човека, негова истинска и 
най-висша форма.52 

Реално погледнато обаче, действието на активния интелект се 
изяснява предимно в съотнасянето му с възможния. Intellectus agens 
има преди всичко двойна функция – от една страна абстрахира 
умопостигаемите форми от съставните същности, а от друга 
актуализира възможния интелект, в който тези форми са потенциално 
налични: „светлината на активния интелект е тази, която извежда 
формата на познаваната вещ от възможност в действителност и също 
извежда възможния интелект към действителност.”53 Патосът на 
разсъждението на Алберт Велики за активния интелект се 
концентрира не толкова върху това, какво собствено представлява 
той, а върху начина, по който той се съотнася с възможния интелект и 
изгражда с него едно цяло. Невъзможно е да бъде разделено реално 
действието на активния от това на възможния интелект.54 

                                                 
50 ID., De int. et intell., l.2 tr.un. c.3, p. 507a: Aliter enim homo non perfecte esset minor 
mundus, nec esset imago formae mundi: quae tamen inconvenientissima scit esse omnis qui recte 
philosophatur.  
51 Ibid., p. 507b: quod autem per essentiam agit aliquam actionem, semper agit eam et incessanter: 
intellectus agens semper incessanter agit.  
52 Ibid., p. 508a–b: Ex his constat intellectum agentem esse perfectum, et supra perfectum 
perfectiones omnes habentem et largientem omni ei quod secundum esse intellectuale perficitur.  
53 Ibid., l.2 tr.un. c.5, p. 510b–511a: lumen ergo agentis est, quod formam rei quae intelligitur, ducit 
de potentia in actum, et quod possibile ducit in actum. Cf. De anima, l.3 tr.2 c.19, p. 205, 66-75: 
duo sunt opera agentis...  
54 ID., De homine, q.55 a.6 ad quest.1, p. 476a: dicendum, quod intellectus agens secundum se 
separatus a possibili nihil intelligit. Cf. De int. et intell., l.2 tr.un. c.5, p. 511a.  
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Различието, което трябва да бъде прокарано между активния и 
рецептивния моменти на познанието, не може да бъде определено 
според традиционното Аристотелово разделение между форма и 
материя и Алберт многократно подчертава, че възможният интелект 
не се отнася към активния както материята спрямо своята форма.55 
Самата душа е форма и не бихме могли в нея да разграничаваме още 
някаква „душевна материя”, тя е изцяло и безусловно форма. Затова 
Алберт и тук прокарва усвоеното от Боеций различие между quod est 
и quo est – собствената природа на душата, това която тя е, е всъщност 
възможният интелект, а онова, чрез което тя постига своята актуална 
пълнота, т.е. съвършенството си, е светлината на активния интелект. 

 
Взаимодействието между активен и възможен интелект обаче 

има не само познавателна функция. Актуализирането на intellectus 
possibilis посредством intellectus agens е същевременно началото на 
процеса на едно постепенно и все по-пълно просветляване на 
интелекта – път, който би могъл в крайна сметка да отведе човека до 
неговото собствено съвършенство, в което той ще бъде способен да 
съзерцава божествените същности. Това състояние, определяно като 
най-висше щастие, бива наречено coniunctio intellectus и представлява 
един от най-спорните и най-интригуващи моменти в учението за 
интелекта на Алберт Велики.  

 
 
4.2. Интелектуалното щастие 
 
Ако се запитаме коя е онази способност у човека, която прави 

възможно неговото щастие, то е логично да си отговорим, че това е 
именно способността, която представлява максимума на неговото 
съществуване. С други думи, най-висшето състояние на своя дух 
човек може да постигне благодарение на най-висшата способност, с 
която разполага.  

Свързването на идеята за интелектуално или съзерцателно 
щастие с тази за саморазгръщането и самоосъществяването на 
интелекта обаче не е дело на Аристотел. На това обръща внимание 
дори и Алберт Велики в коментара си към За душата, отбелязвайки, 
че ако сме способни да съзерцаваме божествените същности и да се 
свързваме интелектуално с тях, това би било „най-голямо щастие и 
божественост” за човека.56 Този проблем обаче не е бил разгледан от 
Аристотел в За душата; неговото евентуално разрешаване може да 
бъде търсено в Никомахова етика, отбелязва Алберт. За самия него 
обаче въпросите за интелектуалното познание и интелектуалното 
                                                 
55 ID., De anima, l.3 tr.2 c.18, p. 205, 40; De nat. et orig. an., tr.1 c.8, p. 17, 3-6; 15-16.  
56 ALBERTUS MAGNUS, De anima, l.3 tr.3 c.6, p. 215, 8-18.  
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щастие са част от една доктрина и трябва да бъдат разглеждани 
заедно.57 Всъщност тази идея, необходмимо и имплицитно 
включваща в себе си представата за постъпателното разгръщане на 
интелекта, можем да срещнем за пръв път загатната при 
коментаторите на Аристотел от периода на елинизма, доколкото 
възникването й е мотивирано и се основава на неоплатонически по 
същността си идеи, а вече напълно развита я намираме у неговите 
арабски интерпретатори. Затова и Алберт се опира на по-старите 
философи-перипатетици, за да конструира собствената си позиция по 
въпроса.  

От Аристотел Алберт усвоява от една страна хилеморфичното 
описание на интелекта, и от друга – идеята за интелектуалния живот 
като най-висша форма на живот, носеща съответно и най-голямо 
щастие. От арабските философи като цяло и по-конкретно от Ал-
Фараби той заема идеята за обвързаността между еманацията на 
целия битиен ред от първата причина от една страна, и 
възвръщателното свързване на човешкия интелект с небесната 
интелигенция, от друга. У Авицена Алберт среща идеята за ясното 
степенуване на актуалността на човешкия интелект. И най-сетне, при 
така спорния Авероес, автор на тезата за единството на интелекта, 
Алберт открива теорията за свързването на човешкия интелект с 
божествения посредством актуализирането на възможния интелект от 
страна на активния – процес, който води до един мистически резултат 
по пътя на рационалното.  

Именно доколкото възхождането на човешката душа към 
щастието е интелектуално по своята природа, т.е. се осъществява от 
интелекта, то този път към усъвършенстването на човека започва от 
познанието. Aктивният интелект се свързва „с нас“ , т.е. с възможния 
интелект, по три начина.58 Първият от тях е „по природа“. Това 
свързване означава факта, че и активният интелект е част и 
способност на душата, макар и да е нейната най-висша и отделена от 
материята способност. При втория вид свързване активният интелект 
се явява действаща причина за възможния и в резултат се получават 
познаваемите съдържания, или с други думи – човек познава. Едва 
при третия вид свързване обаче – формалното – човек достига до 
своята пълноценна реализация, до своята пълнота като човек. В 
резултат от това свързване човек е „съвършен и божествен“ (perfectus 
et divinus).  
                                                 
57 ALBERTUS MAGNUS, De anima, l.3 tr.3 c.6, p. 215, 19-35: Haec quaestio gravissima est inter 
omnes quaestiones quae sunt de anima […]. Si autem vel obscure potest haberi de libris suis, tunc, 
sicut tradit Alfarabius, in decimo Ethicorum ad Nicomachum habetur ab eo solutum […]. Nos 
autem propter doctrinae bonitatem, quanto deus donare dignabitur, hic volumus perscrutari, ut 
omnes simul determinemus operationes intellectus. Sed volumus primo ostendere dicta 
Peripateticorum in hac quaestione et postea ponere sententiam nostram.  
58 ALBERTUS MAGNUS, De anima, l.3 tr.3 c.11, p. 222, 15-28.  
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Всеки от тези три вида свързвания всъщност обозначава 
определен начин за извеждане на възможния интелект в 
действителност. По-подробно и разработено описание на свързването 
между двата интелекта можем да открием в по-късното съчинение на 
Алберт За интелекта и умопостигаемото. Тази приемственост 
между двете съчинения, установена за пръв път от нас в тази 
дисертация, е един белег за последователността на Алберт Велики 
като самостоятелен автор. Разработването на теорията за интелекта е 
въпрос, който го ангажира през годините, като позицията му се 
детайлизира и задълбочава, без да се променя в своята същност.  

 
Идеята за интелектуално щастие е въпреки всичко 

проблематична по своя характер. Как е възможно разумът да постига 
щастие? Доколко това интелектуално постигнато и теоретично 
обосновано щастие може да бъде лично, т.е. лично наслаждение и 
лична заслуга? Действително, познанието започва от сетивните данни 
и в този смисъл разумът е винаги индивидуално обусловен59. Но в 
много по-голяма степен познанието е подчинено на универсални 
закони, което означава, че всеки правилно разсъждаващ и правилно 
учещ се човек може да постигне блаженство. Но възможно ли е човек 
да бъде щастлив с подобно универсално щастие? Подобна 
автоматичност в постигането на интелектуалното блаженство би 
противоречала на самия дух на Албертовата теория. И още – как 
постигнатото in hac vita60 съзерцателно щастие е „извън 
пространството и времето“?  

За да намерим отговор на тези въпроси, трябва поне частично да 
напуснем „сърцето на Албертовата мисъл“, теорията за интелекта. Ще 
ни трябва онази способност, която определя по някакъв начин 
човешката свобода и чието действие подчинява на себе си дори 
именно това най-висше в човека – интелекта. Такава способност, на 
която са подчинени всички способности, включително и 
рационалните, е свободната воля. Волята (voluntas) е свободна, 
защото тя е изцяло причина на самата себе си.  

Човек е подвластен на три ограничения: на външната принуда, 
на своята обвързаност с материята и на заключенията на разума, 
които го принуждават да се съгласи с истината. Свободната воля 
обаче не е подвластна на никое от тези ограничения.61 Свободата, 
както изглежда, е по мнението на Алберт най-важната характеристика 
на волята, превръщайки я по този начин в онази способност, от която 
                                                 
59 ALBERTUS MAGNUS, De nat. et orig. an., tr.1 c.7, p. 16, 69-76 ; De an. l.3 tr.2 c.13, p. 195-
196.  
60 ALBERTUS MAGNUS, De an., l.3 tr.3 c.12, p. 224, 84-87: nobis videtur, quod in hac vita 
continuatur cum agente formaliter, et tunc per agentem intelligit separata, quia aliter felicitas 
contemplativa non attingeretur ab homine in hac vita.  
61 Ibid., l.3 tr.4 c.5, p. 234, 77: ab omnibus autem his coactionibus deobligata est voluntas.  
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зависят действията на останалите способности на човека.  
Волята следователно е търсената от нас способност, към която 

трябва да бъдат отнесени личните заслуги.62 Решението на волята 
превръща едно действие в достойно за похвала или за порицание, т.е. 
ако се запитаме коя е способността, която придава индивидуална 
валидност на интелектуалното възкачване, трябва да се обърнем към 
волята.  

Алберт говори и за други два фактора, определящи 
индивидуалния характер на интелектуалното възхождане – 
посветеността на учение (studium) и различните интелектуални 
способности. Това, което обаче реално дава ход на интелектуалното 
усъвършенстване, е волята. Ако по природа ние притежаваме в себе 
си някои умопостигаеми понятия, то посредством волята, напротив,  
придобиваме знание, учейки се от учители. Този процес на 
придобиване на познание постепенно просветлява възможния 
интелект и го прави все по-способен да се свърже с активния като 
негова форма и да стане по този начин intellectus adeptus.63 

Разумът сам по себе си не е свободен – мисленето е подчинено 
на законите на логиката, така че то не може да избира междо едно или 
друго заключение. Но под „интелектуално щастие” тук имаме 
предвид нещо друго. Интелектуалното възкачване е лично дело. 
Постепенното просветляване на интелекта, така както беше описано, 
е по принцип открито за всеки човек, стига той да се обърне волево 
към него. Достигането на интелектуално блаженство може да бъде 
разглеждано като резултат от взаимодействието и съдействието между 
интелект и свободна воля.  

 
 

5. Антропологически аспекти 
 

В тази глава се разглеждат онези теми, които се отнасят към 
проблема за човека, но разглеждан този път от гледната точка на 
натурфилософията. Това означава, че ще се обърнем към частното, 

                                                 
62 ALBERTUS MAGNUS, Sup. Eth., I, lect. XVI, p. 87, 89-88,2: Vel aliter potest dici, quod 
[virtutes] possunt dupliciter considerari: aut secundum quod causantur ex rebus extra, et sic 
necessario cogunt et non habent rationem laudabilis vel virtutis; aut secundum quod causantur a 
voluntate, secundum quod vult aliquis studere et operari ad scientiam, et sic in talibus actibus 
potest laudari vel vituperari, et sic sunt virtutes. Cf. ibid. III, lect. I, p. 142,4: Sicut voluntas libera 
est ad operandum bonum, ita ad operandum malum.  
63 ID., De anima, l.3 tr.3 c.11, p. 221, 81-91: Quaedam autem speculatae fiunt in nobis per 
voluntatem, quia scilicet studemus inveniendo et studiendo a doctore, et haec omnia fiunt intellectu 
agente influente eis intelligibilitatem, et faciendo haec intellecta secundum actum esse intellecta 
intellectus agens coniungitur nobis ut efficiens. […] et ideo in omnibus his accipit continue 
intellectus possibilis lumen agentis et efficitur sibi similior et similior de die in diem. Et hoc vocatur 
a philosophis moveri ad continuationem et coniunctionem cum agente intellectu.  
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единичното, към конкретните проявления на човешкото, към 
контингентното и преходното, с други думи – към онези човешки 
характеристики и прояви, с които се сблъскваме всеки ден. Ще 
започнем при това от граничещия с теорията за интелекта проблем за 
сънищата и пророчествата. На второ място ще разгледаме друг 
„пограничен“ проблем, този за съдбата, т.е. доколко човек може с 
помощта на своите разум и воля да направлява жизнения си път. На 
трето място ще се спрем на по-общия проблем, засягащ разделението 
на човешкия вид по полове – дали то привнася видово различие, защо 
е нужно и какви са основните характеристики на жената. Ще 
завършим най-накрая с един обобщаващ въпрос, и всъщност с това, с 
което започнахме тази дисертация – уникалността на човека като 
такъв и мястото му в сътворения свят.  

 
 
5.1. Сънища и пророчески дарби 
 
За Алберт способността за предсказания и пророчества е 

включена в рамките на природния ред. Знанието за бъдещето 
възниква, когато някой особено светъл и отделен от обвързаността си 
с материята интелект успее да достигне онова състояние на чистота и 
щастие, за което стана дума по-горе, при което се свързва със 
светлината на отделената интелигенция. Обвързването на 
пророческата способност с теорията за интелекта означава в такъв 
случай натурализиране на този феномен, с други думи – 
пророчеството получава природонаучно обяснение, предсказването се 
превръща в прогнозиране на базата на едно висше и съвършено 
познание на причините на нещата и на природния ред.  

Алберт открива възможността за подобно натурализиране и 
интелектуализиране на пророчествата и чудесата у Авицена. При него 
той среща от една страна теорията за свещения интелект, освен това 
обаче в своя коментар към За душата Авицена предлага и отделна 
теория, разглеждаща произхода и свойствата на пророческата 
способност.  

Алберт разграничава два вида бъдещи събития: такива, които 
зависят от свободната воля – и тях може да знае само Бог или онзи, 
комуто Бог ги открови по своята благодат; и такива, чиито причини са 
зависими от природния ход на нещата. Именно този вид бъдещи 
събития могат да бъдат познавани по естествен начин.64 Още една 
Албертова теза говори в подкрепа на тази позиция: доколкото цялата 
природа е пронизана от светлината на интелигенцията (omnis opus 
naturae est opus intelligentiae), тя е и рационално познаваема. Когато в 
максимума на своята просветленост интелектът може да съзерцава 
                                                 
64 ALBERTUS MAGNUS, Quaestio de prophetia, art.2 §2, p. 60, 17-34. 
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тази светлина в нейната пълнота, той може същевременно да прозре с 
по-голяма яснота и естествения ред на причините, а с това и някои 
бъдещи събития.  

Човешкото знание е ограничено до природното, т.е. до това, 
което е подчинено на повторяеми и интелектуално прозрими закони; 
до онова, в крайна сметка, което е извън владението на свободната 
воля.65 Както и в теорията за интелекта, и в тази сфера на сънища и 
пророчества, гранична между физика и антропология, отново волята е 
тази, която полага последната граница, отвъд която всяко знание и 
въздействие са единствено в сферата на Божията сила.  

Що се отнася до нощните сънища, Алберт ги отделя от 
пророческите и има дава изцяло физиологично обяснение, почиващо 
на движението на „телесните пари” при сън, базирано на теорията за 
четирите вида телесна конституция.  

 
 
5.2. Съдбата 
 
Алберт се захваща с въпроса за съдбата (fatum) нееднократно в 

своите съчинения. Характерният подход на Алберт Велики към 
въпроса за влиянието на съдбата върху живота на човека е този от 
позициите на натурфилософията. Този подход му позволява 
рационално разглеждане на естествените процеси. Неизменно, 
Алберт се обръща към Боеций, чието Утешение на философията 
представлява през Средновековието основен авторитет по въпроса за 
съдбата. Боеций задава всъщност парадигмата, според която се 
тълкува отношението между божествено провидение и съдба и 
мястото на човека между тях.  

Влиянието на съдбата се осъществява винаги индивидуално, т.е. 
според даденостите и качествата на онова, върху което тя влияе. Дори 
близнаците, които са от един и същи пол и са родени по едно и също 
време, нямат еднаква съдба, именно защото като форма съдбата е 
универсална, но отнасянето към нея е винаги индивидуално. 
Приемайки, че съдбата е междинна естествена причина, Алберт снема 
от нея характеристиките на доброто и злото – след като е природна 
причина, тя е „правилна”, и притежава сама по себе си позитивните 
свойства на неизменността и простотата. Едва разпростирайки се 
върху земните неща, тя става множествена и – в крайна сметка 
привидно – случайна. Съдбата, твърди Алберт, несъмено съществува 
като обективна необходимост, но въпреки това тя не налага 
необходимост на нещата, които се изменят – и развиват – според 
собствената си природна и материална конституция. Ако наричаме 
                                                 
65 ALBERTUS MAGNUS, De motibus animalium, l.1 tr.1 c.3, p. 263b. Cf. ID., Qu. De prophetia, 
p. 63; De somno et vig., l.3 tr.1 c.8, p.188b.  
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съдба нещо, което ни ограничава, тогава и аз бих бил от тези, които 
отричат съществуването й, заключава Алберт.66  

 
 
5.3. Разделението по полове 
 
Въпросите, свързани с разделението на човека по полове, и 

съответно особеностите на мъжа и жената, се разглежда обстойно в 
петнадесета книга на Quaestiones super De animalibus. Това е сборник 
от въпроси от най-различен натурфилософски характер, съставен 
възоснова на лекциите, които Алберт провежда в Кьолн през 1258 г.  

Позицията на Алберт по въпроса е изцяло в традицията на 
средновековните възгледи за жената, а обясненията за нейната 
недостойност, както физическа, така и етическа, са от областта на 
натурфилософията. В плана на природата жената е трябвало да бъде 
мъж – външни, случайни и неблагоприятни обстоятелства обаче водят 
до формирането на женски зародиш. Жената е mas occasionatus, 
затова тя се явява по-скоро негация и лишеност на човешката 
същност. Обвързвайки – както видяхме дотук, Алберт прави това на 
всяко едно равнище, в цялата си философия – плановете на 
онтологическото, физическо, гносеологическото и етическото, той 
придава на жената негативните определения на всяко едно от тези 
нива (материя – пасивна – студена и влажна, с ограничени 
рационални и морални възможности), в опозиция на позитивните 
мъжки определения (форма – активен – топъл и сух, с правилно 
устроени и функциониращи интелект и морални добродетели). Тези 
определения във всеки случай не са нови и непознати за Алберт 
Велики, напротив, те са locus communis за средновековните магистри. 
Алберт обаче, както и в много други сфери, изказва тези убеждения в 
теоретически най-последователен, изчерпателен, а с това и 
авторитететн вид.  

 
 
5.4. Уникалността на човешкия род 
 
Уникалността на човека произтича предимно от неговата 

разумна душа. Рационалността обаче не е единственият белег на 
човешката издигнатост над природата. Интелектът е форма на човека 
и пронизва, както видяхме, цялата му структура.67 Човекът, 
следователно, е различен от всички останали живи същества на много 
равнища – интелектуално, сетивно, телесно.  

                                                 
66 ALBERTUS MAGNUS, Physica, l.2 tr.2 c.19, p. 127, 29-34. 
67 ALBERTUS MAGNUS, De nat. et orig. an., tr.1 c.5, p.13, 64-81 (= АЛБЕРТ ВЕЛИКИ, Три 
трактата, цит., стр. 68, 29-69, 11); De animal., l.14 tr.2 c.2 n.31., p. 964, 26-968, 12.  
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Интелектът е това, което действително прави човека човек – 
придава му изправена стойка, сини или кафеви очи, сръчност, смях, 
срам и предвидливост; накратко, интелектът придава на човека 
неговия човешки вид.  

Но интелектът същевременно е всъщност онова у човека, което 
не само го отличава от животните, но и го приближава в най-голяма 
степен до Бог. Превъзходството на човека над останалите животни в 
крайна сметка се дължи на близостта му до първия източник на 
всички блага. За това говори и другият принципен аргумент, който 
Алберт използва при обосноваването на по-добрата композиция на 
човека – хармоничното му устройство, благоприятното разпределение 
на течностите и на самите телесни органи: със самото си тяло дори 
човек наподобява хармонията на небесата. С тези два аргумента в 
полза на човешката изключителност се набелязват всъщност двата 
основни стълба на Албертовата антропология – теологическият и 
натурфилософският. Човек е както образ Божи, така и микрокосмос, 
той е, с други думи, връзка между света и Бога (nexus Dei et mundi), 
пресечната точка между интелектуалното и природното.  

Мотивът homo nexus Dei et mundi68 ни отпраща отново към 
теорията за интелекта. Човек има това срединно положение в 
битийния ред, защото от една страна е природно същество, телесно-
душевно единство, а от друга притежава интелекта, който със своята 
простота и нетелесност е божественото в човека, онова, което 
Майстер Екхарт ще нарече Seelenfünklein, божествената искрица в 
душата на човека. Чрез интелекта си човек се издига над света.69 Но 
дори и в частта си, с която се свързва с него, той не му се подчинява, а 
властва над него.70 Става дума, при всички положения, за интелекта в 
неговата максимална просветленост, в пълната усвоеност на 
собствената му природа – степента, която Алберт нарича 
асимилативен или божествен интелект. Интелектуалното 
усъвършенстване обаче е въпрос не само на дарба, но преди всичко на 
волеви избор, затова и позицията на човека между света и Бога не е 
веднъж и завинаги зададена, а зависи и от житейските избори, които 
човек прави. Човек може да живее, ограничавайки се единствено до 
човешкото у себе си – до онова, с други думи, което остава обвързано 
с времето и пространството; или обаче да избере да живее според 
интелекта си, който е онова у човека, което е над човека.71 
                                                 
68 ALBERTUS MAGNUS, De animal., l.21 tr.1 c.1 n.2, p. 1321, 30-32; p. 1322, 7-16 et p. 1322, 
39-1322, 4; Metaph. VII tr.4 c.3 (Ed. Colon. 16/2), 372, 10f.; De nat. et orig. an. tr.1 c.6,15, 21-27; 
74-86. Cf. T. W. KÖHLER, DE QUOLIBET MODO HOMINIS..., cit., S. 14.  
69 ID., De animal., l.22 tr.1 c.5, p. 1353, 19.  
70 Ibid., p. 1353, 22-23; Metaph., l.1 tr.1 c.1, p. 2, 10-11.  
71 ALBERTUS MAGNUS, Ethica X, tr.2 c.3, p. 627b: Vivere igitur secundum intellectum 
speculativum supra homines est. Secundum enim illum intellectum non vivit secundum quod homo 
est, sed vivit secundum quod aliquid divinum in ipso est.  
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6. Вместо заключение: приносни моменти 
 
 

1. Дисертацията запълва една липса не само в българските, но и 
в международните изследвания върху Алберт Велики – цялостна 
монография върху теорията за познанието и за интелектуалното 
щастие на Алберт Велики. Въпреки многобройните студии по 
въпроса, за момента липсва едно изчерпателно изложение на неговото 
учение за човека.  

 
2. В областта на българската медиевистика дисертацията 

представлява първото изследване върху философията на Алберт 
Велики, автор, който има утвърдена и дори христоматийна стойност 
редом с Тома от Аквино в останалите европейски държави.  

Дисертационният труд е предшестван от ред мои преводи от 
латински на съчинения на Алберт Велики. Тези съчинения имат 
централна роля за разбирането на философията на средновековния 
автор. Преводите са публикувани на български. 

 
3. В съдържателно отношение дисертацията достига до три нови 

момента: 
 
3.1. Първият от тях е представянето на една цялостна теория на 

познанието, от сетивността до активния интелект. Спецификата тук 
обаче е не толкова в изчерпателността, колкото в привличането на 
теории, които намират за пръв път своята обяснителна сила в рамките 
на дебата за индивидуалността и универсалността на познанието. 
Това, което тази дисертация добавя към класическата аргументация 
на Албертовата позиция, е свързването на теориите за абстракцията, 
за различното битие, в което могат да съществуват формите, и за 
трите вида универсално. Последователността на написване на 
съчиненията, в които откриваме тези теории, отговаряща съевременно 
на логическия ред, в който отделните теории наслагват към 
аргументацията, както и отделни препратки от по-късните към по-
ранните съчинения, ни навеждат на мисълта, че не става дума за три 
отделни тези, а за това, че Алберт съзнателно допълва своята 
познавателна теория в обяснение на парадоксалния характер на 
знанието.  

 
3.2. Втората нова идея е прокарването на аналогия между трите 

начина на свързване на активния с възможния интелект (За 
душата) от една страна и степените на възкачване на интелекта 
(За интелекта и умопостигаемото) от друга страна. Тези два 
ключови момента от теорията за интелектуалното възкачване са били 
разглеждани до момента като изолирани един от друг. Същевременно 
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обаче става дума за ясна съдържателна и понятийна аналогия между 
двата текста. В методологически план това доказва кохерентността на 
Албертовата теория за интелекта в отделните съчинения. В 
съдържателен план то означава подчертаване на обвързаността между 
двата интелектуални процеса – познавателният и 
перфекциониращият.  

 
3.3. Третият, и вероятно най-значим нов моментт в 

дисертационния труд, е доказването на водещата роля на волята 
(voluntas) в инициирането на интелектуалното възкачване.Волята 
е способността, която дава импулса за свързването между активния и 
възможния интелект, което стои в основата на интелектуалното 
възхождане. Последствията от това откритие са в отнемането на 
абстрактния характер на теорията за интелекта посредством 
обвързването й с моралната доктрина, с което съответно постигането 
на интелектуално блаженство се превръща в лично дело и лична 
заслуга. От това на свой ред следва, че щастието на философстващия 
не е просто интелектуално, а обхваща целия човек. Вероятно тази е 
причината, поради която Алберт не бива доктринално засегнат от 
осъжданията през 1270 и 1277 г. В по-широк мащаб свързването на 
волята и интелекта е още един, решаващ, аргумент в подкрепа на 
основната ни теза – съзнателното изграждане на една антропология 
на целостта от страна на Алберт Велики.  
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