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ПРОЛОГ 
 

 На господин Евгений, с неизменно почитание и привързаност, на блажения папа 

на светата Римска църква, Анселм, бедняк Христов, недостоен епископ на 

Хавелбергската църква, с безостатъчтно повинуване в Господа. 

 Когато бях на посещение при ваше блаженство през месец март в града 

Тускулум, между многото неща, които ваша святост благоволи да обсъди с мен, ми 

казахте, че наскоро при апостолическия престол е пристигнал някакъв епископ, 

посланик на Константинополския император, и е поднесъл писмо, написано на гръцки. 

Казахте ми още, че същият този епископ, вещ в множество гръцки писания, изящно и 

уверено владеещ умението на красивата реч, е изложил пред вас много неща от 

учението и църковния ритуал на гърците, които далеч не се съгласуват с учението на 

Римската църква и твърде се различават от нейните ритуали. Пак той, като нагодил, 

насилвайки ги, не малко авторитетни твърдения на Светото Писание към угодния му 

смисъл, настоявал, че онова, по което гърците са в несъгласие с латиняните, следва все 

пак да бъде утвърдено като правилно, а онова, в което латиняните се различават от 

гърците, следва да се отмени като неправилно. При това той, разбира се, защитавал по 

всевъзможни начини правомерността на онова, което е негово, защото си е негово, а не 

защото е истинно; това пък, което е наше, а не негово, той отхвърлял изцяло. Между 

всички неща, както ми казахте, най-много се е спорило за изхождението на Духа 

Свети, за когото гърците вярват и изповядват, че изхожда само от Отца, а латиняните - 

че изхожда от Отца и Сина; както и за ритуала на причастяването, при който 

латиняните свещенодействат с безквасен, а гърците с квасен хляб; достатъчно 

аргументирано освен това са били поставени и множество други въпроси. 

 Затова, защото някога като легат на Лотар Велики, августейшия император на 

римляните, посетих Константинопол и се задържах известно време там, където имах 

много беседи и дискусии относно това учение и този ритуал, както в частни, така и в 

публични събрания и на латиняни, и на гърци, угодно бе на ваша святост заръчвайки да 

ме помоли и молейки да ми заръча да събера нещата, които съм говорил там,  и онова, 

което съм чул и разбрал да се казва от тях, за да ги запиша като 'Antikeimšnwn, тоест 

книга на пртивостоенията, под формата на диалог, така че и всичко, казвано от тях по 

тези въпроси, и всичко онова, на което се противопоставят с разумни аргументи, да 

бъде преценено от ваша мъдрост, бидейки изпитвано толкова по-свободно, колкото по-

истинно бъде представено пред умствения ви взор. Мнозина латиняни схващат 
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повечето твърдения на гърците погрешно, защото се вслушват в само преведените 

думи, без обаче изследвайки да разбират смисъла, считайки, че утвърждават онова, 

което те всъщност не твърдят, или че отричат онова, което те в никакъв случай не 

отхвърлят. 

 Да се превръщат в дело разпорежданията на апостолическия авторитет, на който 

винаги трябва да се повинуваме, означава не само да се вършат благочестивите актове 

на смирението, но и да се действа според необходимото за вечното спасение.  Затова ще 

съхраня, доколкото ми позволява паметта, съдържателния ход на диалога, който имах с 

достопочтения и високообразован архиепископ на Никомидия Никита пред едно 

многолюдно събрание в град Константинопол, добавяйки някои неща, колкото 

необходими за вярата, толкова и свързани с тази творба. Този същият архиепископ 

Никита бе най-първи между дванадесетте учители, които според мъдрия обичай на 

гърците водят обучението и по свободните изкуства, и по божествените Писания. Там 

присъстваха и други мъдреци, всичките превъзходно вещи в учението, към които 

биваха насочвани всички особено трудни въпроси, съхранявани и записвани след 

тяхното решение без поправки и за потвърждаване на постигнатия смисъл. 

 Преди това ще предложа книга за едната форма на вярване и многообразните 

форми на живот от времето на праведния Авел до най-новите избраници. Да направя 

това бях принуден от множеството молби на някои братя, настояващи, че за мнозина от 

простите и даже за мъдрите било твърде скандално, че в Църквата, която е една, 

държейки се за едната вяра, с течение на времената се появяват толкова много различни 

новости в религията навсякъде по този свят. 

 Макар съдната мощ на ваше блаженство, богата с най-ценните съкровища на 

светите Писания, по-превъзходна от всичко, да е напълно достатъчна, за да се отговори 

на гърците, благодарение на Агнеца, откровяващ или отварящ печата на светите 

Писания, който е жертвопринесен от начало мира, и макар следвайки превъзходството 

на такъв велик учител и други мъдреци сред латиняните да са в състояние да 

представят много по-силни аргументи против тях, все пак нека съставеният от мен под 

формата на диалог 'Antikeimšnwn не се преценява прибързано като излишен, защото 

може би някои от недотам способните, чийто ум е не толкова бърз при 

откривателството, биха го прочели на драго сърце, за да опознаят по-точно онова, което 

казват гърците, и да намерят в него неща, чрез които би могло да им се отговори. Нека 

онзи, който чете това, знае, че съм го писал не толкова, за да поучавам или пък да 

изтъквам себе си с това, което разказвам, колкото за да окажа послушание пред светата 
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заръка на негово апостолическо блаженство, защото ми се струва, че по-грешен е онзи, 

който не се повинува, отколкото този, който повинувайки се пише неща не твърде 

много ползотворни или похвални. И тъй, сторих каквото можах и по-малко от онова, 

което бях длъжен или желаех. А това, което бях длъжен, се състоеше по-скоро в 

повинуването, а не толкова в писането, понеже по-тежка вина е да не се подчиниш на 

повелята, отколкото, повинувайки се, да напишеш нещо не кой знае какво, опазвайки 

обаче правотата на вярата, тъй щото ако при писането се съгреши от неопитност, това 

прегрешение да бъде извинено чрез възложеното и смирено приетото повинуване. 
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КНИГА ПЪРВА 
 

За едната форма на вярване и многообразните форми на живот от времето на 

праведния Авел до най-новите избраници 

 

 

Глава I 

За това, че някои се удивляват от толкова различните форми на 

религиозност в християнството 

 

 Мнозина се удивляват, и го поставят под въпрос, и питайки начеват скандал не 

само за себе си, но и за всички останали. Те казват и разпитват като настървени 

инквизитори: Защо възникват толкова новости в Църквата Божия? Защо се появяват 

толкова ордени в нея? Кой може да изброи всичките ордени на клириците? Кой не се 

изумява от толкова многото видове монаси? Кой най-сетне не се скандализира, кой не 

се отвращава и докарва до скандал, стоейки между толкова многото и така различните 

форми на религиозен живот, влизащи в противоречие помежду си? Нещо повече: кой 

не упреква християнската религия, че се подхвърля на толкова много промени, че се 

изменя под силата на толкова нововъведения, че се води по толкова нови закони и 

обичаи, че едва ли не всяка година се разклаща от смяната на правила и нрави? Как 

така, питат те, онова, което се е препоръчвало от някого за постигане на царството 

небесно, тутакси се забранява от същия него или от други, за да се постигне царството 

небесно? Как да се забрани това светотатство и час по-скоро да се застане на страната 

на святото и здравото? 

 Тези хора, като се намерят без работа, поставят въпроси и внасят смут в сърцата 

на простите люде, казвайки, че всеки религиозен живот следва да бъде толкова повече 

презиран, колкото е по-променлив. Когато нещо, думат те, е тъй подвижно, тъй 

изменчиво, тъй неустойчиво, как може да бъде достойно за подражание от страна на 

някой мъдрец? Собствената му променливост доказва, че трябва да бъде отхвърляно. И 

ето, виждаме в Църквата Божия, викат те, изведнъж изникват някакви хора, които по 

своя прищявка надяват непривична одежда, избират си да живеят по нов ред, и – или 

под титула на монашеското призвание, или под предлог на обет към свещеническата 

дисциплина – си приписват каквото си щат, изобретяват си нов псалмопев, нов начин 

на въздържание, постановяват си правила за хранене и не подражават нито на 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

6 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

монасите, служещи по устава на блажения Бенедикт, нито на канониците, водещи 

апостолски живот по устава на блажения Августин, ами, както вече се каза, правейки 

всичко поновому, следвайки собствените си прищявки, сами са си закон, сами са за 

себе си авторитет, и придърпват когото могат към своята общност под претекста на 

новата религиозност, и си въобразяват, че изглеждат по-религиозни, ако успеят да 

направят така, че да са максимално отдалечени от всички религиозни хора по одеяние и 

дисциплина и въпреки това да се представят като по благородни по достойнството си 

от всички останали. 

 Такива и подобни на тях думи говорят те и безпокоят с многочислени въпроси 

едного или другиго, при което не явно, но скрито и коварно хулят религията, докато в 

същото време твърдят, че я обичат и прегръщат: Дано открием някъде нещо сигурно, на 

което напълно уверено да положим главата си в очакване на вечното спасение! Те са 

всъщност досадни интриганти, които щом някога видят някого да се отклонява от 

предписвания религиозен живот, тутакси се озлобяват против всеки религиозен живот 

и приписват едно общо зло на всички, като заради един заблуден отстъпник проклинат 

и отхвърлят всички други, твърдо пребиваващи в страх от Бога и свято предстоене, при 

което те не обръщат внимание на писаното в Евангелието: Царството небесно прилича 

още на мрежа, хвърлена в морето и хванала всякакви риби, която, като се напълни, 

изтеглиха на брега и седнаха, та събраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха вън1. 

И в притчата за плевелите: Оставете да расте и едното и другото, да не би, като 

скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото2. Освен това, ако тези, които 

така спорят за религиозния живот и интригантстват относно неговата променливост, 

ако, казвам, биха искали сами да са в числото на религиозните, които сега са в скандал 

и разстроеност заради тях, самата тази общност би съдействала за тяхното изправяне и 

съзидание3, както е писано: Голям е мирът у ония, които обичат Твоя закон, и за тях 

няма препъване.4 И: Всичко съдейства на светците в доброто5

 

. 

 

Глава II 

Че едното тяло на Църквата се владее и управлява от единия Дух 

Свети, но са различни разпределенията на благодатните дарове 

                                                        
1 Мат. 13:47-49. 
2 Мат. 13:29-30. 
3 Вж. 2 Кор. 10:8. 
4 Псал. 118:165. 
5 Вж. Рим. 8:28. 
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 И така, за да престанат инквизиторите от този вид да се дивят вече на това, че в 

Църквата Божия има променливост, и за да станат вече неуместни техните тягостни и 

безогледни въпроси, както и за да могат онези, които ще отхвърлят скандала и лъжата и 

ще познаят истинния път на религиозността, да не се подвеждат повече, но когато 

истински религиозните се срещнат с истински религиозните, и ги видим сред нас, а не 

по-скоро против нас, да съзрат с нас онова, което трябва да бъде утвърждавано и 

защитавано по този въпрос според католическата вяра или според Светото Писание, а 

именно как Църквата Божия е една в себе си и с оглед на себе си, и как е многообразна 

с оглед на синовете си, които е раждала и ражда по различни начини и в различни 

епохи и които е формирала и формира чрез различни закони и уредби от смъртта на 

Авел чак до най-новите избраници. Защото казва се със словата на Жениха: Едничка е 

тя, гълъбицата ми, съвършената ми; едничка е тя на майка си, белязана у 

родителката си6. Една е тя: една по вяра, една по любов, една единствена без петно от 

неблагочестиво неверие и без бръчка от извратена двойственост; и един е родът на 

праведниците, за който е писано: Родът на праведниците ще бъде благословен7. Едно е 

тялото на Църквата, оживотворявано, владяно и управлявано от Светия Дух, който Дух 

Свети е единяващ, многообразен, прецизен, подвижен, ясен, несмесен, сигурен, 

привличащ, любещ благото, всепроникващ, нищо не може го възпре да благотвори, 

човеколюбив, доброжелателен, устойчив, спокоен, притежаващ всяка сила, 

предвиждащ всичко, удържащ всеки дух, интелигибилен, чист. За този Дух Свети 

апостолът казва: Има различни дарби, ала Духът е един и същ.8 И: Всекиму се дава да 

се прояви у него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на 

мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух; едному - вяра чрез същия Дух; 

другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух; едному - чудодействия, другиму - 

пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да 

тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя 

всекиму поотделно, както си иска9

 Така той ясно показва, че едното тяло на Църквата се оживотворява от единия 

Дух Свети, който и е единен в себе си, и е многообразен в разпределянето на 

многоразличните свои дарове. Това тяло на Църквата, оживотворявано от Светия Дух и 

. 

                                                        
6 Песен на песн. 6:9. 
7 Псал. 111:2. 
8 1 Кор. 12:4. 
9 1 Кор. 12:7-11. 
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различавано и разпознавано в различни членове през различните времена и епохи, 

захваща с първия праведник Авел и се завършва с най-новия избраник, винаги едно по 

вяра, но многоразлично, благодарение на многоликото разнообразие във формите на 

живот. 

 

 

Глава III 

За различните ритуали на свещенослужение, омилостивяващи един 

и същия Бог от Авел до Христа 

 

 Авел, бидейки пастир на овци, принесе с вяра Богу от първородните на стадото 

си и от тлъстината им10

 С вяра Ной, след като получи откровение за онова, което още не се виждаше, с 

благоволение направи ковчега, за да спаси своя дом, а като излезе от ковчега, той най-

напред изгради олтар на Бога, и, взимайки от всеки добитък и от всички чисти птици, 

принесе всесъжение върху олтара. Наистина, при Авел не се споменава за олтар, но и 

при двамата се казва само, че са били принесени жертви - тук от чистите птици, а там 

от първородните на стадото, като и в двата случая не е имало установен богослужебен 

ред. 

. Така той стана първият, постъпващ според вярата, без да се 

ползва от някаква специална Божия повеля, нито да е бил поучен от някакъв писан 

закон, а подтикнат само от естествения закон, посочил му как Творецът да бъде 

почитан от творението. Бог погледна благосклонно на него и неговите дарове, макар 

при това да не се казва, че там е бил приложен някакъв богослужебен ритуал, който да 

е бил извършен по такъв или инакъв начин. Много хубаво се казва обаче, че Бог е 

погледнал благосклонно най-напред на него, а после на даровете му, защото няма 

съмнение, че Бог е бил омилостивен не поради даровете, а поради праведността, тоест 

повече от самия него, отколкото от неговите дарове. 

 С вяра Авраам принесе жертва на Господа, без да е учен от никакъв писан закон, 

но поучен в специално божествено видение: така му говори Бог, научавайки го тогава 

на първия богослужебен ред, не писмено, а само повелявайки му с живия си глас. Както 

се вижда, през онези времена това е правено от самия него, а не чрез писмени 

наставления, каквито са били давани по-късно: Вземи ми тригодишна телица, 

тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб. Взе той всички тия, 

                                                        
10 Вж. Бит. 4:2-4. 
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разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И 

налетяха върху труповете грабливи птици; но Авраам ги разпъждаше11

 С вяра Авраам взе решение да жертва единствения си син Исаак на Бога, 

проверяващ и изпитващ го по този начин. Той вярваше в Бога и бе преценен като 

праведен, пръв приемайки като знак на вярата закона за обрязването. 

. 

 С вяра Иаков, бродещ из Харан, след съня, в който вижда Господ да стои на 

стълбата, събуждайки се сутринта постави камъка, на който бе положил главата си, за 

паметен знак, поливайки го отгоре с елей, не подучван от някой закон, а правейки така 

единствено от отдадеността си на вярата. Същият той, умирайки, благослови чрез вяра 

всеки един от синовете на Иосиф. 

 Или не би следвало да се взимат предвид тези и мнозината други, утвърдени в 

свидетелството на вярата, пребивавали в единството на Църквата, които, макар и с една 

вяра, са тачили единия Бог все пак посредством различни начини на живот и с различен 

богослужебен ритуал? Наистина, мнозина са били неспоменатите тук верни от Адам до 

Ной, които са следвали естествения закон и са почитали познатия от тях Бог, Твореца 

на всичко, при което не са правили във вреда на ближните си онова, което не са искали 

да им се случва на тях самите! 

 От Ной до Авр аам могат да бъдат откр ити мнозина вер ни, които, следвайки 

естествения закон, са служили по различни начини не на творението, а на самия Бог; и 

странейки, доколкото им е било възможно, от всеки ущърб у своите ближни, човечно са 

давали на ближните си онова, което са желаели и за себе си. 

 След това, от Авраам до Моисей, се намират не малко, които, следвайки по 

подобен начин естествения закон, но междувременно и приемащи от Господа закона на 

повинуванието, се причисляват към единството на Църквата и са в него. Те дирят не 

телесни наслаждения, а продължаване на рода чрез раждането на синове, дори когато с 

надежда да добият синове са заменяли собствените си съпруги със слугини, от които са 

се ползвали така почтително, както са се отнасяли със съпругите си, а не по-

невъздържано12. Те са вярвали с толкова сигурна вяра, че в тяхното семе, което е 

Христос, са били благословени всички земни племена13

                                                        
11 Бит. 15:9-11. 

. По тези времена е бил 

възвестен и ритуалът на обрязването, който те възприели от повелята на Господа като 

знак за вярата. 

12 Вж. Бит. 16:1-3; 30:1-13. 
13 Вж. Бит. 28:14. 
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 После, от Моисей до Давид, когато обрязването вече било в употреба, народът 

Божи, избран чрез отделяне от общността на чуждородните, воден от Моисей, най-

благочестивия патриарх, се обединява в едната Църква: установява се писаният от 

пръста Божи закон; формира се законът за всесъжението, законът за богослужението, 

законът за жертвоприношението при даването на обет, отличаващо се с голямо 

разнообразие. За тази Църква били писмено предписани нов начин на живот, нови 

повели, нови наставления, и така, чрез разнообразието на писаните закони, народът 

Божи бил отделен от необрязаните и от всички други племена. Той се управлявал и 

ръководил от избрани съдии. 

 Все по това време станал известен и преславният Иов, езичник, считан за 

изключителен в добродетелта на дълготърпението, във висша степен проникнат от 

вярата в бъдещото възкресение, многосилен в издръжливостта срещу пристъпите на 

хулителство дори от страна на собствената си жена, благоразумен пред 

обременителните съвети на приятелите си, мощен във вярата си даже при най-

страшните бедствия. Той е бил оценен като някой, като който няма друг на земята, с 

истинно свидетелство от самия Бог14. Той е същият, който, ставайки заран рано, 

освещавал синовете си и принасял всесъжения по броя на всеки от тях15

 

, не зная по 

какъв свой ритуал, по това време не противен Богу, който тогава или е бил изобретен от 

самия него, или е бил избран тогава като религия на неговото племе за славене на Бога, 

или по-скоро постановен някак от Бога по онова време за този народ, което не ни се 

обяснява със сигурност от Писанието. 

 

Глава IV 

Че за древните отци, макар да не са познавали изцяло някои от 

членовете на вярата, все пак се смята, че са спасени в бъдещата 

вярата 

 

 След това, от Давид до Христа, вече се изгубват патриарсите и в Църквата се 

избират и помазват царе, издигани от книжниците и фарисеите; построен е преславният 

храм, където е положен ковчегът на Завета; появяват се пророците, многоуважавани 

мъже, които изричат и пишат различни пророчества, предвещавайки успешното или 

злополучно бъдеще на народа. Към вече отдавна записаните закони се добавят нови 
                                                        
14 Вж. Иов 1:8. 
15 Вж. Иов 1:5. 
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предания, нови церемонии и привички: псалмопевците прибавят при псалмопението 

към цитрата тимпана, хора, органа и всячески музикални инструменти; в съответствие с 

времената се изявяват назореи; по най-благочестив начин се установяват множество 

достойни неща за украса на дома Божи; и така при древните отци по много начини се е 

служило вярно в едната вяра на единия Бог. Защото всички те са служили в бъдещата 

вяра и са били спасени в бъдещата вяра. И макар повечето от тях да не са имали такова 

познание за вярата, че чрез специални членове на вярата да са познавали изцяло всички 

тайнства на Христа и Църквата и да не са съзерцавали в откровен им лик тайната на 

въплъщението, на рождението, на страстите, на възкресението, на въплъщението, 

въпреки това е напълно достоверно, че положението, че отдалеч са видели всичко това, 

и са приветствали прииждащия Христос16, и – копнеейки по благодатта – са се 

надявали на обещаното, следва от единството на католическата Църква и се отнася към 

светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, 

пременена за своя мъж17. За твърде много от тях важи написаното: Тогава наченаха да 

призовават името на Господа; и: Там призова името Господне; и: Съгради там 

жертвеник на Господа; и: Призова там името на Господа18. Как си мислим, че трябва 

да бъде разбирано това? Дали не, че е призовал името Господне, вярвайки, че името 

Господне е Синът Бо жи, дошъл в плът? Тъкмо това внушава по съответен начин 

пророкът, говорещ за въплъщението на Сина Божи, който е Словото на Отца, което е 

името Господне: Ето, името на Господа иде отдалеч, гневът му гори и пламъкът му е 

силен19

 

. Тъй както онзи, който преди не е познавал някого, сега го разпознава чрез 

името му, така несъмнено Бог Отец става открито известен на света чрез собственото 

си име, чрез единия си Син, чрез своето Слово. 

 

Глава V 

Че са се случили две фамозни религиозни транспозиции, а именно на 

закона и на Евангелието, засвидетелствани чрез земни трусове 

поради величието на тези неща 

 

 Следва да се отбележи, че са се случили две фамозни смени на позицията на 

живота и два фамозни религиозни прехода, които се наричат също така Завети, при 
                                                        
16 Вж. Евр. 11:13; 12:2. 
17 Откр. 21:2. 
18 Бит. 4:26; 13:4; 12:7; 21:33. 
19 Ис. 30:27. 
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което и двата са засвидетелствани със земни трусове поради величието на нещата. При 

прехода от идолите към закона е имало гръмове и светкавици, и гъст облак, и силен 

тръбен глас, и ужасен трепет20. Когато пък ставал преходът от закона към Евангелието, 

тогава земята силно се потресла, слънцето се затъмнило, скалите се разпукали, 

гробовете се открили, разбити били вратите адови21. Освен това е предсказан един 

трети земен трус тогава, когато нещата от този свят, приключили и завършили, се 

преобразуват в такива, които никога повече не ще се движат и не ще се разтърсват22

 

. В 

тези две транспозиции или изменения божествената Премъдрост се ползва от всички 

възможни промени, за да отмени – първо – идолите, допускайки жертвоприношенията; 

второ, прекратявайки жертвоприношенията, да не отхвърли обрязването; после, 

оттегляйки обрязването, да освети кръщението, убеждавайки чрез евангелското 

установление и учение. Така тя произвежда от езичниците иудеите, а после от иудеите 

християните, едно по едно и отменяйки, и измествайки, и разделяйки, педагогично и 

лечително водейки като че ли незабелязано от културата на идолите към закона, а от 

закона, въпреки всичко не довеждащ до съвършенство, до съвършенството на 

Евангелието, и най-накрая, отклонявайки всяко разделение, преподава цялото 

съвършенство на християнския закон. 

 

 

Глава VI 

Че Старият Завет прогласява явно Отца, Сина обаче неясно. 

Новият Завет пък проявява Сина Божи, но първоначално само 

подсказва Божествеността на Светия Дух и постепенно го открива 

в достатъчна степен 

 

 За какво става дума? Старият Завет прогласява открито Бог Отец, Син обаче не 

толкова открито, а неясно. Новият Завет открива Бог Син, но само намеква и подсказва 

Божествеността на Светия Дух. Светият Дух се прогласява след това, откривайки ни 

по-отчетливо проявленията на своята Божественост. Неподобаващо би било да се 

прогласява открито Синът, преди да е осъзната Божествеността на Отца, както и да ни 

се прогласява Божествеността на Светия Дух, преди да е възприета Божествеността на 

                                                        
20 Вж. Изх. 19:16. 
21 Вж. Мат. 27:51-52. 
22 Вж. Мат. 24:7. 
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Сина. Защото дадената по този начин храна би се оказала твърде тежка за 

възприемателната  способност и би претоварила човешките умове, отслабени поради 

жителството на земята и тежко потиснати от греховете. Не става лесно и 

транспозиционирането на онези неща, които са били достопочтено и благоговейно 

почитани дълго време по силата на древни обичаи. Затова евангелското и здравословно 

лекарство се взема постепенно от слабите, примесено от божественото изкуство с по-

леко усвоими неща, както постъпват медиците. 

 Самият Свети Дух обаче е наравно наличен със Сина навсякъде в Евангелието: 

Син се ражда, преди това Светият Дух осенява Девата при зачатието; Син се кръщава, 

Свети Дух съприсъства под формата на гълъб при свидетелстването на Отца; Син бива 

изкушаван, Свети Дух води и завръща; Син върши чудеса, Свети Дух го съпровожда 

във всичко и навлиза във вярващите; Син се възнася на небето, Свети Дух го наследява, 

за да учи и упътва във всяка истина. 

 Така именно вярата в Светата Троица, давана постепенно, в мяра, съобразена със 

силата на вярващите, като че ли придавана на части и нарастваща като цяло, достига 

най-накрай съвършенство. 

 Ето защо във времето от пришествието на Христа до деня на Съда, което  бива 

определяно като шеста възраст, една и същата Църква, вече в присъствието на Сина 

Божи, се обновява, по никакъв начин не оставайки в един и едноформен статус, а при 

откриването на множество и многоформни статуси. Един е обликът на християнската 

религия в първоначалната Църква, когато Иисус, след като се връща от Иордан, и бива 

отведен от Духа в пустинята, и освобождава след изкушенията от изкусителя, 

прекосявайки Иудея и Галилея събира дванадесетте апостоли, които обучава в 

специалното учение на християнската вяра, учейки ги на това да са бедни духом и на 

останалите неща, записани в проповедта на планината и отправени към тях, и, 

подготвяйки ги да устоят в лукавия век, ги наставлява чрез оздравителните и 

многобройни евангелски поучения. 

 Но след страстите, възкресението и възнесението на Христа, и след даването на 

Светия Дух, мнозина, видели знаците и знаменията, сторени от ръката на апостолите, се 

сбират в една общност и става тъй, както пише Лука: Множеството повярвали имаха 

едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им 

беше общо: помежду им нямаше ни един, който да се нуждае. Раздаваше се всекиму 

според нуждата; никой от другите не смееше да се докосне до тях, ала народът ги 
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величаеше23

 Тогава вече започва открито да се изповядва цялостната вяра в Светата Троица, 

когато се откровява свидетелството на Стария и Новия Завет, просветващо преди това 

като иззад облак и на степени. Появяват се нови тайнства, нови ритуали, нови повели, 

нови уредби. Пишат се апостолически и канонични послания. Християнският закон се 

утвърждава чрез учението и писанията; вярата, именувана католическа, се оповестява в 

целия свят. Светата Църква, преминаваща през различни статуси, следващи постепенно 

един след друг чак до ден днешен, се обновява и винаги ще се обновява като млад 

орел

. И сбрана бе новата Църква чрез благодатта на Светия Дух, издигната най-

напред сред иудеите, а сетне и сред езичниците, изоставяйки постепенно ритуала както 

на иудеите, така и на езичниците, съхранявайки обаче някакви различия по естество и 

закон, извлечени и заимствани както от естествения закон, така и от писания закон, 

които, макар и не собствено присъщи на християнската вяра, не й противоречат, но се 

приемат като здравословни от всички, които служат Богу благочестиво и вярно. 

24, винаги съхраняваща основата на вярата в Светата Троица, към която никой не 

може да добави нищо друго25

 

, макар че тъкмо чрез надграждането на различните и 

много структури на разните начини на религиозност тя се въздига в свят храм на 

Господа. 

 

Глава VII 

За седемте печата, обозначаващи седемте статуса на Църквата. И 

че в пър вия ста тус, в ко йто  излиза белият кон, първоначалната 

Църква се изгражда благодарение на новостта на чудесата и 

знаменията 

 

 Наистина, седемте печата, които вижда Иоан, както разказва сам той в своя 

Апокалипсис, са седемте статуса на Църквата, следващи се от пришествието на Христа 

до сегашния, в който всичко ще постигне своя завършек и Бог ще бъде всичко във 

всичко: понеже когато Агнецът сне един от седемте печата, ето бял кон, и на него 

ездач с лък; и даден му бе венец, и той излезе като победител, за да победи26

                                                        
23 Деян. 4:32; 4:34; 5;13. 

. Белият 

кон е първият статус на Църквата, блестящ и красив, благодарение ослепителната 

белота на чудесата, на който всички се удивляват и който всички величаят в неговата 

24 Вж. Псал. 102:5. 
25 Вж. 1 Кор. 3:11. 
26 Откр. 6:1-2. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

15 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

новост. Седящият върху него с лък в ръка е управляващият Църквата Христос, 

смиряващ и надмогващ горделивите с лъка на апостолското учение. И да ден му бе 

венец, защото заминаваше за далечна страна, за да получи за себе си царство и да се 

върне27. Както сам той казва на приближените си: Дерзайте: Аз победих света28. Ето, в 

този първи статус на раждане на Църквата все повече и повече се присъединяват 

вярващи в Господа, мъже и жени29

 

, и Църквата Божия блести от ден на ден по-силно, 

благодарение силата на чудесата и числото на повярвалите. 

 

Глава VIII 

Че във втория статус на Църквата, при излизането на червения кон, 

се разгаря тежко гонение срещу светците 

 

 Когато сне втория печат, излезе друг кон, риж; и на ездача му бе дадено да 

отнеме мира на земята, та човеците едни други да се убиват; и даден му бе голям 

меч30

 След тях мнозина други верни, изпитали подигравки и бичове, а също окови и 

затвор

. Ето го вторият статус на Църквата, ясно откровен на ученика, обичан от Иисус. 

Защото какво друго е излизането на червения кон, ако не кръвта на мъчениците, 

пролята като свидетелство за Христа, когато бива премахнат мирът на земята и се дава 

големият меч на гонението срещу Църквата? Този статус взима начало от гонението 

срещу Стефан, достославния първомъченик, убит с камъни от иудеите. След неговия 

триумф започва такова преследване, че Църквата вече не може да остане само на едно 

място, в Иерусалим, а апостолите, пръснати по цялата земя, проповядват християнската 

вяра и проповядвайки завършват живота си с мъченичество. Така Петър и Павел 

прославят с мъченичеството си Рим, Иаков Иерусалим, Андрей Ахея, Вартоломей 

Индия, Матей Етиопия, и всеки от другите апостоли прославя някоя провинция. 

31

                                                        
27 Вж. Лук. 19:12; Откр. 6:2. 

, претърпели най-жестоките и перфидни видове изтезания, блажено издигат в 

небето почетното име на християнското изповедание, завещавайки ни като благослов 

спомена за себе си. Издават се закони срещу името християнин, та ако се открие някой 

почитател на тази религия да се отвежда на съд и да бъде осъждан без изслушване. Но 

28 Иоан 16:33. 
29 Вж. Деян. 5:14. 
30 Откр. 6:3-4. 
31 Вж. Евр. 11:36. 
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при гоненията Църквата разцъфтява като палма на победата и като ливански кедър32

 Змеят, онази древна змия, която винаги се е опълчвала с жестокост срещу 

Църквата, виждайки, че реката, която е изпуснал из устата си, никак не може да отвлече 

жената, облечена в слънце, и под нозете й - месечината, а на главата й - венец от 

дванадесет звезди, се разлюти против жената и отиде да води война с останалите 

от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Иисуса

 се 

умножава толкова повече, колкото повече покушения претърпява. 

33

 И тъй, официалното гонение се прекратява, издаденият срещу християните закон 

се обявява извън сила, обнародва се друг закон, разпореждащ мира в Църквата, царе се 

забързват да приемат кръщението, началниците на различни провинции приемат вярата 

в Христа, името християнин, преди преследвано, сега вече се почита от целия свят, а 

кръстът Христов, преди скандал и предмет на присмех, сега се издига за чест и 

почитание. Навсякъде се изграждат великолепни храмове, призовават се да се завърнат 

от изгнаничеството си преди прогонените епископи, свещеници, дякони и числящите се 

към другите редове на клириците, навсякъде се привличат учителите на вярата и 

навсякъде се разпростира свещеният ред на епископите и клириците, призвани да 

проповядват по всички земи Евангелието Божие. 

. 

 

 

Глава IX 

Че в четвъртия статус на Църквата, когато излиза черният кон, 

Църквата е в извънмерен смут от големите опасности, идващи от 

страна на еретиците 

 

 А когато сне третия печат, ето вран кон, и върху него ездач с къпони в ръка34

 И тъй, появяват се еретици, носещи впечатан в сърцата си белега на звяра

. 

Това е третият статус на Църквата, в който се появява черният кон. Черният кон е 

мрачното учение на еретиците, които споменатият голям змей изпречил срещу 

Църквата Божия, тъй че онова, което по-преди не е смогнал да погълне, проливайки 

кръвта на мъчениците, да разруши по този начин, чрез извратените догми на еретиците. 
35

                                                        
32 Вж. Псал. 91:13. 

, 

които, като вземат в ръка неточни везни и мерят с тях, си мислят, че съхраняват 

равновесие в дискусиите относно вярата, но непредпазливи поради безразсъдство, те 

33 Откр. 12:1; 12:16-17. 
34 Откр. 6:5. 
35 Вж. Откр. 19:20. 
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грешат при претеглянето на една или няколко думи и въвеждат от своя страна в 

заблуда. 

 Сред тях са Арий, именит свещеник и страховит ересиарх в Църквата Божия, и 

неговите последователи, оспорващи понятието единосъщие и така откъсващи се от 

Църквата, изброявайки и лъжовно утвърждавайки различни субстанции в Троицата, 

като нечестиво им се привиждало различие на субстанциите там, където благочестиво 

се изповядва различие на лицата. 

 Такъв е и Савелий, който макар правилно да вярвал в едната субстанция на 

Троицата, настоявал на необходимостта да се изповядва, че тримата, тоест Отец, и Син, 

и Дух Свети, са едно лице. 

 Такъв е и епископ Несторий, решил, че не би могло да има две природи, без и 

лицата да са две. Затова глуповато проповядвал, че след като правилно се изповядват 

две природи в Христа, правилно би било да се вярва, че две са и лицата: едно Божие и 

едно на Сина човешки. 

 Такъв е и Евтихий, игуменът архимандрит, мислил, че не е възможно да има две 

природи без удвояване на лицата, така че след като не се изповядва наличието на две 

лица в Христа, следвало да се отсъди, че природата е очевидно една. 

 И тъй, Несторий, правилно вярвайки, че природите в Христа са две, божествена 

и човешка, изповядвал със сквернящи уста, че лицата в него са две. Евтихий пък, 

съвършено праведно вярвайки, че лицето в Христа е едно, съвършено погрешно вярвал, 

че природата в него е една. Тези двамата, противостоейки един срещу друг, 

едновременно изпадали и водели в заблуда. 

 Като тях е и епископ Македоний, неблагочестиво обявил, че Светият Дух е 

сътворен и не е Бог. 

 Такъв е и Донат, учил с гордо рвение, че Син е по-малък от Отца, а Свети Дух е 

по-малък от тях двамата. 

 Такъв е и епископ Фотин, безсрамно писал, че Мария е заченала Христа чрез 

полов акт. 

 Такъв е и Мани от Персия, откъдето водят името си манихеите, упорито 

устоявал две начала, отричайки с извратеното си учение вечния нероден Бог. 

 Има и мнозина други еретици, всеки в своето време погрешно тълкувал догмите 

на християнското учение, чрез което тези врагове на човешкия род сеели плевели 

между житото на апостолското учение, каляйки и ръфайки гълъбицата Божия, проста 

във вярата, свята и неопетнена. Против тях са заседавали множество събори, свиквани в 
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съответните места и времена, на които е осъждана еретическата поквара и отстраняван 

квасът на злобата и лукавството, а майката Църква оздравявана с безквасните хлябове 

от чистота и истина36

 Самата православна вяра пък е след така многото трусове толкова повече 

заякчена, и заздравена, и укрепена, така че вече трябва да пребъдва, с Божия помощ, 

завинаги непоклатима, винаги непоколебима, тъй щото да няма нищо повече за 

прибавяне. Затова напълно последователна е въведената от отците забрана, никой 

повече да не дискутира публично по въпросите на вярата, също както и по онова, което 

е вече дефинирано и относно което не бива да има никакви съмнения, понеже е крайно 

безумие посред видимостта на белия ден да се дири някаква изобретена светлина. Този 

именно, който учи на нещо, отиващо оттатък постигнатата истина, се домогва към 

лъжата и самият той напълно заслужено се уплита в нея. 

. И на Никейския събор, и на Антиохийския, и на Ефеския, и на 

Халкедонския, и на Константинополския, и на всички други синодални сборове на 

множество свети отци, обитаващи различни провинции, змийската отрова на еретиците 

е така унищожавана, и обезсилвана, и укротявана, и напълно опразвана, че никога 

повече да не се осмелява да се разпръсква или разтича в който и да е край на 

католическата Църква. 

 Така католическата вяра пуска корен, приемат се различни правила за 

формиране на църковната дисциплина, които, защото са санкционирани от светите 

отци, са удостоени да се наричат канони, от които се узнава какво представляват 

предписанията, запрещенията, длъжностите, строгостта, необходимостта, 

дозволеността, опрощението, боязънта, предупреждението и всичко останало, чрез 

което в този статус Църквата чудодейно нараства по мъдрост в своята опълченост 

срещу еретиците така, както при гоненията в предния статус се усилва благодарение 

победната издръжливост на мъчениците. Но ето, рикаещият лъв не мирясва, не спи, а 

продължава да обикаля и търси кого да глътне37

 

. 

 

Глава Х 

Че в четвъртия статус на Църквата, когато излиза сивият кон, 

Църквата Божия страда под натиска на неистинните братя, като 

в същия статус израстват много и различни форми на религиозен 

живот 

                                                        
36 Вж. 1 Кор. 5:8. 
37 Вж. 1 Петр. 5:8. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

19 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

 

 А когато сне четвъртия печат, и ето сив кон, а върху него ездач, чието име 

беше смърт; и адът следваше подире му38. Този е четвъртият статус на Църквата, в 

който голямото и смъртоносно изпитание идва от страна на неистинните братя. Защото 

както сивият цвят се получава от смесването на бяло и черно, като бялото изобщо не се 

вижда в него, но има и двата цвята по неистинен начин, така именно и неистинните 

християни или неистинните братя, чието множество е вече неизброимо, изповядват 

публично Христос с устата си, но фактически го отричат. Те постоянно изпълват 

църквата, приемат църковните тайнства, оказват необходимото уважение на прелатите, 

преварят се, както изисква Апостолът, в почит един към други39

 Тъкмо обаче от неистинните християни или неистинните братя, натъкмени с 

името и в одеждите на християнството, страда Църквата, тъй щото ездачът на сивия 

кон, чието истинско име е смъртта, неотменна за всеки от смъртните, която прилича и 

на преизподнята, никога не казваща „стига“

, изграждат църкви, а 

заедно с това устройват подобаващо олтари за украса на дома Божи, препоръчват 

колкото се може повече дълги литургични служби и пищни процесии на клира, 

понякога си възлагат пости и ограничения в храненето, дават със собствените си ръце 

милостиня на бедните, видят ли случайно насреща им да идват хора свети и истински 

религиозни, поздравяват ги от все сърце и с отдалеч сведена глава, обикновено ги 

приемат гостолюбиво, отнасят се човечно към тях и молят да ги споменават в 

молитвите си. Те посещават преславния гроб Господен в Иерусалим, ходят по 

пътищата на апостолите, навестяват и други места, обитавани от светци; при всички 

дела, свои или чужди, призовават като свой свидетел Господа; за всичко, което казват 

или вършат, твърдят, че го казват или вършат в името Господне. За да го река накратко: 

благопристойни по одежди, благопристойни по реч, благопристойни по изглед, 

благопристойни по походка, благопристойни в движенията на цялото си тяло, те се 

проявяват като религиозни, достойни и дисциплинирани лица или по-скоро се показват 

като такива. Чрез тях и с тях този статус на Църквата изглежда мирен, защото тя нито 

бива явно нападана от меча на гонителите, нито бива мъчена от лукавата дързост на 

еретиците. 

40

                                                        
38 Откр. 6:7-8. 

. Какво друго идва чрез неистинните 

братя, освен смъртта, умъртвяваща душите, сива от лицемерието и симулацията, след 

която следва преизподнята, зинала всепоглъщащи уста? Тях има предвид Господ под 

39 Вж. Евр. 12:10. 
40 Вж. Притч. 30:16. 
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името книжници и фарисеи, когато казва в Евангелието:  Горко вам, книжници и 

фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото 

нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжиници и 

фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се 

молите; затова ще получите по-дълго осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, 

лицемери, задето давате данък десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили 

най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра. Горко вам, книжници и фарисеи, 

задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и 

неправда. Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат 

чисти и отвън. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на 

варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки 

кости и с всякаква нечистота; тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а 

извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, 

лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците за 

праведните и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни 

съучастници в проливане кръвта на пророците; с това сами против себе си 

свидетелствате, че сте синове на ония, които са избили пророците; допълнете, 

прочее, и вие мярата на бащите си! Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете 

осъждането за в геената?41

 Ето, обични братя, страшните заплахи, които чуваме, че очакват лицемерите. 

Боим ли се от сивата смърт на душите, от следващия я ад и поглъщането, следва да 

избягваме гнусното лицемерие. Трябва да се очистваме и пречистваме вътрешно чрез 

откровена изповед и да се покайваме чрез изобилно проливане на сълзи. Преди всичко 

обаче в никакъв случай не бива да влизаме в противоречие с нормата на църковната 

дисциплина, всеки в реда, в който е призван, ако не желаем да предизвикваме или да 

претърпяваме скандал. 

 

 

Инвектива срещу лицемера 

 

 Горко ти, жалки лицемерино, най-жалък сред жалките, симулатор на благото, 

любител на злото , неприятел на Бо га. Гор ко  ти тебе, вр аже, гор ко ти, р азвр атнико, 

го р ко ти, измамнико , гор ко ти, мо шенико, гор ко ти, лъстивецо, гор ко ти, 

присмехулнико, горко ти, подигравачо, горко ти, клеветнико, горко ти, проклетнико, 

                                                        
41 Мат. 23:13-14; 23:23; 23:25-33. 
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горко ти, предателю, съднико на самия себе си, самоубиецо, сплетнико срещу истината, 

създателю на лъжи, грабителю на собственото си съкровище, гонителю на собствената 

си съвест, лисицо коварна, змийо нагъната, живеницо измамна, стено варосана, най-

глупав сред глупците, мъченико дяволов, скитащ се нежив сред живите, вече мъртъв и 

погребан, най-загубен сред човеците, рабе лукави, вътрешно привързан, вътрешно 

окован, вътрешно прободен, вътрешно карциран, вътрешно загробен, вътрешно изгнил, 

вътрешно смърдящ, най-гнусен, най-нещастен, най-нечестив, най-негоден, проклет, 

коварен, надменен, празен, надут, блудкав, заслепен, помрачен, страхлив, мнителен, 

високомерен, пълен с бесове, отвън и отвътре обхванат от магическите изкуства, 

отчаян, наведена стена, рухнала ограда, нямащ основи, почти руина, омърсен, окалян, 

нечист, най-долен от всички, непорядъчен, противен, коварен, продавач на светото 

миро, лампа угаснала, архилъжец, изключен и отчужден от всичко благо, вече смъкнат 

в ада, във висша степен неискрен, и непричастен към никоя истина, и с всичкото си 

отвратителен за Бога, ангелите и човеците. 

 Горко ти, жалки лицемерино! Възседнал сивия кон, името ти е смърт, адът 

следва подире ти, поглъщането ти е сигурно. Горко ти, жалки лицемерино! Дано 

преобразиш сърцето си, дано станеш противник на лъжата и заобичаш истината, тъй че 

онова, което досега си правил преструвайки се, сега вече да го правиш истинно, и да не 

бъркаш качеството на добрите дела с неправедните намерения на извратеното 

подражание, та по този начин да имаш куража да очакваш или да се надяваш на отплата 

за вече добрите си дела, докато като подражател заслужено трябва да очакваш 

наказание! Защото доброто или злото намерение определя как ще се именува деянието 

и заслужава отплата или наказание от справедливото възмездие. 

 

 В този статус на Църквата се появяват религиозни мъже, обичащи истината, 

възобновители на религиозния живот. Такъв е Августин, епископ на Ипонската църква, 

легат за Африка в провинция Нумидия, който избира да живее апостолски живот, 

сбирайки около себе си ненеистинни братя, на които съставя и устав за живеенето в 

общност. Тези правила са след това разпространени и одобрени от целия кръг на 

католическата църква, привличайки и събирайки, тогава както и сега, мнозина за 

общностен живот в свята заедност за подражание на апостолите и по примера на този 

велик мъж. 

 Следвайки неговите стъпки, по времето на папа Урбан се изявява 

високорелигиозният N. от Свети Руф в Бургундия, който просветлява братята от 
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същото това канонично съсловие най-напред в цялата тази провинция, а постепенно 

разпространява този религиозен ред в разни други региони. 

 По времето на папа Геласий в същото съсловие и подражавайки на апостолския 

начин на живот се изявява и високо религиозният свещеник на име Норберт, който 

поради своята религиозност и с оглед на множеството опущения и схизми в 

тогавашната Западна църква получава от тогавашния римски понтифекс Геласий 

грамоти и бива упълномощен да излезе на проповед. Той, по негово време във висша 

степен знаменит и прочут със своята религиозност, пропътува като проповедник 

различни провинции, обедини немалко групи религиозни хора, основа множество 

конгрегации и ги поведе със слово и пример към съвършенството на апостолския 

живот. Благодатта му, получена от страна на Бога и хората, бе толкова голяма, че 

мнозина наричаха себе си блажени, само ако смогнеха да се докоснат до него. След 

това поставен за архиепископ на Магдебургската църква, неговото свято и 

достопочтено тяло почива в църквата Блажена Мария в неговата метрополия, където 

братята се ръководят по завещаните от него правила за религиозен живот. 

 Обновената от него религия получава бурен растеж и се разпространява по 

всички земи така, че почти няма провинция в западните земи, където да не се намират 

конгрегации, ръководещи се по този ред на религиозен живот: Франция, Германия, 

Бургундия, Аквитания, отсамна Испания, малка Британия, Англия, Дания, Саксония, 

Лютиция, Полша, Моравия, Бавария, Свебия, Панония, което е Унгария, Ломбардия, 

Лигурия, Етрурия, което е Тусция. Всички, казвам, тези провинции имат конгрегации, 

ръководещи се по споменатия религиозен порядък, неотклонно осланяйки се с доверие 

на неговите примери и слова. Тази свята общност разгръща свои клонове и в източните 

земи: във Витлеем има една конгрегация, а в мястото, наречено Св. Хабакук, друга. 

 В монашеския чин пък се проявява блаженият Бенедикт, следвайки многото 

монашески отци, обитаващи Египет, мъж, достоен пред Бога, изпълнен със Светия Дух: 

откъсвайки се от еремитството си в Нурсия, където се подвизава, той става игумен на 

монасите от Монте Касино в Кампания. Този мъж, пламтящ от религиозна жар, написва 

своя устав, диктуван от Светия Дух, с което обновява и укрепва вече така разколебания 

ред на монашеския живот. След това, къде лично, къде посредством своя устав, той 

основава много монашески манастири в различни региони. 

 Вече в сегашните времена, в Тусция, на мястото наречено Гамалдул, се прояви 

религиозният мъж, именуван Иоан, който, живеещ под титула на монашеското 
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призвание, понесе заедно със своите братя монаси нова пламенност и ново расо, като 

придоби множество ученици, следващи неговата форма на подвижничество. 

 Не са минали много дни, откакто в мястото, наречено Валомброза, близо до 

планината Перуза, се появи нова, твърде религиозна конгрегация от монаси, 

включваща мнозина последователи и различаваща се от останалите, които наричат себе 

си монаси, по порядък и одеяние. 

 Също така в Бургундия, в мястото наречено Цистерциум, почти в наше време се 

появи друга, нова монашеска конгрегация, различаваща се по порядък и облик от 

всички, които се наричат и са монаси. Тъй като са видимо по-превъзходни и 

надвишават всички по религиозен плам, както и в добродетелта на дълготърпението, и 

в пренебрежението към личната собственост, и в строгото съблюдаване на правилата, и 

в любовта към святата бедност, те имат безчислено множество последователи на своята 

религиозност и своята форма на живот. Между тях в наше време особено се прояви 

един игумен на светото място, наречено Клерво, на име Бернар, мъж в най-висша 

степен религиозен, белязан със силата да прави чудеса, прочут от Запада чак до Изтока 

със своята святост, на когото достопочтеният папа Евгений, сам някога монах в неговия 

манастир, засвидетелства високо почитание пред съборите на много епископи. 

 Малко преди тези времена се сложи началото и на една нова религиозна 

институция в Иерусалим, града Божи. В нея са обединени миряни, религиозни мъже, 

наричащи себе си войни на Храма, тамплиери, които, доброволно лишили се от 

собственост и живеещи общ живот, са готови да защитават преславния гроб Господен 

срещу напора на сарацините. Те воюват, подчинявайки се на един магистър, отрекли се 

от всяко излишество и скъпоструващи одежди. Вътрешно миротворци, навън 

безмилостни войни; вътрешно повинуващи се на монашеската дисциплина, навън 

подчиняващи се на военната дисциплина; вътрешно отдадени на свято мълчание, навън 

посветени на шума и устрема на военните битки; и, за да го кажа накратко, и вътрешно, 

и навън съвършени в простото послушание спрямо всичко, предписвано да се върши. 

Техният начин на живот и намеренията им бяха утвърдени най-напред от папа Урбан 

пр ед събор  на мно жество епископи, ко ито то й свика на събор а, за да постанови, че 

онези, които се причисляват към тази общност с надежда за вечен живот и устояват 

вярно в нея, получават опрощение на всичките си грехове, и да потвърди, че техните 

заслуги не са по-малки от тези на монасите или на канониците, посветили се на 

общностен живот. 
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 В Източната църква, при гърците, арменците и сирийците, също има различни 

видове религиозност, които се съгласуват в едната католическа вяра и все пак твърде се 

различават помежду си по нрави, по порядък, по одеяние, по начин на хранене, по 

псалмопението по време на служба. 

 Аз, когато бях в импер ския гр ад Константинопол като апокрисарий на Лотар 

Велики, христоотдадения римски император, при Калоян < Иоан II Комнин >, 

император на същия този град, и бидейки ненаситен наблюдател и грижлив изследвач 

на различните начини на религиозен живот, видях там множество видове уредба на 

християнската религия. В манастира, който се нарича Пантократор, тоест Вседържител, 

видях почти седемстотин монаси, служещи по устава на блажения Антоний. В 

манастира, наречен Филантропу, Човеколюбецу, видях не по-малко от петстотин 

монаси, служещи по устава на блажения Пахомий. Видях и множество конгрегации, 

устроени по устава на блажения Василий Велики, както и многоучени мъже, предано 

служещи по него. Всичките тези неща, така божествени, така свети, така благи ги 

произвежда в различни времена и на различни места един и същият Дух, като 

разпределя всекиму поотделно, както си иска42

 И ето, по силата на чудодейното божествено домостроителство става така, че 

прораствайки от поколение на поколение чрез винаги нова религиозност, младостта на 

Църквата се подновява като на орел

. Защото Светият Дух, който управлява 

цялото тяло на Църквата от началото, сега и винаги, познава склонните към вцепенение 

човешки души и знае да обновява верните, преситени от дълго ползваната 

религиозност, полагайки начало на някаква нова религиозност, така че, когато виждат 

другите да се изкачват все повече и повече по по-високата дъга на религиозността, те 

намират по-силна опора в новите примери, а имайки пред очи оставащото извън тях 

лентяйство и любовта към този век, които биха ги дърпали назад, те бодро и без страх 

възприемат онова, което е съвършено, и му подражават. Защото непривичното и 

неползваното следва да удивляват всички повече, отколкото привичното и ползваното. 

43

 Мислите ли прочее, че при такова струпване на добродетелни люде наистина 

няма да се стигне до скандал от страна на неистинните братя? Дано е така, дано 

наистина е така! Аз обаче се боя, че никак не съм сигурен в това. Когато чувам Господ 

, за да бъде в състояние и да лети по-високо в 

съзерцанието, и да може с неотклоним поглед по-субтилно да се взира в лъчите на 

истинното слънце. 

                                                        
42 1 Кор. 12:11. 
43 Вж. Псал. 102:5. 
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да говори в Евангелието: Не аз ли избрах вас дванайсетте? Но един от вас е дявол44. 

Когато, казвам, чувам това, плаша се твърде много. Като се види, че и от кръга на 

апостолите, които са били малцина и са били избирани от самия Господ, не е отсъствал 

дяволът, как може да се мисли че сред такова множество добродетелни ще липсват 

неистинни братя, които несъмнено са членове на дявола? Нали е имало и лъжепророци, 

и лъжеапостоли? Да не се чудим следователно, ако с нас и сред нас има неистинни 

братя, а да ги търпим с любов и да се надяваме молейки се те да изоставят 

симулирането и да станат истинни. В една и съща мрежа сме, но бъдем ли извадени на 

брега не ще се намерим заедно в кошовете на светците. В една нива растем, но във 

времето на жътвата не ще бъдем сбрани в една житница. Те с нас и ние с тях, макар по 

различни пътища и с различни намерения, ще тичаме заедно, докато не завърши този 

четвърти статус на Църквата, когато светците ще последват Агнеца, където и да 

отиде45

 

, а онези, които носят името на сивотата и смъртта, ще бъдат погребани в ада. 

 

Глава XI 

Че в петия статус на Църквата душите на светците ще викат под 

жертвеника Божи: докога, Владико Светий и Истинний, не ще 

съдиш и не ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят 

на земята“ и т.н. 

 

 А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите за 

словото Божие и за свидетелството, що имаха; и викаха с висок глас, думайки: 

докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш и не ще отмъстяваш за нашата 

кръв на ония, които живеят на земята? И всекиму от тях се дадоха бели дрехи, и им 

се каза да починат още малко време, докле се допълни броят на съслужителите и 

братята им, които ще бъдат убити, както и те46

                                                        
44 Иоан 6:70. 

. Този е петият статус на Църквата. 

Църквата понесе страдание от гоненията и се усили нейната издръжливост, понесе 

страдание от перфидната измамност на еретиците и нарасна нейната мъдрост, понесе 

страдание от неистинните братя и лицемерите и се разрасна нейната търпимост. Сега 

обаче душите на светците, лежащи под жертвеника, който е Христос, заслужаващи да 

намерят покой за пролятата си кръв, виждайки тъй безкрайните бедствия на страдащата 

45 Вж. Откр. 14:4. 
46 Откр. 6:9-11. 
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Църква, съчувствайки призовават с глас голям: докога, Владико, не ще отмъстяваш за 

нашата кръв, и другото, следващо там, което се отнася за петия статус на Църквата. 

 

 

Глава XII 

Че в шестия статус на Църквата, започващ с голям земен трус, 

предстои най-страшното гонение, падащо се във времето на 

Антихриста 

 

 И когато сне шестия печат, и ето, стана голям трус47. Това е шестият статус 

на Църквата, в който става голям земен трус, който именно е най-страшното гонение, 

което престои във времената на Антихриста. И то ще е наистина голямо, защото, както 

казва Господ: През ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от 

появата на човешкия род48. Защото в другите времена на гонения, макар срещу 

християнското име да се прилагат различни видове мъчения, все пак вярата се запазва 

правилна и несъмнена; сега пък и ще се прилагат мъчения, и ще се насажда неистинна 

вяра под името на Христа. Казано е: Ето тук е Христос, или там е. И ще бъде голяма 

скръб, каквато не е била49, не само поради величината на гоненията, но и поради 

рушенето на вярата, така че хората вече не ще знаят какво трябва да вярват и на какво 

трябва да държат. И слънцето ще стане черно като торба от киликийска тъкан50, защото 

тогава слънцето на справедливостта, Христос, и името християнин ще бъдат презирани 

и ще тънат в отвратителна и глуха чернота, при което както самият Христос така и 

християните ще бъдат нищожни и презрени в очите на Антихриста и следовниците му, 

каквато е и киликийската тъкан, която е най-презираният от всички платове. И 

месечината стана цяла като кръв51, защото във всички части на света ще тръгне кърваво 

гонение срещу Църквата, чийто символ е луната, понякога нарастваща, а понякога 

намаляваща. Звездите пък небесни паднаха на земята52

                                                        
47 Откр. 6:12. 

. Звезди небесни, тоест светци, 

виждани да блестят на църковния свод като учители, ще падат на земята, отстъпвайки 

от вяр ата под влияние на жестокото гонение, защото ще се привържат към земни 

наслади и поради тази любов към земното ще се сринат в неправедност. Затова се 

48 Вж. Марк. 13:19. 
49 Вж. Мат. 24:23; 24:21. 
50 Вж. Откр. 6:12. 
51 Вж. Откр. 6:12. 
52 Откр. 6:13. 
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добавя: Както смоковница, разлюляна от силен вятър, хвърля незрелите си смокини53. 

Защото в Евангелието смокинята символизира Синагогата и в частност всяка църква, от 

която отпадат онези, които са били безплодни и празни откъм добри дела. Защото както 

незрели смокини се наричат ранните плодове, които, разтърсени от вятъра, падат на 

земята преди да достигнат зрелост, така и още недостигналите зрелостта на добрите 

дела и останали празни откъм тях биват разтърсвани от вятъра, тоест от извънредно 

жестокото гонение, и пропадат в земята, тоест в земните наслади. Вятърът пък се 

нарича силен, защото, както се каза по-горе, гонението ще засегне даже избраните. И 

небето се дръпна и се нави като свитък54. Небето, тоест Църквата, в която църковните 

тайнства се пазят скрити и недостъпни за външните, ще се отклони от християнския 

обичай и ще се откаже от публичната и тържествена обредност. Тогава човеците ще 

примират от страх от Антихриста и от очакване на онова, което има да връхлети 

върху вселената55. И кой може устоя?56

 

 И останалите неща, казани там, ще се проявят 

през този шести статус на Църквата. 

 

Глава XIII 

Че в седмия статус на Църквата след многото бедствия предстои 

велика тишина и ще се установи осмият ден на безкрайното 

блаженство; така в Църквата Божия, която е една по вяра, една по 

надежда и една по любов, съществува многоформното разнообразие 

на различните статуси 

 

 Когато сне седмия печат, настана тишина на небето, около половин час57. 

Седмият печат е седмият статус на Църквата, в който ще настане тишина, защото след 

бедствията, стоварили се над Църквата, раждала в големи скърби синовете Божии, след 

съда, който ще бъде при пришествието на Сина Божи, в един момент, в един миг, 

когато всичко ще е съвършено, ще настане тишината на божественото съзерцание, ще 

се установи юбилейната година58, ще се празнува осмият ден59

                                                        
53 Откр. 6:13. 

 на безкрайното 

блаженство; Светая светих ще се открие пряко на верните, тъй като ще се отмахне 

54 Откр. 6:14. 
55 Лук. 21:26. 
56 Откр. 6:17. 
57 Откр. 8:1. 
58 Вж. Лев. 25:1-16. 
59 Вж. Числ. 29:35сл. 
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завесата на закона; Песни на песните ще се пеят пред престола на Бога и Агнеца с 

безкрайно веселие; ще се установи денят на ликуването чак до роговете на 

жертвеника60, тоест до най-висшите висини на съзерцанието, който ще бъде плътен, 

тоест многолюден; ще се открие истината на всички символи и тайнства, съществували 

от началото на света в различните времена, и чрез това и с това всичко ще постигне 

съвършенство. А с това, дето се казва, че ще настане тишина около половин час, струва 

ми се ясно се посочва, че всички избраници ще съзерцават Бога в неговата слава и все 

пак не се допуска да се мисли, че на която и да е твар ще бъде позволено да 

умопостигне чрез някакво знание или да познае в съзерцание пълната божествена 

субстанция, както тя е сама по себе си.  Защото Бо г е умонепостижим и живее в 

светлина, непристъпна за всяко създание61

 И тъй, нека никой не се чуди и нека не вини Църквата Божия, че се променя 

посредством различните закони и обичаи преди закона, под закона и под благодатта, 

идващи от неизменния Бог, защото е трябвало съобразно напредването на времената да 

нарастват знаците на духовните благодатни дарове, които все повече и повече да 

разкриват самата истина, така че заедно със спасителното действие при прехода от 

време във време да нараства и познанието на истината. Затова най-напред се придават 

благите дарове на благодатта, после по-благите, а накрая най-благите. Тази 

променливост се причинява не от някаква променливост на неизменния Бога, който е 

все Същият и годините му няма да се свършат

, било то  човек или ангел. Пр авилно  се 

говори следователно за половин, а не за цял час, защото макар там да се достига едно 

достатъчно блаженство, все пак на никого не ще се позволи достъп до цялостно 

познание за самия Бог, чрез което да се умопостигне неизмерната Божественост. 

62

 Църквата на избраните е несъмнено една, подчинена на единия Бог. Тя е една по 

вяра, чрез която тя вярно вярва онова, което следва да се вярва както за миналите, така 

и за бъдещите неща; една е по надежда, чрез която дълготърпеливо се надява на 

нещата, на които верните следва да се надяват; една е по любов, чрез която обича Бог, а 

в Бога и ближните, и която благодарение на Бога обхваща даже неприятелите. 

, а поради менящата се слабост на 

човешкия род и времевото прехождане от поколение в поколение. 

 И тъй, славата на царската дъщеря, която е Църквата, е украсена вътрешно от 

вярата и свидетелството на чистата съвест, но съществува във виещото се многообразие 

                                                        
60 Вж. Псал. 117:27. 
61 Вж. 1 Тим. 6:16. 
62 Вж. Псал. 101:28. 
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на златотъканото везмо63 от различните начини на религиозен живот и различните 

действия, така че божиите колесници са безброй - хилядите хиляди на изпълнените с 

радостта64

 След всичко казано вече никой вярващ не бива да вижда някакъв скандал в това, 

че Църквата, която е винаги една и съща по вяра, не е винаги една и съща по форма на 

живот. 

. 

 Достатъчно е прочее вече изреченото в отговор на онези, които сплетничат 

относно различията в светата Църква. Ако и да са гледали със зло око, но са в 

състояние да приемат благочестивите отговори на въпросите си, надявам се, никакъв 

скандал не ще може да ги подведе така, че или да говорят презрително за някой от 

видовете религиозност, или пък да се виждат длъжни да се оттеглят от някоя 

религиозна общност, стига сами да не го желаят и Бог, който притегля всички към себе 

си, да не е пожелал да ги дари с това.  

                                                        
63 Вж. Псал. 44:14-15. 
64 Вж. Псал. 67:18. 
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Започва въведението към втора книга 
която се нарича ᾈντικείμενον, тоест книга на противостоенията 

 

 Мисля, че с предходните страници отговорих в достатъчна степен на онези, 

които обвинително отхвърляха множеството различия, множеството форми на 

религиозност, многото промени, многото новости, многото ликове на призваност в 

светата Църква. Както виждам обаче, макар казаното от мен изглежда им е било 

достатъчно, което става ясно оттам, че вече не ме тормозят по този въпрос, все пак те се 

прехвърлят към други проблеми и продължават да ме безпокоят. Но понеже преди го 

правеха очевидно без ревност към благото, а сега са вече променени към по-добро и си 

личи, че питат благочестиво и със смирен дух, затова ще им отговоря с толкова по-

голямо удоволствие онова, което ще ми бъде дадено свише, колкото по-смирени се 

оказват те при своите питания. Защото Бог, който се противи на горделиви, а на 

смирени дава благодат65

 Как стоят обаче нещата, питат те, с онези в Църквата, които видимо влизат в 

противоречие относно вярата в Светата Троица и сакраменталния ритуал, както са в 

несъгласие гърците с латиняните? Нали при съхраняване единството на вярата и при 

единен сакраментален ритуал, дори да биха се различавали във всичко останало, това 

би могло да бъде търпяно и скандалността или опасността би била видимо по-малка. 

Тъй като обаче те изглежда са в несъгласие относно вярата, без която е невъзможно да 

сме угодни Богу, и не се съгласяват да прилагат един сакраментален ритуал, 

необходимо е да ни отговориш, какво трябва да мислим за тях и как да се държим ние. 

, иска да бъдем смирени, така че при питането и отговарянето 

да не се противи срещу нас като срещу горделивите, а да ни даде като на истинно 

смирените благодат и да ни дари разбиране. Те казват, че съм бил отговорил в 

достатъчна степен на поставения въпрос, и казват още, че съм смогнал лесно да го 

направя, а те самите лесно да схванат и да се съгласят с казаното след толкова много 

аргументи и авторитетни свидетелства, а именно, че нищо не пречи в едната вяра да 

има различни обичаи, при което постоянно неизменни остават ритуалът на църковните 

тайнства и общо установеният църковен ред, които не би си позволил да променя от 

себе си никой, чийто ум не е обхванат изцяло от лудост. 

 Наистина, признаваме, че сме твърде скандализирани, когато чуваме, че гърците, 

мъже във висша степен мъдри, вещи във всяко знание относно Писанията, твърдят, че 

не бива нито да се вярва, нито да се казва, че Светият Дух изхожда от Сина, както 
                                                        
65 1 Петр. 5:5. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

31 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

изхожда и от Отца. Ако е така, това действително е сериозен повод за тежък скандал. В 

същото време в каталога на светците се намират толкова хиляди имена на гърци, чиито 

тела, независимо дали са погребани в мир в Христа или са принесени в жертва заради 

Христа като са обагрили дрехите си в кръвта на Агнеца, заслужават вечен венец и в 

чиято чест и за чиято почит са създадени или издигнати не малко храмове, и на които 

годишно се честват именни празници във всички църкви с пълна богослужебна 

тържественост. 

 При това мнозина са в светата Римска църква понтифиците от гръцка народност, 

заемали катедрата на блажения Петър, първия между апостолите, които след Петър са 

управлявали добре Църквата, ладията Петрова, направлявайки я чрез права вяра и 

водейки я с благомъдро учение, които  пр авилно биват включвани в числото на 

светците. Самата света Римска църква, майка на всички църкви, е приела от Господа 

привилегията да е специално основана върху здрав камък така, че да не може да бъде 

съборена от никакъв вихър на еретическата поквара. Удивително е как в числото на 

светците се включват гърци, а сред тях се намират и такива, които са били избирани за 

римски понтифекси, ако са се заблуждавали във вярата в Светата Троица дотам, че да 

изповядват и да вярват, че Светият Дух изхожда само от Отца и по никакъв начин не 

изхожда от Сина. Или може би някой ще се осмели да каже, че нищо не им пречи на 

християнската вяра и на вярването в спасението, ако някой го казва било тъй, било инак 

или изобщо не го вяр ва, като че ли о нзи член на вяр ата, чр ез който се изповядва, че 

Светият Дух изхожда или не изхожда от Сина не е необходим за никого от 

християните. Или пък би ли могло, питат, да е ставало така, че някой, грък по 

народност, бидейки римски понтифекс, да вярва като гърците, че Светият Дух не 

изхожда от Сина, а да проповядва в Римската църква, че същият този Свети Дух 

изхожда от Сина? Защото вярването на едно, а проповядването на друго трябва да се 

определи като безбожно. Ако обаче са проповядвали, каквото са вярвали, как Римската 

църква ги е изслушвала спокойно, след като нито тогава, нито днес е признавала 

учението, че Светият дух изхожда само от Отца и не от Сина? 

 Братята постоянно издигат в разговор такива и подобни на тях въпроси като 

понякога неявно, а понякога право в очите ме предизвикват, искам ли да премълча, така 

щото вече се виждам принуден да отговарям, склонен най-накрай от дръзновението и 

честотата на техните молби, така че под силата на техния устрем се налага да 

пристъпвам със собствените си нозе там, където преди, при изучаването на 

божествените Писания, бях свикнал да преминавам просто мислено. Макар да не се 
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виждам достатъчно подготвен, за да изчерпя темата по един толкова сериозен въпрос, 

все пак не смятам да я оставя изобщо незасегната и да не отговоря нищо на питащите. 

За да не накърня любовта на братята, които бих могъл да зарадвам със словото си, 

предпочитам да кажа нещо, макар и не добре, така че да се налага по-сетне да бъде 

коригирано, отколкото да отблъсна с мълчание любовта на онези, на които ми е дълг да 

отговарям. Да направя това обаче най-много ме подтикна повелята на господина наш и 

блажен папа Евгений. Както нямам никакво право да  отхвърля справедливите и 

благочестиви молби на братята, така и даже още по-малко се осмелявам да не се 

подчиня на така височайшите разпоредби. 

 Наистина, добре е за постигане на яснота по този въпрос да събера ведно 

диспута, който проведох с Никита, архиепископ на Никомидия, и да го подредя като 

диалог, понеже така за читателя ще се открие по-очевидно какво мисли и гъркът, и 

латинянинът за изхождението на Светия Дух. Защото споменатият архиепископ, 

бидейки велик сред изповядващите онзи тип религиозност, и във висша степен 

многоумен, и изключително вещ в познаването на гръцките писания, и съвършено 

владеещ красноречието, и високо изкусен в задаването и отговарянето на въпроси, не 

премълча в диспута или разговора нищо от онова, което видимо би могло да допринесе 

за утвърждаването на неговия възглед или за оборването на нашия. Той бе по онова 

време водещ сред дванадесетте отбрани учители, най-превъзходни в учението по 

гръцки маниер, и бе избран за провеждането на нашия диспут от всички тях, за да се 

изправи срещу мен. 
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Книга втора 

За изхождението на Светия Дух. Дали изхожда само от Отца, както е според 

гърците, или едновременно от Отца и от Сина, както е според латиняните. 

 

 

Глава първа 

Как в града Константинопол се осъществи диалогът за 

изхождението на Светия Дух между Анселм, епископ на Хавелберг, и 

Никита, архиепископ на Никомидия, и за начина на превеждане 

между беседващите. 

 

 И тъй, след като вече бях в имперския град и получих множество различни 

въпроси от страна на гърците, а също така поставих такива на тях, понрави се на 

благочестивия император Калоян < Иоан II Комнин > и на патриарха на града N. < Лъв 

Стипиот >, мъж високорелигиозен, да се проведе публично обсъждане и бе определен 

ден, за да прозвучи в присъствието на всички онова, което се е казвало от едната и от 

другата страна. Така на десетия ден, ако си спомням добре, от месец април се сбраха 

множество мъдреци в квартала, наричан Пизански, близо до църквата „Света Ирина“, 

именувана на латински „Свети Мир.” Поставени бяха, както е обичайно там, 

силенциарии, посочени бяха арбитри, заеха място нотари, които вярно да съхранят и да 

потвърдят писмено всичко, изказано и от двете страни, замлъкна голямото множество, 

скупчило се, жадно да чуе казваното. Присъстваха не малко латиняни, между които и 

трима мъдри мъже, владееещи и двата езика и във висша степен вещи в писанията: 

именуваният Джакобо, по народност венецианец; именуваният Бургундио, по 

народност пизанец; именуваният Моисей, по народност италиец от град Бергамо. Този 

последният бе избран измежду всички, за да бъде надежден преводач и на двамата 

опоненти. 

 Когато най-сетне всичко бе вкарано в ред, столовете бяха поставени един срещу 

друг, въдворена бе тишина и всички бяха вече жадни и нетърпеливи да слушат дебата, 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Почитаеми отци, не съм дошъл за 

раздор, защото нали така казва Апостолът: Не за раздор и завист66

                                                        
66 Рим. 13:13. 

; и също: Ако някой 
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иска да се припира, ние нямаме такъв обичай67

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Радва ни това, което казваш, 

радва ни и твоята смиреност, защото истината се открива по-бързо в събеседването и 

смирения разговор, отколкото когато горделиво се хвърляме едни срещу други, 

настървени за победа.“ 

, но дойдох за изследване и познаване на 

вярата - както на вашата, така и на моята, и най-вече затова, че туй ви носи радост.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Не бива да забравяме писаното в 

Евангелието, как Иисус се приближил до двамата ученици, отиващи от Иерусалим към 

селото Емаус и разговарящи за него, и седнал на трапезата с тях, а те го познали по 

преломяването на хляба68

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Струва ми се, че това, което 

изричаме, трябва да се препредава от избрания преводач дума по дума, защото така ще 

можем да се разбираме по-добре, а и за самия него ще е по-лесно да го прави.” 

. Така и ние, пожелаем ли да седнем заедно на трапезата и да 

разговаряме заедно за истината без предразсъдъци, ще бъдем приближени от самата 

истина и ще я разпознаем по разчупването на хляба, тоест чрез божественото Писание. 

И тъй, нека заедно се изкачваме по пътя на любовта, не препирайки се над 

умозаключения, а съвместно дирейки истината в смирено изследване.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Аз нямам навика да говор я по  този 

начин, а освен това нямам доверие в такъв превод, защото може да се уловя за някоя 

дума, ако бъде преведена различно, а не ни подобава да се препираме за думи. 

Истинното излиза наяве при онзи превод, който извежда и изказва в смислена реч 

пълния и концентриран смисъл, съдържащ се в думите на всекиго от двамата. При този 

начин на изговаряне или превеждане ще бъдем не пазители на думи, а изследвачи на 

съдържателните смисли.” 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Да бъде както рече, защото ме 

радва и това, че така ти се нрави.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Искам предварително да заявя още 

нещо, защото се подготвяме да обсъждаме труден въпрос, а аз съм призован пред това 

събрание ненадейно. През вчерашния и онзидешния ден не съм имал възможност да 

премисля нищо от нещата, които ще обсъждаме. Затова почтително се обръщам с молба 

към всички заседаващи и присъстващи, ако, както става понякога при такива 

обстоятелства, случайно ми се изплъзне някоя дума, която оскърбява слуха на някого 

от вас, да не крясвате веднага гневно срещу мен, а да имате волята спокойно да ме 
                                                        
67 1Кор. 11:16. 
68 Вж. Лук. 24: 13-14; 29-34. 
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поправите със слова, както подобава на вашето благородство, помнейки, че съм 

чужденец сред вас. Това е и причината преди малко да се притесня от вашия начин на 

превеждане дума по дума и да се въздържа от ползването му при нашия разговор. 

Защото не сме се събрали да спорим за думи, а да издирваме истината на 

съдържателните смисли.” 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Добре го рече! И аз искам 

същото.” Всички казаха: „Добре е, почтено е, така да бъде, да бъде.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Ние, следвайки светото и апостолско 

учение, вярваме и учим, че Отец, Син и Дух Свети са един Бог по субстанция, троичен 

чрез Лицата. Вярваме също, че Отец е нероден, Син е роден от Отца, Духът Свети е от 

двамата, тоест от Отца и Сина, изхождащ. Така вярваме и учим.” 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Изреченото от теб е католично и 

изисква съгласие; но това, дето каза, че Светият Дух изхожда от Сина като от Отца, 

нито го приемаме, нито се съгласяваме с него, най-напред поради това, че то не се 

изказва или задава от никое разумно основание, от никое авторитетно твърдение изсред 

каноничните Писания и от никой общ събор.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Защото посочи три неща - разума, 

авторитета на каноничните Писания и общите събори, и тъй като спомена на първо 

място разумните основания, искам най-напред да знам, по силата на какво разумно 

основание се въздържаш да вярваш и казваш, че Светият Дух изхожда от Сина както от 

Отца.” 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Във всяка философия и най-вече 

в цялата теология се постулира, а и най-мъдрите от гърците винаги са избягвали да 

говорят за πολυαρχίαν,  сиреч за много начала, избягвали са също ἀναρχίαν, което е 

безначалието, а са избирали, и са почитали, и са ни учили да почитаме μοναρχίαν, тоест 

единоначалието. Затова именно не са приемали да утвърждават в Бога наличието на 

πολύαρχον, тоест притежаването на много начала, определяйки онова, което има много 

начала като скандално. Не са приемали да утвърждават и наличието на ἄναρχον в Бога, 

тоест безначалие, защото за онова, което е без начало, са казвали че е безредно. По този 

начин, отхвърляйки двете несъобразни възможности, те разумно са се насочвали към 

достопочтената μοναρχίαν, която ние също почитаме и прегръщаме, и от която не бива 

да отстъпва никой, който се числи към православната вяра. Освен това, ако началата 

биха били две, тогава или и в двете би имало някаква недостатъчност, или едното би 

било излишно; защото ако на едното липсва нещо, което се има от другото , то не би 
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било напълно съвършено, ако пък на едното не липсва нищо, което се има от другото, 

защото в едното е налично всичко , тогава другото би било излишно . И тъй, ние 

вярваме, че Отец, Син и Свети Дух са един Бог: Отец обаче нероден, Син пък роден от 

Отца, Свети Дух изхождащ само от Отца и не от Сина. Защото ако кажем, че Свети Дух 

изхожда от Отца и от Сина, при което Отец е начало на Светия Дух и Син е по подобен 

начин начало на Светия Дух, от това веднага трябва да произтече, че според нас има 

две начала и да изпаднем в πολυαρχίαν, сиреч в многоначалие, което е противно на 

всеки разум. Вярваме следователно и учим, че Отец е начало на Сина, когото ражда, и 

същият Отец сам е начало на Светия Дух, който изхожда само от него. Така казваме, че 

Отец е начало и на двамата, разбира се, не по време, а по причина; така и двамата са от 

Отца като от едно начало, единият по рождение, другият по изхождане, не темпорално, 

а каузално.” 

 

 

Глава II 

Че в Господа няма ἀναρχία, сиреч безначалие, нито πολυαρχία, сиреч 

многоначалие, а μοναρχία, тоест едно начало. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „И аз като теб отричам в Бога наличието 

на многоначалие, което ти наричаш πολύαρχον, защото влиза в противоречие с всеки 

разум. А още и за това, че онзи ересиарх, по народност персиец, на име Мани, от когото 

носят името си манихеите, осквернили почти цяла Африка, е заслужено прокълнат от 

католическата Църква за това, че утвърждавал наличието на две начала, а учил и на 

множество други неща, противоречащи на християнската вяра. По същия начин и 

онова, което наричаш ἄναρχον в Бога, сиреч безначалието или липсата на начало, не 

приемам по никакъв начин, както не го приемаш и ти, защото Бог, ако не би бил 

висшето начало, би бил без самия себе си, а ако би бил без самия себе си, изобщо не би 

съществувал. И тъй, не може да бъде заявявано, че в Бога има множество начала, 

защото това би било скандално; нит пък може да се казва, че в него няма никакво 

начало, защото тогава би бил безреден: и двете твърдения крият заплаха за разпад или 

разруха. И тъй, ако се каже, че има много начала, от това необходимо следват много 

скандали, ако се каже, че няма никакво начало, от това следва, че няма никакъв 

порядък; независимо, казвам, дали ще се твърди едното или другото, и двете са във 

висша степен абсурдни, защото, както казах, и двете са свързани с разпада и разрухата: 
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едното, защото съдържа скандалност, а другото, защото съдържа безпорядъчност. И 

тъй, аз приемам заедно с теб едното начало, което ти наричаш μόναρχον, защото Бог 

наистина е върховното и съвършено начало, а поради това, разбира се, и собствено 

начало на самия себе си. А без принцип е онова, що е преко него и извън него, което е 

съвсем нищото. И тъй, в Бога няма много начала, нито пък липсва всякакво начало, но 

той сам на себе си е в себе си самия начало чрез самия себе си, полагайки в самия себе 

си съвършено свободно начало, следващо от свойствената му монархия, така че както е 

сам за себе си животът, който живее, така сам си е началото, с което се началополага. 

 А сега относно това, дето казваш, че ако Свети Дух  изхожда от Отца и Сина, 

тогава трябвало да съществуват две начала. Преценявам тази ти аргументация, изказана 

с толкова припряна ентимемност, като съвършено неприемлива. От предпоставеното не 

следва неистинната теза, отхвърляна от теб. Защото истинно е, че Свети Дух изхожда 

от Отца и от Сина, неистинно е обаче, че има две начала и затова тук няма никаква 

логическа връзка. Нека твоя възлюбленост насочи вниманието си към следното: 

Казваме, че Свети Дух изхожда от Отца и от Сина, но въпреки това не допускаме 

наличието на две начала, защото Отец и Син са едно начало, тъй както са един Бог. 

Както казваме, че Бог е от Бога и въпреки това не са два бога, и както говорим 

преносно за светлина от светлина и въпреки това не за две субстанциални светлини, и 

за мъдрост от мъдрост, но въпреки това не за две мъдрости, така, без съмнение, 

говорим и за начало от начало, но въпреки това не за две начала. Затова в Евангелието 

Господ, запитан: „Кой си ти“, отговаря: Аз съм началото, който ви и говори69

 Наложително е да се разгледа, какво, за какво, поради какво и според какво се 

казва така. Защото като казва: Аз съм началото, който ви и говори, а не казва: Аз съм 

началото, което ви и говори, достатъчно ясно внушава, че той самият, който е едно с 

Отца поради тяхната единосъщност, все пак не е един с Отца поради личното си 

свойство. Защото Син е същото начало като самия Отец според субстанцията, но 

самият той не е същият, който е Отец, според лицето. Макар че казаното от него: Аз 

съм началото, който ви и говори може да бъде разбирано и по друг начин, а именно, че 

така иска да се представи като Творец и начало на творението, както и Отец е начало на 

творението, поради това, че всичко е от него. Затова и в книга Битие се казва: В начало 

, 

показвайки, че е едно и също начало с Отца в единството на една и същата субстанция, 

той, който все пак е от началото съобразно свойственото за лицето на Сина. 

                                                        
69 Иоан. 8:25: „Ego principium qui et loquor vobis.” В българския превод: „Аз съм това, което ви и говоря 
отначало.” 
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Бог сътвори небето и земята70. А за това, че той е начало в началото и с началото, чуй 

евангелиста Иоан: В начало беше Словото, и Словото беше у Бога: всичко чрез Него 

стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В него имаше 

живот71. И в Псалмите: С теб е началото в дните на  Твоята сила72

 

. Затова Отец се 

нарича относно творението начало, от което е всичко, а Син се нарича относно 

творението начало, чрез което е всичко, Свети Дух пък се нарича относно творението 

начало, в което е всичко, и въпреки това те не са три начала, както не са и трима 

творци, защото делата на Троицата са неделими. Следователно Бог се нарича относно 

творението едно начало, а не две или три. Така когато се отнасят взаимно един към 

друг в Троицата, тогава онзи, който ражда, е начало по отношение на онзи, който се 

ражда. Отец е начало по отношение на Сина, защото го ражда. А това, дали Отец 

правилно се нарича начало по отношение на Духа Свети, понеже изхожда от него, и 

дали Син правилно се нарича начало по отношение на Духа Свети, понеже изхожда и 

от него, се поставя о т някои като въпрос. Ако обаче онзи, който се дава, а именно 

Светият Дух, има началото си от онзи, от когото се дава, защото онова, което изхожда 

там, не се взима от никъде другаде, тогава не изглежда непоследователно твърдението, 

че Отец и Син са начало на Светия Дух и при все това не две начала, защото както Отец 

и Син са един Бог, така са и едно начало по отношение на Светия Дух, тъй като 

несъмнено Свети Дух се дава и изхожда не от някъде другаде, а от Отец и Син, които са 

едно начало. Отец е начало и Син е същото начало, защото ако Син би бил нещо друго 

от Отца, а не същото начало като Отец, тогава той би престанал да е начало поради 

онова, което е друго в него. Онова обаче, което даваме на Отца, даваме и на Сина, и ако 

Отец е в Сина, и Син в Отца, и всичко, което е на Отца, е и на Сина, а всичко, което е 

на Сина, е и на Отца, тогава е очевидно, че началото на Отца е начало и на Сина, тоест 

началото, което е Отец, е началото, което е Син, а по този начин Дух Свети е изхождащ 

и от двамата. Сиреч той има в Отца и Сина не две, а едно начало на своето изхождение. 

Защото три са начините, по които се говори за начало в Бога: субстантивно по 

отношение на самия него, релативно при взаимното отнасяне в Троицата, както се 

отнасят един към друг Отец и Син, и пак релативно, както Творецът се отнася към 

творението. 

                                                        
70 Бит. 1:1. 
71 Вж. Иоан. 1:4. 
72 Пс. 109:3: „Tecum principium in die virtutis tuae....” На това място българският рязко се разминава с 
гръцкия и латинския превод. 
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Глава III 

Че онова, което е вечно, не е поради това без начало, тъй както Син 

е съвечен на Отца, но не е без начало, защото е от Отца. 

 

 Може би се чудиш, защо не се наричат σύναρχα, тоест съвместни начала или 

съначала, които са съвместно съвечни. Трябва обаче да се забележи, че онова, което е 

без начало, е и вечно, но което е вечно, не е поради това и без начало. Разбира се, Отец, 

Син и Дух Свети, всичките три Лица, са съвечни и равни едно на друго, но не и 

всичките три са без начало; защото Отец е ἄναρχος, сиреч без начало и сам той е начало 

на равния, съвечен и единосъщен му Син. Той е негово начало като причина, и като 

източник, и като вечна светлина. Затова Син, макар да е съвечен и единосъщен на Отца, 

все пак ни най-малко не е ἄναρχος, сиреч без начало, защото има Отец като начало и 

причина, а сам той е причината на всички неща. Когато обаче казвам ‘начало’, не бива 

да допускаш време или да предполагаш какъвто и да е посредник между раждащия и 

родения, нито да делиш природата чрез някакво разделяне, лошо измислено и лошо 

въведено и поставено между тях двамата, които са винаги съвечни един на друг. Ако би 

предшествал Син по време, Отец би бил първа причина на времето, а не на Сина; нито 

пък Син би бил създател на времената, защото сам би бил под властта на времето, нито 

би бил Господ на всичко по природа, а би бил произведен в Бог по благодат от Отца, 

или по-скоро изобщо не би бил Бог. Въобще така, поради божествеността, се отхвърля, 

че Син не е съвечен на Отца, а е създаден в хода на времето. 

 И тъй, Отец е начало на Сина като причина, а Отец и заедно с него Син са 

начало на Духа Свети и негова причина. Очевидно е обаче, че причината съвсем не е 

по-стара от онези, на които е причина, както слънцето не е по-старо от собствената си 

светлина. Откъдето е очевидно и това, че всичките три Лица са съвместно съвечни и 

равни едно на друго, но не всичките три Лица са без каузално начало. Както се каза, 

Отец е ἄναρχος, тоест без темпорално и каузално начало, защото не е от някъде другаде, 

а от самия себе си; Син пък не е ἄναρχος, понеже има Отец за своя причина, начало не 

темпорално, а каузално. Ако обаче под ‘начало’ разбираш нещо, което е от времето, 

тогава Син също е ἄναρχος, както е ἄναρχος и Светият Дух, тоест без темпорално 

начало. Защото не започва с времето или под властта на времето онази Света Троица, 

която е създателката на времената. Наистина, Отец, Син и Дух Свети, цялата Троица, 

както е един Бог, така е и едно и същото субстанциално начало, което вие наричате 
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μόναρχον, παντοκρατοῦν, тоест едно начало, или един началстващ вседържител, и в 

никакъв случай две или три начала, което вие наричате δίαρχον или τρίαρχον. Така 

именно се чете в Символа на Атанасий, който е почитан от цялата Църква: „Вечен 

Отец, вечен Син, вечен Дух Свети, и все пак не три вечни, а един вечен. Безкраен Отец, 

безкраен Син, безкраен Дух Свети, и все пак не три безкрайни, а един безкраен. И Бог 

Отец, Бог Син, Бо г Дух  Свети, и все пак не тр и бога, а един е Бо г. И Господ Отец, 

Господ Син, Господ Дух Свети, и все пак не три господа, а един е Господ.” Така тъкмо 

начало Отец, начало Син, начало Дух Свети, и все пак не три начала, а едно е началото. 

Всичките трима са съвместно едно начало, и всеки един от тях е самото това пълно и 

съвършено начало. И както трите Лица правилно се наричат единосъщни, по подобен 

начин те се наричат и единоначални, и все пак не е правилно да бъдат наричани три 

съначала, на което гърците казват σύναρχα, докато латиняните изобщо нямат такава 

дума в своя език. И само този, който се подвежда по някакво уж аргументирано, а 

всъщност неистинно мнение, може да мисли, че се говори за две начала, защото когато 

веднъж се казва начало без начало, а после начало от начало, създава се привидност, че 

се полагат две начала. Той обаче не е обърнал внимание как правилно се говори за Бог 

не от Бога, тоест за Отец, и за Бог от Бога, тоест за Син, но въпреки това няма два бога. 

И правилно се казва светлина не от светлина, а после правилно се казва светлина от 

светлина, и все пак това не са две светлини. Затова ако някой би казал, че началото, 

което е Отец, не е началото, което е Син, а началото, което е Син, не е началото, което е 

Отец, откъдето би поискал да внуши, че началата са две, той би изпаднал в пълна 

грешка, защото когато се казва, че началото, което е Отец, не е началото, което е Син, и 

когато се казва, че началото, което е Син, не е началото, което е Отец, когато така, 

казвам, се казва, тогава не се казва и не се разбира нищо друго, освен че Отец не е Син 

и Син не е Отец, с което винаги се провежда различието между отделните Лица. Както 

обаче с оглед на различието между Лицата правилно се казва отрицателно, че началото, 

което е Отец, не е началото, което е Син, а началото, което е Син, не е началото, което е 

Отец, така с оглед тъждеството на тяхната същност правилно се казва утвърдително, че 

Отец е същото начало, което е Син, и Син е същото начало, което е Отец; и макар този 

да не е онзи, все пак той е това, което е онзи; и макар той да не е онзи същият, той все 

пак е това същото; и макар този тук да не е онзи там, все пак този тук е същото това, 

което е и онзи там; и този не е същият като онзи, но те са едно и същото – винаги един 

Бог, винаги едно начало; никога два бога, никога две величия, никога две начала. 
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 Затова, ако Дух Свети не изхожда от Сина, както ти смяташ, покажи, ако можеш, 

по какъв начин може да е истинно, че изхожда от Отца. Защото ако според теб трябва 

да се вярва, че той не изхожда от Сина, тогава според теб трябва да се вярва, че той не 

изхожда и от Отца, щом Отец и Син са едно, както сам той казва: Аз и Отец едно сме73, 

а също така: Отец е в мене, и Аз съм в Него74. Който следователно казва, че Дух Свети 

изхожда от Отца, ко йто е в Сина, тр ябва да казва също така, че същият Дух  Свети 

изхожда от Сина, който е в Отца; или, ако отрича, че изхожда от Сина, мисли се, че с 

то ва той отр ича също така, че същият Свети Дух изхожда о т Отца, който  е в Сина: 

защото Отец и Син са едно. А когато се казва, че единият е в другия, в никакъв смисъл 

не се схваща, че нещо е в нещо друго, субстанциално различно от него, а се мисли това, 

което е едно и тъждествено по субстанция. Затова, когато Филип заявява: Господи, 

покажи ни Отца, и стига ни, Господ отговаря: Филипе, който е видял Мене, видял е 

Отца, защото Аз съм в Отца и Отец е в Мене75

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Достатъчно е, струва ми се, 

казаното от теб, за да се схване онова, което си имал предвид относно началото. Както 

обаче казваш, че Свети Дух изхожда от Отца и Сина, но въпреки това не приемаш две 

начала, което доказваш с разумното основание, че Отец и Син са едно, със същото 

разумно основание можеш да докажеш, че същият Дух Свети изхожда от самия себе си, 

както и от Отца, и от Сина, защото Отец, Син и Дух Свети са едната Божия същност, 

така че, ако изхожда от тях, понеже те са едно по субстанция, необходимо е да се каже, 

че изхожда и от самия себе си, защото те са едно по субстанция заедно с него.” 

. И когато казва: Аз и Отец едно сме, 

тогава едно се казва поради едността на субстанцията, против Арий; сме поради 

множествеността на Лицата, против Савелий, като да е казал: „Аз и Отец сме едно, 

сиреч това, което е той, това съм аз по субстанция.” По този начин, струва ми се, следва 

да се установи, че докато ти искаше да ме убедиш да не вярвам, че Дух Свети изхожда 

от Сина, за да не изпадна в допускането на две начала, ти вече си на път да отречеш 

онова, което вярваше допреди, а именно, че Свети Дух изхожда само от Отца; защото 

чрез това попадна в такава клопка, че ти, който първоначално отричаше едното, тоест 

изхождението от Сина, и утвърждаваше другото, тоест изхождението от Отца, сега вече 

или трябва да дръзнеш и от себе си да отречеш и двете, или праведно да изповядаш 

заедно с мен и двете в съответствие с католическата вяра и в съгласие с представеното 

разумно основание.“ 

                                                        
73 Иоан. 10:30. 
74 Иоан. 10:38. 
75 Иоан. 14: 8-10. 
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Глава VI 

Че както Отец ражда, но не себе си, и както Син е роден, но не от 

себе си, така и Дух Свети изхожда, но не от себе си. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Отец Бог, Син Бог, Дух Свети Бог, но 

все пак не три бога, а един е Бог. И макар правилно да се казва, че Бог Отец ражда Бог 

Син, както е един Бог, все пак не може правилно да се каже за Бог Отец, че Бог Отец 

ражда самия себе си; нито може правилно да се каже за Бог Син, че Бог Син е роден от 

самия себе си. Тъкмо така, макар Отец, Син и Дух Свети да са един Бог, и за Духа 

Свети правилно да се вярва, че изхожда от Отца и Сина, все пак не е правилно поради 

това да се казва, че изхожда от самия себе си, защото макар да е по субстанция едно с 

Отец и Син, все пак той ни най-малко не е Отец или Син, така че да трябва да изхожда 

от себе си, както изхожда от тях. Както следователно Отец ражда, но не себе си, и както 

Син е роден, но не от себе си, така Свети Дух изхожда, но не от себе си. Това се доказва 

с очевидност от Евангелието на Иоан, където за Духа Свети пише така: Защото от 

себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе76

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „За изхождението на Духа Свети 

възнамерявахме да размишляваме, но ти, за да докажеш мисълта си, започна от 

раждащия Отец и раждания Син, и то, както ми се струва, не несъобразно, така че е 

достатъчно задоволително това, което рече. Отговори обаче накратко ето какво: Кое 

или какво мислиш е изхождението на Духа Свети, за което говорим? Дали ти се струва, 

че за Духа Свети се казва, че изхожда съобразно общата субстанция или съобразно 

отделното и особено лице?“ 

. Няма да говори от себе си, защото 

не е от себе си, а защото не е от себе си, не изхожда от себе си този, на когото битието е 

тъждествено с изхождането му. Откъдето е, оттам изхожда; и откъдето изхожда, оттам 

е. Неговото битие не е нищо друго, освен изхождането му. Както следователно за Отца 

е свойствено да ражда Сина, и както за Син е свойствено да се ражда от Отца, 

несъмнено така за Духа Свети е свойствено да изхожда от двамата като от едно 

начало.” 

 

 

                                                        
76 Иоан. 16:13. 
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Глава V 

Че ка кто  е неизвестно  ка ква  е нер о дено стта на Отца  и ка ква е 

родеността на Сина, така е неизвестно и какво е вечното 

изхождение на Духа Свети. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Кажи ми коя или каква е неродеността 

на Отца и каква е родеността на Сина, и аз ще ти разкажа кое или какво е изхождението 

на Духа Свети, и ние двамата ще безумстваме в разследване на божествената тайна, 

искайки да изследваме чрез разума онова, което бива разпознавано като стоящо 

неизречимо отвъд всяко разбиране на разумната твар и надхвърлящо по своята дълбина 

или висина всеки човешки, а също така и ангелски ум. А по това, дето ме притискаш и 

искаш да ме мъчиш с този въпрос, ще ти се наложи да се задоволиш с изслушване на 

онова, което ми е достатъчно да вярвам: мен ми е достатъчно да вярвам, че Отец е 

нероден, Син роден, Дух Свети изходил. Относно това, как този е нероден, този роден, 

а този изходил, смятам за достойно да запазя почтително мълчание. Нам подобава най-

вече да го вярваме така, както е, а не ни подобава любопитството да изследваме как то 

е: защото премислянето на това „как“ не би се отдало дори на ангелите, камо ли на нас. 

Само Отец, който  р ажда, и Син, който се ражда, и Дух Свети, ко йто изхожда от 

двамата, разумно съзнават себе си взаимно във вечността и заедно познават 

божественото и вечно раждане на Сина, и божественото и вечно изхождение на Духа 

Свети, и начина и качеството на тяхното раждане и изхождение, което обаче неизбежно 

е скрито за наше смирение в непрогледен облак, защото нам понякога суетата се 

представя като истина. Въпреки това не несъобразно, струва ми се, казвам, че Отец 

винаги е бил и е в нероденост, и Син винаги е бил и е в роденост, и Дух Свети винаги е 

бил и е изхождащ, а това, че Отец ражда, съответства на всесъщата същност на Отца, и 

това, че Син се ражда, съответства на всесъщата същност на Сина, и това, че Дух Свети 

изхожда, съответства на всесъщата същност на Духа Свети, където никой от тях не е 

по-преден или по-заден. 

 

 

Глава VI 

Че едно е да си във висшата Троица, а друго е да си Отец, Син или 

Дух Свети. 
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 Във висшата Троица обаче не е едно и също да раждаш и да си, нито е едно и 

също да се раждаш и да си, нито е едно и също да изхождаш и да си, защото не чрез 

това, чрез което е, Отец е Отец, и не чрез това, чрез което е, Син е Син, и не чрез това, 

чрез което е, Дух Свети е Дух Свети, а онова, чрез което е, е същността, която там е 

една, докато онова, чрез което Отец ражда, и онова, чрез което Син се ражда, и онова, 

чрез което Дух Свети е проводен да изхожда – чрез това там вече има не едно, а три 

Лица. И така, субстанцията или по-скоро същността, чрез която тримата са, е една, а са 

трима благодарение на персоналността, чрез която се различават. Именно защото, 

както казах, не е едно и също да е в Троицата и да е Отец, и не е едно и също да е в 

Тр о ицата и да е Син, и не е едно и също да е в Троицата и да е Дух Свети. Да е в 

Троицата значи да е Бог, да е велик, да е благ, да е мъдър, а трите отделни особености 

са свойства и персоналии на всеки един от тях, така че субстанциалност е присъща и на 

всеки един от тях отделно чрез самия него си, и заедно на всичките. 

 

 

Глава VII 

Защо Дух Свети единствен се нарича Дух Свети и трето лице в 

Троицата, и то не по степен на достойнство, а по реда на 

изброяването и от означението на собственото му лице. 

 

 И Отец е дух, и е свят, но не е този, който е Дух Свети, сиреч третото лице в 

Троицата. По същия начин и Син е дух и е свят, но не е този, който е Дух Свети, сиреч 

третото лице в Троицата. Така че Дух Свети е и дух, и свят, и единствено той с право се 

нарича Дух Свети и трето лице в Троицата. И по-скоро тъкмо затова само Дух Свети 

бива правилно наричан Дух Свети, защото чрез единственото дихание на всесъщата 

Божественост свързва двамата и себе си в едната същност, единство в троичността и 

троичност в единството, неизречимо разделяйки и чудесно съединявайки, така че ние 

вярваме в това висше Единство и висша Троица, по неповторим начин различени и в 

различеността единени, което е парадокс, тоест странно или непонятно за човешкия ум. 

И тъй, Дух Свети е съвечната на двамата връзка, общението на двамата, съгласието на 

двамата, любовта на двамата, обичта на двамата, святостта на двамата. Как да е Бог 

Отец, ако не е свят? И как Син да е Бог, ако не е свят? Ако отстраниш святостта на Бога 

Отец или на Бога Син, с премахването на тази святост похищаваш Божествеността. Коя 

е или каква е тази Божественост, която не е свята? Не е ли направо никаква, ако не е 

свята? Защото прочее Дух Свети, както казах, е съвечната на двамата святост, правилно 
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се казва за Светия Дух, че съществува един с Отца и Сина в общата святост, 

изпълвайки със свойството на лицето си Троицата. Това единство на субстанцията е 

именно неделимо, и просто, и едно в себе си, неподлежащо на обхващане от никое 

число – и това е за нас единият Бог. 

 Множествеността на Лицата пък, пораждайки се не темпорално, а вечно и по 

причина от единството, задвижено, така да се каже, към дуалност, проявявайки се 

устоява в Троицата съвечно съвечна, придавайки съвечно и извън всяко време числото 

на Светата Троица. Така имаме Отец, Син и Дух Свети, които макар  да са тр има по 

число, защото едно е лицето на Отца, друго е на Сина, друго на Духа Свети, и едно е 

лицето само на Отца, две са Лицата на Отца и Сина, три са Лицата на Отца, Сина и 

Духа Свети, все пак не е възможно непротиворечиво да се пита за някакви степени по 

достойнство в съвечната на самата себе си Троица. В никое от вашите писания, 

повествуващи за Светата Троица, не се говори, струва ми се, за някакви степени в 

Троицата, според които Отец да е първото лице, Син да е второто лице, а за лицето на 

Духа Свети да се измисля някак си, че е третото лице в Троицата, което се казва за него 

не поради някакво степенуване по достойнство в Троицата, а само поради различното 

проявление или означение на отделните и единични Лица. Защото те не следват едно 

подир друго по достойнство, подредени по числов ред, но Троицата е непрекъсната по 

число и равна по достойнство, така че трите Лица в нея са истинно и винаги свързани и 

заедно. Не степенувайки следователно се говори за първо, второ, трето лице, защото 

така би се въвело степенуване на различно и следващо по ред достойнство, а числото 

само по себе си, тоест числото три, обозначава множествено не степен по достойнство, 

а множествеността на Троицата. Затова когато Дух Свети се нарича трето лице в 

Троицата, то не се казва с оглед на първото или второто лице, сякаш е по-малко по 

достойнство, а бива наричано трето, тоест едно от трите, поради специалното 

означение на лицето. 

 Ето защо Августин, епископ на град Ипон, знаменитият учител, пишейки до 

Орозий, казва така: „И Дух Божи се е носил над водата, защото е третото лице в 

Троицата.” Същият казва също в книгата Въпроси върху Ветхия и Новия Завет, глава 

112: „Защо е бил изпратен Син Божи, а не друг: Да се назове бог след Бог Отец поиска 

дяволът, който и сега продължава да се напряга, макар ни най-малко да не се досяга до 

то ва нещо , защо то то е присъщо на Сина Божи, който е втори след Отца – не по 

природа, а по ред.” Същото се казва от същия Августин срещу Евсевий в глава 195 на 

същата книга: „Дух Свети е тр ети по р ед, не по пр ирода, не по степен, не по 
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божественост, не по лице, не по незнание. Както именно Син Божи е втори след Отца, а 

не е по-малък по божественост, така и Дух Свети е следващ след Сина, но не с неравна, 

а със същата божественост на субстанцията.” Също Иларий, епископ на Поатие, 

прочутият и велеречив защитник на католическата вяра, в книга XII на За Троицата: 

„Син от теб, Боже Отче, е истинен и от теб е роден, след теб бива изричан, защото ти си 

вечният автор на вечния му извор. Щом е от теб, втори до теб е, втори, казвам, поради 

начина на съществуване, не поради различие в достойнството; така субсистира той до 

Отца, който е на първо място, докато Дух Свети субсистира на трето място до Отца и 

на второ до Сина.” Затова и презвитер Иероним, вещ в латинския, гръцкия и еврейския 

език, нарича Отец първоначален Дух относно Сина, казвайки в съчинението си за трите 

сили така: „Давид утвърждава в псалма три Духа, казвайки: Утвърди ме с 

първоначалния Дух, обнови вътре в мене правия Дух, Светия Дух твой не отнемай от 

мен77. Кои са тези три Духа? Първоначалният Дух е Отец, а правият Дух е Христос. 

Дух Свети е самият Свети Дух. И тъй, Дух Свети е трети до Отца, а втори до Христа 

според числовия ред или, така да се каже, според подредения и подобаващ порядък на 

изброяването, тоест според самия начин на съществуване и реда на числуване, който е 

в самите Лица, а не според някакво степенуване на тяхното достойнство. Защото Отец 

не е от никого, Син е само от Отца, а Дух Свети придобива битието си от тях двамата. 

Затова не трябва да виждаш никаква, така да се каже, вторичност на природата или на 

достойнството, а само реда в начина на съществуването и в порядъка на изричането.” 

Също и Августин в книгата Въпроси върху Ветхия и Новия Завет, глава 2 2  казва за 

началото: „Нищо не различава Сина от Отца, съвсем нищо не го различава в 

субстанцията, защото той истинно е Син; различава се обаче по причина, по ранг, 

защото цялата сила е от Отца в Сина, така че ако Син не е по-малък по субстанция, все 

пак Отец е по-голям по авторитет, за което свидетелства сам Господ, казвайки: Да ме 

бяхте любили, щяхте да се възрадвате, че отивам при Отца, защото Отец е по-голям 

от Мене78. Апостол Павел, съхранявайки този начин на говорене: Един, казва, Бог 

Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Иисус Христос, чрез 

Когото е всичко, и ние сме чрез Него79

                                                        
77 По Пс. 50:12-14. 

. Така първият ранг е от когото е всичко, вторият 

чрез когото е всичко, третият в когото е всичко. А понеже никой от тях не е с по-ниско 

достойнство, за което е знак единството в Троицата, Апостолът казва: Защото всичко е 

78 Иоан. 14:28. 
79 1 Кор. 8:6. 
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о т Него , чр ез Него  и у Него , Нему сла ва во веки80. И тъй, разумът изисква и 

католическата вяра учи, че при обозначаването в Троицата най-правилно е да се 

съхранява този ред на изричане, тоест Отец, Син, Дух Свети. Защото макар да са равни 

по достойнство, те не могат да бъдат изричани едновременно; и както им е присъщо 

единството по величие, така им е присъща и троичността на различената персоналност, 

откъдето последователно следва редът на различаващото изричане, на който ред в 

Троицата сам Син Божи, който знае всичко, ясно учи, говорейки на учениците така: И 

тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и 

Светаго Духа81

 

. 

 

Глава VIII 

Че имената в Троицата се срещат и в разместен ред. 

 

 Онези, които имат склонност да предрешават за Духа Свети, че трябва да се 

схваща като имащ по-ниско достойнство, защото се поставя трети в реда, нека 

забележат простотата, с която в божествените Писания третият се появява понякога 

положен като първи: както го е изисквал случаят, така са били разполагани. Това не е 

несправедливо, защото божествеността им е една. Затова четем при Исаия Господ да 

казва: Аз съм първият и Аз - последният, моята ръка основа земята, и Моята десница 

разпростря небесата. И по-надолу: Аз казах, и го повиках: Аз го доведох, и пътят му 

ще бъде благополучен. Пристъпете към Мене, слушайте това: Аз и отначало съм 

говорил не тайно; от онова време, откак това става, Аз бях там; и сега Ме проводи 

Господ Бог и Неговият Дух82

                                                        
80 Рим. 11:36. 

. Кой мислим прочее, че е онзи, който е основал земята? 

Той е същият, който казва: Аз съм първият, и е същият, който казва, че е пр оводен. 

Нима мислим, че това е Отец, щом казва: Аз съм първият? Ни най-малко! Защото 

добавя: И сега Ме проводи Господ Бог и Неговият Дух, което ясно показва, че е Син, 

който говори, че е бил проводен от Бога и Духа Свети, и все пак казва: Аз съм първият. 

Ето, тук има равнополагане между Син и Дух Свети. Както се казва, че Дух Свети е 

проводен от Отца и Сина, така и Христос е проводен от Бог и Дух Свети – само за Отца 

е свойствено да не се казва, че е проводен. Виждаме думите на Апостола, който свързва 

Троицата в друг ред. Между другото той казва във Второто си послание до Солуняни: 

81 Мат. 28:19. 
82 Ис. 48:12-13, 15-16. 
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Господ да насочи сърцата ви към любов Божия и търпение Христово83. Кой мислиш е 

наречен тук Господ, ако не Дух Свети, който насочва сърцата ни в любовта на Бога 

Отца, провождащ Сина, и в търпението на Христа, повинуващ се на Отца чак до смърт? 

И в Пър вото послание до Кор интяни, без да описва р еда, зададен в традицията на 

вярата, той започва да припомня действията на благодатните дарове и службите, идещи 

от Духа Свети, споменавайки след него Господа Иисуса и слагайки на трето място Бога, 

за когото казва, че действа в Духа Свети и Господа, както всъщност говори и сам 

Господ: Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата84. Поради това, че Дух Свети 

и Христос са от Бога Отца, затова тяхното действие е дело на Отца. Най-сетне той 

нарича Духа Свети един и същ и Бог, а също така и Господ нарича един и същ и Бог, и 

то поради единството на природата. Когато именно на това място той казва, че един и 

същият Бог, който е и Господ, върши всичко у всички, по-надолу заключава: Всичко 

това се върши от един и същият Дух, като разпределя всекиму поотделно, както си 

иска85

 Ето как чрез разместване реда на личните имена в Троицата, за трите Лица се 

изказва едно действие, защото макар да действа един, правилно е да се каже, че 

действат и тримата. Защо? Не заради друго, а защото са на едната Божественост, в 

какъвто и ред да се откриват поставени имената им. И Давид в петдесетия псалм моли и 

призовава Бог Дух, размествайки с проста вяра имената на трите Лица, вярвайки в 

общата Божественост на тримата. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия Дух 

обнови вътре в мене. Той нар ича „пр ав Дух” Христа. После: Не ме отхвърляй от 

лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Свети Дух той нарича самия Дух 

Свети, и по-надолу: Върни ми радостта на Твоето спасение и с първоначалния Дух ме 

утвърди

. 

86. Първоначален Дух той нарича Отца, който е начало на самия себе си и 

начална причина или причиняващо начало на Сина и Духа Свети. И Иоан пише в 

Апокалипсиса: Аз съм Алфа и Омега, начало и край - казва Господ, Който е, Който е 

бил и Който иде, Вседържителят87. И по-надолу: Аз съм първият и последният, бях 

мъртъв, и ето, жив съм88. И по-надолу: Тъй казва Първият и Последният, Който биде 

мъртъв и оживя89

                                                        
83 2 Сол. 3:5. 

. Ето, виждаме как простотата на Писанието размества имената на 

Троицата, поставяйки на първо място сега Отец, после Син, а друг път Дух Свети, 

84 Иоан. 14:10. 
85 Вж. 1 Кор. 12:4-11. 
86 Вж. Пс. 50:12-14. 
87 Откр. 1:8. 
88 Откр. 1:17-18. 
89 Откр. 2:8. 
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което не противоречи с нищо на католическата вяра, която изповядва, че тримата са на 

една и съща природа. 

 

 

Глава ІX 

Че Отец и Син и Дух Свети не са несъвършени имена, а са съвсем 

пълноценни и не заявяват каквато и да е слабост или умаление в 

сравнение с означението на субстанцията. 

 

 Трябва да се знае също, че Отец, Син и Дух Свети в никакъв случай не са 

несъвършени имена, тъй че защото Отец не е Син, нито Дух Свети, поради това да е 

несъвър шено име; и защото Син не е Отец, нито Дух Свети, пор ади това името да е 

несъвършено; и защото Дух Свети не е Отец, нито е Син, и това име да е поради това 

несъвършено, а са имена без недостатък и съвсем пълноценни, нямащи каквато и да е 

слабост или умаление в сравнение с означението на субстанцията. Наричаме този Отец, 

онзи Син, онзи Дух Свети, за да се опазват без объркване трите ипостаси, тоест лица в 

едната природа и едната достойна божественост. Макар обаче като се изказват трите 

лица, Отец, Син и Дух Свети, в съгласие с означението на думите пред интелекта да 

застава множествеността на Лицата, все пак единството на тяхната същност не бива да 

убягва от вярата и интелекта на праведно вярващите. И като се казва ‘един Бог’, макар 

чрез означението на думите пред интелекта да застава в отделност единството на 

божествената същност, който интелект в себе си е в малка степен достатъчен на самия 

себе си, все пак множествеността на Лицата в никакъв случай не бива да убягва от 

вярата и интелекта на праведно вярващите, така че да вярваме в сърцата си и да 

изповядваме с устата си единството в божествената субстанция, съхранявайки 

троичността на Лицата, и троичността на Лицата, съхранявайки единството на Божията 

същност. Така нашето ‘едно’ не е това на савелианите, а на християните и не се състои 

в някакво единство, нарушавано чрез Лицата, а в истинното и просто единство на 

самата субстанция. Също така и нашето ‘три’ не е онова на арианите, а на католиците и 

не се състои в множественост на субстанциите, а в правилното различаване на Лицата. 

Ние не изпадаме в арианска или савелианска нечестивост и не трошим като тях 

носовете си при потапянето в едни или други дълбини на учението, на която опасност 

са се подхвърлили мнозината, претърпели крушението да бъдат осъдени като еретици 

поради неуменията им в това мореплаване, често и много дискутиращи относно вярата, 

но никога не докоснали се до истината на вярата, защото са невежи както относно 
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онова, което се говори, така и относно това, за което се застъпват. Защото ако сред 

неизменно непълноценните човешки слова би могло да се изнамери някое такова едно 

само име, което подходящо и в достатъчна степен да би обозначавало единството на 

субстанцията и троичността на Лицата в Бога, и то в пълнота и задоволително за 

интелекта, тогава Църквата Божия в никакъв случай не би залягала толкова много 

върху говоренето и вярването, при което е произвела толкова много думи за Бога или 

имена, разяснявайки ги многообразно и в съгласие с вярата. Не в изповядване на голите 

имена и думи, а в самата троичност и единство се състои чистата истина на 

християнската вяра и от самата тази истина, според която единият истинен Бог истинно 

е и е истинна истинната троичност на Лицата, произтича истинното и ползотворно 

изповядване на словата. И тъй, когато се казва Отец Бог, Син Бог, Дух Свети Бог, никой 

не трябва да допуска, че там е налице някаква τρίθειαν, тоест три божествености или 

тройна божественост, защото на онези, природата на които е една, подобава тъждество 

на божествеността и почитанието, което при гърците се нарича, както ми се струва, 

ὁμοτιμία. Не подобава на християните да се казва, че са, и да са почитатели на τρίθειτας, 

тоест на трима богове, а им подобава да почитат μονοθείτας, тоест единия Бог. 

 

 

Глава Х 

Че за Духа Свети се казва, че е изхождащ, не съобразно 

субстанцията, която е обща, и не съобразно Лицата, всяко от 

които се изказва с оглед на самото него, а съобразно релацията. 

 

 Относно това пък, дето попита, дали Духът се нарича изхождащ съобразно 

онова, което е общо, субстанцията, или съобразно онова, което е отделно и свойствено 

определено, лицето, бих отговорил така: Дух Свети е единосъщен на Отца и Сина, 

защото е от същата, а не от някаква друга субстанция, защото тя им е така обща, че са 

един и същи Бог; така им е обща, че са една и съща субстанция. Все пак не съобразно 

субстанцията, нито съобразно лицето бива наричан Отец нероден, Син роден, а Дух 

Свети изхождащ. Защото ако беше съобразно субстанцията, чрез която са едно, да се 

наричат Отец нероден, Син роден, а Дух Свети изхождащ, тогава във всеки случай 

Отец би се наричал съобразно общата субстанция нероден и роден, а също така би се 

наричал и изхождащ. Така би възникнала някаква нова и объркана смесица от 

нероденост, роденост и изхождение, защото те биха се изказвали за божествената 

субстанция съобразно субстанцията, при което и трите трябва да са общи. Ако 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

51 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

следователно съобразно субстанцията Отец би се наричал роден, Син нероден, а Дух 

Свети изхождащ, всичко на тримата трябваше да им бъде едновременно общо, така че 

Отец да би се наричал едновременно нероден, роден и изхождащ, и Син едновременно 

нероден, роден и изхождащ, и Дух свети едновременно нероден, роден и изхождащ. 

Така, поради голямото объркване, не би се удържала нито различената троичност на 

Лицата, нито неделимата тъждественост на субстанцията. Обратно, ако се деляха на 

нероден, роден и изхождащ съобразно субстанцията, тогава този, който е нероден, не 

ще е онзи, който е роден, нито онзи който е изхождащ; и този, който е роден, не ще е 

онзи, който е нероден, нито онзи, който е изхождащ; и този, който е изхождащ, не ще е 

онзи, който е роден, нито онзи, който е нероден. Тогава вече не би имало една само 

субстанция, а три различни субстанции, съобразно които, взаимно различавайки се, 

биха се наричали роден, нероден и изхождащ. Така Троицата вече не би била 

ὁμοουσίον, тоест една и съща по субстанция, а ἑτεροουσίον, тоест състояща се от 

различни субстанции. По този начин в единия случай пред нас би се простряла 

бездната на савелианското объркване и смесване на Лицата, а в другия пък би ни 

обгърнала арианската пропаст на множествеността на субстаниците. Следователно Дух 

Свети се нарича изхождащ не съобразно субстанцията, макар изхождението му да е 

субстанциално. Ако пък Дух Свети се наричаше изхождащ съобразно лицето, би се 

породил изглежда не по-малък, а точно същият абсурд. В тази висша, неизречима и 

умонепостижима Троица името ‘лице’ се изказва за себе си. Което се изказва за себе си 

обаче, се изказва съобразно субстанция, откъдето произтича, че ‘лице’ следва да се 

изказва в субстанция. Очевидно е, че лицето се подвежда под природата, защото не 

може да се говори за лице при отсъствието на природа. Затова когато говорим за лицето 

на Отца в Троицата, ние не говорим за нищо друго, освен за субстанцията на Отца; и 

когато говорим за лицето на Сина, не говорим за нищо друго, освен за субстанцията на 

Сина; и когато говорим за лицето на Духа Свети, не говорим за нищо друго, освен за 

субстанцията на Духа Свети, въпреки че там винаги се говори за една субстанция и 

винаги се изказват и са налични три лица. Затова следователно, защото лицето както и 

субстанцията се изказват за себе си, Свети Дух не се нарича ‘изхождащ’ нито 

съобразно субстанцията, нито съобразно лицето. Остава следователно да се казва, че 

както Отец се нарича Отец според релацията си към Сина, и нероден според 

отнесеността си към родения, и както Син според релацията си към Отца се нарича 

Син, а също така роден, и слово, и образ, и знак, и характер, и блясък, така и Дух Свети 

се нарича според релацията изхождащ, и проводен от двамата провождащи, любов от 
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двамата обичащи. Наистина, трябва да се посочи, че се казва което, от което, според 

което и поради което, защото онова, което се изказва за себе си, се изказва според 

субстанцията, което обаче се изказва не за себе си, се изказва релативно чрез самото 

различаване на лицата. Макар името лице да е заето от древните поради голямата 

недостатъчност на думи, за да се запази означението, чрез което бива разбирана 

троичността в самата Троица, то се изказва не релативно, а за себе си, както и 

субстанцията, която по-скоро следва да се нарича същност. Между другото пък в 

латинската словоупотреба на имената онези, които означават отделно отделното, 

каквито са Отец, Син и Дух Свети, се изказват не общо, а поотделно, а онези които са 

общи за всички, каквито са субстанция, Бог, вседържител и подобните на тях, се 

изказват не само за отделните, но и общо. Както Отец се изказва само за Отца, Син 

само за Сина, Дух Свети само за Светия Дух, а по този начин значи поотделно, така 

именно едновременно за всичките трима и за всеки един от тримата поотделно се 

изказват Бог, субстанция, всемогъщ и другите от този порядък, които подобават както 

поотделно на отделните, така и на тримата заедно. В такъв смисъл както онези, които 

се различават по число и лице, се произнасят нееднакво съобразно числото, така и 

онези, които не се различават нито по число, нито по субстанция, се произнасят 

съобразно субстанцията по един и същи начин, а не нееднакво.“ 

 

 

Глава XI 

Дали относно Дух Свети Син се нарича със същото право, с което и 

Отец, проводител, което на гръцки се казва προβολεύς.  

 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Достатъчно задоволително е това, 

което изрече. Питам обаче дали ще приемеш, че относно Дух Свети, комуто е присъщо 

да изхожда, Отец е проводител, на което нашите гърци викат προβολεύς?“ 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Не зная какво е προβολεύς, защото не 

съм грък, а латинянин. Напълно обаче приемам Отец за проводител на Духа Свети, а 

Духа Свети за проводен така, че по подобен начин наричам и Син негов проводител. 

Защото това ясно е казано от Евангелието и за двамата. За Отец: Утешителят, Дух 

Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име90

                                                        
90 Иоан. 14:26. 

. А за Сина: Когато дойде 
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Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца91. И по-надолу: Ако ли замина, ще ви го 

пратя92

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ако и Отец е проводител, и Син е 

проводител на Духа Свети, следователно двама са проводителите, двама са даващите, 

от където се вижда, че две са началата на Духа Свети.” 

. Ето, по този начин Отец е проводител и Син е проводител на Духа Свети. Дух 

Свети пък е проводен и от двамата, макар само от едного, тоест от Сина, да е обещан.“ 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Както виждам, горещо ти се иска да 

въвеждам две начала и да поставиш отново под въпрос, сякаш забравяйки, нещата, 

които бяха дефинирани, когато размишлявахме за началото, за да можеш, уж 

непомнейки, да схващаш като недостатъчно обмислени нещата, казани досега. Аз обаче 

не твърдя, че някъде в божественото Писание се говори за две начала. Казваш, че те 

интересува, дали е правилно да се казва, че има двама проводители или двама даващи, 

въвеждайки гръцката дума προβολεύς, която , казваш, звучи по нашему като 

‘проводител’. Тъй като собственото значение на тази гръцка дума е несигурно, не 

желая да дефинирам нищо определено относно нея. Но искам сега вече да ме слушаш 

внимателно. Ти казваш, че Дух Свети не изхожда от Сина. Като казваш така, нанасяш 

голямо оскърбление и на двамата, сиреч на Сина и Духа Свети, защото щом Отец и Син 

се отнасят помежду си като раждащ и роден, а Отец и Дух Свети се отнасят помежду си 

като проводител и проводен, и като дарител и дар, кажи, моля те, нима наистина не 

нанасяш голямо оскърбление на Сина и Духа Свети, на които не признаваш никаква 

релация помежду им, с което, така да се каже, им отказваш връзка в общността по 

произхождане? Как именно Син се съгласува чрез някаква свързваща ги релация с Дух 

Свети или Дух Свети със Сина, след като си отнел от връзката между тях изхождението 

на единия от другия? Наистина, Отец и Син са, така да се каже, съгласувани чрез 

раждането, а пък Отец и Дух Свети са, така да се каже, съгласувани чрез изхождението, 

но Син и Свети Дух според теб не се намират в някакво взаимно общение, защото не са 

съгласувани помежду си. А какво друго е да се говори така, освен частично да се руши 

висшата и достопочитаема Троица? 

 

 

Глава XII 

Че Дух Свети е συμπνοία, тоест съгласието, и σύννευσις, тоест 

съгласуваността на Отец и Син. 
                                                        
91 Иоан. 15:26. 
92 Иоан. 16:7. 
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 Дух Свети е именно συμπνοία, тоест съгласието, и σύννευσις, тоест 

съгласуваността на двамата, съпричастен чрез свойствената или природна святост на 

Отца и Сина, тъждествен им по субстанция, нетъждествен с тях по лице, завършващ 

или обгръщащ, така да се каже, тринитарността в Троицата, затварящ единството в 

троичността. Внимавай следователно какво казваш и гледай какво мислиш, пази се, да 

не би като гр ешиш така относно Сина и Духа Свети, да ги изгубиш и двамата тях 

заедно с Отца. Защото който върши грях спрямо Сина, върши грях и спрямо Отца, и 

който греши относно Сина, греши и относно Отца. Затова сам Син казва така: Който се 

отмята от Мене, отмята се от Оногова, Който Ме е пратил93. И още: Който не 

почита Сина, той не почита Отца, Който Го е пратил94. Сигурно е обаче, че Сина не 

почита онзи, който отрича и почитта, съгласно която Дух Свети изхожда и от него, 

както и от Отца. Сигурно е освен това, че не малка хула върху Духа Свети хвърля онзи, 

който с нечиста вяра го откъсва от общението със Сина, отричайки неговата свързаност 

с изхождението. Той следователно нанася оскърбление и на двамата, тоест и на Сина, 

защото размишлява непристойно за него, тъй като Дух Свети е от него, и на Духа 

Свети, защото съди непристойно за него, понеже изхожда от Сина, а по този начин 

силно съгрешава както спрямо тях двамата, така и спрямо Отца, хулейки цялата 

Троица. Защото какво е по-голяма хула срещу Духа Свети от това да се вярва и учи, че 

Дух Свети не изхожда от Сина? Понеже казано е: Който съгреши против Отца или 

против Сина, ще му се прости, който обаче съгреши против Духа Свети, не ще му се 

прости ни на този, ни на онзи свят95

 

, види се, не само срещу македонианската ерес, 

казваща, че Дух Свети е творение, а не Бог, но очевидно е написано и за тази греховна 

хула против Духа Свети. Оттук се вижда, че който би сторил греха да хули, или да е 

неверен, или да е безбожен, ако не се вразуми, не ще му се прости ни на този, ни на 

онзи свят, макар да е възможно това място от Писанието да бъде тълкувано и по много 

други начини.“ 

 

Глава XIII 

Че никой не е длъжен да понася мълчаливо или търпеливо, когато го 

наричат богохулник, както не го е понесъл Господ, когато му е било 

                                                        
93 Лук. 10:16. 
94 Иоан. 5:23. 
95 Вж. Мат. 12:31-32; Лук. 12:10. 
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речено: В тебе има бяс; и че за Дух Свети се изказват различни думи 

поради различните му действия. 

 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Твърде остро се произнесе по 

поставения въпрос. А онова, което добави, че ние, които отричаме изхождението на 

Духа Свети от Сина, нанасяме оскърбление и на двамата, и даже с това обиждаме 

цялата Троица, и, както казваш ти, изричаме хула, това нито сме длъжни, нито можем 

да слушаме равнодушно. Всяко обругаване трябва да бъде посрещано с търпение, това 

обаче съвсем не. Кой би понесъл търпеливо да го наричат хулител? Сам Господ, 

формата на всяко търпение, след като търпеливо е изслушал толкова много 

оскърбителни думи, хвърлени срещу него от евреите, когато са му викали лакомник и 

винопиец, дърводелски син и много други, когато му казват: В тебе има бяс96 и: Той 

изгонва бесове със силата на бесовския княз97, отговаря: В мене бяс няма98

 Слушай сега, щом хулим Духа Свети: ние вярваме, че заедно с Отца и Сина 

следва да се почита Духа Свети, един Бог, обожаващ и животворящ чрез кръщението, 

дух Божи, дух Хр истов, ум Хр истов, дух Господен, Господ сам по себе си, дух на 

осиновлението, тоест на Сина Божи и адоптивно на нашето осиновяване, дух на истина, 

дух на освобождение, дух на мъдрост, дух на съвет и сила, дух на знание и благочестие, 

дух на страх Божи. Наистина, всичко това е извършил Дух Свети Бог, изпълващ всяка 

субстанция, съдържащ всичко, изпълващ света съобразно субстанцията си, непостижим 

за света по силата си, благ, праведен, изначален; освещаващ, не освещаван; 

, явно 

учейки, че сме длъжни да понасяме търпеливо всички ругатни, които се изказват 

против нас, но никой не е длъжен да подмине с мълчание, когато му се вменява, че не е 

католик, а му се приписва, че е еретик, поради което бива гледан като отчужден от 

Духа Свети и приобщаван към демоните. Ето защо против онова, което каза, отговарям, 

както ме учи и Господ: Ние с нищо не оскърбяваме светата и неделима Троица, а като 

истински католици отдаваме на нейната субстанция почитта, дължима на 

божествеността, и нито делим божествената субстанция, съсичайки я като Арий, нито 

сливаме лицата като Савелий, нито заедно с Македоний наричаме Духа Свети 

творение, нито като духоборците, нападащи Духа Свети, изричаме някаква хула срещу 

него. Ние почитаме Бог Отец, Бог Син, Бог Дух Свети, три Лица, една божественост, 

неделима по слава, чест, власт и субстанция. 

                                                        
96 Иоан. 8:48. 
97 Мат. 9:34. 
98 Иоан. 8:49. 
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животворящ, не животворян; задаващ мярата, не оразмеряван; достъпен за 

причастяване, не причастяващ се; изпълващ, не изпълнен; обхващащ, не обхванат; 

получен в наследство от апостолите след Христа; просветляващ, прославящ, причислен 

към троичността на Лицата, пръст Божи, огън като Бог, обич, любов, дух, който  знае 

всичко, който учи на всичко, който вее където иска и колкото иска, направляващ, 

говорещ, водач в пустинята, подстрекаващ, когато Иисус прогонва продавачите и 

купувачите от храма, смутен преди възкресението на Лазар, светлодарител, 

животворец, преди всичко светлина сам по себе си, и живот сам по себе си, 

храмостроител, обожител, водещ към съвършенство в кръщението чрез вяра, измолван 

след кръщението чрез полагане на ръце, вършещ всичко Бог, разделен по благодат в 

огнените езици, разпределящ благодатните дарове, създаващ апостолите, пророците, 

евангелистите, пастирите, учителите; интелигибилен, проявен, велик, неизмерен, 

неудържим, неоскверним, можещ всичко по еднакъв начин, всемъдър и многообразен в 

действията си, проявяващ се във всички неща, притежаващ собствена мощ, неизменен, 

всесилен, παντεπίσκοπος, тоест епископ на всичко, действащ във всички интелектуални 

духове, пронизвайки най-чистите, най-висшите, ангелските сили, но също така 

пророческите и апостолските сили, а също и други сили, разпределени в един или друг 

в съответствие с едно и също, но не в едно и също място, чрез което именно се 

проявява по неописуем начин. Същото се отнася и за всичко друго, което се изказва със 

смирение за Духа Свети, като например, че дарява, изпраща, разпределя, помазва, че е 

даряван, дъхван, обещаван, призоваван и всичко подобно на това, което може да бъде 

възведено до първата причина, сиреч до онова, от което се проявява. Вярваме и учим 

такива неща за Духа Свети, при което сме убедени, че никое от тях не се числи към 

непростимите хули. Но категорично не вярваме, че той изхожда от Сина, поради което 

не бива да се чудиш, че каквото и разсъждение да приложиш, не можем изведнъж да се 

съгласим. Особено след като нито авторитетът на Евангелието, нито на каноничните 

писания, нито пък на светите събори ни съветва или учи на това.“ 

 

 

Глава XIV 

Че никой смисъл, вложен в Писанието, което заслужено бива 

наричано божествено, не бива да бъде напасван към собственото 

схващане, а по-скоро собственото схващане следва да бъде 

съобразявано с него. 
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 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Когато изреждаш авторитетни 

твърдения, за да убедиш себе си, дано като ги чуваш да ги възприемаш в правилния им 

смисъл. Боя се обаче, че за теб се отнася пословицата, която по нашему казва: Вълкът 

бил пратен да учи четмо и писмо, но той винаги казвал „агнец, агнец, агнец“, чувайки 

не това, което учителят му казвал отвън, а което имал вътре на сърцето си. Когато си 

втвърдил сърцето си и така упорито си затворил душата си, че каквото и да се каже, не 

желаеш да го приемеш, тогава защо трябва да говорим? Да, по-добре е смирено да се 

мълчи, отколкото да се говори непотребно и да се движи въздуха с безполезни думи, 

защото има време за говорене и има време за мълчание. Ако следователно искаш да 

извърташ представяните авторитетни твърдения така, че да изглеждат потвърждаващи 

влагания от теб смисъл, а не по-скоро да полагаш усилия, щото да съобразиш своето 

схващане със Светото Писание, боя се не толкова от това, че ще се противопоставиш и 

опълчиш срещу Духа Свети, колкото че няма да се засрамиш, дето, отклонявайки се от 

разбирането, зададено от Духа Свети, безоснователно изкривяваш думите, писани под 

диктовката на Духа Свети, и ги извърташ към смисъла, влаган от теб, докато ние сме се 

събрали, не за да гоним победа, а за да изследваме кое е истинното. Така именно казва 

Истината: Думите, що ви говоря, са дух и живот99. И на друго място: Дух на живот100

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „На никого, който е привикнал да 

се занимава свободно с изучаването на светите Писания не трябва да е неизвестно 

колко лошо е чрез насилствено тълкуване да изкривява в полза на влагания от самия 

него смисъл разбирането на Писанието, което заслужено се нарича божествено, а не по-

скоро в смирение изцяло да подчини своето схващане на божественото Писание и да го 

съобрази с него, така че добре направи, дето го напомни. А сега направи и ти същото, 

на което обърна внимание. И ако желаеш да изтъкваш свещени авторитетни твърдения, 

бих искал да положиш усилие да ги излагаш ясно и при представянето им да не 

извеждаш напред соченото от теб смислово съдържание, защото е твое, а защото е 

истинно. Понеже е писано: Кога се бие мляко, добива се масло, а като се блъсне носът, 

потича кръв

, 

който е във вас, сиреч в светите Писания.“ 

101

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Това изглежда за предпочитане, 

защото докато говорехме със свои думи, всеки от нас можеше да ги натоварва със 

. Кажи сега кои са авторитетните места, подкрепящи мнението ти по 

този въпрос.“ 

                                                        
99 Иоан. 6:63. 
100 Вж. Иез. 10:17 (българският превод тук рязко се разминава с латинския). 
101 Притч. 30:33. 
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собствен смисъл. Сега обаче, когато захващаме да употребяваме божествени слова, 

трябва да ги изговаряме без гняв, и, оказвайки си взаимно нужното уважение, да 

отдаваме почит на Духа Свети, който е авторът на божественото Писание, защото той 

ни удостоява с честта да показваме правдиво онова, което сам той пожелава да 

изследваме смирено и без гняв. Защото има такива, които, макар истината на 

Писанието да напира, предпочитат да се борят за победа и да се противят на истината 

чрез превратни слова, вместо да признаят заблудите си, и които, макар вече да не 

намират какво да отговорят, не знаят смирено да замълчат.“ 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Добре го рече, но това не 

означава, че трябва да подминем с мълчание, ако някой от нас не е съгласен с 

тълкуването на Писанието, представено от другия, защото това често може да следва от 

здрава вяра, така че казваното не бива да се определя веднага като заблуда, защото от 

едното Писание нерядко се извличат различни правилни схващания, които ни най-

малко не следва да бъдат отхвърляни, макар да изглежда, че слабо засягат обсъждания 

въпрос.“  

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Отлично казано, стига само да си 

добронамерен и да не се правиш нито на тъпоглав, нито на вироглав по отношение на 

онова, което следва да бъде вярвано, както и да не търсиш, както се казва 

простонародному, чвор в тръстиката, защото както в лукавата душа няма да влезе 

мъдрост102

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „С открито сърце заявявам, че аз с 

удоволствие вярвам на онова, което следва да бъде вярвано, стига да бъда подобаващо 

въведен в него. Сега вече говори!“ 

, така в добронамерената душа непринудено навлиза божествената 

мъдрост.“  

 

 

Глава XV 

Че Господ като дъхнал, дарил на апостолите Духа Свети, и все пак 

този телесен дъх не ще е бил Духът Свети, а означаване на неговото 

изхождение, и как трябва да се разбира изразът: Приемете Духа 

Светаго. 

 

                                                        
102 Прем. 1:4. 
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 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Господ Иисус, представяйки се след 

възкресението пред учениците си, духна и им каза: приемете Духа Светаго103

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Твърдя заедно с теб, че този 

телесен дух не ще е бил субстанцията на Духа Свети, но не твърдя като теб, че това 

дъхване ще да е било означаване на изхождение, което от Сина.“ 

. Какво 

друго, питам, е означавало това дъхване, освен че Дух Свети изхожда и от него? 

Защото този дъх не е бил субстанцията на Духа Свети, а демонстрация на това, че Дух 

Свети изхожда и от Сина.“ 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Ако когато Христос е дъхнал и казал: 

приемете Духа Светаго, апостолите са приели Духа Свети, как да не се вярва за това 

дъхване, че е означаване на изхождението му от него? Обратно, ако Дух Свети е бил 

даден на учениците от дъхващия Син, когато казва: приемете Духа Светаго, кажи, 

моля те, как иначе е преминал от даряващия Син към приемащите ученици, освен като 

е изходил от него, с когото е вечно, и е преминал в онези, на които е даден като дар? 

Ако апостолите са приели Духа Свети, би трябвало да има някой, който да им го е дал, 

и следователно той да е изходил от даващия в приемащите, макар че, дори да не е 

имало кой да го приеме, все пак е имало не по-малко някой, който изхожда, защото 

неговото изхождение е вечно и субстанциално. И тъй, дори да не е докрай подходящо 

изказването му като даден, все пак той основателно може да бъде наричан дар или 

подлежащ на даряване, защото „дар“ или „подлежащо на даряване“ се нарича онова, 

което макар и да би могло да бъде дарявано, не винаги се дарява, докато „дадено“ се 

нарича само онова, което се дава. Тъй като Свети Дух е по самата си природна 

същност, според която е от Отца и Сина, пригоден за изхождане и подлежащ на 

даряване, той не би могъл да съществува иначе, освен изхождайки, нито би се дарявал 

иначе, освен изхождайки, нито би се приемал иначе, освен изхождайки, нито би 

действал по някакъв друг начин, освен изхождайки. Затова когато се казва, че се праща 

или дар ява било от Отца, било от Сина, казва се, че той се дар ява не някак иначе, а 

именно изхождайки: самото негово даряване или провождане е неговото изхождение. 

Защото Дух Свети изхожда по два начина от Отца и Сина: има едно изхождение, което 

е вечно и е според афекта, тоест любовта, с която Отец обича Син и Син обича Отца; 

има и времево изхождение, което е според ефекта, тоест неговите дарове, които се 

придават на хората.“ 

                                                        
103 Иоан. 20:22. 
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 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ако Дух Свети е навсякъде по 

същност, а значи и сърцата на апостолите не са били лишени от неговото присъствие, 

какво мислиш е дал на апостолите Христос, когато е дъхнал, или какво е било прието 

от апостолите, когато им е било казано: приемете Духа Светаго? Ако им е било казано 

да приемат Духа Свети, който е третото лице в Троицата, и който е навсякъде, и който е 

бил вече в сърцата им, как може да е било правилно казано да възприемат тогава 

оногова, когото вече са имали, и който е присъствал вече в сърцата им?“ 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Дух Свети, който изхожда от Отца и 

Сина, който е тр етото лице в Троицата, ко йто е изцяло и съвър шен Бог, който е 

навсякъде и никога не е отсъстващ чрез същността на Божествеността, той е бил чрез 

присъствието на своята божественост в сърцата на апостолите, на които смирени и 

избрани също така е бил даден чрез заживяването на благодатта в тях. Затова казва за 

себе си: „Не почивам над никого другиго, освен над смирения, и безгрешния, и 

тръпнещия от словата ми.” И също: Бог се противи на горделиви, а на смирени дава 

благодат104

                                                        
104 Иак. 4:6. 

. И тъй, те са приели Духа Свети вече оплодотворяващ чрез заживяването 

на благодатта в тях, който и преди е бил при тях, макар и безплодни, доко лкото е 

навсякъде чрез божествеността на същността. Все едно е било казано: Приемете Духа 

Светаго в благодат, който преди това е бил при вас само по същност; приемете в дар 

това, което преди е било при вас като чуждо; приемете за ползване и като дарение, 

онова което е било при вас без дароприемане; приемете в действието на духовната 

благодат онова, което досега е било при вас само по присъствието на същността; 

приемете чрез обожение това, което преди това е било при вас без проявлението на 

някоя добродетел. Все едно, ако би се казало на някого, имащ очи, способни да виждат, 

но нямащ духа на зрението: Приеми очи да виждаш, каквито преди не си имал, тъй че 

да си зрящ; или на някой глух, който има уши да се каже: Приеми уши за слушане, 

каквито преди си имал, но без да ги ползваш за слушане; или както би се казало на 

някой ням, имащ език: Приеми език да го ползваш за говорене, какъвто си имал преди, 

но без тази полза; или както би се казало на имащия парализирана ръка: Приеми ръка за 

действане, каквато преди си имал, но без способността за действие; или както би се 

казало на имащия хубави, но схванати крака: Приеми крака за ходене, каквито преди си 

имал без благостта на ходенето; или когато се казва на някого, при когото са заложени 

чужди пари: Приеми тези пари и нека бъдат ползвани от теб, които пари и преди бяха 

при теб, но без да ги ползваш за твоите нужди и за своя полза. По този начин, види се, е 
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казано: Приемете за полза и като дар духовната благодат Духа Свети, който преди това 

е бил при вас чрез неизмерността на божествеността. Защото преди тържеството, тоест 

преди явното даруване на Духа Свети, апостолите не са имали в опита си духовната 

благодат. Затова Господ казва на Петър, познал в Христа Сина Божи: Блажен си ти, 

Симон Петре, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на 

небесата105. Това е същото, като да би се казало: От небето и по божествено 

вдъхновение си приел това, а не по откровение на човешката плът или кръв. Другите 

апостоли също са имали божествено вдъхната вяра преди даряването на Духа Свети, но 

не толкова, колкото трябва да бъде в онзи, който ще се спасява чрез вяра. Това, което са 

имали в по-малко, е било допълнено от явното даряване на Духа Свети. Защо не? Нима 

Петър, князът на апостолите, който казва, че е го тов да иде с Хр иста и на смър т и в 

тъмница, не се отрича веднага след запитването на слугинята-вратарка, но по-късно, 

след даряването на Духа Свети, воден от сила свише, проповядва в името на Христа 

пред заплашващите и разпитващи го първосвещеници, отговаряйки уверено: Трябва да 

се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци106

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Когато става дума за върховните 

сфери на висшата теология, видно е, че такива уподобявания с телесните неща нямат 

място, нито пък бива да се извеждат уподобявания от по-нисшите неща за по-висшите, 

защото не е възможно от изменчивата природа на подвижните неща да се познае в 

пълнота неизменната природа на неподвижните. Наистина, какво друго е сравняването 

на духовните с телесните или нагаждането на божествените с човешките неща, ако не 

търсене на жив сред мъртвите?“ 

. И това даряване на Духа Свети се е 

случило най-напред на земята чрез дъхването от любов към ближните, а после приижда 

от небето чрез различните езици от любовта Божия. Оттук биваме в немалка степен 

поучавани, че макар Дух Свети да е бил даден на два пъти, все пак за него следва да се 

вярва, че се дава от двамата не на два пъти, а едновременно и наведнъж: както от 

небето от Отца, който е на небето, така и на земята от Сина, който на земята е в 

общение с хората чрез човековостта, макар същият Син, когато го дарява, е на земята 

вече не смъртен сред смъртните, а след възкресението и преди възнесението се явява на 

апостолите чрез угодно му явление, дарявайки им изобилно Духа Свети.“ 

 

 

 
                                                        
105 Мат. 16:17. 
106 Деян. 5:29. 
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Глава XVI 

Че понякога духовните неща се сравняват с телесните, а понякога 

телесните с духовните. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Одобрявам това, което казваш. Никога 

не е възможно някое от уподобяваните неща да достигне адекватната и чиста истина на 

онзи предмет, с който се уподобява: подобието никога не се извежда от цялото, а от 

някаква част, понеже в противен случай не би следвало да се говори за подобие, а по-

скоро за тъждество. Никое подобно никога не е изцяло подобно на онова, на което е 

подобно, което е валидно даже за телесните неща, когато понякога се сравняват 

помежду им по силата на някакво подобие. Ние обаче даваме или възприемаме такъв 

вид подобия, също както е при сценичните представления, не защото изразяват самата 

чиста истина за нещата, а защото привеждат душата на слушателя към по-голямо 

познание за самото това нещо. Чрез такова поясняване на учението става в по-пълна 

степен познато онова, което поради голямата извисеност на своята природа е било 

преди това непознато. Защото душата се издига от нещата, които знае, към 

непознатите, които не знае. И онова, що е невидимо, се възприема чрез разбиране на 

творенията107, а същото важи и за много други неща. Както духовни неща постоянно 

биват разбирани от подобия с телесни, така понякога телесни неща се научават 

посредством духовни. На Моисея например е казано: Гледай да ги направиш по 

образеца, що ти бе показан на планината108

                                                        
107 Вж. Рим. 1:20. 

. Тук ясно се предписва всичко в 

устроението на скинията да се разположи по телесному така, както преди това го е 

видял духовно в планината. Затова учебните уподобявания на телесни и безтелесни 

неща никак не бива да се осъждат, макар да не са в състояние да изразяват по съвършен 

начин истината на самите неща. Постоянно чрез умопостигането на видими неща в 

невидимата душа на дотогава непознавалия ги по невидим начин се формират думи, а 

освен това по видим начин се формира видимо изписване на буквите върху видим 

пергамент: те и се изговарят в мълчание, и се премълчават при говорене. А заедно с 

това, обратно, чрез същите видими писмена в душата на четящия се формира невидимо 

умопостигане. А става и така, че когато по-предни умопостижения, по чиято форма 

първоначално са изготвени писмена, се изгубят поради настъпването на забрава, те се 

възобновяват чрез преглеждането на същите тези писмена. И така, редувайки се, от 

подобието с невидимите умопостижения се формират словесни речи и видими писмена, 

108 Изх. 25:40. 
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а от друга страна от подобието със словата или видимите писмена се пораждат нови 

умопостигания, макар да се вижда, че видимите и невидимите неща не са с една и съща, 

а са по-скоро с различна природа. Господ също изобилно е говорил в притчите си чрез 

уподобявания, понякога сравнявайки телесни неща с духовни, а понякога духовни с 

телесни. Разбира се, аз мисля, че в творението не е възможно с лекота да се открие 

напълно съответстващо подобие на Бога.“ 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Струва ми се, че е достатъчно 

това, което каза по този въпрос. Но ако освен това имаш и някакви авторитетни 

изказвания за изхождението на Духа Свети от Сина, представи ги.“ 

 

Глава XVII 

Че когато жената се допряла до дрехата на Господа, от него 

излязла сила; и че с името „сила“ се назовава Духа Свети, който 

изхожда от него. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Чуй и премисли онова, което е казал 

Син за жената, страдаща от кръвотечение, докоснала се до края на дрехата му и 

оздравяла: Допря се някой до Мене, понеже усетих, че излезе сила от Мене45. Тук с 

името „сила“ е бил наречен Дух Свети, което се познава ясно от поучението на ангела в 

онова място, в което той казва на Мария: Дух Светий ще слезе върху ти и силата на 

Всевишния ще те осени109. Когато именно ангелът е предизвестил: Дух Светий ще слезе 

върху ти, той подобаващо е добавил: И силата на Всевишния ще те осени, очевидно за 

да покаже, че Дух Свети е същото, което е силата на Всевишния. И сам Господ, 

предзнаменуващ го на учениците си, казва: А вие стойте в града, докле се облечете в 

сила отгоре110. И още: Ще приемете, казва, силата на Духа Свети, слизащ върху ви, и 

ще Ми бъдете свидетели111. Вярва се, че това е силата, за която евангелистът казва: От 

него излизаше сила и изцеряваше всички112

                                                        
45 Лук. 8:46. 

. И тъй, очевидно е, че Дух Свети изхожда и 

от Сина, стига да не искаш да не видиш онова, което е по-ясно от светлина, затваряйки 

нарочно очите си, и да не желаеш, нарочно запушвайки ушите си, да чуеш онова, което 

Писанието прогласява.“ 

109 Лук. 1:35. 
110 Вж. Лук. 24:49. 
111 Вж. Деян. 1:8. 
112 Лук. 6:19. 
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НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ако следователно от Отца и 

Сина, както настояваш ти, изхожда Дух Свети, защо Син казва: От Отца изхожда113

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Поради какво друго, мислиш, освен 

заради това, че му е привично да отнася всичко, което си е негово, към Отца, от когото 

е и той самият? Откъдето следва и това, че казва: Учението Ми не е Мое, а на Оногова, 

Който Ме е пратил

 и 

премълчава изхождението му от самия него?“ 

114. Ако следователно така се схваща учението му, за което казва, че 

не е негово, а на Отца, колко повече това трябва да се подразбира за изхождението на 

Духа Свети, когато казва: От Отца изхожда, без обаче да твърди: „Не изхожда от 

мен“? От когото именно Син има да е Бог, защото е Бог от Бога, от него има и това, че 

и от него да изхожда Дух Свети, чрез което и Дух Свети има изхождението си и от 

Сина, както изхожда от Отца, от самия Отец. Това именно напълно последователно и 

очевидно се внушава от Евангелието, когато се казва: Когото Аз ще ви пратя от 

Отца115, показвайки, че Дух Свети е на Отца и Сина. Когато казва: „Когото Отец 

праща“, добавя: В мое име116, без обаче да казва: „Когото Отец праща от мен“, както 

казва: Когото Аз ще ви пратя от Отца117

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Изповядваме, че Дух Свети е на 

двамата, но имаме и казаното от самия Господ: Не сте вие, които ще говорите, а 

Духът на Отца ви, Който говори във вас

. Така той с очевидност показва, че началото 

на цялата божественост или, ако може да се каже по-добре, боговост е Отец, който е и 

авторът на раждането и изхождението. Следователно този, който изхожда от Отца и 

Сина, правилно бива отнасян към онзи, о т кого то е роден Син. Дух Свети е 

следователно сила на Всевишния, тоест на Отца, и е сила на Сина, който също е 

Всевишeн, и защото е на двамата, правилно следва да се вярва, че и изхожда от 

двамата, понеже както не е общението на само едного от тях, а на двамата, така и 

изхождението му не е от едного от тях, а от двамата.“ 

118. Имаме и казаното от апостола: Ако Духът 

на Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса, живее във вас119, с което то й 

очевидно е пожелал да се схваща духът на Отца. И пак апостолът: Бог, казва, изпрати 

Духа на Своя Син, Който вика в сърцата ни: Авва Отче120

                                                        
113 Вж. Иоан. 15:26. 

. И на друго място: Ако някой 

114 Иоан. 7:16. 
115 Иоан. 15:26. 
116 Срвн. Иоан. 15:16 и 15:26. 
117 Иоан. 15:26. 
118 Мат. 10:20. 
119 Рим. 8:11. 
120 Вж. Гал. 4:6. 
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няма Духа на Христа, той не е Христов121

 

. И тъй, поради тези и множество други 

свидетелства, от които се учим, ние, както казах, правилно изповядваме, че Дух Свети, 

който е третото лице в Троицата, е на Отца и Сина, и въпреки това не приемаме да сме 

чули, че изхожда и от двамата, навяр но защото едно е да е от Отца, а друго е да 

изхожда от него.“ 

 

Глава XVIII 

Че както за Духа Свети е едно и също да е от Отца и да изхожда от 

Отца, така е едно и също да е от Сина и да изхожда от Сина. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Дух Свети, който е от Отца и който 

изхожда от Отца, или е от Отца поради това, че изхожда от Отца, или пък не е от Отца 

пор ади това, че изхо жда от него . Ако тъкмо пор ади това, че е от Отца, пор ади то ва 

именно и изхожда от Отца, защо след като по подобен начин е от Сина, и да не изхожда 

от Сина? Пор ади същото то ва, пор ади което  е от Отца, той е и от Сина; и пор ади 

също то то ва, пор ади което  е от Сина, той е и о т Отца. Ето защо то й е о т Отца и от 

Сина, освен ако някой не се осмели да заяви, че има едно битие от Отца, а друго от 

Сина, което казване приляга само на някоя съвършено луда глава. Защото той няма 

едно битие от Отца, а друго битие от Сина, нито има едно изхождение от Отца, а друго 

от Сина, но има едно и също битие и едно и също изхождение както от Отца, така и от 

Сина. Защото нито е по двояк начин, нито изхожда двояко, нито има две битиета, нито 

две изхождения, нито пък съществуват, което е съвършено неблагочестиво да се казва, 

двама изхождащи свети духа. Както следователно е сигурно, че за него да е от Отца не 

е нищо друго, освен да изхожда от Отца, така не трябва да има и никакво съмнение, че 

да е от Сина за него не е нищо друго, освен да изхожда от Сина: тъй като неговото 

изхождение е субстанциално. Ако му пр ипишеш, че е едно да е от Отца, а др уго да 

изхожда от Отца, ти несъмнено го различаваш от самия него, защото за него със 

сигурност няма никаква разлика между това да е от Отца и да изхожда от Отца. Защото 

той изхождайки е от Отца и съществувайки изхожда от Отца със субстанциално 

изхождение и изхождаща или пригодна да изхожда субстанция. Затова покажи, ако 

можеш, ч Дух Свети има друго битие от Сина, а после покажи, ако можеш, че за него е 

едно да е от Отца и Сина, а друго да изхожда. Така би го р азличил от самия него и 

                                                        
121 Рим. 8:9. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

66 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

достатъчно безсрамно би опразнил здравата вяра, която имаме за Светия Дух. Обратно, 

ако за него е едно и също да е и да изхожда от Отца, тогава той изхожда от Сина както 

от Отца. Защото ако не изхожда от Сина, тогава той не би имал от Сина същото битие 

както от Отца. Ако пък за него не е едно и също да е от Сина, както е от Отца, тогава 

той има от Сина или друго или никакво битие, но и двете тези неща са неприемливи. 

Ако пък не е от Сина, не е и от Отец, защото Отец и Син са едно. Ако следователно не е 

от Отец, той и не изхо жда от Отца. От др уга стр ана: Ако защото  е подлежащ на 

изхождане от Отца, той изхожда от Отца, тогава със същото основание, че е подлежащ 

на изхождане от Сина, той изхожда и от Сина. Еднакво или по-скоро същото е за Духа 

Свети да е от Отца и да е от Сина, и да изхожда от Отца, и да изхожда от Сина, защото 

за него е писано: От себе си няма да говори, а ще говори, каквото чуе122. Откъдето 

именно чува, оттам говори, и откъдето говори, оттам изхожда. И тъй, откъдето е 

същността му, оттам е способността му за слушане му; и откъдето е способността му за 

слушане, оттам е знанието му; и откъдето е знанието му, оттам е изхождението му. 

Затова да е от Отца и от Сина за него е да изхожда от двамата по съществуване, по 

слушане, по знаене. А защо битието на Сина от Отца се нарича раждане от Отца, а 

битието на Духа Свети от Отца и от Сина се нарича не раждане, а изхождение, и каква е 

разликата между битието, което е по рождение, и битието, което е по изхождение, е 

въпрос изключително сложен, макар и за самия Син понякога да се казва, че изхожда от 

Отца, както например: Излязох от Отца и дойдох на света123. И още: Аз съм излязъл 

от Бога124

                                                        
122 Иоан. 16:13. 

. Това изхождение на Сина обаче е съвършено друго и се различава от 

изхождението на Духа Свети. Син се праща със свое собствено провождение или 

изхождение по раждане, и по раждане изхожда от Отца, а Дух Свети, изхождайки, 

изхожда със свое собствено провождение или изхождение, и изхождайки се праща 

толкова от Отца, колкото и от Сина. Гледай следователно какво казваш и внимавай да 

не би като отричаш изхождението на Духа Свети от Сина да не отхвърлиш с това 

неприемане и битието, което има от Сина. Защото за него да е Дух Свети и да изхожда 

е едно и също, така че който отрича, че той изхожда от Сина, отрича, че е от Сина, а 

който отр ича, че е от Сина, отр ича и това, че е от Отца, защо то те са едно. А който  

отрича, че той е или изхожда толкова от Сина, колкото от Отца, отрича, че той е Дух 

Свети. Оттук следва, че да се твърдят такива неща не е нищо друго, освен да се 

накърнява Троицата. Сам виждаш колко несправедливо и неблагочестиво е това.“ 

123 Иоан. 16:28. 
124 Иоан. 8:42. 
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 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Първото, което смятам да 

отговор я, е, че какъвто е Отец, такъв е Син, такъв е Дух Свети и то ва е с оглед на 

субстанцията, но каквото е Отец да ражда, не е такова като Син да се ражда, нито пък е 

такова като Дух Свети да изхожда. И макар, както ти каза малко по-рано, не е лесно да 

се изследва, нито е възможно да бъде дефинирано какво е Отец да ражда, или Син да се 

ражда, или Дух Свети да изхожда, все пак не е неоснователно да се казва, че едно е тук 

да ражда, и друго е тук да се ражда, и друго е тук да изхожда. Въпреки това в никакъв 

смисъл не им се приписва някакво действие или претърпяване на въздействие. И макар 

по субстанция да е едно и също битието на Отца, битието на Сина и битието на Духа 

Свети, все пак едно е по лице да е само Отец, а не Син или Дух Свети, и друго е по  

лице да е само Син, а не Отец или Дух Свети, и друго е по лице да е Дух Свети, а не 

Отец или Син. В единия случай въз основа на една и същата субстанция се посочва 

тъждествеността в тримата, в другия пък личното различие във всеки един от тримата. 

Затова когато ти изследваш по пътя на аргументацията дали Дух Свети е еднакво от 

Отца и от Сина, а после питаш дали е едно и също да е и да изхожда от тях, с което се 

надяваш да докажеш, че както е еднакво от тях, така еднакво и изхожда от тях, когато 

така, казвам, говориш, трябва, разбира се, да обърнеш внимание, че макар Дух Свети да 

е на двамата, и да е от двамата, все пак не изглежда да е по еднакъв начин от двамата, 

както и да изхожда по еднакъв начин от двамата. Той е несъмнено от Отца като от 

някого , ко йто няма битието си от нико го и не получава от няко го да има Дух  Свети 

като свой и като някой, който е от него; от Син пък той е като от някого , който е от 

Отца и който има от Отца и самото това, че Дух Свети е и негов и е и от него. Така се 

вижда, че Дух Свети истинно е и на двамата и от двамата, но не е по еднакъв начин от 

двамата, нито пък изхожда от двамата по еднакъв начин.“ 

 

 

 

Глава XIX 

Дали Дух Свети изхожда по еднакъв начин от Отца както и от 

Сина, щом Отец е от никого, а Син е от Отца; уподобяване с 

първоначално създадения Адам, създадената със сечение Ева и 

произлезлия от тях двамата Авел. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Отец, който е от никого, няма нищо 

нито от Сина, нито от Дух Свети, но и Син, който е от Отца, няма нищо от Дух Свети. 
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Син има всичко от Отца, дори това, че е Бог, защото той е Бог от Бог, като има от Отца 

и това, че и от самия него, от Син, изхожда Дух Свети. Дух Свети получава от същия 

Отец да изхожда и от Сина, както изхожда от Отца. Така всичко, което е Син или 

каквото има Син, и всичко, което е Дух  Свети е изначално о т Отца. Тъй като Отец, 

който е автор и начало на раждането и изхождението, е от никого, навярно затова се 

създава впечатлението, че Дух Свети не е по еднакъв начин на двамата и не изхожда по 

еднакъв начин от двамата. Но какво от това? Предметът на нашия диспут бе не как Дух 

Свети изхожда от двамата, а дали изхожда и от двамата. Едва впоследствие, ако ти 

доставя удоволствие, би могло да бъде изследвано и онова, което се има предвид по 

този въпрос. Бих искал, наистина, да насоча за малко вниманието ти нататък, след като 

това ти е угодно. Казвам именно, че видимо нищо не отменя за Духа Свети, що се 

отнася до него самия, еднаквостта на съществуването и изхождението и от двамата, 

макар единият, от които е и изхожда, а именно Отец, да не е от никого, а другият, от 

когото по подобен начин е и изхожда по подобен начин, тоест Син, да е от Отца, 

защото това не го прави да е или да изхожда по-напред или по-сетне, нито повече или 

по-малко от единия или от другия. С позната му еднаквост неговото вечно изхождение 

е едновременно и наведнъж от двамата, без никаква степен на нееднаквост, а по един и 

същи начин, макар на мнозина да би се видяло прилягащо да се каже, че той в по-

свойствен смисъл е и изхожда от Отца като от първа причина, отколкото от Сина, на 

когото самият Отец също е причина. Когато именно се казва, че Отец не е от никого, а 

Син е от Отца, в никакъв смисъл не бива да се разбира, че там има някакво 

първенствуване или последване, или пък превъзходство или подчиненост по величина, 

защото в двамата е налично равенство по величие. И макар Отец да няма никаква 

причина, а Син да има за своя причина Отца, все пак една и съща е силата и славата на, 

така да се каже, причинения и непричинения, тоест на имащия причина и на нямащия 

причина. И тъй, как онези, които са еднакви по вечност, величие, мощ, сила, воля, 

равенство, да провождат изхождащия Дух Свети не еднакво, а нееднакво от себе си? 

Защото изхождението на Духа Свети е субстанциално, както е субстанциално и 

раждането на Сина. Това може да бъде онагледено чрез едно сравнение. Адам е бил сам 

по себе си, тоест без пораждане от страна на никаква друга причина, създание на самия 

Бог. Ева също е била създадена от Бога, но сечението е играло ролята на предхождаща 

причина. Авел пък произхожда от тях двамата не чрез създаване и не чрез сечение на 

създанието, а чрез естествено човешко раждане. Адам е човек, Ева е човек, Авел е 

човек, поради което са ÐmooÚsion, сиреч подобни по субстанция или от една и съща 
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природа, но този, който е Адам, не е Ева или Авел; нито тази, която е Ева, не е Адам 

или Авел; нито този, който е Авел, не е Адам или Ева. Нали не се съмняваш, че Авел, с 

оглед на произхода си по раждане, произхожда еднакво както от отец си Адам, който 

няма пораждаща или произвеждаща причина, така и от майка си Ева, която произхожда 

от самия Адам като от причина, но не чрез раждане, а чрез сечение? Както е вярно, че 

Авел е бил едновременно и еднакво породен от Адам и Ева, така е вярно, че Авел е 

породен еднакво и от двамата. И макар да е възможно отбелязването на някакво 

неподобие между пораждащите, а именно създаването и сечението на създанието, все 

пак в породеното от тях те са не неподобни, а едно и също е пораждането от тях. И 

Адам не е по-скоро отец, отколкото Ева е майка, а едновременно единият е отец, а 

другата майка, и Авел е едновременно син и на двамата, произхождайки чрез еднакъв 

преход на рождението и от двамата. И това, че Ева е от Адам чрез сечение, не пречи 

Авел да е така неин, както  и негов син, и то  не по вече или по-малко неин, колкото 

негов. Ева има чрез сечение от Адам битието си и пак от него има това, че Авел, който 

е син на Адам, да е син и на Ева чрез раждане. По този начин тя има това, че самата тя е 

майка на Авел, когото е родила, от Адам, който сам е отец на Авел, роден от него. 

Представеното сравнение трябва да бъде разглеждано, все едно че е сценична 

постановка. И тъй, никой не бива да казва, че Дух Свети е по един начин, тоест 

изхождайки, от Отца, и по друг начин, тоест не изхождайки, от Сина, макар Отец, от 

когото е и от когото изхожда, да не е от никого, а Син, от когото той е по подобен 

начин и от когото изхожда по подобен начин, да е от Отца. Защото, както обсъдихме 

по-горе, Дух Свети има едно и също битие от двамата, а за него едно и същото битие е 

да изхожда от двамата колкото истинно, толкова и неизречимо, така че да се вярва това 

е колкото необходимо за вярата, толкова и свързано със спасението.“ 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Според това, което изгради, 

опирайки се на разума, не изглежда абсурдно, че Дух Свети има едно и също битие от 

Отца и от Сина, и все пак със самото това не изглежда да е доказано, че изхожда 

еднакво или нееднакво от двамата.“ 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „След като приемаш, че е еднакво от 

двамата, необходимо е да признаеш, че е еднакво изхождащ от двамата, особено след 

като по-горе бе показано с достатъчна очевидност, че за него да е от двамата е 

тъждествено с това да изхожда от двамата и да изхожда от двамата е тъждествено с 

това да е от двамата. Затова той е както на Отца, така и на Сина, а не по един начин на 

Отца, а по  друг начин на Сина. След като е на Отца, изхождайки от него, и за него е 
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едно и също битието, което има толкова от Сина, колкото от Отца, това не означава 

нищо друго, освен че изхожда от двамата. Сега слушай! Ти приемаш, че Дух Свети се 

праща от Сина. Знам, че приемаш, защото това се казва ясно в Евангелието, освен ако 

не е изличено от вашите кодекси по силата на някакво неблагочестие, което ми се 

струва малко вероятно: Когото, казва, Аз ще ви пратя. Приемаш също, че той взима и 

възвестява от същия Син, чийто Дух сам той е, стига, както казах, това да не е изтрито в 

гръцките кодекси: Той, казва, от Моето ще вземе и ще ви възвести; от Себе Си няма 

да говори, а ще говори, каквото чуе125

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Приемам всичко това, а именно, 

че е от него, че се праща от него, че взима и възвестява от неговото, че от него чува, че 

от него говори, всичко това, бидейки учен от Евангелието, приемам, но неговото 

изхождение от Сина, доколкото не се преподава от Евангелието, нито уча, нито 

възнамерявам да уча.“ 

. 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Твърде съм учуден от твоето 

размишление, при което отхвърляш единствено прилагането на думата „изхожда“ за 

Духа Свети от Сина, макар да имаш равнозначни и тъждествени означения в 

Евангелието и да ги приемаш със сигурност от Евангелието. Защото какво друго е и 

какво друго може да бъде пращането му от Сина, освен негово изхождане от Сина? Тъй 

като се праща от него, последователно е да се казва, че той изхожда изпратен от онзи, 

от който се праща, без обаче поради това пращаният да отсъства от пращащия, нито 

пък да се отдалечава от него, а бидейки винаги наличен чрез винаги наличния. От друга 

стр ана, щом Дух  Свети, който е на Сина, и на когото всичко, което е от Отца, е по 

същия начин и от Сина, и както го има от Отца, така го има и от Сина, как може да се 

мисли, че не изхожда от Сина, след като, както вече се каза, за него да изхожда не е 

нищо друго, освен да е; и да е не е нищо друго, освен да изхожда; и да чува и да говори 

не е нищо друго, освен да е и да изхожда, и всичкото това не от себе си? Чрез 

изхождането е и изхожда чрез съществуването онзи, чието битие е да бъде изхождащ. И 

тъй, както несъмнено може да се заключи от всичко дадено, Дух Свети е на Отца и е на 

Сина, то й е от Отца и е от Сина, той се пр аща от Отца и се пр аща от Сина, и така 

изхожда от Отца, изхожда и от Сина.“ 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Не мога да отричам, че грижливо 

– и чрез разумни основания, и чрез авторитетни твърдения – цялостно и достатъчно 

съгласувано обследва това, което въведе, гледайки да докажеш онова, което 

                                                        
125 Вж. Иоан. 16:13-14. 
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предпостави, и аз не желая да упорствам срещу Духа Свети. Искам обаче да изслушаш 

онова, което силно ме вълнува и което силно ме притеснява при употребата на думата 

„изхождение“. Нашият Господ Иисус Христос, спасителят на човешкия род, 

основоположникът на вярата, основоположникът на Евангелието, любещият нашето 

спасение, е придал на апостолите вяра, достатъчна за спасението на всички. Той обаче 

не би бил в достатъчна степен спасител, ако не е бил в достатъчна степен учител. Но 

той никога не е казвал нещо за изхождение на Духа Свети от Сина, както е говорил за 

неговото изхождение от Отца. Затова ми се струва твърде безразсъдно някой да добавя 

нещо към вече напълно изградената християнска вяра, достатъчна за спасението, или 

пък да се готви да отнеме нещо от нея. Особено когато иде реч за вярата в Светата 

Троица. Струва ми се, че оказвайки дължимата почит на Евангелието, ние изказваме 

думата „изхождение“, която е приписана на Духа Свети, изхождащ от Отца. Защото пък 

за същия Дух Свети не е писано, че изхожда от Сина, ние никога не казваме това. Така, 

струва ми се, за да се движим безопасно във вярата, не бива нищо да прибавяме, с нищо 

да не безумстваме, а просто трябва да се държим за онова, на което сме научени от 

Евангелието, защото както е опасно нещо да се отнема, така е рисковано нещо да се 

добавя.“ 

 

 

 

 

 

Глава ХХ 

Че както в Евангелието не може да се открие, че Дух Свети 

изхожда от Сина, така и никъде в Евангелието не може да се 

на мери, че Дух  Свети не изх о жда  о т Сина , нито  пък мо же да  се 

открие, че изхожда само от Отца. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Ти се произнесе както подобава на 

зрелостта и благоразумието на един така значим човек. Няма обаче място за тревога 

там, където няма от какво да имаме страх. Стой тук и слушай внимателно това, което 

ще кажа. Ако се боиш да заявиш, че Дух Свети изхожда от Сина, защото в никое място 

от Евангелието не е записан изразът „изхожда от Сина“, кажи, моля те, с каква смелост 

или с каква безразсъдност не се страхуваш да говориш негативно за това изхождение, 

тоест да казваш: „Не изхожда от Сина“, щом това не се открива на нито едно място в 
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Писанието и не е писано никъде в Евангелието? Защо не мълчиш там, където, както ти 

мислиш, мълчи Евангелието? Откъде се появява при теб това „не“, отрицанието, на 

което не те учи Евангелието? Кой е успял някога да те склони да речеш: „не изхожда от 

Сина“, щом Евангелието не казва това, а не е могъл да те склони да речеш: „изхожда от 

Сина“, щом и това нито се отрича, нито се потвърждава от Евангелието? Ти почиташ 

Евангелието, когато не чуваш да казва: „изхожда от Сина“, и не почиташ Евангелието, 

когато не чуваш да казва: „не изхожда от Сина“. Мълчиш тогава, когато не трябва да се 

мълчи, а не мълчиш тогава, когато трябва да се мълчи. Признавам пред теб, че изразът 

„изхожда от Сина“ не може да се намери така просто на ни едно място в нашето 

Писание. Необходимо е и ти да признаеш, че изразът „не изхожда от Сина“ също не 

може да се открие на нито едно място. Сега какво? Ще спорим за думи, които значат 

веднъж това, а друг път онова? Нима ни подобава да следваме буквите, или сричките, 

или изразите, изоставяйки истината на нещата? По-добре да предоставим на децата да 

си играят на граматика и диалектика, а ние да изследваме смисъла, който трябва да се 

съдържа в словата. И тъй, казваш, че Дух Свети изхожда или само от Отца, или не само 

от Отца. Ако речеш, че изхожда само от Отца, това със сигурност не го имаш от 

Евангелието, ако пък избереш да кажеш, че не изхожда само от него, тогава трябва да 

твърдиш, че изхожда както от Отца, така и от Сина, или от не знам кого си. Независимо 

обаче дали ще се осмелиш да избереш едното или другото, нито едното, нито другото 

се открива в Евангелието, към което ти смяташ, че не бива да се добавя нищо. Остава 

следователно със свободна вяра, както без противоречие с Евангелието, така и без 

допуснатото от теб противоречие, да кажем, че Дух Свети изхожда от Отца и от Сина. 

Щом именно Евангелието казва „от Отца“, а не „само от Отца“, то в достатъчна степен 

допуска свободата да се каже, че изхожда не само от Отца, но и от Сина.“ 

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „С това, дето казваш, че изхожда 

от Сина, и с това, дето казваш, че изхожда не само от Отца, ме принуждаваш да кажа, 

че изхожда само от Отца. И необмислено ме принуждаваш и независимо от 

Евангелието да отричам онова, което необмислено ти се струва, че трябва да бъде 

утвърждавано и независимо от Евангелието, защото тези слова са по-скоро не на 

говорещия, а на принуждаващия да се говори.“ 

 

 

Глава XXI 
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Че нищо не бива да бъде утвърждавано необмислено, и нищо не бива 

да бъде отхвърляно в гняв. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Платоновото правило в школата на 

академиците е било такова: да се утвърждава не без обмисляне и да се отхвърля без 

гняв. Защото  измамен е р азумът, ко йто по някога се подвежда по подобието на 

истината, а не е измамен разумът, чрез който истината на нещата се схваща със сигурно 

знание. И както онова, което е измамно в разума, справедливо се отхвърля без гняв, 

така онова, което не е измамно в разума, се отстоява не с горда необмисленост, а със 

смирено утвърждаване и с похвална смиреност. Затова ти трябва да виниш твоята, а не 

моята необмисленост, защото аз доказах обсъжданото от нас изхождение на Духа Свети 

от Сина чрез множество свидетелства на Евангелието и други Писания, и го подкрепям 

без необмисленост и чрез неизмамен разум, и го вярвам надеждно, докато ти нямаш и 

не можеш да имаш в подкрепа на отрицанието му никакви авторитетни твърдения от 

Евангелието или други Писания. Ето защо обвинявана трябва да бъде по-скоро твоята 

необмисленост, щом отричаш необмислено нещо, което не се отрича нито от 

Евангелието, нито от други Писания, и необмислено го отхвърляш, игнорирайки 

неговата доказаност или недоказаност. Не бива обаче да бъде осъждана моята вяра, 

която утвърждавам, и която знам, и която доказвам чрез свидетелства на Писанията без 

никаква необмисленост, а подкрепян от Духа Свети. И тъй, както аз не необмислено 

пристроявам, а надеждно вярвам онова, което е сигурно, и достоверно доказвам това, 

което следва да бъде вярвано, така и ти се присъедини без гняв към преодоляването на 

онова, в което не си сигурен. Или следователно признай най-после заедно с мен, че Дух 

Свети изхожда и от Сина, или, ако все още не се осмеляваш да го направиш, може би 

защото си твърде несмел, а страхът не заслужава уважение, тогава направи поне така, 

че мълчаливо да се съгласяваш с мен, а не да отричаш, безсрамно ползвайки 

едносричната думичка „не“ относно нещата, в които се съмняваш или си несигурен, а 

аз утвърждавам сигурно и уверено. Ако искаш да отговаряш, тогава отговори, че 

изобщо не знаеш дали Дух Свети изхожда или не изхожда от Отца, с което ще си дал 

правилния отговор като признаваш своето незнание и не отричаш моята вяра. Защото 

когато някой не знае нещо, как ще съди правилно за него? Ти обаче вече не можеш да 

отричаш незнанието си по този предмет. 

 Откажи се от това си съждение и тогава просто няма предвзето да отричаш 

онова, в което не си сигурен, но което досега си имал навик, макар и незнаещ, 
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необмислено да отричаш. Защото никак не приляга онзи, който се скита без посока по 

пътя и скитайки не знае себе си, да се стреми да поправя този, който върви по пътя със 

знание и правилно, при което да въвежда съмнение в онова, което е несъмнено. Нали 

сред вас или сред някои от вашите има място погрешното правило на платониците, 

които са смятали, че висшата мъдрост е да се постигне незнание относно всички неща, 

поради което са били и наричани учители по незнание, защото при отговорите, давани 

на всеки въпрос, са имали навика да отговарят: „Ами ако се заблуждаваш?“. Затова и 

един от вашите мъдреци, наречен Аристотел, казва: „Не е безполезно да се съмняваме 

относно всяко отделно нещо“. 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Гръцките мъдреци никога не са 

казвали, че мнението трябва да бъде приемано като истина и са предпочитали по-скоро 

смирено да се съмняват в нещата, двусмислени относно вярата, отколкото необмислено 

да се решат в полза на нещо, защото онова, което бива отстоявано, въпреки че не е 

заявено в Писанията, а човешкият интелект не е достатъчно способен да го постигне 

сам,  се схваща като придадено от пламъка на Духа Свети. Хора сме, а човешка работа е 

да се схващат нещата не така, както те са. Дяволска дързост е да се обича твърде много 

собствената мисъл, да се презират чуждите по-добри схващания чак до прекъсване на 

общението, да се предизвикват схизми или да се отдава предпочитание на еретическото 

безбожие. Схващането на нещата точно така, както те са, е присъщо на ангелското 

съвършенство. Защото сме прочее хора и обикновено се заблуждаваме и съмняваме, 

нека се междувременно предпазваме от дяволската дързост, докле не сме достигнали 

съвършенството на ангелската мисъл. Затова мнозина от нашите досега смирено 

избягват това утвърдително съждение, а именно: „изхожда от Сина“,  защото не знаят 

истината на нещата, с което избягват вашата необмисленост. Те също така никога не 

изказват и отрицателното съждение, тоест: „не изхожда от Сина“, боейки се от заблуда 

и избягвайки погрешението, доколкото Писанието не споменава явно нито единия от 

двата израза. Те правят това, за да не попаднат случайно в заблуда и да изпаднат в смут 

както става с някои латиняни, поради нечестивостта на необмислените им 

утвърждения. Такива, идвайки при нас със своята арогантност, пристъпвайки с надути 

фрази и клатещи въздуха с кресливи препирни искат да покажат своето маломерно 

знание, напрягайки се в надутата си гордост да затъмнят със софистическа мъгла 

великата мъдрост на гръцките мислители или даже, ако биха могли, да я поразят. Тези 

от тях, които не зарязваме на часа, все пак винаги отпращаме, според както са си 

заслужили, в пълна обърканост. Ти обаче, любезни служителю Господен, защото 
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смирено и с благост изричаш словото, което може да спаси душите ни, а също така 

смирено и с благост изслушваш онова, което ние казваме, и понеже се вслушваш в 

разума и авторитета, а не се поддаваш на гнева, затова с удоволствие слушаме твоя 

сладост. И за да бъда искрен, на теб ти се оказва такава почит, каквато в този имперски 

град не е била оказвана досега пред публично събрание на нито един от латиняните, 

държащи се високомерно и похотстващи срещу знанието Божие. Нека сега продължим 

нататък. 

 Как е станало така, че на първия събор в Никея, на който са присъствали триста 

и осемнадесет отци, не се е споменало нищо за изхождение на Духа Свети от Сина? 

Действително, Символът, съставен на този събор и утвърден с авторитета на толкова 

много отци, не съдържа нищо от този вид. Онова обаче, което съдържа, е 

постановеното в ключа на анатемата положение, че нищо не може да се прибавя и 

нищо не може да се отнема, без да предизвика изключително голям скандал в Църквата 

и да постави в опасност душата. И тъй, как мислиш ще те отмине тази анатема, след 

като не се боиш да включиш към Символа и добавиш към вярата неспоменаваното 

преди това изхождение на Духа Свети от Сина, но въпреки това по достопохвален 

начин схващаш Никейския събор като валиден за всички католици? 

 

 

Глава XXII 

Че не е несмислено към Евангелието да се прибавя нещо, което не е 

против Евангелието, както се е случило на Никейския и на много 

други събори. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „С дължимото почтение ценя Символа 

на Никейския събор и като католик приемам неговите двадесет и две глави, успели да 

достигнат до нас чрез преписи. Когато обаче утвърждавам изхождението на Духа Свети 

от Сина, което не се запрещава от тях, аз не уча и не прибавям нищо, което да им 

противоречи, поради което споменатата анатема не ме угрозява. В този случай 

анатемата е неприложима, защото не се добавя нищо, противоречащо на този Символ, 

който не запрещава да се преподава и нещо друго. Забранява се именно изповядването 

на нещо различно, но се допуща преподаването и на нещо друго. Ти прочее, който си 

вещ четец на Евангелието, и – както заяви преди малко – твърдиш, че вярата, положена 

от Господ Иисус в Евангелието, е достатъчна за спасението на вярващите, така че 

всеки, независимо дали пр идава нещо към нея или я умалява, и в двата случая се 
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превръща във вероломник срещу евангелската вяра, и настояваш да не се прибавя, 

отнема или даже променя ни една йота, ни една буква, нито пък смисълът на 

евангелските Писания да се представя чрез други думи, обозначаващи същия смисъл, 

кажи ми, как изобщо се е случило да те убедят, че да приемеш Никейския събор или 

някой друг от съборите, след като на Вселенските събори са постановени толкова 

много неща, необходими за християнската вяра, които ни най-малко не се откриват в 

Евангелието? Кажи също, щом не искаш да приемеш изхождението на Духа Свети от 

Сина само по силата на разума, нито пък виждаш начин да добавиш към Евангелието 

нещо, което не е записано открито в него, как със същото основание не отхвърляш 

вярата на Никейския събор, одобрена и възприета от католичната Църква, след като 

тази вяра не се открива отчетливо и явно изразена никъде в Евангелието? Вярваш ли в 

Отца и Сина и Светия Дух? Почиташ ли Отца и Сина и Духа Свети, един Бог по 

субстанция, троичен чрез лицата? Вярваш ли в Светата Троица на Отца и Сина и Духа 

Свети, един Бог вседържител, една същностна и единосубстанциална, съвечна и 

всесилна Божественост в Троицата, един по воля, сила и власт, Творец на всички 

твари?” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Вярвам, защото не съм арианин, а 

християнин“. 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Вярваш ли, че всяко едно от светите 

лица в Троицата е напълно и съвършено единият истинен Бог?“ 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Вярвам това, защото съм католик, 

а не савелианин. Тази е вярата на праведно вярващите, защото ние нито делим 

субстанцията в Бога като арианите, нито сливаме лицата като савелианите.“ 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Моля, нека твоя братска любов не се 

разгневи и не счете за недостойно, че ще продължа малко с въпросите си, защото не се 

стремя към нищо друго, освен да те следвам с респект, макар да изглежда като че ли 

поставям капани пред твоите отговори. Но тъй както аз научавам нещо от теб, ако и ти 

би могъл да научиш нещо от мен, ние и ще бъдем снизходителни един към друг, и ще 

опознаем както твоята, така и моята вяра“. 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Свободно питай каквото ти е 

драго, защото това ми прави удоволствие.“ 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Вярваш ли в самия Син Божи, вечен, 

роден от Отца, единосъщен, вседържител и равен на Отца във всичко по божественост, 

роден с разумна душа във времето от Духа Свети и Мария, винаги девата, имащ две 
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раждания, едно вечно от Отца, а друго времево от майка си, Бог истинен и човек 

истинен, в собствен смисъл и съвършено и в двете природи, не осиновен и не 

въобразен, единствен и един Син Божи в две и от две природи, но чрез отделността на 

едното лице, безстрастен и безсмъртен по божественост, ала страдал за нашето 

спасение в истински телесни страдания?“ 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Всичко това вярвам и приемам, 

защото след несторианската ерес, която привиждаше две природи в Христа, и след 

евтихианската ерес, която привиждаше само една природа в Христа, и след толкова 

многото заблуди, в твоето изказване кратко и с ясно различаване чрез отделно 

положените думи е налице това, което се утвърждава от светата майка Църква.“ 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Вярваш ли и в Духа Свети, напълно, 

съвършено и истинно Бог, равен и единосъщен, съвседържителен и съвечен във всичко 

на Отца и Сина?“ 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Такава е католичната вяра, 

утвърдена след македонистката ерес и потвърдена от множество православни на 

Александрийския събор, които, размишлявайки за божествеността на Светия Дух, са го 

схващали в единосъщието на Троицата. Ето защо този, който не е усвоил тази вяра 

изцяло, наистина не може да представя себе си като християнин“. 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Добре вярваш, добре почиташ, добре 

говориш. Кажи следователно, любезни ми брате, всред любовта, разпростряла се между 

нас, кажи, моля те, къде в Евангелието откри тази твоя така ясно различаваща вяра? 

Защото да вярваш в Отца и в Сина Божи очевидно биваш учен там, където Син казва: 

Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте126. Това пък, че вярваш в Духа Свети, е праведна 

вяра, но – доколкото знам – това не се посочва словесно така открито и така просто 

никъде в Евангелието. Наистина, апостолът открито прогласява, че Дух Свети е Бог, 

когато казва: Не знаете ли, че вие сте храм Божий? И веднага добавя: И Духът Божий 

живее във вас127. Бог живее в своя храм, а духът Божи обитава храма на Бога не като 

служител, както с очевидност се твърди на друго място: Или не знаете, че тялото ви е 

храм на Духа Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не 

принадлежите на себе си? Защото вие сте скъпо купени. Затова прославете Бога в 

телата си и в душите си, които са Божии128

                                                        
126 Иоан. 14:1. 

. И още: Божият храм е свет, а тоя храм 

127 1 Кор. 3:16. 
128 1 Кор. 6:19-20. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

78 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

сте вие129. Добр е пр авиш, че почиташ Бо г Отец, защото Евангелието учи и на това: 

Истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина130. Добре правиш, че 

почиташ и Сина Божи, защото с това, че вярваш в него като в Бог, ти фактически го и 

почиташ като Бог, което се внушава и от Евангелието: Аз и Отец едно сме; Отец е в 

Мене и Аз съм в него131

 

. Защото действително единият в другия е истинно единият Бог, 

именно единосъщен, а не, така да се каже, единоличен, затова правилно единият се 

почита в др угия като един Бог. Ти обаче почиташ и Духа като единопочитаем и 

единославен с Отца и Сина. Къде, питам, в Евангелието това се открива категорично и 

явно казано? Макар че вещият читател, ако внимателно изследва мястото, където пише: 

Истинските поклонници ще се поклонят на Отца в духа и в истината, със сигурност 

ще открие, мисля, като почитана там цялата Троица. Защото когато се казва 

истинските поклонници ще се поклонят на Отца и веднага се прибавя в духа, а след 

това се добавя в истината, тогава очевидно следва да се разбира, че и Отец бива 

почитан в духа и в истината, която е Син, и Син в Отца и Духа Свети, и Дух Свети в 

Отца и Сина. Някои еретици обаче, преминавайки нагоре-надолу през текста на 

Евангелието по начин плосък и твърде небрежен, даже глупав, и неоткривайки духа и 

живота, стаени в евангелските слова, никак не приемат почитането на Светия Дух, 

смутително заявявайки за срамотия, че евангелските Писания не показват с яснота нито 

едното нито другото, сиреч дали трябва да бъде почитан или не. Виж следователно 

докъде може да докара настояването ти, според което пред Евангелието трябва да се 

благоговее така, че не искаш да чуваш за никакви добавки към вярата, която схващаш 

като достатъчно установена там. С това ти несъмнено си уличен в говорене против 

самия себе си, защото най-напред мислеше и твърдеше, че нищо не бива да бъде 

добавяно към вярата от Евангелието, а сетне изрече християнското изповедание на 

вярата в Светата Троица, уточнена и завещана от Никейския събор и от останалите 

събори, здраво опълчили се срещу еретиците. 

 

Глава XXIII 

Че вярата в светата Троица е установена в пълнота от съборите, 

председателствани от Светия Дух, παντÒσκoπος, тоест епископ на 

всичко, който е бил и първи автор, и съставител на Евангелието. 

                                                        
129 1 Кор. 3:17. 
130 Иоан. 4:23: „Veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu et veritate“. 
131 Иоан. 10:30 и 38. 
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  Навярно обаче ти вече не ограничаваш вярата до Евангелието така, че Символът 

на Никейския събор да ти се струва излишен, както и другите събори на православните 

Отци, начело на които е стоял авторът Свети Дух, когото ти малко преди това нарече 

пантоскопос, тоест епископ на всичко. На тези събори католическата вяра е утвърдена 

и установена така, че ако тези прославени събори не бяха се провели, самата вяра, към 

която се придържаме, и чрез която изповядваме и вярваме единството в троичността и 

Троицата в единството, днес или изобщо не би съществувала, или, ако би 

съществувала, би била подлагана на изнемога и вълнения от страна на безчислено 

много ереси. Затова и Господ, знаещ колко много са нещата, които следва да бъдат 

добавени заради устрояването на католическата вяра, след като казва на учениците си 

всичко, което подобава да се каже по тяхно време, прибавя, думайки така: Имам още 

много да ви говоря; ала сега не можете да го понесете. А когато дойде Оня, Духът на 

истината, ще ви упъти на всяка истина132. Нека твоя братска любезност си спомни 

какво говори Господ в Евангелието за самия себе си: Аз съм пътят и истината и 

животът133

                                                        
132 Иоан. 16:12-13. 

. И там казва: А когато дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на 

всяка истина. Ето, че Дух Свети е любовта на Отца и Сина, връзката между двамата, 

общността на двамата, обичта на двамата. Духът, казвам, на Сина, който е истината, 

Духът на истината, учещ на всяка истина, който и сам изхожда от Сина, е съставил 

Евангелието и е придал на апостолите вяра, достатъчна с оглед на тяхното време. Ето 

Духът, обещан от Сина, казал, че има още много неща за казване по-подир, така че 

очевидно той, Духът, ще изкаже в съответното време онова, което Син казва, че има за 

изричане по-късно . На какво др уго, мислиш, ще учи този Дух Свети, Духът на 

истината, освен на онова, което знае Син, който е истината и от който той изхожда, и 

което Син има за казване по-подир? Именно на самото това и на нищо друго ще учи, 

тоест на онова, за което Син говори, че има да казва по-късно. Защото Свети Дух, 

изхождащ от устата на истината, която е Христос, първо е съставил Евангелието, а 

после е участвал като автор и учител по истина на съборите на отците, както е било 

обещано. Същата вяра, която е постановил накратко в Евангелието, той е разгърнал на 

съборите на светите отци, при което онова, що Син е имал да казва по-подир, той, 

изхождайки от Сина, е прогласил съгласно истината и го е преподал в пълнота. Така 

онова, което тогава самите апостоли не са можели да понесат, сега се носи 

едновременно от цялата Църква, разпростряла се над всичкия свят. 

133 Иоан. 14:6. 
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 И тъй, както вече казах, Светият Дух, тъй както е било обещано, че ще дойде да 

учи тогава, сега и винаги на всяка истина, участва в съборите на светите отци и, 

бидейки учител на всички, е утвърдил вярата в Светата Троица, към която се 

придържаме, превеждайки я между неблагочестието на Арий, разчленил божествената 

същност, и неблагочестието на Савелий, слял Лицата; поучавайки, постепенно е придал 

всяка истина, установил е тайнствата на Църквата, уредил е чрез подобаващо 

ръководство формата на кръщението, постановено от Господа, и е разпоредил ритуала, 

към който чрез преобразяване на хляба и виното се придържа светата Църква, положил 

е патриарси, митрополити, архиепископи, епископи, свещеници, дякони и другите по-

нисши редове клирици за богослужение и украса на дома Божи, откроил е 

миропомазването, както и тайнството на покаянието, а също така и ръкополагането в 

най-свят и благ порядък; прибавил е литургичните тържества и другите богослужения 

за прослава на Бога; чрез католическите учители, като чрез свой орган, е направил 

достъпни светите писания на Стария и Новия Завет за нас, сякаш обливайки ни с 

освежителен дъжд отвън, а заедно с това, сякаш оросявайки ни отвътре, ни е открил 

божествените тайни, скрити под печата на светите писания, споделяйки ги тайнствено с 

нас посредством вътрешно семейно просветление; мощно е разпилял избуяващите една 

по една ереси, защото е силата Божия; предписал е чрез апостолическите мъже 

църковните закони за съхраняване на християнската религия. И, за да обобщя всичко 

накратко, той, учейки постепенно всички на истината, е осветлявал, и досега осветлява 

и винаги ще осветлява цялата Църква, просветена в светото учение, тъкмо както е 

обещал Бог, който не мами: И ще ви  дам Дух, за  да пребъдва с вас навеки134. А също 

така: И ето, Аз съм с вас, през всички дни до свършека на света135

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “В достатъчна степен подобаващо 

свърза Евангелието със светите събори на светите отци и достоверно показа, че един и 

същият Дух Свети е автор на Евангелието и тези събори, което и ние вярваме, и затова 

в еднаква почит с Евангелието почитаме самите събори. Също така, за да ти призная 

, а именно чрез 

обитаващата благодат на Светия Дух. И тъй, и самото Евангелие, и съборите, с 

участието на светите отци, са постановени от същия Дух Свети, който, постепенно 

учещ на всяка истина, никога не е изказвал нещо, противоречащо на истината. Ето защо 

вече със сигурност може да се каже, че Светият Дух изхожда от Сина, защото макар 

Светият Дух видимо малко да е повествувал явно за себе си в Евангелието, той с 

пълнота се проявява като учител и на двете Писания чрез разните събори.” 

                                                        
134 Вж. Иоан. 14:16. 
135 Мат. 28:20. 
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истината, ние и мнозина от нашите мъдреци не сме в несъгласие с вас по смисъла на 

това изхождение, но – както вече често казвах – думата “изхождение” бе досега чужда 

за нас и ние не се боим от смисъла на изхождението, който е правилен, но от думата 

“изхождение”, понеже е непривична. Защото мнозина гръцки учители, тълкували 

божествените писания, макар да са ни открили този смисъл на изхождението 

достатъчно отчетливо с подобаващи думи, все пак не са ползвали така категорично 

думата “изхождение”, нито са ни я завещали за словоупотреба.” 

 

 

 

Глава XXIV 

Че много гръцки автори са казвали, че Дух Свети изхожда от Сина 

както от Отца. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Защо говориш така? Атанасий, 

славният архиепископ на александрийците, най-пламенен борец срещу арианската ерес, 

съвършен и високо образован в католическата вяра, нечужд на никого сред гръцките 

мъдреци, казва в Символа на вярата така: Светият Дух е от Отца и Сина, като 

добавя: изхождащ. Очевидно той учи, че Свети Дух изхожда и от двамата, че изхожда 

и към двамата, както е приел и битие; Свети Дух не би имал битие от Отца и Сина 

иначе, освен изхождайки. 

 Дидим, също не маловажен учител на гърците, съставил много книги и създал 

три книги за светата Троица, коментирал съчинението на Ориген за началата, тоест 

Periarchon, превъзходен в своите тълкувания, този, казвам, Дидим, лишен по силата на 

някакво страдание от зрението на очите си, но вътрешно съвършено просветлен, в 

книгата си за Светия Дух, преведена от нашия Иероним, познавач на гръцкия, 

латинския и еврейския езици, открито показва, че Дух Свети изхожда и от Сина, 

казвайки: Дух Свети, който е Дух на истината и Дух на мъдростта, не може да слуша 

говорещия Син, без да го познава, ала той е самото това, което се извежда от Сина, 

тоест изхождащ Бог от Бога, Дух на истината, изхождащ от истината, Утешител, 

имащ наличието си от утешението. Така казва Дидим. Коя прочее трябва да е тази 

истина, от която той изхожда? Символът на Ефеския събор, в който участват двеста 

епископи, между които и много гръцки, дава категорично определение със следните 

думи: Макар Духът на Сина да е в собствена субстанция и посредством лицето [на 
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Духа] да бива схващано свойството, според което е Дух, а не Син, той все пак не е 

чужд за него, защото Духът се нарича Дух на истината, а истината е Христос, 

поради което изхожда и от него по начин, подобен на този, по който изхожда и от 

Бог Отец. Същото казва и Кирил, епископ на александрийците, в своето осмо писмо до 

Несторий, което започва така: До могоуважавания и обичен в Бога и т.н. Ако, казва, 

Духът е в духовна субстанция и със сигурност бива схващан чрез самия него съобразно 

онова, поради което е Дух, а не Син, и все пак не е чужд за него, защото бива именуван 

Дух на истината, тогава той и произтича от него, както също и от Бог Отец. Също 

така и Иоан Златоуст в своята двадесет и пета проповед върху тълкуването на Символа, 

която започва така: Радва се цялата Църква. Този е Светият Дух, изхождащ от Отца 

и Сина, който поделя своите дарове според както желае. Също и в двадесет и осмата 

проповед, при друго тълкуване на същия Символ, започващо така: Въз градежа на 

цялата Църква прочее трябва да бъде вярвано, че Светият Дух е на Отца и Сина. 

Казваме, че един и същият Дух Свети е единоравен на Отца и Сина и изхожда от 

Отца и Сина. Така вярвайте, за да не развратят злите брътвежи добрите ви нрави. И 

още: Навсякъде виждате тайнството на Троицата: ето, и в Духа Свети вярваме, 

който Дух Свети, изхождащ от Отца и Сина, се едини с любов. 

 И Августин, епископ на Ипон, легат за провинция Нумидия в Африка, мъж 

прославен, африканецът, по най-превъзходен начин размишлявал върху словата на 

всички Писания, взел участие в много африкански събори, съставил не малко книги 

против ересите на манихеите и донатистите и написал множество трактати с 

тълкувания на Стария и Новия Завет, безчислено многото томове на когото като велик 

авторитет се четат по всички земи, е завещал по най-категоричен начин навсякъде в 

съчиненията си множество свидетелства за изхождението на Духа Свети от Сина. Също 

така Иероним, Амвросий, Исидор, Иларий и мнозина други учители на латинската 

словесност, а не на последно място и Лъв Велики, висш понтифекс на великолепния 

град Рим, са оставили в своите писания много твърдения за изхождението на Духа 

Свети от Сина. Не те занимавам с писаното от тях затова, защото навярно латинските 

учители не са така авторитетни сред гърците от тези времена, както биха били, ако бяха 

гръцки. Ако обаче е така, то по никакъв начин не заслужава похвала, понеже за 

съхраняването на мира между нас и вас е казано: Бог не гледа на лице136 и Духът духа, 

дето иска137

                                                        
136 Деян. 10:34. 

.” 

137 Иоан. 3:8. 
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 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “Радва ме, че пожела да въведеш 

нашите учители. Питам се обаче, дали приемаш авторитета на онези, които спомена, и 

на другите наши учители, щом си латинянин.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Аз не отричам дара на Светия Дух на 

никого от християните, от гърците, или от латините, или от който и да било род, верен 

на християнството, никого не презирам, никого не отхвърлям, нито осъждам, 

отричайки го, но със свободен ум приемам и прегръщам всеки човек, праведно говорещ 

и пишещ неща, които не са против апостолското учение.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “Струва ми се, че се намери човек 

латинянин, истинно католичен. Дано такива бъдат латиняните, идещи при нас в тези 

времена! Защото има някои, които идват, държат се високомерно, възхищават се на 

самите себе си и никак не говорят с нас по този начин, така католично, така смирено, а 

надменно и нетърпимо. Прочее, нашите учители, когато са писали нещо за вярата в 

светата Троица или за Символа на вярата и понякога, по повод тълкуването на някое 

твърдение, са казвали, че Дух Свети изхожда или произтича от Отца и Сина, не са го 

казвали с онова значение на “изхождение” или “произтичане”, с което се казва, че 

изхожда от Отца. Защото  като  изхо жда от Отца, той изхо жда в собствен смисъл, а 

понеже изхожда в собствен смисъл, затова и в собствен смисъл се казва, че изхожда. 

Когато пък се намери казано някога от нас, че изхожда или произтича от Сина, то в 

никакъв случай не се казва в собствен смисъл, защото така, в собствен смисъл, той 

изхожда или произтича от Отца, понеже в собствен смисъл той изхожда именно от 

оногова, който е първа причина и начало на самия себе си, а когато някога се открива 

или казва, че изхожда или произтича от Сина, тогава то не се казва в собствен смисъл и 

не е в собствен смисъл, защото това, че е от Сина или изхожда, или произтича от Сина, 

не е и не става като от първа причина, тъй като самото това, което е Син, и че е Син, и 

че провожда от себе си Духа Свети, изхождащ или произтичащ от него, той го има не 

от самия себе си, а от Отец като от първа причина и първо начало. Затова, както вече 

заявих, се казва, че Дух Свети изхожда в собствен смисъл от Отца като от първа 

причина. 

 Така именно са говорили за изхождението на Духа Свети както от Отца, така и 

от Сина най-мъдрите сред гърците, приписвайки в собствен смисъл на Отца, че е първа 

причина на изхождението, от когото в собствен смисъл е и раждането на Сина, и от 

когото е изхождението на Светия Дух, а когато приписват на Сина изхождение на 

същия Дух Свети, то е не в собствен смисъл, защото сам Син не е от самия себе си, 
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нито е причина на самия себе си, поради което изхождението от него не е в собствен 

смисъл, защото той не е първа причина на Духа Свети, тъй че да би изхождал от него в 

собствен смисъл, както изхожда от Отца. И тъй, Отец е от никого , Син е от Отец в 

собствен смисъл, Дух Свети е от двамата, но все пак от Отца в собствен смисъл, защото 

Отец е от никого, а от Син не е в така собствен смисъл, защото Син не е от никого, а от 

Отца и от Отец има това, че Дух Свети е от него. И тъй, аз се придържам към това, че 

Дух Свети изхожда в собствен смисъл от Отца, който е от никого, а от Син, защото и 

той сам е от Отца, той изхожда в не така собствен смисъл и в това се състои 

различаването, проведено, както вече казах, от най-мъдрите сред гърците.” 

 

 

Глава XV 

Че и при латинските, и при гръцките писатели се открива, че Дух 

Свети, макар да изхожда и от двамата, все пак изхожда в собствен 

смисъл и изначално от Отца. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Не отричаме, че Дух Свети изхожда в 

собствен смисъл от Отца, защото на самото това са ни учили нашите учители, което 

или те са усвоили от вашите, или вашите са получили от нашите. Така например 

нашият Иероним, тълкувайки в Определение на католическата вяра решенията на 

Никейския събор, казва: Вярваме в Духа Свети, който от Отца изхожда. И още: В 

Писанията откриваме, че Дух Свети е истинен Бог и е в собствен смисъл от Отца. И 

по-нататък: Син и Дух имат битие в собствен смисъл от Отца, а Дух пък изхожда от 

Отца и Сина. Най-напред виж, как за това, че Дух Свети е в собствен смисъл от Отца, 

говори Писанието: Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на 

устата Му – цялото им воинство138. А Спасителят казва: Духът на истината, Който 

изхожда от Отца139

                                                        
138 Пс. 32:6: „Verbo Domini coeli firmati sunt, et Spiritu oris ejus omnis virtus eorum“. 

. Също така блаженият Августин, славният учител, в петнадесета 

книга на За Троицата, глава 17: Не напразно в тази Троица Слово Божие се нарича 

само Син, дар Божи само Дух Свети, а този, от когото е родено Словото и от когото 

изначално изхожда Дух Свети, се именува само Бог Отец. И пак в петнадесетата книга 

на За Троицата, глава 17: И Дух Свети изхожда изначално от оногова, от когото е 

роден Син. При което добавих “изначално” затова, защото се открива, че Дух Свети 

изхожда и от Сина. И това обаче му е дал Отец, но не така, че вече да е съществувал 

139 Иоан. 15:26. 
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и все още да не го е имал, ами всичко, което е дал на единородния Син, дал го е със 

самото рождение. Така го е следователно родил, че и от него да изхожда общият дар. 

Отново Августин в петнадесета книга на За Троицата, глава 26: Както Отец дава на 

Син същност без начало във времето и Син получава рождение без каквато и да е 

промяна в природата на Отца, така и Дух Свети получава същност без никакво 

начало във времето, както и изхождение и от двамата без никакво изменение на 

природата. Пак той на същото място: Син е роден от Отца и Дух Свети изхожда 

изначално от Отца, а понеже това е дадено без времеви интервал, изхожда общо и 

от двамата. И по-нататък: Не е породен от двамата, но от двамата изхожда Духът. 

Също и в следващата глава: И не можем да кажем, че Дух Свети не е живот, щом 

Отец е живот  и Син е живот, защото Отец, както има живота в себе си и дава и на 

Син да има живота в себе си, така му дава още животът да изхожда от него, както 

изхожда и от самия Отец. 

 От тези думи на блажените учители Иероним и Августин следва, струва ми се, 

достатъчно ясно, че Дух Свети изхожда в собствен смисъл и изначално от Отца като от 

първа причина, защото така изхожда от Отец като от първо място, доколкото Отец го 

няма от другиго, а от самия себе си. Понеже Отец е първата причина, а няма причина за 

първата причина. Син пък, тъй както не е от самия себе си, а от Отца, така има и 

изхождащия от него Дух Свети не от себе си, а от Отца, от когото и той самият има 

битие чрез рождение. И тъй, Отец е изначалният автор и каузалното начало както за 

раждането на Сина, така и за изхождението на Светия Дух. Ето защо не се говори ни 

най-малко, че той изхожда в собствен смисъл и изначално от Сина. Въпреки това, както 

е истинно, че изхожда от Отца, така вън от всяко колебание е истинно, че изхожда от 

Сина и на неговото изхождение не се придава никаква нееднаквост, щом се 

утвърждава, че изхожда от двамата, както е казано, еднакво. Въпреки обаче, че лицето 

на Отца, от когото изхожда в собствен смисъл, не е тъждествено с лицето на Сина, от 

когото освен това също изхожда, все пак очевидно по никакъв начин не може да се 

казва, че има две различни изхождения или два свети духа, както са различни двете 

Лица на Отца и Сина, а следва да се изповядва едното само на едного изхождение от 

двамата, защото то не е по-напред от Отца, а по-сетне от Сина, а е едновременно от 

Отца и от Сина едното вечно и субстанциално изхождение на един и същия Дух Свети. 

Този тъкмо Дух Свети, едновременно и наведнъж субстанциално и вечно изхождащ, 

съставя персонално заедно с Отца и Сина цялата Троица, което става именно чрез 

множествеността на лицата.” 
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 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “В достатъчна степен, струва ми 

се, може вече да се съгласим, че никъде при вашите и нашите учители не се открива 

различие по това твърдение, стига правилно да бъдат разбирани писанията на онези, 

както наши, така и ваши, за които се открива, че са писали най-грижовно по този 

въпрос. Какво обаче ще кажеш на това, дето някои от гръцките мъдреци казват, че Дух 

Свети изхожда от Отца чрез Сина?” 

 

 

Глава XXVI 

Че няко и гър ци, а  също  и ла тиняни са  смята ли, че Дух  Свети 

изхожда от Отца чрез Сина, въвеждайки твърде неподобаващи 

сравнения. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Непознати са ми и непривични такива 

слова, поради което сега нямам какво да отговоря по този въпрос, освен онова, което 

предупреждава апостолът: Избягвай новостите в думите140

 Че Дух Свети изхожда от Отца в Сина и по този начин изхожда от Сина за 

освещаване на творението, а не изхожда едновременно от двамата, е обаче във висша 

степен абсурдно не само да се говори, но даже и да се мисли, макар някои пълни 

безумци и поради това глупаво богословстващи да дават по подобен начин пример за 

своята глупост. Както, казват те, човешкият син изхожда от отец в майка, а от майката 

изхожда на бял свят, природно съществувайки от субстанцията и на двамата, така 

именно Дух Свети изхожда от Отца в Сина, а чрез Сина изхожда за освещаване на 

творението. Така говорещите, защото са във времето, времево говорят, заблуждавайки 

. Тези обаче, които са 

говорили така, трябва да са знаели в какъв смисъл го казват. Наистина, аз съм чел нещо 

подобно в една книга, писана от Иларий, епископа на Поатие, най-знаменит учител, а 

именно За Троицата, в чийто дванадесети том Иларий се обръща към Бог Отец така:  

От теб и Сина в твоя Дух Свети, от теб произлязъл и проводен от него. И после: От 

теб чрез него е твоят Дух Свети. И още: Дано заслужа общия на Сина и твой дар, 

твоя Дух Свети, който е от теб чрез твоя Единороден. Такива са словата на Иларий, 

които намирам за достатъчно близко свързани с предходното определение, че и 

единият, и другият, тоест Отец, който го няма от никого, и Син, който го има от Отца, 

провождат Духа Свети, изхождащ от тях двамата. 

                                                        
140 Срвн. 1 Тим. 16:20. 
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самите себе си, като означават чрез темпорални термини вечните неща. Когато именно 

човешкият син изхожда от отец в майка, той не тогава изхожда от майката на бял свят, 

а когато изхожда от майката на бял свят, той не тогава изхожда от бащата. Ето защо 

привеждащите такова нелепо сравнение не незаслужено попадат в заблуда, а поради 

тази заблуда – под справедливо осъждане. 

 Други пък, напрягащи се да отидат отвъд себе си в теологията и все пак 

оставащи много под теологията, си изнамират не по-малко нелепо сравнение, 

настоявайки, че както се казва, че езерото произхожда от извора и не от потока, а чрез 

потока, при което именно водата на езерото, протичайки през потока от извора, 

преминава или прелива през него в езерото, така и за Дух Свети се казва, че изхожда в 

собствен смисъл от Отца като от голям извор, в Сина като в поток и така чрез Сина 

като чрез поток към освещавания на човеците, един вид в езерото на този век. Аз 

наистина се чудя и ужасявам от подобен тип сравнения, насочващи се от разбираемото 

към неразбираемото, които не са в състояние да доведат до познаване на истината, 

остават далеч под нея, объркват чрез своите претенции умовете на стремящите се към 

познание и отклоняват мнозина от правилната вяра, отклонявайки от пътя 

изследванията на истината относно божествените и духовните неща като го препречват 

с масата на телесните твари. Както именно блуждаещите във вярата пренебрегват 

всичко това, и го отхвърлят, и навлизат във вярата със спекулативен интелект, и 

възнасят себе си над смирено въздигащите се към висините, така и блуждаещите в 

разума, прилепвайки към някакво подобие на истината, превити под тежестта на 

човешкото невежество и смачкани от съня на неистинните мнения, остават далеч зад 

достойните, които постоянстват, оставайки с разума, идещ обаче след вярата, а 

недостойни са тия, които въздигат разума над надвишаващата го вяра. И тъй, подобни и 

така смехотворни сравнения никога не биват въвеждани от мъдреците, а, както вече 

достатъчно категорично, струва ми се, бе посочено по-горе, католическата вяра се 

придържа към изхождението на Духа Свети от Отца и Сина. И дори когато се открие 

някакво друго писание, което поради авторитета на писателя бива приемано и четено с 

висока почит, каквото е това на споменатия епископ Иларий, който е велик авторитет в 

Църквата, та това, казвам, писание, макар да изглежда, че внушава нещо друго, все пак 

може да бъде четено и тълкувано така, че да бъде вкарано в съгласие с останалите 

писания и да попадне под закона на любовта в католичен смисъл. 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “За този Иларий, епископа на 

Поатие, за когото говориш и чиито съчинения ти твърде внимателно определи, 
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споменавайки ги пътем, се знае, че е присъствал на много от съборите на гърците в 

стар о вр еме и е бил и е на голяма почит ср ед нас. Ние, когато откр ием подобни 

изказвания в кодексите на нашите учители, също ги преценяваме така внимателно. 

Когато обаче дадено учение е здраво установена в Светите Писания, не е трудно за 

усърдния читател да сближи изписаните по някакъв начин слова с истината на това 

учение. Затова нека твоя възлюбленост, представил толкова много доказателства и 

споменал толкова много авторитети, е наясно, защо аз и всички мъдри гърци сме 

съгласни с теб в учението за Духа Свети. Аз не зная дали ти смяташ, че сме победени 

някак си от теб, съгласявайки се с теб в този диспут, но ние го правим затова, защото 

гръцките мъдреци винаги са се придържали към това учение. И ако някога същият този 

въпрос бива смирено обмислян от латински мъдреци така, че да изповядват с устата си 

онова, което вярват в сърцето си, и всичко писано по този въпрос се приведе под закона 

на любовта, тогава латинските и гръцките мъдреци биха постигнали единомислено 

съгласие. Заедно с това ние изобщо не се интересуваме какво си казват и за какво се 

напъват било разни глупави гърци, било разни високомерни латиняни. 

 

 

Глава XXVII 

За съгласието по този въпрос и за необходимостта от избягването 

на скандал и сред двата народа чрез авторитета на римския 

понтифекс и на общия събор. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Издигаме благодарствен глас към Духа 

Свети, който благоволи да приключим с този въпрос в братски мир и чрез изповядано 

съгласие в присъствието на толкова достойни мъже, които също са съгласни с нас. Сега 

следователно не остава нищо друго, освен без каквото и да е съмнение както да вярваш, 

така да учиш и пишеш, че Духът изхожда от Отца и Сина, и посредством същата тази 

вяра да бъдеш в съгласие със светата Римска църква, майка на всички други църкви, 

която учи и пише по същия начин. Няма любовта Божия онзи, който не обича 

единството на Църквата, изразяващият несъгласие с което, както казва блаженият 

Амвросий, архиепископът на Милано, със самото това ясно заявява себе си като еретик. 

Защото който и да оказва отпор с някакво колебание или упорство, когато разумът и 

авторитетът, подкрепяйки се, го надмогват, съгрешава, и то без извинение за незнание, 

поради което падението му е голямо. Подобаващо е прочее за ваша святост и моя 
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смиреност, понеже сме епископи, не само със знание да обясняваме това, което 

познаваме, но и търпеливо да изучаваме онова, което по силата на случая не знаем.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: “Високо ценя твоето смирение, 

обични ми брате, признавам и се възхищавам от посветеността на истината на вярата, 

която се вижда, че притежаваш. Не мога да не се вълнувам, слушайки те да говориш, 

съгласявам се с всичко, което каза, и се присъединявам към него с цялата си душа и с 

цялото си тяло. Въпреки това думите: Дух Свети изхожда от Сина, които досега не са 

прозвучавали официално в гръцката църква, никак не могат да бъдат въведени веднага, 

без да предизвикат някакъв скандал сред простия народ и в ученията и писанията на 

някои по-несведущи. Нужно е един общ събор на западната и източната църкви, 

потвърден с авторитета на светия римски понтифекс, да бъде свикан от даващите му 

ход благочестиви императори, където да получат определение това и не малкото други 

необходими за католическата Църква положения относно Бога, за да не се движим 

повече нито вие, нито ние из празни пространства. След това всички ние, които сме от 

страна на източното християнство, в един общ глас и в съвместно съгласие със светата 

Римска църква и с останалите църкви, които са на запад, без какъвто и да е скандал 

сред нашите, на драго сърце бихме подкрепили израза: Дух Свети изхожда от Сина, и 

бихме го прогласявали, и преподавали, и пишели, и с песнопения бихме го официално 

установили в църквите на Изтока.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Дано го видя и дано бъда достоен да 

намеря място сред участниците на такъв свят събор, където Петър, князът на 

апостолите, би заседавал в лицето на своя викарий, римския понтифекс, заедно със 

събраната ведно вселенска Църква, поверена му от Бога, и Дух Свети, за когото 

беседваме, спускащ се над всички и учещ на всяка истина тогава и до края на света, би 

сторил всички едно в Христа с Петър и във вярата Петрова! Дано, дано, дано! Да бъде 

воля Божия, да бъде воля Божия, да бъде воля Божия! Doxa si o Theos, Doxa si o Theos, 

Doxa si o Theos! Слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога!” 

Тогава всички извикаха: “Това е добро, добро е, добро е! Тъй да бъде, да бъде, да 

бъде!” 
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Книга трета 
 
За различния евхаристиен ритуал на гърците и латиняните, а именно с безквасни 

и квасени хлябове, и за авторитета на Римската църква. 
 

 

Глава I 

За разговора, състоял се в базиликата на Светата София в 

присъствието на мнозина гръцки мъдреци. 

 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Когато през миналата седмица се 

събрахме в мястото, наричано квартал на Пизанците, и беседвахме за Светия Дух, 

същият Дух Свети, учещ на всяка истина, снизходи над нас, за да поучи основоположно 

и в достатъчна степен нас самите във взаимния ни разговор на онова, което бе изказано 

за него или за неговото изхождение, при което, провеждайки ни през множество не 

свадливи, а братски спорове, ни доведе най-накрай до смирено споразумение по закона 

на любовта и в съгласие относно въпросното учение. Затова се видя угодно на всички 

ваши превъзходителства да се съберем отново, този път в светата базилика на Светата 

София, в чиято абсида седим сега. Както следва да се вярва, че Дух Свети, който 

изпълва всички земи, никога не се отдалечава от божествената същност, така трябва да 

се надяваме, че той и сега пребивава сред сбраните толкова много достойни мъже чрез 

пребиваващата и изобилна благодат. Както именно е писано: Дето са двама или трима 

събрани в Мое име, там съм Аз посред тях141

                                                        
141 Мат. 18:20. 

 – така казва Господ. Виждам, че тук са се 

събрали мнозина достоуважаеми лица, което ме изпълва с твърде голяма боязън и аз 

даже се изчервявам от срам, говорейки пред толкова много учители, сред които 

чувствам себе си нищожен, така че когато аз, незначителният, бих се осмелил да говоря 

нещо от себе си, не зная, дали бих се удостоил с похвала или порицание от ваша страна. 

Прочее, щом ще бъда изпитван и изслушван, намирайки се сред толкова достойни 

учители, аз по никакъв начин не ще остана с нарушено славолюбие, особено след като 

сам Син Божи, премъдростта Божия, седейки сред учители, питайки и изслушвайки, ни 

е дал пример със своето смирение. Всъщност аз повече искам, когато се пита, да кажа 

нещо, отколкото поради прекомерна свян да мълча, когато е време за говорене, а да 

мълча тогава, когато не познавам онова, което копнея да знам.” 
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НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „С Божия помощ ние 

приключихме предния въпрос всред здравословната любов на миролюбивите слова 

така, че ни е приятно отново да разговаряме с теб, не разисквайки отделни думи, а 

изследвайки смислите. Ето защо присъствието на толкова достойни мъже не бива да те 

плаши, тъй като са се събрали тук, не за да ти вменят при сгоден случай някакво 

обвинение, а както е привично за гърците кротко да те изслушат. Те най-напред ни 

слушаха по онзи въпрос, който си бяхме поставили миналата седмица, и извънредно 

силно пожелаха и желаят да се вслушат в сладостта на твоите думи и копнеят да 

разберат нещо от новите неща, които са добри, било чрез твоите въпроси, било от 

твоите отговори. Защото писано е: Ако мъдър слуша, ще умножи познанията си142

 

. Не 

бива да се случва, щото някое възражение от страна на някого от нашите да уронва 

твоята или нашата чест или да те доведе до справедлив гняв, освен ако не ни докара 

дотам някое случайно обстоятелство в хода на диспута, което също трябва да бъде 

усърдно избягвано. И тъй, кажи, каквото ти е угодно.” 

 

Глава II 

За наблюдението, че съществуването на цялата Църква се 

осъществява въз основа на три величини: авторитета на Светото 

Писание, общата традиция, отделния обичай. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Установява се, че общата Църква, 

разпростряла се над целия свят, съществува въз основа на три величини, защото 

каквото и да се срещне в нея, то ще идва или от авторитета на Светото Писание, или от 

общата традиция, или пък от някой особен и отделен обичай. Чрез авторитета обаче се 

обхваща цялата Църква, тя пак цялата е не по-малко длъжна да спазва общата 

традиция, завещана от великите предходници, докато чрез частни постановления и 

собствени уредби е налична и се управлява отделната църква, било въз основа на 

различията по място или понеже някому така се вижда по-добре. Поради което е твърде 

чудно, че източната църква се различава толкова много от западната църква чрез 

различния свещенодействен ритуал на трапезното тайнство, при преподаването на 

тялото и кръвта Господни, което вие наричате евхаристия, и влиза в твърде голямо 

противоречие с общата традиция на великите, а на това отгоре, за да говоря истинно, и 

                                                        
142 Притч. 1:5: „Audiens sapiens sapientior erit“. 
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със самия Господ Иисус Христос, нашето ненакърнимо ръководство, към което следва 

винаги да се придържаме. Защото светата Римска църква, на която по право трябва да 

подражават всички католици, усърдно и спазвайки древното наставление се ползва при 

трапезното тайнство от безквасен хляб, при което майката на всички църкви е завещала 

същото това на всички западни църкви. 

 

 

Глава III 

Че гърците се откъсват от ритуала на Римската църква в 

противоречие с общата традиция и свещенодействат с квасен хляб. 

 

 Източната църква сама се отклонява от повинуване пред светата Римска църква 

и от единството в това общение, предпочитайки да упорства в нещо ново и отделно, 

отколкото да се придържа към общия обичай, и накърнява сама себе си, нанасяйки си 

рани чрез светотатството на собствената си схизма, като се ползва при преподаването 

на тялото Господне от квасен хляб, и то с ревност и опирайки се на уредба, следваща от 

някакъв собствен авторитет. Като казвам “с ревност”, искам да го разбираш в смисъл, 

че гърците така упорстват да имат квасен хляб при тайнството на трапезата, че ако не 

биха имали квасен, не биха могли да имат никакъв, тъй щото по-скоро биха се 

въздържали от трапезно богослужение, отколкото да приемат безквасен хляб при 

свещенодействието с тялото Господне. Ето защо, както казах, аз се твърде удивлявам и 

копнея с любящо сърце да узная от теб основанието или авторитета, на които се опира 

тази привичка.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Нашите отци, мъже съвършено 

религиозни, във висша степен познаващи закона Божи и изцяло посветени му, 

оглавявали този патриархат, в който се намираме сега, и управлявали този царски град 

чрез една за целия Изток църковна дисциплина, чиято памет се тачи днес сред нас и се 

чества с благословление, и които са ни завещали писмено много от своите свещени 

обичаи, не са намерили ни основание, ни авторитет, каращи ги да вярват, че трябва да 

се отклонят от обичая, свързан с квасения хляб и ритуала на тайнството, поради което 

наше почитание към онова, което ни е дадено в традицията, ние се придържаме към 

него крепко и с дължимото благоволение, без да смятаме да се отказваме от него по 

силата на какъвто и да било служебен авторитет, бидейки убедени, че е осветено от 

живота на светостта и превъзходството на учението. Ето защо, ако Римската църква се 
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придържа към нещо друго или учи на придържане към нещо друго, нека прави, каквото 

й е угодно и по свое решение да избира каквото си иска, да отхвърля каквото ще, да 

одобрява каквото желае, да не одобрява каквото си иска, да постановява каквото ще, да 

променя каквото ще, да записва каквото желае, да заличава каквото желае, да 

разпорежда каквото си иска, да забранява каквото си иска, и във всичко това да се 

ползва от своя собствен авторитет, и да си изнамира онова, което иска да следва и на 

което иска да подражава, било с блага простота, било с невежа простота, при което 

навярно веднъж ще се подчинява на навика, а друг път на необходимостта. Ние обаче 

досега сме се придържали и се придържаме към онова, което сме приели като 

установено и преподадено от нашите свети отци, и не се осмеляваме при каквито и да 

било обстоятелства да го изоставяме с лекота, защото ако бихме пожелали да го 

изоставим или изменим с такава дързост, бихме накърнили винаги благоговейното и 

никога не пренебрежително почитание към светите отци, и бихме обезценили самия 

ритуал на тайнството, с който сме служили досега, като че ли е бил нищожен и 

непотребен, и сами бихме се изложили като достойни за порицание от целия свят 

заради цялото това лекомислие и непостоянство. Ние обаче повече искаме да се 

придържаме към откритото ни от нашите предшественици, защитавайки обичая и да 

полегнем, вече стари, в ложето на целия авторитет, отколкото трескаво дирейки 

аргументи да отхвърляме даже вече привичното и да залягаме за нововъведения.” 

 

 

Глава IV 

Че е по добре заблудата, макар и утвърдена от дълга употреба, да 

бъде отстранена след обмисляне с по-остър разум, отколкото с 

упорство да се постоянства в нея. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Никой не би се колебал да отстъпи от 

даден, уличен от истината, обичай, след като разумът и истината постоянно се опълчват 

срещу него. По-добре е заблудата, макар и утвърдена от дълга употреба, да бъде 

смирено отстранена след обмисляне с по-остър разум, отколкото горделиво да се 

постоянства в нея и да бъде защитавана с твърдоглави усилия. Защото никой не бива 

поради това, че веднъж е възприел нещо, упорито да постоянства в него, ами ако чуе за 

нещо по-добро и ползотворно, да го прегърне на драго сърце. Казват, че така са 

постъпвали най-добрите. Киприян Велики, епископ на великата Картагенска църква, 

прескъп мъченик, имал обичая да кръщава с едно потапяне, което според него било 
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достатъчно, насочвайки по този начин вниманието си върху едната вяра, единия 

Господ, едното потапяне, но разглеждайки грижливо нещата с по-остър разум, прозрял 

по-висшия смисъл на тройното потопяване и, подражавайки на светата Римска църква, 

насочил внимание към тайнството на тридневното престояване в гроба и че с 

изваждането на детето за трети път от водата се обозначава възкресението във времето, 

както и това, че изповядването на Троицата разумно изисква потапянето да е тройно. 

Макар обаче правилно да се отслужва тройно потапяне поради тайната на Троицата и 

тайнството на тридневното престояване в гроба, все пак, поради единичността на 

едната вяра и поради едната субстанция на единия Бог, като правилно се схваща 

кръщението да е едно. 

И не желая да чувам от твое благоумие такива думи, защото нито твоята 

религия, нито който и да е, желаещ да бъде християнин, не бива да говори така 

враждебно за светата Римска църква. Между впрочем кипнах, когато каза, как са 

изглеждали нещата в твоите очи. Макар че изслушвам с благосклонен дух, аз не бивам 

изслушван благосклонно. Да, аз съм верен син на Римската църква и не се срамувам, че 

съм неин служител, а ти добре знаеше това. Затова подобаваше на твое благоумие да бе 

говорил въздържано и щадейки ме за тези неща, защото знаеше, че никак не бих могъл 

спокойно да изтърпя дори най-малката несправедливост спрямо майката и господарка 

Римска църква. Разбира се, и аз със заслужено почитание ценя светите отци, 

управлявали източната църква, както и ти, обични ми и светлейши брате, защото 

мнозина от тях са били усърдни изследвачи и неотклонни защитници на католическата 

вяра, макар за не малко от онези, които са виждани да управляват тази царска 

митрополия, да е било установявано, че понякога силно са се заблуждавали във вярата. 

 

 

 

 

 

Глава V 

За примата на Римската църква; и че тя никога не е била 

осквернявана с някоя от ересите, но винаги е била католична. 

 

 Ако прочее онези, които са се отличили тук, са за вас висш авторитет, та им 

придавате статут на пълна неприкосновеност и приемате само онова, което те са 
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постановили, като гол авторитет, а не по-скоро онова, което е било постановено като 

истина, защо не приемате свещено-неприкосновения статут на Римската църква, която 

чр ез Бог, от Бог и подир  Бо г е получила на сами мястото във владение примата по 

авторитет над всички земи по целия свят, в които се е разпространила Църквата? Този 

именно е статутът, който се заявява за нея на първия Никейски събор от триста и 

осемнадесетте отци. 

 Добре се знае и не е неизвестно за никого сред католиците, че светата Римска 

църква е поставена начело не от някой събор, а е получила примата от благовестния 

глас на нашия Господ и Спасител, когато казва на блажения апостол Петър: Ти си 

Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й 

надделеят; и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на 

земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде 

развързано на небесата143

 И така, първият престол е по небесно благоволение този на Римската църква, 

поставен от блаженнейшите апостоли Петър и Павел. Втори пък е престолът в 

Александрия, осветен също в името на блажения Петър от неговия ученик, евангелиста 

Марк, който е първият, проповядвал в Египет словото на истината, бидейки проводен 

от Петър, и е приел славно мъченичество, а негов наследник е станал достопочтеният 

Авилий. Трети е престолът в Антиохия, също установен по сила на високочтимото 

благословление от страна на блажения апостол Петър, защото той е пребивавал там, 

преди да отиде в Рим, и е установил или поставил за епископ Игнатий, и там най-

напред е изречено името “християни” за обозначаване на  новия род. Ето как 

останалите престоли, а именно вторият в Александрия и третият в Антиохия, са 

осветени само посредством паметта за неговото име, докато първият, който е престолът 

в най-превъзходния и триумфален град Рим, князът на апостолите Петър е прославил 

чрез телесното си присъствие. Поради това светата Римска църква, предпочетена от 

Бога пред всички останали, е дарена от него със специална привилегия, и е отличена, и 

превъзхожда всички църкви със своето първоизбраничество, и е издигната над всички 

други по божествено право. Докато другите са били обземани през различни времена от 

. Общността в града Рим е основана от блаженнейшия 

апостол Павел, увенчан в един ден и по едно време с Петър, погивайки по времето на 

Нерон с преславна смърт, така че двамата заедно са осветили с проливането на кръвта 

си светата Римска църква на Христа Господа, а други са направили причастни към нея 

всички по целия свят чрез нейното присъствие и преславния й триумф. 

                                                        
143 Мат. 16:18-19; 18:18. 
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разнообразни ереси и са се колебаели в католическата вяра, тази, основана и утвърдена 

върху камък, е пребивавала винаги невъзмутима, така че не е било възможно нито да 

бъде отклонена чрез каквито и да е лъжовни и софистични аргументи на еретиците от 

простотата на вярата, към каквато се е придържал Симон Барйона, което значи “син на 

гълъба”, защото винаги е била защитена срещу коварни въпроси, бидейки въоръжена с 

божествена мъдрост, щедро придавана й от Господа, нито е имало способ да бъде 

разклатена от угрозите или заплахите на императорите или силните на този век, 

защото, бидейки въоръжена с най-мощно търпение, подсилвано от Господа, е била 

обезпечена срещу всякакви похищения. Затова и Господ, знаейки, че другите църкви 

ще бъдат твърде угнетявани от еретически смут, а Римската църква, която сам е 

основоположил върху камък, нивга не ще бъде обезсилена във вярата, е рекъл на 

Петър: Аз се молих за тебе, да не оскъднее вярата ти; и ти някога, кога се обърнеш, 

утвърди братята си144

 

, а по този начин открито му казва: Ти, който си приел тази 

благодат, щото, когато други търпят крушение във вярата, да пребиваваш винаги 

неотстъпен и устойчив във  вярата, подкрепяй и поправяй колебаещите се и с обич и 

грижовност бъди настойник, и учител, и отец, и наставник на всички. Така заслужено 

получава привилегията на първенството над всички онзи, който устояваше в 

съхраняването на верската цялост преди всяко получаване на привилегии от Бога. 

 

 

 

 

 

Глава VI 

Че Константинополската църква почти винаги е страдала от 

подквасване с най-тежки ереси. 

 

 Що се отнася до Константинополската църква, колкото и да бих искал да говоря 

в крепък мир с теб и всички присъстващи, все пак не бива да отричате истината, дето и 

да би могла понякога да се премълчава, въпреки това никак не може да се отрича, че тя, 

постоянно подквасвана от безчислени ереси, пренебрегвайки чистотата на вярата, се е 

опълчвала срещу Бога и апостолската църква, надувайки се с кухи нововъведения, и се 

                                                        
144 Лук. 22:32. 
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е въздигала непреклонно, доколкото й е било възможно, срещу вярата на Петър и 

неговото чисто учение! Тук е процъфтявала онази отвратителна арианска ерес, 

прораснала първом в Александрия и после омърсила почти целия Изток с отровния си 

квас, при което е замесила със себе си и не малко епископи от Запада, говорили 

злополучно за Сина Божи, че е било когато не е бил, и че не е бил, преди да се роди, и 

че бил сътворен от несъществуващото като друга субстанция или като друга природа, и 

че Син Божи подлежал на изменение или промяна. Тук е бил и отличилият се с ереста 

си Евсевий, който, тръгвайки най-напред от един оставен на еретиците град, пожелава 

и завладява Никомидийската църква, а сетне обладава и Константинополската църква, 

заразявайки я със същия квас и владеейки я чак до смъртта си. Тук като епископ на 

града  Константинопол се е разпореждал и най-големият ересиарх, разхвърлял 

навсякъде кваса на своята ерес, който настоявал, че от светата Дева Мария се бил родил 

чист човек, тъй щото да се придавало едно лице на плътта, а друго на божествеността, 

поради което да не се мислил един Христос в Словото Божие и плътта, а да се 

изказвало р азлично и по о тделно едно за Сина Божи, а друго за човека. Тук е 

управлявал Македоний, уплетен в арианската ерес и покварил когото могъл със същия 

гибелен квас, който обявил и Светия Дух за твар. Тук е излял кваса на своята ерес 

Евтихий, свещеник и архимандрит, изповядващ, че нашият Господ бил от две природи 

преди съединяването, измислящ обаче, че след съединяването природите били не две, а 

имало само една природа, следваща от смесване и сливане между тях. Мнозина тук са 

били по-големи или по-малки поддръжници на арианското безпътство. 

 Тук се е разпореждал поддалият се на арианските безумия Евдоксий, бил по-

напред в Антиохия, а после завладял този град, ставайки негов епископ. Тук еретикът 

Евномий, когото същият Евдоксий направил епископ на Кизик, е подкрепил 

насилническото заточение на Елевзий. Този именно софист Евномий дръзнал да 

изказва чрез софизми светотатства против Бога, говорейки ето така: Бог не знае за 

своята субстанция нищо повече от нас и неговите познания не са по-добри или 

нашите по-малки, а тъй както ние сме узнавали за него, по същите общи за всички 

начини е познавал и той. Затова и обратно, това, което знае той, го откриваш по 

същия неизменен начин в нас. Безкрайно е множеството на разните еретици, винаги 

имали привичка да сипват тук кваса на еретическото нищожество. 

 Кой прочее би могъл да изброи всички еретици и всички техни заблуди, имали 

място в този град, опитали се да подквасват светата и неопетнена Църква Божия с 

лъжовни догмати и да разкъсват плащеницата Христова чрез безбожен разкол? Защото 
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ересите или са се пораждали тук и оттук се разпространявали, или са избликвали 

някъде из Ориента и са се вливали в този град като в помийна яма. Примесвайки се, те 

са образували тук тинесто блато, а седящите като изкаляни жаби в него, окрякващи 

чрез аргументозни и софистични крясъци проповедта на вярата, която е слово на 

истината, нито сами са я чували, нито са позволявали на останалите да я чуят. От това 

блато на ересите е опиянено като с пелин и множеството от простите люде. И тъй, 

всички боклуци на еретическото нищожество винаги са намирали тук приют и са се 

разполагали като в собствено гнездо. Те са смесвали тук кваса на своята злост и низост 

и са получавали възможността да разпространяват този обединен квас по всички земи 

на света не само словесно, но също така чрез лукави писания, и от този град, като от 

първи и най-голям Вавилон, да поднасят смъртоносната чаша на императори, крале и 

князе. От която чаша на арианската ерес напълно се е опил император Констанций, 

синът на Константин Велики, както става ясно от диалога, проведен между него и 

достопочтения папа Либерий и записан от епископ Теодорет, съставител на църковни 

истории. Разбира се, в този диалог светейшият папа Либерий, трети поред след 

Силвестър и Юлий, проявявайки вярата си, основана върху здрав камък, и своята 

удивителна твърдост, не пожелал да подпише под натиска на арианското безумие 

осъждането на Атанасий, епископа на александрийците, великия и несравним мъж, 

устоявайки на многото обещания от страна на императора и, както може да се прочете 

там, на множество заплахи. Той прочее, понеже бил непоклатим стълб и утвърдител на 

истината и отстоявал своята привилегия с каменна твърдост, бил заточен по заповед на 

същия император в Тракия. Той бил сполучливо наречен Либерий, защото тогава със 

свободна осанка и свободен глас е изповядал истината, която е Христос. 

 Ето как, докато Константинополската църква, а също така Александрийската и 

Антиохийската, както и други и даже всички църкви, учредени на Изток, са 

похотствали срещу католическата вяра и са претърпявали крушения, само ладията на 

Петър, макар да се е блъскала в теченията на множество гонения и колкото и да е бил 

силен вятърът, все пак не е претърпяла корабокрушение при никоя от еретическите 

канари, но винаги е залягала и днес заляга, както самата тя, така и чрез своите легати, 

да чисти кваса на злобата и низостта, чрез който еретиците са извращавали Църквата 

Божия. Такава именно заръка получава Петър, князът на апостолите, от Господа, рекъл: 

И ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си145

                                                        
145 Лук. 22:32. 

. Защото именно свещената 

Римска църква, съхранена в девствеността на праведната вяра с помощта на Господа, е 
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заслужила да е майка на всички църкви, затова заслужено се полага всички, които искат 

да се наричат и да са синове на Бога и Църквата, с дължимо смирение да й подражават 

във всички църковни тайнства. И дори поради различията при съответните народи да 

биха имали различия по нрави и църковни обичаи, в които всички те никак да не биха 

могли да се съгласуват с Римската църква, все пак в църковните, както казах, тайнства, 

не трябва да има никакво несъгласие с Римската църква, свещеннейшата майка на 

всички. Прочее, как мислиш? Не е ли сигурно относно Константинополската църква, че 

не приема постановленията на римските понтифици или даже, за да говоря по-истинно, 

ги осъжда? Защото ако не искате нито да сте, нито да се наричате синове на Римската 

църква, вие си гледайте, вие решавайте. Ако обаче искате да сте и да се наричате 

синове на Църквата, помислете върху писаното: Слушай, синко, поуката на баща си и 

не отхвърляй завета на майка си, защото това е красен венец за главата ти и 

украшение за шията ти146

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ти изрече достатъчно големи и 

възвишени думи за достойнството на Римската църква. Онова обаче, което добави по 

адрес на нашата църква, твое благоразумие можеше да изкаже по-въздържано. Сега, от 

уважение към присъстващите, които търпеливо те слушаха, докато говореше, 

подобаващо е и за теб, и за мен, да ме изслушаш като отговарям със същото 

спокойствие, с което те слушах аз. Така прочее изисква любовта, в която беседваме. 

. Аз говорих с чиста любов и откровено казах чистата истина 

без никаква закваска от лъжата, ти сега, със същата любов и, надявам се, захвърляйки 

този квас, отговори каквото щеш.” 

 

 

Глава VII 

Че гърците говорят за три патриаршески престола, били някога 

сестрински, при което не се отрича приматът на Римската църква 

измежду тях. 

 

 Приматът на Римската църква, който ти ми представи така превъзходно, аз нито 

отричам, нито оспорвам, тъй като за това може да се прочете в древните истории на 

нашите в смисъл, че три патриаршии са били сестрите, а именно Римската, 

Александрийската и Антиохийската, между които Рим е държал примата на най-

превъзходен престол в империята, поради което е бил назоваван първи престол и към 
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него се е апелирало от страна на всички останали при спорни моменти в църковните 

дела, така че на решаване чрез отсъждане от негова страна са подлежали онези неща, 

които са били извън обхвата на несъмнените правила. Все пак самият Римски 

понтифекс не е бил именуван нито принцепс сакердотум, нито първосвещеник, нито 

каквото и да е от този род, а само епископ на първия престол. Затова и Бонифаций III, 

по произход ромей, епископ на град Рим, родом от Патра Йонийска, е отстоявал пред 

император Фока, че апостолическият престол на блажения апостол Петър е глава на 

цялата Църква, защото по това време Константинополската църква се пишела най-

първа от всички поради пренесената императорската власт. Нито Римският понтифекс 

обаче, нито Александрийският, нито Антиохийският са учели или разпореждали в 

своите църкви нещо, което да би противоречало на вярата или на единомислието с 

останалите. А за да учат и проповядват всички едно и също, било постановено, щото 

Римската църква постоянно да праща двама легати, познавачи на вярата и чистото 

учение, единият от които да подпомага Александрийския, а другият Антиохийския 

патриарх, да ги съветват и внимателно да наблюдават публично проповядващите за 

вярата. По същия начин двама били изпращани от Александрия, така че единият да 

подпомага в същото дело Римския понтифекс, а другият Антиохийския. Също така 

двама са се пращали от Антиохия, единият от които да подпомага Римския понтифекс, 

а другият Александрийския понитфекс в същото дело. По този начин всичко, което се 

проповядвало в едната от тези църкви, стига да е католично, било потвърждавано от 

авторитета и свидетелството и на останалите. Ако пък в някоя от тези църкви случайно 

се кажело нещо, противно на вярата, и несъзвучно с общението, и чуждо на истината, 

тогава легатите на другите църкви го коригирали с братска любов и смирена 

предупредителност. Ако пък нещо не можело да се коригира, а изказалият го, 

безразсъдно и водейки се от самия себе си, решавал с упорство да отстоява своята 

заблуда, това веднага се довеждало от съответните легати до слуха на другите сестри 

църкви. Когато е ставало възможно да се постигне завръщане към единомислието в 

чистото учение чрез провождане на канонични послания, добре е било. Ако ли пък не, 

свиквал се е общ събор, който да се заеме със случая. 

 Защото пък по Божия воля императорската власт била пренесена в този царски 

град, и защото е станал глава на Изтока, и поради авторитета на императорската власт е 

бил тържествено наименуван нов Рим, затова е бил утвърден от сто и петдесетте 

епископи, събрали се в този град, когато на неговия престол е бил поставен блажения 

Нектарий, след осъждането на Максим Киника, който залягал за сближаване с 
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Аполинарий. Тогава, казвам, е бил той утвърден, при настояването на благочестивия 

император Теодосий Велики, че както старият Рим е получил заради честта на 

империята примат в църковните дела от светите отци, така и този по-млад и нов Рим би 

следвало заради достойнството на империята да има църковен примат след стария Рим. 

И както се нарича и е втори Рим, така да се нарича и да е втори престол и да управлява 

всички църкви в цяла Азия, Тракия и Понт, да ръководи църковните дела и да дава 

определения, основавайки се на своя авторитет. Ето защо и в този царски град са били 

проводени легати, пазители на католическата вяра, каквито преди това са обхождали 

Римската, Александрийската и Антиохийската църкви с благонамерена и братска грижа 

за съхраняване на вярата, а съответно от тук към тях са били проводени други легати 

със същата служба, доколкото всички трябва да говорят едно и също и да не са в 

несъгласие по нито един догмат на истината. 

 

 

Глава VIII 

Че онова, което гърците казват, е затова независимо от решенията, 

взимани от съборите на римските понтифици, защото са се 

разделили с разделението на монархията в Римската империя. 

 

 Това е, любезнейши брате, което се намира писано в древните истории на 

нашите. Римската църква обаче, чийто примат между сестрите й ние не отричаме и на 

която признаваме първото по чест място при ръководството на общите събори, сама се 

е откъснала от нас в името на своето въздигане, когато се е втурнала да си присвоява 

монархия, което не се е числяло към длъжността й, и е разделила епископите и 

църквите на Запада и Изтока с разделението на империята. Тази е причината, поради 

която тя понякога е провеждала събори на западните епископи без нас, а нейните 

постановления се приемали и съблюдавали с подобаващо почитание от онези, на които 

чрез събора тя предписвала онова, което се преценявало като нужно за предписване, и 

за които се допускало снизхождение относно онези неща, които се постановявали като 

допустими. Ние пък, макар да сме единомислени с Римската църква в една и същата 

католическа вяра, след като през тези времена не провеждаме събори с нея, как да 

приемаме нейните постановления, които се предписват във всеки случай без решение 

на наш събор и даже без наше знание? И ако Римският понтифекс от своята висота, 

седейки на престола на своята слава желае да ни нарежда с висок глас и да хвърля 

заповедите си от висините и иска не по решение на наш събор, а по свое произволение 
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и по своя прищявка да отсъжда относно нас и нашите църкви и дори да ги управлява, за 

какво братство и даже за какво отцовство би могло да се говори тук? Кой е в състояние 

някога да изтърпи нещо такова със спокоен дух? Тогава несъмнено бихме могли да се 

наричаме и да сме истински роби, а не синове на Църквата. Ако това би се наложило 

като необходимо и би надвиснала заплахата на вратовете ни насила да бъде нахлузен 

такъв тежък хомот, тогава не би оставало нищо друго, освен самата Римска църква да 

се наслаждава на свобода, каквато й се поиска, и да създава закони за всички, но тя 

самата да е без никакъв закон, така щото вече да не би могла да се гледа като 

любвеобилна майка на своите синове и да е такава, а да е и да се проявява като сурова и 

властна господарка на своите роби. 

 За какво ни е тогава знание за Писанието? За какво ни е да изследваме книгите? 

За какво е доктриналната дисциплина на учителите? За какво са благородните 

дарования на гръцките мъдреци?  Авторитетът на сами Римския понтифекс, който, 

както ти каза, е над всичко, ще обезсмисля всичко това. Само той ще е епископ, само 

той ще е учител, само той ще е наставник, единствен от всички сам на себе си образец, 

той би бил отговорен само пред Бога като единствен добър пастир. Затова ако би 

поискал на лозето Божие да има съвместно трудещи се работници, той би се извисявал, 

съхранявайки примата, като се прославя чрез своето смирение, а не като презира 

братята си, които истината Христова е родила не за робство, а за свобода в утробата на 

майката Църква. Всички ние, така казва Апостолът, трябва да се явим пред 

Христовото съдилище, за да получи всякой заслуженото, според доброто или злото, 

което е извършил с тялото си147

 Това е, което бих казал, в здрав мир с теб, за Римската църква, която заедно с теб 

почитам, но за разлика от теб не във всичко следвам, нито пък смятам, че трябва 

необходимо да бъде следвана във всичко, и чийто авторитет ти представи като толкова 

високостоящ спрямо нас, че било трябвало, изоставяйки нашия ритуал, да приемем 

нейната форма и да й подражаваме в тайнствата без обсъждане с оглед на разума или 

авторитета на Писанието, така щото водени с насляпо затворени очи да сме я били 

. Всички, казва, а апостолът е бил този, който го е 

казал, без да изключва самия себе си, без да изключва никого от смъртните. Всички, 

казал е той, а не изключвайки някак си Римския понтифекс. Затова от никой символ на 

вярата не може да се научи, че ни е заповядано да отдаваме по някакъв специален 

начин признание на Римската църква, ами навсякъде биваме поучавани, че трябва да 

отдаваме признание на едната света Църква, вселенска и апостолска. 

                                                        
147 2 Кор. 5:10. 
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следвали във всичко, през което тя би преминала, предвождана от своя собствен дух. Че 

това пък било колкото несъмнено, толкова и достойно за нас, се доказвало от 

съжденията както на латински, така и на гръцки мъдреци.” 

 

 

Глава IX 

Препоръчване на Римската църква, колко е грижовна при 

църковните дела, които се нуждаят от изпитване и преценяване. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Не се гневи, твоя възлюбленост, че 

прекъсвам хода на твоите слова. Види ми се, че се ползваш от твърде неумерена и 

неуместна ирония срещу Римската църква, поради което следва да се преустанови 

неубедителното ти охулване, понеже, ако не се предотвратят приказките ти, ще 

добавиш към непотребните думи още по-непотребни. Защото да би познавал 

религиозността на Римската църква, нейната искреност, справедливост, кротост, 

смиреност, благочестивост, святост, мъдрост, скромност, доброжелателност, 

състрадателност, устойчивост, справедливост, порядъчност, разсъдливост, умереност, 

чистота, и любов към всички, и грижовното й изследване на всички църковни дела, 

които се нуждаят от изпитване и преценяване, и истината й, напълно свободна при 

вземането на решение, ако, казвам, би познавал всичко това в Римската църква така, от 

несъмнен опит, както го познавам аз, никога не би казал нещо такова и дори не би си го 

помислил, и даже без никакво подканяне и излишно подпомагане би преминал към 

пълно общение с нея и припряно би се завтекъл към повинуване пред цялата святост, 

благодарение на която тя се осланя на себе си, и пред справедливостта, с която тя се 

отнася към всички, и не би се вслушал в никого, пожелал да те спре, стига да искаш да 

си толкова обичащ чуждата святост, колкото си защитник на своя обичай. 

 Знаем, разбира се, за сто и петдесетте епископи, сбрани в този град при 

Теодосий, дръзнали да постановят, че Константинополската църква като втори Рим 

следва да се нарича и да е втори престол и да управлява по силата на своя авторитет 

църквите на Понт, Азия и Тракия, както и онези, които са в земите на варварите, и да 

решава от себе си техните дела, представяни пред нея. Знаем също, че всички епископи 

на Халкедонския събор, по число двеста и тридесет, са писали до папа Лъв, искайки, за 

да удовлетворят императорите Маркиан и Валентиниан, Константинополската църква 

така да предстои пред останалите метрополии, че да са й подчинени метрополитите в 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

104 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

провинциите Азия, Понт и Тракия. Достопочтеният папа Лъв обаче в своя отговор, като 

иначе потвърждава деянията на светия Халкидонски събор, все пак отхвърля и изобщо 

заличава тъкмо само онези от тях, които са били въведени под въздействие на дръзката 

амбиция на константинополци, поради това, че противоречат на установеното от 

Никейския събор. Ето защо е удивително с оглед благоразумието на мъж като теб, че 

пожела да въведеш като авторитет дързостта, проявена в този град от сто и петдесетте 

епископи, при положение, че не бива да се приписва силата на църковно правило на 

нищо, което се одързостява да застане против решението на Римския понтифекс, и 

което не се потвърждава от неговия апостолически авторитет и не се приподписва от 

него, освен ако не си следвал тъкмо онова постановление, а не писмата на блажения 

папа Лъв срещу същото това постановление, в които то напълно се отхвърля и се смята 

за невалидно, понеже противоречи на Никейския събор.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Как ти се струва, дали само на 

Петър  или много по-скоро на всички апостоли е казано от Господа: На които 

простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат148. И 

пак: Каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото 

развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата149

                                                        
148 Иоан. 20:23. 

. Вярва се без съмнение, че 

това е казано от Господа не само на Петър, а на всички заедно с Петър и без 

различаване на Петър от всички. И не само над Петър снизхожда на Петдесетница 

Духът Свети, проводен от Господа, обещан преди това на всички апостоли по еднакъв 

начин, а е пламнал във всички еднакво и не ги е дарил неравно с неравен дар, а ги е 

дарил наравно с равен дар, както е било обещано. Ето така разбираме ние властта, 

която Петър е приел от Господа, за да не въвеждаме умаление спрямо авторитета на 

останалите апостоли, всичките които наравно, без каквито и да е предразсъдъци или 

претенции един към друг, а истинно кротки и смирени по сърце, са приели един и 

същия Дух Свети и в един и същия Дух  Свети са получили властта да свър зват и 

развързват. Затова очевидно не е правилно да се придава само на Петър привилегията, 

която, дарена от самия Господ, е общо на всичките. Следва да се предпазваме от 

отричане на наличието й при останалите, имащи в една и същата власт един и същи 

прерогатив, като приписваме само на едного авторитета, който принадлежи на 

всичките. И тъй, Петър се удостоява за дванадесетте апостола, така щото останалите 

единадесет апостоли да не биват изключени от авторитета на своя апостолат, който те 

149 Мат. 16:19. 
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са приели със сигурност не от Петър, а от самия Господ, както и сам Петър, с еднакво, а 

не различно назначение.” 

 

 

Глава Х 

Че макар не само на Петър, но и на останалите апостоли да е 

дадена властта за свързване и развързване, и макар Дух Свети да е 

слязъл не само над Петър, но и над останалите апостоли, все пак 

първенството на Петър му дава превъзходство пред всички 

останали. 

 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Признавам, че не само над Петър е слязъл Дух 

Божи, но също така над всички останали апостоли, и че не само на Петър, но и на 

всички други е речено: Приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям 

ще се простят; на които задържите, ще се задържат150. Въпреки това, отправяйки 

словата си специално към Петър, и поставяйки го с това за пазител на небесните двери, 

Господ дума: И ще ти дам ключовете на царството небесно151. И още: Паси Моите 

овци152. На този именно, който преди всички осъзнава и провъзгласява: Ти си Христос, 

Синът на Живия Бог, казва: Блажен си ти Симоне Петре, защото не плът и кръв ти 

откри това, а Моят Отец, Който е на небесата153

                                                        
150 Иоан. 20:22-23. 

. Така открито ни поучава, че по 

небесно вдъхновение Петър пръв е узнал истината на вярата, която после чрез неговото 

открито изповедание са научили и останалите апостоли. Защото и Господ Иисус се 

качил не в лодката на Андрей, не на Иоан, не на Иаков, а единствено на Петър и 

седейки поучавал множеството, образно предвещавайки за Римската църква, чийто 

основоположник станал Петър, князът на апостолите, от която евангелското и 

апостолско учение потекло към всички народи по целия свят. Самите пък апостоли са 

признали изначално на блажения Петър правото да взима решения лично, което става 

достатъчно ясно в книгата на Лука, озаглавена Деяния на апостолите. Например, 

когато в Антиохия възникнала препирня между някои апостоли за това, дали на 

верните, идващи от езическите народи, трябва да бъде наложено обрязване, този въпрос 

бил пр атен за р ешаване до  Петър  и другите стар ши апостоли, които били с него в 

Иерусалим. Петър, тъй като имал примат, станал изсред тях, обявил решението против 

151 Мат. 16:19. 
152 Иоан. 21:17. 
153 Мат. 16:16-17. 
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налагането на обрязване на езичниците и дал с придадения му от Бога авторитет 

определения за всичко, което изглеждало несигурно, обосновавайки се чрез даденото 

му видение с платнището и кръщението на Корнилий и другите езичници. На това 

решение се подчинили, смирено съгласявайки се, и Иаков, епископът на 

иерусалимците, и всички намиращи се там апостоли и старейшини154

Петър е най-възрастен сред апостолите, най-сигурен във вярата, най-безискусен 

при възприемане словата на вечния живот, поради което е назован и Барйона, сиреч 

“син на гълъба”. Той е най-решителен при размяната на въпроси и отговори между 

Христос и апостолите; той лекува болести дори чрез сянката, хвърлена от неговото 

тяло. Тъкмо той, след възнесението на Господа, повежда на мястото на Христа новата и 

първозданна Църква. Той отхвърля от тази свята общност Анания и Сапфира, излъгали 

Духа Светаго и издъхнали. Същият той осъжда Симон Мага с неговите пари и смирено, 

неизменно по-велик по добродетели и чудотворство, съдействайки на Бога, прославя 

първенството на своя апостолат измежду останалите апостоли. Ето защо никому от 

верните не подобава дори най-малко да го подлага на съмнение или да го поставя под 

въпрос, а трябва най-здраво да се придържа към това, че Петър е утвърден от Господа 

за княз на апостолите. И тъй като единствено Римският понтифекс, бидейки вместо 

Петър, изпълнява длъжността на Христа, затова останалите епископи следва да 

изпълняват длъжността си както апостолите при Христа, и при Петър на мястото на 

Христа, и вместо Петър при Римския понтифекс, неговия викарий. От това не би се 

отметнал никой от апостолите, стига всеки да се отдава със смирение на своята 

длъжност.” 

. 

 

 

Глава XI 

Че ересите, възниквали в Константинопол или някъде другаде на 

Изток, са били и унищожавани на същото място. 

 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Това, което казваш, може и да е 

така. Малко преди това каза още, че Константинополската църква и даже по-скоро 

целият Изток бил омърсен от разни ереси. Така каза и наистина си донякъде прав, 

защото и аз, тъй като съм слуга на истината, нямам право да отричам истината. Кажи 

обаче, моля те, къде са били осъдени тези ереси? Кой ги е осъдил? Ако са били 

                                                        
154 Вж. Деян. 10:1-11:18. 
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заченати тук от покварени и неправедни люде, те пак тук са били осъдени от добри и 

католични мъже. Благодарение именно обръщането към вярата от страна на император 

Константин Велики, издал радващи Бога закони за християните, както Рим с неговия 

Запад, така и Константинопол с неговия Изток се устремява към вярата, следвайки 

разпорежданията на императора. Тъй като изведнъж започнала официално да се 

проповядва нова и за мнозина нечувана вяра, а в този град процъфтявали изследванията 

по свободните изкуства и първенството се държало от множество вещи в логиката и в 

изкуството на диалектиката, субтилни в рационалните разисквания, те започнали да 

изпитват вярата разисквайки, а изпитвайки и размишлявайки да си загубват ума, 

ровейки се в дреболии, и твърдейки за себе си, че са мъдри, те се превърнали в глупци и 

се проваляли в своите мисловни построения, защото не със смирение изследвали онова, 

което били длъжни благочестиво и смирено да вярват. И докато с горделивия разум на 

човешкото знание се домогвали до висините, те пропадали в бездната на неверието. 

Така се появили множество еретици, създали много свои секти, а християнската вяра 

изпада в смут и се раздира, бидейки разподелена в много и най-различни ереси. Ето 

защо, Източната църква, виждайки толкова многото злоупотребители със секуларното 

знание и как в разни места и по различни времена главите на ересиарсите изпадат в 

умопомрачение, при което разпращат навсякъде синодални послания и подлагат на 

тормоз благочестивите императори, свикала множество събори. Първият от тях бил в 

Никея, провинция Витиния, където е осъдена ереста на Арий и където с ненакърнимия 

авторитет на Светия Дух и на триста и осемнадесетте отци е съставен и утвърден 

Символът на вярата, валиден за всички католици. 

 В последвалите времена, по повод множеството последвали ереси, са били 

свикани много други събори за съкрушаване на разните ереси и за съграждане на 

католическата Църква. Защото и в Халкидонската църква, и в тази Константинополска 

църква, и в Ефеската, и в Антиохийската, и в Александрийската църква са били 

тържествено проведени общи събори за осъждане на еретиците и заякчаване вярата и 

единството на всички църкви. Откъдето, както казах, се вижда, че ако ересите са се 

появявали тук, тук са били и унищожавани. Вижда се още, че по повод сразяването с 

ересите Църквата Божия все повече и повече израствала в знанието за Писанията и след 

унищожението на ересите придобила по-голяма здравина на вярата дотолкова, че 

светите отци справедливо разпоредили относно католическата вяра, вече ясно 

определила се и вече постигнала пълна завършеност, никой повече да не дръзва да 

дискутира публично за вярата и особено нищо да не бъде отнемано или добавяно в 
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бъдеще. Защото този, който и по нататък се мъчи да узнае нещо за вече открилата се 

истина, какво друго би могъл да открие, освен неистина? Разбира се, и сега може да 

изследва онзи, който смирено поставя въпроси, за да си осигури навлизане в 

познанието за нещо относно вярата, което преди това не е знаел достатъчно, стига да не 

представя свадливо отново като несигурно онова, което е дефинирано от светите отци 

със сигурно верско определение. От него няма право да отстъпва никой от смъртните, 

защото ще попадне под ударите на най-тежка анатема. Хулата следователно, която ти 

се искаше да хвърлиш срещу нас относно ересите, е вече напълно неуместна, защото 

поне между мъдрите люде трябва да пребъдва истината и добродетелта на добрите, а не 

лъжата и пороците на злите. Кажи, моля те, къде са сега еретиците? Няма такива тук и 

даже името им не се чува никъде из Изтока, ами навсякъде в Изтока католиците 

поддържат с достойна Богу отдаденост простата и здрава вяра. А в града Рим ересите 

не са се надигали по-скоро затова, защото там не е имало толкова много мъдреци, 

субтилни мислители и изследователи на Писанието, колкото при нас. И както на 

еретиците, каквито е имало при нас, следва да се вменява като вина суетната мъдрост, 

от която са били съблазнени, така със сигурност не бива да бъде хвалено римското 

невежество, поради което те не са казвали относно вярата нито това, нито онова, а като 

по-неучени са слушали в простотията си другите, които са говорили и наставлявали. 

Това изглежда се е случило или поради безмерна небрежност при изследването на 

вярата, или поради свръхмерна мудност, присъща на умствено затъпелите, или поради 

обладаност и обремененост от секуларни задължения, препятстващи другото. Защото 

както е присъщо на учените да мислят и говорят или съвсем добре, или съвсем зле, така 

е присъщо на безумните и необразованите да не мислят и говорят нито добре, нито зле. 

Тях апостолът нарича: Неразбиращи ни какво говорят, ни какво утвърждават.155

 

 За 

такива един мъдрец казва: Не е безполезно съмнението относно отделните неща.” 

 

Глава XII 

Че един само е глава на Църквата на Земята, тоест Рим, а няма две 

или повече глави, както казват гърците, и че гръцките ереси са 

оборени не с авторитета на гърците, а на римските понтифици. 

 

                                                        
155 1 Тим. 1:7. 
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АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Апостолът учи: Глава на Църквата е 

Христос, а глава на Христа Бог.156

                                                        
156 Неточен цитат по Еф. 5:23.  

 Главата на Църквата Христова пък, издигната във 

висините, е придобила своето местоположение на Земята от Петър, княза на 

апостолите. Петър, вървял по следите на Христа до мъченичество, е поставил на 

престола Климент за свой наместник. Така римските понтифици, застъпващи в 

последователен ред наместо Христа, са глава на Църквата върху Земята, на която 

Църква Христос е глава в небесата. Ето защо не може да стане така, че в едното тяло на 

Църквата да има две или повече глави, което е твърде непристойно за всяко тяло, и е 

грозно, и чудовищно, и противоположно на съвършенството, и свойствено за развалата. 

Затова когато казваш, че от сто и четиридесетте отци, сбрали се в този град, е било 

установено, че Константинопол, като нов и по-млад Рим, трябва да има примат над 

всички църкви на Изтока и да има правото да определя църковните дела от собствения 

си авторитет, какво друго правиш тогава, освен да поставяш две глави в едното тяло на 

едната Църква, да възправяш олтар срещу олтар и сякаш да изграждаш и възобновяваш  

една друга манихейска катедра. Защото както те в еретическото си нищожество, 

откъсвайки се от Църквата, издигнали някога в Африка своя катедра, сиреч място за 

свещенодействие на отцепниците, и в деня, когато престъпните манихеи се стичали да 

празнуват храмово Пасха, този висок пет стъпки трибунал или олтар, украсен с 

великолепни тъкани и изложен на открито, ставал обект на поклонение и бил честван с 

големи почести, така прочее и вие сега на Изток, придържайки се към обособен ритуал 

и противопоставяйки се на Римската църква, издигате рога на отцеплението. А с това, 

дето смяташ, че то трябва да става по закона за пренасянето на империята, правиш вече 

опит да се опреш не на божественото, а на човешкото отсъждане. Освен това, като 

казваш, че и главата на църквите трябва да бъде поставяна с оглед авторитета на града, 

поради това, че в него е престолът на владетеля, тогава със същото основание би могъл 

да учредиш трета глава на църквите в Антиохия, която, както може да се установи, е 

била не по-малко център на властта. Би могъл също така да издигнеш четвърта глава на 

църквите във Вавилон, който е метрополия на Египет и царска престолнина, ако би 

могъл обаче да го присъединиш към вашата империя и да го подчиниш на 

християнския закон. Със същото основание би могъл да поставиш пета глава на 

църквите в големия град Балдах, където, казват, е престолът на великия персийски цар, 

ако обаче ти се удаде да победиш и тях, че да им наложиш църковното 

законодателство. Така по силата на все същото основание би могъл да въведеш 
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учредяване на църковни глави за всеки от другите отделни  владетелски престоли и 

тогава ще се видим не с един Петър, не с един княз на апостолите, а с много Петровци и 

много апостолски князе. Сам виждаш, че това е абсурд. И то се осъжда от тези, които 

присъстват и слушат както мен, така и теб. 

И тъй, сигур но е и никой, имаш здр ав ум, не се съмнява, че както има една 

Църква, така е и един [предстоятелят] на Църквата, един е неин глава на Земята и той е 

римският понтифекс, за когото не само авторитетът на човешката власт, но величието 

на божественото решение е изначално пожелало той да стои начело на всички, на 

когото трябва да подражават по форма и установление, а най-вече при църковните 

тайнства всички, които копнеят да се спасят при послушание пред него във вярата 

Петрова. Така именно казва блаженият Амвросий, архиепископ Милански: Който е в 

несъгласие с Римската църква, за него е несъмнено установено, че е еретик. Относно 

това пък, дето каза, че ересите, избуяли тук, тук са били и умъртвени, и дето каза, че то 

е станало тук, благодарение авторитета на светите отци от Изтока, сбрани на 

Никейския и на многото други събори, чудя се на твоя мъдрост, че приписваш на 

членовете онова, което е присъщо на главата, и че придаваш на седящите околовръст 

онова, което е принадлежно на предстоятеля. Защото да биха били живи днес всичките 

свети отци, заседавали на онези събори, нито някои от тях поотделно, нито пък 

всичките заедно биха си присвоили авторитета на някой събор, ами биха придали целия 

авторитет на всички събори на Римския понтифекс, или председателствал ги в 

собствено лице, или утвърдил ги чрез свои легати. Църковното правило, което те 

никога не са пренебрегвали, постановява: Не се допуска свикването на събори против 

повелята на Римския понтифекс. Трябва следователно да се знае, че ересите, избуяли 

тук, са заблуди на гърците, но те и тук са оборвани не с авторитета на Гръцките, а на 

Римските понтифици. 

Папа Силвестър, по произход римлянин, е дал наставление за свикването триста 

и осемнадесетте епископи, сбрали се на Никейския събор при управлението на 

Константин Август, където по силата на апостолическия авторитет е изтълкувана 

цялостно вярата и са осъдени Арий, Фотий, Савелий и вървящите подире им еретици. 

Решенията на този събор са били приподписани най-напред от следващите подир 

Силвестър Римски понтифици, Виктор и Винсент, предстоятели на свещеничеството в 

град Рим. Самият той свикал в град Рим двеста седемдесет и седем епископи и отново 

анатемосал Каликст, Арий и Савелий. Папа Инокентий, родом от Алба, осъдил 

еретиците Пелагий и Целестий. Онзи Пелагий, който казвал, че роденият от майка 
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християнка не трябвало да се ражда отново чрез кръщение. Папа Лъв, по произход 

тускуланец, постановил събора, състоял се при управлението на Маркиан Август в 

Халкидон, където заседавали шестстотин и тридесет епископи. Там по силата на 

апостолическия авторитет била защитена католическата вяра, с която се вярва, че в 

Христа има две природи, а именно божествена и човешка, и били осъдени архимандрит 

Евтихий, Несторий, епископ на този град, и Диоскор, архиепископ на александрийци. 

Този събор се председателствал от Пасхазий, епископ на Ираклия, Луцензий, епископ 

на църквата в град Аускулан, и Бонифаций, презвитер на светата Римска църква, 

викарии на господин папа Лъв, подписали решенията вместо него. Папа Феликс, родом 

римлянин, свикал събор при своя престол и осъдил Акакий, епископ 

Константинополски, и Петър, епископ на Александрия, защото били евтихианци. Папа 

Геласий, произхождащ от Африка, открил манихеи в град Рим, които разпоредил да 

прогонят, а книгите им изгорил на клада пред базиликата Санта Мария. На това място 

той свикал събор и, разпращайки писма на Изток, отново анатемосал Акакий и Петър. 

Агапет, родом от Рим, идвайки в Константинопол при Юстиниан Август, бил 

приет с почести и в негово присъствие изобличил и осъдил Антим, епископ на този 

град, който, следвайки евтихианската ерес, отричал, че в Христа има две природи. 

Затова този Антим бил пратен от императора в изгнание. Папа Теодор, по рождение 

грък, анатемосал Пир, епископ Константинополски, който преди това бил дошъл в Рим 

и се отрекъл пред лицето на папата от ересите, в които се бил оплел, а после, се 

завърнал към прокълнатите от самия него ереси, поглъщайки ги обратно по кучешки 

маниер. Същият папа, пращайки легати в този град, осъдил Павел, епископ на същия 

този град, поради това, че не желаел да се изповядва ни една, ни две воли и енергии в 

Христа Господа. Папа Мартин, по произход тускуланец, устроил събор в Латеранския 

патриархат, на който в заедност със сто и петима епископи осъдил Кир 

Александрийски и Константинополските патриарси Сергий, Пир и Павел, 

възнамерявали да привнесат новости, противни на неопетнената вяра, а след това 

изготвил копия от решенията, които с помощта на православните разпратил по целия 

Изток и Запад. Папа Дон, по произход римлянин, открил в град Рим, в манастира, 

именуван Боедзана, несторианските питомци на монаха Сирос, които разделил в 

различни манастири, а там настанил римски монаси. Агатон, родом от Сицилия, до 

когото се допитвали относно правилата на вярата августейшите императори 

Константин, Ираклий и Тиберий, проводил в Константинопол, за да спомогнат 

единението на църквите своите легати епископите Абунданций Патернски, Иоан 
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Регийски и Иоан Портуенски, Теодор, презвитер от Равена, презвитерите Теодор и 

Григорий, дякон Иоан и иподякон Константин. Когато пристигнали в града, те били 

посрещнати с голяма почит в деня на Господа и били поканени с оказване на всички 

почести да се включат в процесията към църквата на светата Богородица във 

Влахерните, при което от двореца им били пратени оседлани коне като знак за 

усърдното благочестие на императора, пожелал да ги приеме по този начин. В 

базиликата, наричана Трулска, те предстоятелствали в събора със сто и петдесетте 

епископи и, заседавайки на мястото на блажения папа Агатон, в присъстието на 

императора, при съблюдаване на царския церемониал, осъдили Антиохийския патриарх 

Макарий заедно с неговите следовници, прогласявали една воля и енергия в Христа, 

когото императорът изпратил на заточение. Те постановили изповядването на две воли 

и две действия в Христа. По същото време Иоан, Портуенският епископ, отслужил в 

осмия от дните на Господнята Пасха открита литургия на латински в църквата на 

Светата Премъдрост, на която присъствали императорът и патриарсите, и всички 

единодушно акламирали благочестивите императори с латиноезични възгласи за 

възхвала и пожелания за победа.  

Ето, виждаш колко много и многообразни ереси, избуяли тук и навсякъде, са 

били спрени и сразени от скалата (Petra) на вярата чрез апостол Петра. Не само от 

споменатите, но и от цялото множество събори, свикани на Изток, както и от 

множеството африкански събори, на които са осъдени най-различни ереси, следва, че 

Римската църка има по Божие желание две божествени привилегии, а именно 

надвишаваща тази на всички останали ненакърнима чистота на вярата и властта да 

отсъжда над всички. След като тя е най-висша по власт, кой може да е невежа 

дотолкова, че да приема нейния авторитет и определителните й постановления, а да се 

въздържа от подражание на нейния ритуал при църковните тайнства? Ето защо най-

после на теб трябва да ти е достатъчна величината на авторитета, за да оставиш 

настрана ритуала с квасения хляб и да се ползваш от безквасен хляб при олтарното 

жертвоприношение. Тогава ще се проявиш и в този, както и във всички сакраменти 

като единообразен със светата и неопетнена Римска църква, както подобава на 

благочестивия син, повинуващ се пред своята майка.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ние съхраняваме в този архив на 

светата София древните деяния на Римските понтифици и актовете на съборите, където 

може да се открие онова, което изрече относно авторитета на Римската църква. Поради 

това за нас би било много позорно, ако бихме отрекли онова, което имаме пред очите 
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си, записано при нас от нашите отци. Наистина, нито самият Римски понтифекс, нито 

неговите пратеници биха могли да участват в осъждането на когото и да било от Изтока 

иначе, освен чрез съгласието, гласуването и подкрепата на православните епископи от 

Изтока, които, пламенно обичайки вярата, понякога заедно с Римската църква, 

понякога и без нея, са осъждали ересите и са утвърждавали правилността на 

католическата вяра. Тъй като обаче толкова много изтъкваш авторитета на постоянно 

споменаваната Римска църква, кажи ми, моля те, кой от Римските понтифици е 

постановил да се ползва безквасен хляб при олтарното свещенодействие и то така, че 

ние да се видим с необходимост задължени и да трябва да се придържаме към това, та 

ако не го приемем да се подложим на справедливо осъждане.” 

 

 

Глава XIII 

Че с авторитета и установлението на Римските понтифици 

Мелхиад и Сириций е казано, че гърците ползват при олтарното 

свещенослужение квасен хляб. 

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Признавам, че никога не съм го 

намирал писано в нашите църковни книги.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Всъщност папа Мелхиад, родом 

от Африка, е постановил, че църковното причастяване в Господния ден се устройва по 

усмотрение на епископа, с което се има предвид квасеният хляб. Папа Сириций, по 

произход римлянин, също е дал постановление, щото никой презвитер да не служи 

литургия в нито един ден от седмицата, ако няма официално посвещение от епископа 

на съответната територия, с което пак се има предвид квасеният хляб. Ако авторитетът 

на Римските понтифици ти се виждаше достатъчен, говорейки против мен, тогава и на 

мен трябва да ми е достатъчен против теб. Ти ми привеждаш свещенодействения 

ритуал с безквасен хляб, към който Римската църква се придържа по вече дълга 

привичка; аз пък ти привеждам древното писмено установление на квасения хляб от 

страна на Римските понтифици. Ако следователно ме осъждаш за вероломство спрямо 

привичката, аз не по-малко те осъждам за също такова вероломство спрямо 

апостолическите постановления. По-тежко и по-вероломно е обаче покушението срещу 

постановлението, отколкото срещу привичката. Защото второто се опитва да съхрани 

авторитета и основанията на самия автор, докато първото се опитва по всякакъв начин 

да се придържа само към навика, какъвто и да е неговият произход. Защото 
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постановлението на католичните Римски понтифици Мелхиад и Сириций за жертвения 

дар с квасен хляб не може да бъде подлагано на съмнение, както става ясно от прочита 

на деянията на Римските понтифици и на различните техни постановления. Освен това, 

което смятам за вярно и както може да се заключи по всичко, като във всеки случай 

това се потвърждава от нейния авторитет, древната Римска църква не се е различавала 

по този въпрос от гърците, нито пък те от нея, но както едните, така и другите са се 

ползвали при олтарното жертвоприношение без да правят разлика, веднъж от квасен, 

веднъж от безквасен хляб, според това какво е имало предоставено на разположение, 

без онези, които са искали да се причастят, били те гърци или латиняни, да са 

преживявали това като някакъв скандал. Че това е истина, следва да бъде вярвано и 

поради факта, че когато в града Рим заедно са живеели големи групи гърци и латиняни, 

не само латиняни, но – както може да се прочете – и не малко гърци са заставали 

начело на Римската църква. Папа Анаклет е бил по произход грък, Еварист, неговият 

наследник, е бил по произход грък, Телесфор, Хигин, Елефтерий, Антерий, Хист, 

Евсевий, Зосим, Иоан, също и другият Иоан, синът на Платон, Захарий, синът на 

Полиен, всички те и мнозина други, чиито имена в момента не ми идват на ум, са родом 

гърци, постигнали връх в християнската религия и здравото учение, за които се знае, че 

са предвождали Римската църква. 

 Мислиш ли, че между тези гръцки прелати и подопечните им латиняни е 

протичал всекидневен раздор относно причастяването с безквасен или с квасен хляб 

или пък смяташ, че самите понтифици, макар и гърци, никога не са се причастявали с 

квасен хляб и Римската църква никога не е влизала в общение с тях чрез квасени 

хлябове? Или обратно: че латинските свещеници на Римската църква са ползвали във 

всички случаи само безквасен хляб, а Римските понтифици са се въздържали от 

общение с подопечните си латиняни заради причастяването с безквасени хлябове? Кой 

ще повярва такова нещо? Кой би се осмелил да го твър ди? Как би могло да има 

католически прелати, с които подопечните им, също така католици, не са били в 

общение? Или как би могло да има подопечни им католици, с които понтифиците, 

също така католици, не са влизали в общение? Как такава една църква с право би могла 

да бъде наричана църква, след като в нея не би следвало да има никакво съгласие 

относно причастието между прелатите и паството им? Ето защо много по-достоверно 

ми се струва, че, както казах, всички в древността са ползвали, без да прокарват 

различие, веднъж безквасни, а друг път квасени хлябове, в зависимост от решението на 

предстоятеля или на отслужващия литургията, държейки се настрана от всякакъв 
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скандал между причастяващите се, били те гърци или латиняни. По тази именно 

причина зад вътрешните стени на Рим около църквата, посветена на блажения Цезарий, 

и до днес има манастир на гръцки монаси, а вън от стените, по пътя, именуван 

“Латински”, който минава през римските територии, в местността, която се нарича 

“Желязната пещера”, има друг манастир пак на гръцки монаси, които и досега, 

доколкото ми е известно, се причастяват с квасен хляб, което става без какъвто и да е 

скандал с Римските понтифици или пък с онези латиняни, между които живеят и с 

които са в общение. 

 

 

Глава XIV 

За това, че може да се вярва, че апостолите и техните следовници 

са ползвали без да правят разлика веднъж безквасени, веднъж 

квасени хлябове; и че Западната църква постепенно се е напълно 

отказала от едните, а Източната църква по същия начин от 

другите. 

 

 Убеден съм още, че същото се е случвало на апостолите Христови, които са 

свещенодействали с тялото Господне, извършвайки богослужение според ритуала на 

тогавашната, раждащата се Църква, при който, достоверно е да се мисли, е бил ползван 

един път безквасен, а друг път квасен хляб. Защото очевидно най-правилно е да се 

вярва, че апостолите, преброждайки различните провинции, за да ги евангелизират, 

когато са влизали в някоя от църквите на християните и са пожелавали да причастят 

братята със светата жертва на Господа, никога не са изисквали с ревност или, ще се 

осмеля да го кажа, с настървение квасени или безквасни хлябове, а благочестиво са 

служели с каквито е имало под ръка, било от едните, било от другите, без да прокарват 

някаква разлика. Убеден съм, че такава е била формата на служение или на 

причастяване при древните, както в Римската църква, така и във всички други църкви, 

завещани ни от апостолите, макар това да не ни е потвърдено от несъмнени писания. 

По-късно Римската църква постепенно е изоставила единия, тоест квасения, 

възприемайки изцяло другия, безквасния хляб, и е направила това, основавайки се на 

собствения си авторитет. Източната църква пък постепенно се е отказала изцяло от 

единия, тоест от безквасния хляб, избирайки изцяло другия, тоест квасения. Въпреки 

това, нито древните гръцки мъдреци, нито древните латински мъдреци са решавали, че 

трябва да се анатемосват взаимно по тази причина, а макар и малко различаващи се по 
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това те братски се обичали и подкрепяли взаимно в Христа, пребивавайки в съвместен 

мир и братска любов, и са провеждали, когато е имало необходимост, общи събори, без 

да се съдят едни други. 

 Много след това модерната безразсъдност на някои извънмерно възгордели се 

латиняни, надигнала се преди около триста години според разказаното от историята, 

което може да се прочете в хрониките, тоест в книгите с анали, е успяла да предизвика 

много и постоянни скандали между латиняни и гърци. В онези именно времена се 

въздигнал някой си Карл, владетел на франките, който жестоко нападнал Римската 

империя и се обявил за патриций на града Рим. По негово време в ущърб на имперското 

величие била разделена или по-скоро разцепена монархията, поради което възникнали 

не малко скандали между латиняни и гърци не само около различията в имперското 

устройство, но и около разликите в църковните правила. Следствие от това е, че когато 

латиняните охулили нашия квасен хляб и го обявили недостоен за олтарното 

жертвоприношение, и започнали – повече поради гордостта от своето въздигане, 

отколкото с претенция за истинност – да ни викат еретици, и, отстранявайки ни от 

олтарите си, престанали да влизат в общение с нас, тогава и ние, предизвикани от тях и 

за да им отвърнем със същото, започваме да не зачитаме техния безквасен хляб, и да го 

преценяваме като недостоен за свещеното олтарно жертвоприношение, и да ги 

назоваваме – не поради надигане на гордостта, а като справедливо възмездие – с името 

„еретици на безквасието”, и като ги изтласкваме от олтарите си да отказваме общение с 

тях, и да нараняваме нараняващите ни с копие като тяхното, и да вършим други още 

прегрешения в тази посока, бидейки мощно провокирани. 

 Ако те биха пожелали да се въздържат от подобни непристойности, и с братска 

любов да вървят по един път с нас, и да не тъпчат по нас от позицията на властта, ние 

безусловно бихме се зарадвали с велика радост, и наистина не бихме осъждали никого 

от тях и не бихме отстранявали по право някого  за това, че мисли по  друг начин, а в 

достоен братски отклик бихме се открили с любяща душа и бихме се завтекли насреща 

ви с почит, подобаваща на Апостола. 

 Вярна е обаче пословицата: “Където има неуместна провокация, не е 

непристойно да последва непристоен отговор”. Постоянно се обръща внимание на това, 

а то не е лесно и да бъде забравено, че авторитетът на гърците някога е бил толкова 

голям сред латинските мъдреци, че се е стигнало дотам, даже самите църковни понятия 

и имената на празниците да се обозначават чрез съответните гръцки думи, както те и до 

днес се произнасят в самата Римска църква и из целия Изток. Така е например с 
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патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, хорепископ, презвитер, дякон, иподякон, 

аколит, екзорцист, каноник, клирик, абат, монах, еклисия, монастир, киновит, еремит, 

базилика, баптизъм, екзорцизъм, катехумен, Епифания или Теофания, Ипапанти, 

Параскеви, Пентакости. От тук следва с очевидност, че не малък е бил авторитетът, 

иман от гърците, от които самите латиняни, и тогава разумни колкото и днес или дори 

повече, са заимствали в древността имената на църковните длъжности и на 

празниците.” 

 

 
Глава XV 

Че авторитетът на мнозинството Римски понтифици трябва да е 

по-голям, отколкото на двама от тях; и че събор би могъл да 

отмени събор; и че Мелхиад и Сириций са се разпоредили видимо не 

за хостията, а за благословите.  

 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Ако смяташ, че постановеното от 

папите Мелхиад и Сириций за квасния хляб трябва да се съблюдава поради авторитета 

на постановилите го, то много повече трябва да се съблюдава постоянно предписваното 

от множество Римски понтифици всекидневно ползване на безквасен хляб, което 

съблюдаване е налице при празничните обичаи във всички църкви както в Рим, така и 

по целия свят. Онова, което ти каза, може да се твърди само за вас, гърците, а още за 

населяващите Понт и Тракия, за някои азиатски области и за племето на рутените. Те 

всичките, бидейки невежи и несведущи относно всички божествени писания, само 

привично подражават на вашия ритуал, колкото ирационално, толкова и естествено, 

защото населяват земи, съседни на вашите, и с робски страх носят ярема на тази 

империя. Освен това, нима е било невъзможно постановеното за може би временно 

съблюдаване от споменатите папи по силата на авторитета, придаван им от апостолския 

пр естол, по същия начин да бъде р азумно пр оменено  в нещо по-добро от многото 

понтифици след тях по силата на същия придаван им от същия свети престол 

авторитет, с който и те са управлявали, укрепвайки Църквата и въздигайки я ден след 

ден с велика мъдрост? Ако се съобразяваш с авторитета на апостолския престол у 

двамина, трябва да приемаш същия този авторитет като още по-значителен при 

мнозина. Защото авторитетът на многото добре говорещи и действащи свети отци е по-

голям от този на двама от тях, основавали се на същия авторитет, макар че те също са 
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били добри папи, добре са говорили и добре са действали. На това отгоре, както знаеш, 

събор би могъл да отмени [решенията на предшестващ] събор, понякога съобразявайки 

се с по-добри основания, понякога по необходимост, понякога с оглед на ползата, 

понякога поради характера на времената, при което всичко това става според 

решението на предстоятелите, чрез които тогава или сега Бог е пожелал да управлява 

своята църква и на които е поверил и ключовете на мъдрото решение, и властта във 

всяко Божие дело, посредством полагането им върху винаги здравия и непоклатим 

фундамент на католическата вяра. 

 Освен това, което ми се струва по-вероятно, постановеното от Римските 

понтифици Мелхиад и Сириций изглежда трябва да се схваща по-скоро не относно 

ползването на квасен хляб за хостията, а относно благословите, които се предписват за 

изказване чрез Църквата в отделните Господни дни. Онова пък, което каза за 

съгласието между древните латински и гръцки мъдреци, между които, както добави, не 

е имало никакъв скандал относно причастяването било с безквасен, било с квасен хляб, 

на мен не ми допада. Аз при всички положения възнамерявам да се придържам по този 

въпрос към позицията на великите мои учители и преди всичко на Римските 

понтифици. Моята позиция трябва да се нрави не на мен, а на онези, на които е свише 

дадено да съдят и за мен, и за позицията ми. Защото нам подобава да подражаваме не 

само на учителското усърдие, но и на ученическото послушание. 

 

 

Глава XVI 

Че Константинополската и всички източни църкви са били 

подчинени на Римската църква, и трябва да й бъдат подчинени по 

право, и да й подражават в сакраменталния ритуал. 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

119 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

 Относно това пък, дето обвиняващ латиняните в модерна и уж нова 

безразсъдност спрямо гърците, не се чуди много, когато множество истории ти 

разкажат и докажат, че в старо време вие сте били в подчинение на Римската църква, 

която е латинска, че не много отдавна вие сте презрели сладкото иго на послушанието и 

по силата на решение, взето от ваши умници, уж по-превъзходни от собствените ви 

мъдреци, сте отрекли подчинението пред Римската църква, към което вашите 

предшественици смирено са се придържали. Затова не е чудно, че срещу вас негодуват 

и злословят срещу вашия ритуал онези, които са оскърбени от вас заради откъсването 

ви от послушанието и изпадането в злото. 

 А относно подхвър леното  от теб, че латиняните ползвали гръцки думи за 

църковните длъжности и имената на празниците, дали, питам се, не мислиш, че 

латиняните са били дотолкова жалки в сравнение с гърците, че са били некадърни да 

образуват подобни наименования, и са били непохватни в латинската реч, и не са 

знаели да формират думи? Не така ли, питам, мислиш? Много по-достоверно е обаче, 

че древните гърци са се стичали в блестящия Рим, господар и глава на света, и са се 

подчинявали на неговата власт като другите народи по целия земен кръг, и са оказвали 

на Римския понтифекс дължимото почитание, а в свето и похвално смирение Римската 

църква с радост е приемала техните съвети както относно църковните длъжности и 

имената на празниците, така и по много други въпроси, защото те са били толкова 

мъдро смирени, колкото и смирено мъдри. Именно Италия е била наричана в 

древността Велика Гърция, както твърдят авторите на древните истории, а в града Рим 

е разцъфтявала словесността и на двата езика, така че и латиняните са се ползвали от 

гръцкия, и гърците са се ползвали от латинския език, при което никой от тези езици не 

е бил чужд на римските граждани. Ето защо, види се, е станало така, че в църквата са 

навлезли както латински, така също и гръцки наименования. Вследствие на това в 

римския богослужебен ред е било въведено правилото, при литургичните служби на 

всички празници, посланията и евангелията да се рецитират на латински и гръцки, 

поради присъствието на вярващи и от двата народа, образовани и на двата езика. Де да 

бяха и сегашните гърци толкова смирени и в такова послушание пред Римската църква, 

както са били техните предци! С колко по-голяма радост, с колко, казвам, по-голяма 

радост от тогава Римската църква би приемала днес техните съвети и би се вслушвала 

със съответното смирение в техните умопостижения! Тя никога не е била толкова горда 

и ревнива, че или непомерно гордо и упорито да налага на всички собствените си 
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устроителни правила, каквито и да са те, или пък ревниво да отменя и забранява, 

въпреки че са добри, начините на устройство, привични за другите. 

 Това се вижда от факта, че нейните собствени правила на устройство постоянно 

се изменят, прибавяйки към себе си по-добри устроителни начала и възприемайки в 

смирено подражание добрите установления, присъщи за другите. Така например 

църковните символи, появили се най-напред в град Нола в Кампания, поради което се и 

наричат нолански или кампански, са били възприети от Римската църква, защото са 

добри, и тя не ги е отхвърлила заради това, че са били открити не от нея, а от други. 

Гърците пък, имащи за прозорливи само себе си, и понеже умът им прелива, и са мъдри 

в собствените си очи, и смятат себе си за самодостатъчни, имат обичая постоянно да се 

самославят за собствените си изобретения, каквито и ще да са те, да отхвърлят ревниво 

установленията на другите, ако ще и да са добри, като по този начин обявяват за добро 

своето си, защото е тяхно, а за недобр о оно ва, което не е тяхно, защото не е тяхно. 

Срещу такива апостолът е рекъл: Не, че сме способни да помислим нещо от себе си 

като от нас си; напротив, способността ни идва от Бога.157

НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Достатъчно е казаното и от двете 

страни относно авторитета на Римската църква. Защото обаче каза, че апостолическият 

авторитет е дал, имайки на ум някакво по добро основание, постановление за 

безквасния хляб и е дал или завещал общо поръчение на всички църкви, бих искал вече 

да чуя основанието, поради което е станало така, че от другите апостолически мъже е 

било отменено ползването на квасен хляб, постановено от папа Мелхиад и папа 

Сириций, и е било установено или завещано ползването на безквасен хляб. Ако 

оповестеното от теб основание отпраща към споменатия авторитет, тогава съвсем 

очевидно следва да бъде вярвано онова, което  се мъчиш да отстояваш. Ако, както ти 

каза, основанието и авторитетът се подкрепят взаимно, какво друго остава, освен 

всички ние един през друг да се съгласим с твоите претенции и като изоставим квасния 

 Той, който даже за самия 

себе си казва колкото със смирение, толкова и в упование: Мисля, че и аз имам Дух 

Божи. Латиняните прочее се ползват понякога от латински, а понякога от гръцки думи 

за църковните чинове. Ако например на гръцки се казва “епископ”, на латински се 

казва “понтифекс”; на гръцки “презвитер”, на латински “сеньор”, което значи 

свещеник; на гръцки “дякон”, на латински “министър”, сиреч помощник. Ето, по такъв 

начин грижовността на преводачите е пренасяла от гръцки в латински, или от латински 

в гръцки, или от еврейски в латински или гръцки.” 

                                                        
157 2 Кор. 3:5. 
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хляб, който двамината са намерили за уместно да постановят, и като се съгласим с 

мнозината, разпоредили друго, да приемем безквасния хляб.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Трудно ми е да се съглася с това, в 

което ти с такава крайна определеност мислиш, че трябва да съм бил внезапно убеден, а 

именно, че Римската църква някога е ползвала квасен хляб, от който по-късно се е 

отказала, за да възприеме безквасния. Но понеже ти приведе постановлението на 

папите Мелхиад и Сириций, трябва да ти отговоря, че до казаното по-горе не ме води 

стъпка по стъпка някакво измамно разумно основание, а здравият авторитет на всички 

свети отци. Оттук вече трябва да проумееш кое е основанието, според което при 

олтарното жертвоприношение по-скоро следва да се ползва нашият безквасен хляб, 

отколкото твоят квасен. 

 

 

Глава XVII 

Че на трапезата Господня Христос е свещенодействал с безквасен 

хляб; и че в Стария Завет никъде не се предписва трапезна жертва с 

квасен, а винаги с безквасен хляб. 

 

 Нашият Господ Иисус Христос, дошъл в този свят, за да спасява грешници, 

който е проявил чрез себе си формата на цялата истина, сам той най-напред вярващ в 

осветеността на своето в най-висша степен свещено тяло, е имал пред себе си безквасен 

хляб, който и е поднесъл на учениците си, и им е завещал да следват тази форма, и да 

правят това за негов спомен. Така именно е рекъл, поднасяйки тайнството: Това е 

Моето тяло, което за вас се дава158, а постановявайки формата на тайнството е казал 

така: Това правете за Мой спомен.159

                                                        
158 Лук. 22:19. 

 Казаното по този начин въвежда в заблуждение 

някои, които не смятат, че при олтарната жертва се освещава същото тяло, което сам 

той е осветил на пасхалната трапеза и е завещал на учениците си, а с идващите после 

слова: правете за Мой спомен твърде много оглеждащите се глупци мислят, че той е 

постановил само, олтарните сакраменти да се честват единствено като спомен за тялото 

му, а не че те са наистина същото това негово тяло. Това, казва той, е Моето тяло, 

това правете, сиреч правете, тоест чествайте самото това тяло не само в спомена за 

него, но и в чистата истина на самото това тяло. Когато пък е казал за Мой спомен, 

искал е да се разбира така, че сакраментът на истинното тяло трябва да се чества от 

159 Там. 
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верните не заради нещо друго, а просто в памет на неговите страсти и за спасяване на 

душите. Така именно казва апостолът: Защото колчем ядете този хляб и пиете тази 

чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.160 Следва със сигурност 

да се вярва, че на великата пасхална вечеря Христос е имал пред себе си само безквасен 

хляб, който, преобразявайки го в свое тяло, е завещал на учениците си, защото самият 

той казва за себе си: Не да наруша закона съм дошъл, а да изпълня.161 Законът обаче 

разпорежда в Изход, който на еврейски се нарича още Хелезмот, следното: От 

четиринайсетия ден на първия месец вечерта яжте безквасен хляб до вечерта на 

двайсет и първия ден от същия месец. Седем дни не бива да има квас в къщите ви, 

защото, който яде квасно, оная душа ще бъде изтребена из обществото на синовете 

на Израиля, бил той пришълец или туземец. Нищо квасно да не ядете: във всичките си 

живелища яжте безквасен хляб.162

 Дали това основание ти се струва достатъчно?  Христос, създателят на това 

тайнство, на който трябва да се подражава във всичко, ти е достатъчен като образец и 

пример за подражание. Ако пък неговият авторитет е недостатъчен за някого, той 

тр ябва да си намер и друг, с кого то да говор и, защото  аз не бих искал да общувам с 

него, както наставлява апостолът: Страни от еретик, след като го посъветваш 

веднъж или дваж.

 Затова следователно, защото съгласно повелята на 

закона през онези седем пасхални дни в никой дом на Израиля не може да има квасен, а 

само и единствено безквасен хляб, а Христос не се е стремял да наруши закона, но да го 

изпълни, затова е очевидно, че на пасхалната трапеза, където той е преобразил тялото 

си, е имало безквасен хляб и той именно е бил преобразен, с което е била завършена 

пасхата на древните и се е сложило начало на новата пасха. Откъде тогава идва този 

квасен хляб, който е бил забранен по закон за всички домове на Израил през онези 

седем дни и както пришълецът, така и местният жител е стоял под сигурната заплаха от 

проклятие, следващо от това запрещение или забрана? Дали пък не ти се ще да си 

скроиш мнение от вида, че самият Вседържител си е сътворил тогава квасен хляб 

специално за осъществяването на това тайнство, което със сигурност застава не само 

против Евангелието, но и против всяка достоверност? 

163

                                                        
160 1 Кор. 11:26. 

 Затова обръщам внимание на твоя възлюбленост, че никъде в 

Стария Завет нито се предписва, нито даже се допуска принасяне на квасен хляб при 

свещенослужението на Господа, ами направо се забранява и навсякъде в закона се 

161 Мат. 5:17. 
162 Изх. 12:18-20. 
163 Тит. 3:10. 
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запрещава принасянето му като неугоден Богу. Така например в книга Левит, която на 

еврейски се именува и Ваикра, се казва: Никаква хлебна жертва, която принасяте 

Господу не правете квасна, защото нито квасно, нито мед не трябва да изгаряте за 

жертва Господу.164 И пак в Левит: Този пък е законът за мирната жертва, която се 

принася Господу: ако някой я принася от благодарност, то заедно с благодарствената 

жертва, да принесе безквасни хлябове, месени с елей, и безквасни питки, намазани с 

елей, и пшенично брашно, напоено с елей, хлябове, месени с елей.165 И пак: Това е 

законът за жертвоприношението: когато се навършат дните, които са постановени 

някому за оброчна жертва, той да принесе в жертва Господу едно мъжко шиле без 

недостатък за всесъжение, и едно женско шиле без недостатък в жертва за грях, и 

един овен без недостатък за мирна жертва, и кошница с безквасни хлябове от 

пшенично брашно, хлябове, изпечени с елей, и безквасни питки, намазани с елей, и 

заедно с тях хлебен принос и възлияние.166 И пак: Ето законът за хлебния принос. Нека 

свещеникът вземе с шепата си от хлебния принос и от пшеничното брашно и от елея 

и от всичкия ливан, който е върху жертвата, и ги изгори на жертвеника. А 

останалото от него да ядат Аарон и синовете му; то трябва да се яде безквасно, на 

свето място. То не бива да се заквасва затова, защото част от него се жертва, 

когато се пристъпва към Господа. Това е велика светиня.167 И пак в Изход: Не изливай 

кръвта от жертвата ми върху квасен хляб.168 И пак: Вземи безквасни хлябове и 

безквасни пити, замесени с елей, и безквасни питки, намазани с елей.169 И вземи 

пшенично брашно и изпечи от него дванадесет хляба, сложи ги на чистата трапеза 

пред Господа. Всеки съботен ден постоянно да се слагат тези хлябове.170

 И тъй, виждаш по силата на какво очевидно основание и по силата на какъв 

силен авторитет е било постановено, при олтарното жертвоприношение да се ползва 

по-скоро безквасен, отколкото квасен хляб. Защото навсякъде квасът на развалата се 

отхвърля и се отстранява от жертвопринасянето, а навсякъде се одобрява 

безквасеността на чистотата и истината, чрез чието жертване се омилостивява Бог, за да 

бъде благосклонен към народа.” 

 Никой, 

който някога е виждал предписанията на Писанието, не може да се съмнява, че тези 

хлябове са били безквасни. 

                                                        
164 Лев. 2:11. 
165 Лев. 7:11-12. 
166 По Числ. 6:13-15. 
167 По Лев. 6:14-17. 
168 Изх. 23:18. 
169 Изх. 29:2. 
170 По Лев. 24:5-8. 
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НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Обещаното от теб основание бе 

изведено достатъчно последователно и достоверно, тъй като бе подкрепено с големи 

авторитети, и аз не смея да отрека онова, за което се установи, че е истинно, нито пък 

внезапно ще захвърля ведрото лице на имащия чест и свян, не ще надяна, губейки 

ведрото си изражение, позорната гримаса на непорядъчността и не ще се оставя да бъда 

уловен в лъжа, като седна свадливо да изнемогвам от дерзание срещу това, което е 

истинно. Защото този, който казва истината, не изнемогва. Който говори лъжи пък, от 

себе си ги говори. Вяр но е прочее това, ко ето каза, но също така е вяр но, че в 

Евангелието четем така: “Eὐλογήσεν ἄρτον”, тоест “благослови хляба”. Когато обаче се 

казва ἄρτνς, с това очевидно се желае да се разбира просто “хляб”, обикновен хляб, 

сиреч квасен, от който хората общо се ползват и наричат с привичното име “ ἄρτνς”, 

тоест “хляб”. Когато пък поискат да говорят специално за безквасен хляб, те никога не 

ползват думата “ἄρτνς”, тоест “хляб”, но употребяват специален израз, а именно 

думата, означаваща безквасен хляб (azymus). Защото гръцкото “¢” се превежда на 

латински като “без”, а “ζυμός” като “квас” (fermentum). Затова, естествено, и аз 

разбирам по силата на общонародното означение просто квасен хляб, когато чета в 

Евангелието да се казва: “ Eὐλογήσεν ἄρτον”, тоест “благослови хляба”. Какво да правя, 

що се отнася до мен, че когато някога напиша или прочета: “ Eὐλογήσεν ἄρτον”, както 

го е употребил там евангелистът, за мен е очевидно, че “ Eὐλογήσεν ἄρτον” обозначава 

общо  употр ебявания хляб? Обр атно, то ва, което  ти цитир а от Стар ия Завет и с което 

показа, че никъде не се позволява да се принася квасен хляб при жертвоприношение, бе 

отбелязано от теб с голяма проницателност. Аз по никакъв начин не мога да го отрека и 

то е голям аргумент, нека призная истината, в полза на твоята теза. Въпреки това, мен 

ми се струва, че в същия Стар Завет, в книга Левит, може да се открие разрешение за 

принасяне на квасен хляб там, където на синовете Израилеви е казано посредством 

Моисея: Избройте си от първия ден след празника, от деня, в който принасяте снопа 

за полюшване, седем пълни седмици, до първия ден след седмата седмица избройте 

петдесет дни, и тогава принесете Господу нов хлебен принос: от жилищата си 

принасяйте, като пръв плод Господу, два хляба за издигане, които трябва да бъдат из 

две десети от ефа пшенично брашно и квасни, изпечени.171

                                                        
171 Лев. 23:15-17. 

 Тук ясно се вижда, че 

Господу трябва да се принася квасен хляб, стига относно това място да няма някакво 

друго обяснение, което да ни принуждава да разбираме нещо различно от онова, което 

очевидно е написано там.” 
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АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Вярвам, че божественото Писание 

трябва да бъде четено така, щото то никога да не влиза в противоречие със себе си, а да 

е винаги във вътрешно съзвучие. Затова обучението на благоразумния читател трябва 

да не стихва дотогава, докато не се научи правилно да разбира законите на 

божественото Писание, което е налице тогава, когато успее да ги доведе до съгласие с 

останалите Писания и със закона на любовта. Така стоят нещата и с това приношение, 

при което от първия плод се принасят два хляба, които трябва да бъдат из две десети от 

ефа пшенично брашно и да са квасни. Това по никакъв начин не се включва в порядъка 

на онова, което се принася специално на Господа, защото нито става в олтара, нито на 

някое свето място, нито в светая светих, нито става по някой от другите 

жертвоприносителни ритуали, а просто когато свещеникът приема хлябовете от първия 

плод, които са квасни, и с жест, благодарящ за плодовете на земята, ги издига пред 

лицето на Бога. Там не се принася жертва по някакъв богослужебен ритуал, а става 

дума за обичаи, трайно преминали изцяло под опеката на свещеника. За да се увериш в 

истинността на казаното от мен, проведи най-старателно изследване, любезни, и ще 

видиш, че никъде в закона няма да откриеш принасяне на квасен хляб Богу при 

свещенослужение, а винаги само безквасни хлябове или нещо подобно, но без всякакъв 

квас. Следва да бъде вярвано, че в съгласие с тази именно форма на приношение, която 

Бог постановява навсякъде в Стария Завет и с която сам пожелава да бъде 

омилостивяван, та да бъде благосклонен към народа си, самият Син Божи, който най-

добре знае по какъв начин да се върши угодното на Бог Отец, е ползвал при 

жертвопринасянето на своето във висша степен свещено тяло безквасен хляб, понеже 

така и не нарушава формата на закона за приношението на безквасни хлябове, и 

изпълва по най-съвършен начин истината на този закон чрез жертвопринасянето на 

истинното свое тяло. 

 

 

Глава XVIII 

Че никъде в божественото Писание квасният хляб не се схваща 

като нещо добро; и че той е по-малко пригоден за богобоязлива 

употреба. 

 

 Затова никъде в божественото Писание не може да бъде открито приемане на 

твоя квасен хляб в положителен смисъл, както се приемат нашите безквасни хлябове. 

Ето защо и Господ казва в Евангелието от Лука: Пазете се от фарисейския квас, който 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

126 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

е лицемерие.172 Също така в Евангелието според Матея: Внимавайте и се пазете от 

кваса фарисейски и садукейски.173 Също така в Евангелието според Марка: 

Внимавайте, пазете се от кваса фарисейски и от кваса Иродов.174 И апостолът казва: 

Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, както сте безквасни; защото 

Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме, прочее, не със стар 

квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина.175

 Освен това, ако помислиш внимателно, твоят квасен хляб по никакъв начин не е 

пригоден за богослужебна употреба така, както е пригоден нашият безквасен хляб, 

завещан ни от Моисей, бил верен във всичко на дома Бо жи и подр едил всичко по 

образец на онова, което вижда на планината, и от самия Иисус Христос, защото когато 

се употребява квасен хляб, и когато той се преломява, и когато се раздава, той много 

лесно се разпада на много трошици и никак не може да се опазва така внимателно, без 

каквато и да е немарливост, както всъщност трябва да бъде. А защото и най-мъничката, 

нека кажем така, частица от трошиците е истинното и свято тяло Господне, затова 

всеки, който се докосне до  него с дор и най-малка немарливост, попада под тежкото 

проклятие Господне, както е писано: Проклет, който върши нехайно делото на 

Господа.

  

176

 

 Иначе е с нашия безквасен хляб, избран от Бог Отец както в Стария, така и 

в Новия Завет, одобрен и осветен от Бог Син, при чието жертване на собственото му 

във висша степен свято тяло той е утвърден, пречистен, установен, неопетнен, 

неповреден, и не е пълен с каверни, не е суетен, не е мек, не се разпада лесно на малки 

трохи, но може да бъде ползван по всякакъв начин, и за жертвослужение, и за 

преломяване, и за раздаване, бидейки употребим с най-висша предпазливост. При 

религиозните латиняни той богобоязливо се приготвя за бъдещата хостия в 

светилището, с припев на псалми, ръчно от дяконите, при ползване на избрани зърна и 

най-чисти подобни съставки, и се пази там внимателно съхраняван до времето на 

свещенослужението. Имайки предвид разумното основание и авторитета, както и 

подобаващата употреба на самата сакраментална хостия, на всички гърци, обитаващи 

Изтока, трябва да е станало очевидно ясно, че по-подобаващ за ползване е безквасният, 

отколкото квасният хляб.” 

 

                                                        
172 Лук. 12:1. 
173 Мат. 16:6. 
174 Марк. 8:15. 
175 1 Кор. 5:7-8. 
176 Иер. 48:10. 
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Глава XIХ 

Че поради продължителното ползване на квасен хляб гърците не 

могат да преминат лесно към безквасен, но един свикван общ събор 

би могъл достатъчно безпристрастно да потвърди едното или 

другото, премахвайки скандала между двата народа. 

 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Аз съм видял и усвоил 

употребата на квасен хляб в църквите на Изтока, приел съм я като завет от нашите 

предци и толкова отдавна почитам обичая на цялата Църква, че нито смея без 

обмисляне да дам преценка, нито виждам възможност за лесното й отменяне. Твърдя 

това от собствено име, но съм убеден, че всички гръцки мъдреци са в съзвучие с моето 

схващане. Ако случайно стане така, че някъде да нямам на разположение съвсем 

никакъв квасен хляб, но да имам под ръка приготвен безквасен хляб, при което трябва 

да отслужа литургия или искам да принеса олтарна жертва на Господа, аз действително 

няма да се побоя от безквасния хляб, но уверено ще го осветя за принасяне като чиста 

жертва на Бога, и ще се причастя с вяра, и ще го поднеса на гърците, да би имало там 

такива, за причастяване, ако това е ден за общо причастяване, или Пасха, или друг 

някакъв празник, на който Църквата по правило следва общо да се причастява и никой 

от християните не бива да се отклонява от олтарното причастие, освен онзи, който е 

временно отстранен, за да се покае публично. Вярно е, че маловерците са повече от 

ограмотените и укрепените във вярата, така че тълпата, невежа относно определенията 

на закона, на бърза ръка ще се скандализира. Ето защо, за да бъде на дело така, че 

всички, както гърци, така и латиняни, с най-висша ревност да са усърдни пред Бога, 

необходимо е предварително в подходящо място и време да бъде свикан общ събор, на 

който те да се съберат ведно и да приемат за единна форма или всички общо ритуала с 

безквасни хлябове, или всички общо ритуала с квасни хлябове. Ако не може да се 

приеме за общо едното или другото, без то да стане малък или голям скандал за другата 

част или за другия народ, нека постигнат съгласие поне по това, че нито едните ще 

осъждат безразсъдно другите за техните безквасни хлябове, нито другите ще съдят 

необмислено първите за квасните хлябове, с които са привикнали, а ще бъдат 

снизходителни едни към други в общ мир и не ще допускат по този повод да се руши 

святата любов, което тежко би обезсилило и двата народа, не без опасност за всеки от 

тях. 

 Защото макар според приведените авторитети и основания и даже с оглед на 

самия сакраментален ритуал, както каза ти, да изглежда, че по-скоро следва да се 
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принася хостия от безквасен хляб, все пак, понеже при гърците от дълго време се 

отстоява стародавната употреба на хостия от квасен хляб, която изглежда не може да 

бъде променена без скандал за множеството от народа или даже за целия народ, схваща 

се като по-добро решение да бъде позволено, тя да бъде съхранена сред нас и занапред, 

след като и хостията от безквасен, и хостията от квасен хляб е в еднакъв смисъл хляб. 

Макар да се различават по форма, все пак в същността на хляба няма никакво различие 

от това, дали е квасен или безквасен, и изглежда, че при ненарушена чистота на вярата 

може да се служи достатъчно католично и с единия, и с другия, след като истинският 

хляб, който слиза от небето,177 може да изобрази себе си еднакво подобаващо и в двата. 

Така ще се приключи с гибелния скандал на несъгласието между двата народа и при 

богослужението с безквасен или квасен хляб няма да има никаква заплаха за 

праведната вяра, защото, както казах, при здрава вяра може да бъде напълно позволено 

хостията на Спасителя и Господа наш Иисус Христос да бъде и от двата вида хляб при 

непоклатимост на вярваното и вярност на служенето, а не при непоклатимост на 

неравновесното несъгласие. Защото писано е: Бог не е Бог на безредие, а на мир.178 И 

на земята мир, между човеците благоволение, прогласяват ангелите от небесата.179

 Защото грехът от безразсъдната извратеност на тежките присъди, с които ние 

взаимно се окалваме, е, струва ми се, по-голям от самата разлика в сакраментите, 

заради която сме в разногласие, защото изглежда, както казах по-горе, това може да е 

било напълно безразлично за Господа. Другото пък, а именно безразсъдните 

заклеймявания и зложелателните раздори от двете страни, не подобават на нито един 

християнин. Защото Бог наказва раздора, който е червив от грях, а хостията, бидейки 

съвършена спасителна жертва, се нрави Богу. Той е тежко обвинение срещу 

подлежащите на осъждане, тя е здравословно оправдание за спасяващите се. Той 

предизвиква Бога с осъдителната си ожесточеност, тя радва Бога с благочестивата си 

молитвеност. Той хвърля в тартара, тя провожда в небесата. Чрез него се отчуждаваме 

от Бога, чрез нея ставаме едно тяло с Бога. Чрез него ставаме земни, чрез нея ставаме 

 

Светата хостия от безквасен или квасен хляб, приготвена от много сбрани в едно зърна, 

обозначава целия народ на Църквата, събран в една и същата любов към Христа, с 

която именно хостия се причастява, излагайки се на велика опасност, може да се 

твърди с пълна сигурност, онзи, който по някакъв начин се е откъснал от братската 

любов в Христа Иисуса. 

                                                        
177 Вж. Иоан. 6:32-33. 
178 1 Кор. 14:33. 
179 Вж. Лук. 2:13-14. 
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небесни. Каквото следователно и да има от различията в светото причастие, 

необходимо е всичко да се стича към единството в любовта. Защото както любовта в 

светото причастие, така и светото причастие в истинска любов умалява множеството на 

грешниците; и както спасителната хостия не осъществява спасението без любов, така и 

съвършената любов не се скандализира от причастяването с различна хостия. Когато 

липсва следователно тази любов, всуе е притежаването на всички други блага, а когато 

тя е налице, липсата на някои блага става простима. 

 Поради това, ако се състои общ събор, свикан, по подобие на всеки друг събор, с 

усърдието на благочестивите императори, а на нищожната ми персона се случи да 

вземе участие в него, аз несъмнено ще заявя това уверено пред всички там и ни грък, ни 

латинянин би могъл да ме отклони от тази мисъл, и ще изискам с подобаваща 

смиреност и почит благоразположението на Римския понтифекс, доколкото, 

отхвърляйки с негова помощ всеки повод за вражда и раздор, ние всички ще станем 

едно в сакраменталното богослужение и постоянно ще бъде едно в католическата вяра. 

Надявам се, че той търпеливо ще изслуша мен, смирено увещаващия, както е правил 

Петър, бидейки княз на апостолите. Някога той спокойно изслушал смирено 

укоряващия го Павел, при което както се прочула решителността на уверено и 

справедливо укоряващия Павел, така се прославила смирената търпеливост на Петър, 

предизвикала благоразположението на мнозината сбрали се, макар аз да съм много по-

долен от Павел, а той да не бива да е по-долен от Петър. Няма съмнение, че по този 

начин би станало възможно, щото Римският понтифекс, латинянин за латиняните, грък 

за гърците, станал всичко за всички, да спечели всички и да разреши със смирения 

авторитет на апостолическия престол всичко оно ва, по което сме в р аздор , като или 

съвсем отхвърли едното и установи другото за всеобщо, или утвърди, отхвърляйки 

скандала между тях, и двете, без да прокарва разлика между едното и другото.” 

АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Достатъчно е, изглежда, казаното по 

този въпрос, а освен това остава още нещо, което бих искал да узная от твоя мъдрост. 

 

 

Глава ХХ 

За смесването на вино и вода в чашата за причастяване, което се 

прави по различен начин от гърците и латиняните. 
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 Кажи, прочее, защо при олтарното жертвослужение не принасяте вино и вода, 

едновременно излети и смесени в чашата? Защо освещавате виното чисто, без вода? 

След като обаче жертвеното чисто вино е осветено, едва тогава смесвате със свещената 

кръв обикновена и неосветена вода, изливайки я в чашата, и така се причастявате. По 

силата на какво основание, питам, правите така?” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Не се казва, че Христос на 

великата своя трапеза, която специално е наречена трапеза Господня, е осветил вино, 

смесено с вода. Затова ние го правим по подобие на завещаната от него форма и няма 

никакво по-висше наше основание, освен подражаването на самия Спасител.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Макар никъде в Евангелието да не е 

писано пряко за вода, все пак това може да бъде прочетено там, било във връзка с 

тайнството, било без такава връзка. Най-сетне не изглежда абсурдно когато мислим, че 

в съгласие с обичаите на иудеите и палестинците,  които винаги пият виното примесено 

с вода, и самият Христос е свещенодействал сакраментално с вино, смесено с вода. Ако 

речеш, че е неразумно да се твърди, че на трапезата Господня виното е било примесено 

с вода, защото такова нещо не може да бъде прочетено в Евангелието, аз ще кажа, че не 

по-малко неразумно е да се утвърждава, че там не е била прибавяна вода към виното, 

защото и това не може да се прочете никъде в Евангелието. Ако ти се струва 

непредпазливо да се твърди нещо, за което самото Писание не казва нищо, защо по 

подобен начин не ти се вижда непредпазливо да отричаш онова, за което Писанието 

също така нищо не казва? Затова аз не твърдя категорично, че в чашата Господня 

виното е било смесено с вода, но и ти не бива да го отричаш по категоричен начин, след 

като авторитетът на Евангелието нито утвърждава едното, нито отрича другото. Никое 

от несигурните неща не бива да се утвърждава категорично и никое от тях не бива да се 

отхвърля с негодувание. Защото както категоричността на утвърждаването е дръзка, 

така и гневливостта при отричането е обикновено свадлива. Затова, умнейши, и двете 

трябва да бъдат избягвани от дирещите истината.  

 Защото обаче Евангелието открито говори, че на Кръста от ребрата на Господа 

са изтекли кръв и вода180

                                                        
180 Вж. Иоан. 19:34. 

 за изкупуване на нашето спасение, праведно изглежа да се 

свещенослужи с вино и вода, примесени в чашата, за споменуване на страстите 

Господни и за опрощение на нашите грехове, така както е очевидно, че в кръвта на 

новия и вечен завет не липсва вода, означаваща народа, който е спасен чрез 

причастността си към кръвта на същия нов и вечен завет, Спасителя, и по този начин 
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едното тяло на Църквата се свързва телесно със своята глава, Христос, и се единява с 

него, и се освещава, и се жертва. Писано е: Много са водите на многото народи. С това 

основание латиняните свещенодействат с вино и вода, едновременно примесени в една 

чаша, за да обозначат чрез виното кръвта Христова, а чрез водата народа Христов, 

който е Църквата, които затова се освещават не пооделно, не разделени поединично, а 

едновременно примесени в едното тяло. Вие пък, които служите само с чисто вино без 

вода в чашата, вече не освещавате Църквата, която е тяло Христово, чиято глава е 

Христос, а принасяте богослужебно само Христа, глава на Църквата без членове, което 

изглежда лишено от всякакво разумно основание. Защото е правилно осветеното 

(consecratum) да се мисли не като нещо единично, а като нещо съвместно свято (simul 

sacratum).” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Както рече, много са водите на 

многото народи. Ние, подражавайки формата на Господнята трапеза, освещаваме само 

чисто вино в чашата, което благодарение на божествената енергия и сила и служението 

на свещеника е осветената кръв на новия и вечен завет. Към него пък след това 

съобразно и разумно примесваме вода, понеже народът, по никакъв начин не осветен 

сам по себе си, се освещава посредством единението, чрез което се единява с вече 

осветената кръв. И ако при освещаването на чистото вино ние отслужваме най-

благочестиво с дължимото почитание освещаване единствено на кръвта Христова, все 

пак не пренебрегваме спасението на народа Христов като след това прибавяме вода, 

така че тя, която е народът, да се освети чрез причастност към този сакрамент. Защото 

изглежда недостойно да се равнопоставят освещаващият и освещаваното чрез едно и 

също достойнство на свещенодействието, поради което се прави така, че водата, която е 

народът, се освещава чрез причастност към божественото освещаване, а не чрез 

пълното достойнство на същото освещаване. Ние не сме осветени от самото начало 

заедно с Христа, а чрез Духа Свети, и чрез съединение със светия Дух, и сме наченали 

да се освещаваме чрез причастяване и присъединяване към светите тайнства на Христа 

и църквата.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Не би ми се искало да си отделил 

главата от членовете нито членовете от главата, защото, както казва апостолът: 

Христос е главата на църквата.181

                                                        
181 Еф. 5:23. 

 Понеже, ако отделно въздигнеш Христос, къде, 

питам, е главата на Църквата? И как би могла да съществува Църквата, щом я няма 

главата, която е Христос? Ако пък отделно въздигаш Църквата, къде, питам, са 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм Хавелбергски  
Диалози 

132 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

членовете на главата? Или пък Христос може да бъде някак си наричан глава на 

Църквата там, където няма ни един от неговите членове? Виж следователно, брате, 

дали с някакво като че ли изобретение на мамещия се разум не смяташ да отделиш 

главата от членовете или членовете от главата, защото това би значило да изместиш от 

центъра и Христос, и Църквата, с което да объркаш всичко. Наистина, божественото 

Писание обичайно изказва много неща за главата, тоест за Христос, които не се отнасят 

до Църквата, а също така привично е изрекло много неща с оглед на Църквата, които не 

се отнасят до главата й, без обаче все пак да възнамерява някак си да отдели едното от 

другото. Както именно Ева е създадена от реброто на спящия Адам, така и Църквата е 

изваяна от реброто на Христа, страдащ на Кръста. Затова при освещаването и 

свещеножертването на свещените тяло и кръв Господни, които се отслужват в спомен 

за страстите Господни, необходима или задължителна е и водата, която, изтичайки 

едновременно с кръвта от ребрата на Господа, е формирала Църквата и я е – 

освещавайки я – оросила и кръстила, доколкото всичко това, което се е изляло от 

ребрата на Господа, дава живот на нашия човек, обновен от тях двете, кръвта и водата, 

така че ако след кръщението е изтрил от себе си петното на греха, със самото това се 

потапя във вълната на опрощението, която го умива, та да се обновява от ден на ден. 

Така че, ако се освещава вино без вода, кръвта Христова започва да е без нас като глава 

без членове. Ако пък се освещава само вода, тогава народът изглежда останал без 

Христа като членове без глава. Когато пък двете се смесват, тогава с истинна 

праведност бива духовно постигната тайната на Христос и Църквата, защото се 

доказва, че Христос и Църквата са едно тяло, и вече не са две различни неща, сиреч 

вино и вода, но става вино, тоест кръв Христова, от която причастяващите се младенци 

получават вълната на пречистването и обновлението, и приемат кръвната цена на 

християнското спасение, и встъпват чрез духовно пречистване и сътрапезничество в 

единството на тялото Христово, което е Църквата. 

 Не бива да се учудваш, че двете течности, тоест водата и виното, едновременно 

смесени в едно, сиреч като вино, преминават благодарение на божественото действие в 

духовния живот на нашите души, а когато всекидневно, доколкото е възможно, 

усвояваме течностите, те преминават в нас като кръв, подкрепяща телата ни. Поради 

това именно не е несъобразно виното и водата да се смесват преди мистерията, като 

при все това след освещаването не се пие нищо друго, освен кръвта, защото, първом 

кръстени с вода в нея, след това – гладувайки и жадувайки – я поглъщаме духовно. 

Защото кой ще се одързости някога да се причасти с тайнството на Господните тяло и 
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кръв, ако преди това не е възроден от водата на кръщението? Това не би било 

причастяване, а нередно действие, с което той би поставил сам себе си извън 

общността на християните. Никой именно не би могъл, пиейки чашата,  да стане едно 

тяло с Христа, ако преди това чрез кръщението не се е сторил, единявайки се с Христа, 

член на тялото Хр истово . Ето защо ние правилно примесваме водата с виното преди 

освещаването, а след освещаването приемаме едновременно осветените като само кръв, 

защото първом трябва да си кръстен с вода, а след това да се храниш и утоляваш с 

кръвта Христова. Ти пък достатъчно нелепо смяташ, че освещаването на виното трябва 

да бъде отделено от едновременното освещаване на водата, защото мислиш, че по този 

начин отдаваш дължимото само на едното, отделно от другото, докато всъщност то се 

полага и на двете като на едно, към които две обаче ти не се отнасяш като към едно! Ти 

чрез самото освещаване оскърбяваш онзи, комуто би следвало да се понравиш, щом 

трябва да полагаш усилия да жертвопринасяш правилно и да внимаваш подаваното или 

жертваното да не се разделя неправилно. Защото не малко съгрешава онзи, който 

недобре отделя добре съединените, а те са добре съединени на Кръста, така че ти 

немарливо и лошо разделяш изтеклото из мистичното ребро на Господа, 

постановявайки от самия себе си нещо уж по-добро. Изменението на онова обаче, което 

тогава е станало по божествено повеление, заслужава да бъде презряно.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Аз не се мъча да разделя 

членовете на Църквата от тяхната глава Христос, които са добре съединени по 

божествено повеление, а се опитвам по подобаващ начин да ги съединя уместно, така 

че, приемайки освещаването на главата, самите членове да се осветят и по-достойно да 

се присъединят към освещаването чрез единението си с Христа. Мога да ти приведа 

много аргументи, че трябва да се прави точно така.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Постоянното отговаряне на постоянно 

отговарящите води до безкрайност. Ти имаш дарбата остроумно да откриваш нови 

съдържания и да ги защитаваш красноречиво със силата на гръцката реч, но тук повече 

приляга скромната и трезва мъдрост, задоволяваща се с границите, очертани от светите 

отци, отколкото твърде лукавото и прекомерно чоплещо умуване, което се напъва да се 

разпростре отвъд самото себе си и отвъд границите, положени от светите отци. Така 

именно наставлява апостолът: Не мислете повече, отколкото трябва да мислите, а 

мислете скромно.182

                                                        
182 Рим. 12:3. 

 Какво прочее е толкова неистинно, че веднъж изказано да не може 

да се сметне за на вид истинно? Или какво е толкова истинно, че веднъж изказано да не 
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може да се сметне за на вид неистинно? Стига само при изказването да не липсва 

лукава мъдрост и предумваща речовитост. Трябва да внимаваш, ако си изрекъл лъжа 

вместо истина. Аз знам и не се съмнявам, че съм говорил истинно. Защото ние 

непоколебимо знаем и вярваме, че на Кръста от ребрата Христови е изтекло 

едновременно кръв и вода за изкупуване на нашето спасение и спасението на целия 

човешки род, както свидетелства Евангелието, поради което и ние едновременно 

смесваме и освещаваме в една чаша, която поднасяме за опрощение на всички 

грешници. Поради това именно ние обучаваме на този освещаващ ритуал и нам е 

достатъчно да подражаваме формата на страстите Христови, защото не желаем да 

падаме жертва на някакви си нови изобретения. Каквото обаче правим както при това, 

така и при всички други църковни тайнства, правим го или в съответствие с 

наследената от нас форма, или в съответствие с истината, откриваща се в Христа, и не 

решаваме нищо от себе си, а всичко се решава от Бога, който сакраментално и истинно 

придава святост на всички тайнства.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Радва разумът, радва 

авторитетът, радва истината, радва ритуалът, радва и твоето смирение, радва твоята 

приветливост, радва порядъчната зрелост на думите ти. Въпреки всичко това обаче 

копнея да видя свикан общ събор, за да стигнем до одобрение на едно и също и същото 

това да изричаме всички в Господа Иисуса Христа. Както от множество най-чисти 

житни зърна се приготвя и безквасната, и квасната хостия, и както от много сбрани 

ведно и пресовани гроздове се налива виното, така и от многолюдните множества както 

на гърците, така и на латиняните се изгражда едната, единодушна и единомислена 

църква. Нито ние ще бъдем осъдени за вашия безквасен хляб, нито вие ще бъдете 

осъдени за нашия квасен хляб в деня Господен, щом и едните и другите сме впрегнати 

в усърдие, което и при едните, и при другите се полага в името на спасението. По-

страшно и при нас, и при вас е опасното усърдие, отколкото разликата в обичаите, чрез 

които изпълняваме дълга си.” 

 

 

Глава ХХI 

За несъвпаденията и разликите между гърци и латиняни при 

кръщението. 
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 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Всичките ти думи те откриват пред 

мен като мъдър и разсъдителен човек. Затова те моля да не се дразниш, а да ми 

отговориш накратко и да ме освободиш от немалкото ми удивление относно това, което 

ме вълнува. Както чувам, при вас е обичай, когато някой грък поиска да вземе за 

съпруга жена от латиняните, както често става и както постоянно се случва, знае се, и 

между августейшите лица, първо да я облеете с осветено миро, налято в някакъв съд, и 

да овлажните цялото й тяло, като едва след това тя, като преминала към вашия ритуал и 

закон, се свързва с брак. Горещо искам да знам, защо се прави, ако се прави така, 

понеже това поне на вид изглежда да е някаква форма на прекръщаване. Ако е така, че 

се решавате да прекръщавате нас, латиняните, а също и някои други християни, 

кръстени при призоваване на светата Троица, тогава е очевидно, че тук няма никаква 

разлика от ереста на всеизвестната арианска секта. Тогава излиза, че и съборите са били 

проведени не заедно с вас, а против вас и вие трябва да бъдете анатемосани без никакви 

въпроси или изслушване. Тогава излиза, че всичко сторено или казано от вас е 

предизвикващо погнуса и трябва да бъде заклеймено и прокълнато от страна на Бога и 

човеците, особено пък ако мислите за излишно името Господне и се осмелявате да 

поставяте под въпрос призоваването на светата Троица, с което кръщаваме в името на 

Отца, и Сина, и Светия Дух. 

 Евсевий, някогашен епископ на Никомидия, изцяло заквасен с арианската ерес, 

извършил прекръщаване на великия император Константин в арианската догма, както 

разказва историята, записана на гръцки език от достопочтения епископ Теодорет и 

преведена на нашия латински през Епифаний Схоластик от Касиодор. Там може да се 

прочете следното: Константин, обзет от тревога, излязъл като попарен от 

Константинопол, скъсал с епископа на Никомидия, и, усещайки изтощение, а и като 

знаел несигурността на този живот, приел благодатта на светото кръщение. Същият 

този император на Константинопол, както разказва Църковната история, писана от 

Евсевий, епископ на Кесария в Палестина, бил кръстен най-напред, в началото на 

своето обръщане към християнството, от блажения папа Силвестър в Рим, в 

Латеранския дворец. Както историята на Евсевий, така и историята на Касиодор 

заслужава да бъде наричана “църковна” поради повествуваната истина за деянията в 

Църквата през различните времена. Освен това Констанций Август, син на Константин 

Велики, заквасен със същата ерес и кръстен повторно от споменатия Евсевий, епископ 

на Никомидия, върнал от изгнание достопочтения папа Либерий, като го молел и му 

заповядвал да се примири с еретиците и да бъде наново кръстен от тях, което 
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блаженият папа ни най-малко не сторил. Макар по този въпрос папата да се 

противопоставил публично на еретика Констанций, все пак заради него той прикрил 

много еретически дела, подкрепяни от мнозина. Същият Констанций Август заповядал 

да бъде обезглавен папа Феликс, наследника на Либерий, поради това, че го въвел в 

еретическото учение и го подтикнал към второ кръщение от споменатия Евсевий, 

епископ Никомидийски, което било извършено близо до Никомидия, във вилата, 

именувана Аквилония. Тъй като тинята на тези ереси очевидно и досега продължава да 

съществува сред гърците, след като прекръщават по своя си р итуал дошлите пр и тях 

чужденци, кръстени в името на светата Троица, какво е, питам, онова, поради което те 

наричат себе си християни? Защото всеки, който одобрява повторното кръщение, 

отрича силата на светата Троица, чрез която става католичното кръщение, и поради 

самото това е вече осъден.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ако латиняните познаваха в 

пълнота ритуала на гърците, не биха го клеветили с такава лекота, нито биха се 

скандализирали толкова лесно от него. Не е чудно обаче, че те не съдят правилно за 

него, въпреки че е правилно онова, което не познават. Чуждо е прочее на гръцката 

православна вяра да одобряваме повторното кръщаване християните, кръстени чрез 

призоваване на светата Троица, защото да се прави това или да се проповядва неговото 

извършване е еретично. Ние прилагаме само един вид пречистване чрез помазване с 

осветено миро. Когато при нас идват чужденци, мъже или жени, и желаят да преминат 

към нашия ритуал и нашата общност, ние ги помазваме с осветено миро, защото не 

знаем дали преди това са приели тайнството миропомазване. Ние по никакъв начин не 

кръщаваме наново онези, за които знаем, че са вече кръстени, нито помазваме онези, 

които са били помазани преди това, както и тези миропомазани, които са осветени чрез 

ръкоположение, и не се съмняваме, че са съвършени в християнската религия. Не може 

да бъде наричано “повторно” нещо, за което не се знае дали е било извършено преди 

това.” 

 

 

Глава ХХII 

За единодушието на гръцките и латинските мъдреци 
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 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Благодар я на Бо га, ко йто отпъди от 

мен и този скандал и ме отклони от хула срещу името “християни”, в което преди 

малко се усъмних с оглед премъдрия род на гърците.” 

 НИКИТА, архиепископът на Никомидия, каза: „Ние сме възрадвани свръхмерно, 

че нашата вяра и нашият ритуал, които имаме по силата на закона Божи, се нравят на 

твоя премъдрост. Защото обаче е видимо, че между нас има различия, наистина, не в 

главното, но в някои дреболии, които макар и да не застрашават спасението на душите, 

все пак не спомагат любовта, трябва, като казах по-горе, да се положат всички усилия 

за свикването на общ събор в подходящо място и време, където всичко, което 

разединява нас и вас относно ритуала, да получи единен облик чрез общо постигнато 

съгласие, така че гърци и латиняни да бъдат един народ на единия Господ Иисус 

Христос, чрез една вяра, чрез едно кръщение, чрез един сакраментален ритуал.” 

 АНСЕЛМ, епископът на Хавелберг, каза: „Присъщо на еретиците е да се крият по 

кюшета и дупки. Ти обаче с настояването за общ събор ясно показваш, че взорът ти е 

насочен към онова, което е католично. Затова и аз силно желая бъдещ общ събор, 

където твоята мъдрост, твоето красноречие, твоята святост, твоята зрелост, твоята 

разумност, твоята приветливост, твоята умереност, твоята религиозност, твоята 

устойчивост, твоето благочестие и твоето съвършенство ще могат да блеснат пред 

очите на цялата църква за оздравление и наставление на всинца. Аз с цялото мое 

смирение, с моята скромност и незначителост, с цялата моя преданост, с моята воля и 

моя копнеж винаги съм искал да се работи непрестанно за свикването на такъв събор.”  

 Тук всички извикаха силно: Слава на Бога, слава на Бога, слава на Бога! Добра 

беседа, добър диалог, да се запише целият, да се запише целият! Нека свърши така! Да 

благодарим на Бога! 
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