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Анселм от Кентърбъри 
ЗА ГРАМАТИКА 
По какъв начин граматикът е субстанция и качество 

 

I 

Ученикът: За граматика нека говорим, за  да ме осведомиш дали е субстанция или 

качество1, така че след като това се изясни, да зная какво трябва да смятам за другите [неща], 

именувани по подобен начин чрез производна дума2

Магистърът:  Кажи първо защо се колебаеш.  

.  

У: Затова, защото ми се струва, че като се приведат необходимите основания3

М: Докажи [го] тогава. 

 и едното, и 

другото може да бъде доказано, че е или че не е.  

У: Ала не бързай да опровергаеш това, което ще кажа, а ме остави да изведа докрай речта 

си и след това или я одобри, или я  поправи.  

М: Както желаеш.  

У: За да се докаже, че граматикът е субстанция, наистина достатъчно ще е [да се докаже], 

че всеки граматик е човек4, а всеки човек - субстанция. И така каквото и да притежава граматикът, 

от което да следва, че е субстанция, притежава го единствено поради това, че е човек. Затова след 

като се допусне, че граматикът е човек, всички [неща], които следват от човека5 трябва да следват и 

от граматика6


1 Substantia an qualitas.  

. А това, че граматикът е качество, е показано ясно от философите, които се занимават 

с този въпрос. Наистина нахалство ще е да не признаем познанията им за тези неща. Също така, 

понеже е необходимо граматикът да е или субстанция или качество, така че когато е едното от двете 

да не е другото , а когато не е едното [от двете] по необходимост да е другото, то  всяко  

[доказателство], което спомага за изграждането на едното твърдение, разрушава другото, и което 

2 Denоminative dicuntur. Срв. Aristoteles, Categ., 1; Boethius, In Categ. Aristot., 1: Denominativa vero dicuntur 
quaecunque ab aliquot solo differentia casu secundum nomen habent appellationem, ut a grammatical grammaticus, et a 
fortitudine fortis. 
3 Necessariae rationes. 
4 Omnis grammaticus homo – вж. Boethius, Introd. ad syllog. categ. 
5 Sequuntur hominem. 
6 Sequuntur grammaticum. 
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отслабва първото придава сила на второто. И тъй понеже, когато едното е вярно, то другото трябва 

да е погрешно, моля те, изобличавайки лъжата, да ми разкриеш истината. 

 

II 

М: Доводите7, които изложи от името на едната и на другата страна, следват по 

необходимост, ала не и това, което казваш - че ако едно то е, то др угото  не мо же да е. Зато ва не 

можеш да искаш да ти разкрия погрешността  на едната от двете страни, [нещо] което никой не може 

да направи, а да ти покажа, ако е по силите ми, по какъв начин те не си противоречат. Първо обаче 

желая да чуя от теб самия какво смяташ, че може да се възрази на тези твои доказателства8

У: Това, което искаш от мен, очаквах да направиш ти, но тъй като обяви същите тези 

доказателства за приемливи, разбирам, че моя задача е, понеже аз съм този, който се съмнява, да 

разкрия какво ме смути, а пък наистина на теб се пада да покажеш както силата на едната и на 

другата страна, така и съгласуваността между тях. 

.  

М: И тъй, кажи какво мислиш, а аз ще се опитам да направя това, което искаш.   

У: Мисля, че онази предпоставка9, която гласеше, че граматикът е човек, може да се 

опровергае по следния начин: “Никой граматик не може да бъде мислен без граматиката” и “Всеки 

човек може да бъде мислен без граматиката”. Също така: “Всеки граматик подлежи на 

степенуване”10 и “Никой човек не подлежи на степенуване”11. И от едното, и от другото свързване 

(contextione) на тези две двойки предпоставки следва едно заключение12

 

, а то е: “Никой граматик не 

е човек”. 

III 

М: Не следва. 

У: Защо?  


7 Argumenta. 
8 Probationes. 
9 Propositio. 
10 Suscipit magis et minus. Срв. Aristot., Categ., 8; Boethius, In Categ. Aristot., 3: Suscipit autem qualitas magis et 
minus… Grammaticior enim alter altero dicitur. 
11 Срв. Aristot., Categ., 5; Boethius, In Categ. Aristot., 1: Videtur autem substantia non suscipere magis et minus… ut si 
est haec substantia, homo, non est magis aut minus homo. 
12 Conclusio. 
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М: Дали на теб ти се струва, че името “живо същество”13 означава нещо друго, а не 

именно осезаващата жива субстанция14

У: Нищо друго не е живото същество освен осезаваща жива субстанция, нито пък 

осезаващата жива субстанция е нещо друго освен живо същество. 

.  

М: Така е. Но кажи не е ли също така вярно, че всяко [нещо], което не е нищо друго освен 

осезаваща жива субстанция, може да бъде мислено без разумност15

У: Не мога да отрека.  

 и не е разумно по необходимост. 

М: И тъй, всяко живо същество може да бъде мислено без разумност и никое живо 

същество не е разумно по необходимост. 

У: Не мога да отрека, че следва от допуснатите неща, макар и да се боя от това, което 

подозирам, че се опитваш да докажеш. 

М: Но никой човек  не мо же да бъде мислен без р азумност и всеки човек тр ябва да е 

разумен. 

У: Натясно съм отвред16

М: Не бой се, наистина не следва това което мислиш. 

. Понеже ако се съглася ще заключиш, че никой човек не е живо 

същество, ако ли пък отрека ще кажеш, че аз не само мога да бъда мислен без разумност, но и че 

това е истинно.                

У: Ако е така както обещаваш, приемам на драго сърце твоята предпоставка, ако ли пък не 

е, приемам я, но без желание. 

М: И така свържи сам в два силогизма последните четири предпоставки, които направи.  

У: И в двата случая предпоставките могат да се подредят в следния ред: “Всяко живо 

същество може да бъде мислено без разумност” и “Никой човек не може да бъде мислен без 

разумност”. Също: “Никое живо същество не е разумно по необходимост” и “Всеки човек е разумен 

по небходимост”. Видно е, че в този ред от едната и от другата двойки предпоставки се получава: 

“Никой човек не е живо същество”, от което няма нищо по-лъжливо, макар и да виждам, че не съм 

допуснал грешка в никоя от предходните предпоставки. Понеже двете, които имат като субект  

термина17


13 Animal. 

 “човек”, са така ясни сами по себе си, че е неблагоразумие да ги доказваме. А пък двете, 

които имат за субект “живо същество”, изглеждат така правдоподобни, че ще е нахалство да ги 

14 Срв. Boethius, In Porph. dial., 1: Animalis vero diffinitio est, substantia animata sensibilis. 
15 Praeter rationalitatem. 
16 Angustiae sunt mihi undique – Дан. 13:22. Тук се съобразяваме с българския превод на Библията. 
17 Terminus. 
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отхвърлим. Но виждам, че свързването18

М: Така е.  

 на тези два силогизма е във всяко отношение подобно на 

свързването при онези два, които изказах преди малко [“Никой граматик не може да бъде мислен без 

граматиката, а всеки човек може да бъде мислен без нея” и “Всеки граматик подлежи на 

степенуване, ала никой човек не подлежи на степенуване”]. Затова, подозирам, ти ги изложи не с 

друга цел, а именно, сега, когато ясно виждам, че заключението на тези двата [силогизма] е 

погрешно, да установя същото и за онези два, които сам съставих. 

У: Тогава покажи в какво се състои измамата и при тези, и при онези силогизми, защото, 

въпреки че, както ми се струва, предпоставките са истинни и са свързани според природата на 

силогизмите, все пак в техните заключения няма никаква истина. 

 

IV 

М: Ще направя това с твоите силогизми. А пък моите, ако искаш, можем заедно да 

разгледаме. 

У: Нека бъде според твоето решение. 

М: Повтори и свържи силогизмите19

У: “Всеки човек може да бъде мислен без граматиката.” 

, които състави. 

М: Като какво казваш, човекът може да бъде мислен без граматиката? 

У: Като човек.  

М: И така, кажи какво разбра в тази предпоставка. 

У: “Всеки човек може да бъде мислен  като човек без граматиката.” 

М: Съгласен съм, а сега прибави. 

У: “Никой граматик не може да бъде мислен без  граматиката.” 

М: Като какво не може граматикът да бъде мислен без граматиката? 

У: Като граматик. 

М: И тъй, покажи какво разбра. 

У: “Никой граматик не може да бъде мислен като граматик без граматиката.” 


18 Conexio. 
19 Contexe syllogismos – тази императивна формула и способността за изпълняването й са предизвиквали 
изключителен респект през ранното средновековие и даже са били причислявани към сферата на магическото. 
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М: Свържи тези две все още недовършени предпоставки, така както ги изложи преди 

малко. 

У: “Всеки човек може да бъде мислен като човек без граматиката.” и “Никой граматик не 

може да бъде мислен като граматик без граматиката.” 

М: И тъй, виж дали имат общ термин20

У: Смятам, че нямат общ  термин и поради това нищо не следва от тях. 

, без който нищо не може да се докаже. 

М: Свържи другия силогизъм. 

У: Вече няма нужда да мислиш за неговото разкриване, понеже виждам неистинността му. 

Наистина така трябваше да разбера неговите предпоставки, както ако беше казано: “Никой човек не 

е повече или по-малко човек” и “Всеки  граматик е повече или по-малко граматик”. И тъй като тези 

две предпоставки нямат никакъв общ  термин, нищо не следва от тях. 

М: И така, на теб ти се струва, че нищо не може да се заключи от тези твои построения? 

У: Така смятам, но твоят въпрос ме кара да се замисля дали случайно в тях не се съдържа 

някаква съзидателна сила21

М: Общият термин трябва да се открива не толкова в изричането

. Ала как нещо може да произлезе от тях без общ термин?  
22 на силогизма, колкото в 

значението23. Както нищо не произлиза ако общият термин е в изказаната дума24, а не в смисъла25, 

така той трябва да е в разбирането26, а не в изричането. Без съмнение не думите27

 

 свързват 

силогизма, а значението. 

V 

У: Очаквам да върнеш силата28

М: Наистина [те] доказват нещо, ала не това, което очакваш. 

 на моите предпоставки. 

У: Каквото и да е, приемам го с желание. 

М: Който казва: “Всеки човек може да бъде мислен като човек без граматиката” и “Никой 

граматик не може да бъде мислен като граматик без граматиката” дали не посочва не само, че 


20 Terminus communis. 
21 Efficacia. 
22 Prolatio. 
23 Sententia. 
24 Vox. 
25 Sensus. 
26 Intellectus. 
27 Verba. 
28 Effectus. 
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битието29

У: Няма нищо по-вярно. 

 на човека не се нуждае от граматиката, но и че битието на граматика се нуждае от 

граматиката?   

М: А дали тези две предпоставки, които, както показах, изразяват смисъла на предишните 

две, нямат общ термин? 

У: Имат.  

М: И тъй, следва, че битието на граматика не е битие и на човека, т. е., че определението30

У: Така без колебание виждам, че следва и че е.  

 

на  едното не е определение и на другото. 

М: Но все пак поради това не следва, че граматикът не е човек, както си помисли ти. Ако 

обаче разбереш [твърдението]: “Граматикът не е човек”, което е същото ако се каже: “Граматикът не 

е същият какъвто е човекът”, като: “Двамата нямат едно и също определение”, тогава заключението 

ще е истинно. 

 

VI 

У: Разбирам това, което казваш.  

М: И тъй ако добре разбираш нещата, които ти говоря, кажи по какъв начин ще обориш31 

следния силогизъм ако някой го свърже така: “Всеки граматик се именува така, поради това, че е 

такъв32

У: Струва ми се, че e същото и ако се каже: “Всяко разумно се именува така, поради това, 

че е такова”. Ала: “Никой човек не се именува така, поради това, че е такъв”. Следователно: “Никой 

човек не е разумен”. Но няма доказателство, способно да докаже това като истинно, така че 

“разумно” [действително] да не може да бъде изказано

” и “Никой човек не се именува така, поради това, че е такъв”. Следователно: “Никой човек 

не е граматик”. 

33


29 Esse. 

 за никой човек. По подобен начин онзи 

силогизъм, който изложи преди малко, не по необходимост заключи, че граматикът не може да бъде 

изказан за човека. Защото предпоставките означават това, че ако ги разбираме съобразно истината, 

[трябва да се разберат така] както ако е казано: “Всеки граматик се именува граматик поради това, че 

30 Definitio. 
31 Dissolveres. 
32 Dicitur in eo quod quale. 
33 Praedicetur. 
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е такъв” и “Никой човек не се именува човек пор ади това, че е такъв”. А пък от тези двете по  

никакъв начин не следва: “Никой граматик не може да се изкаже за човека” понеже не е един и същ 

терминът, който е потвърден за граматика и отхвърлен за човека. Наистина в тях щеше да има общ 

термин и те щяха да доведат до необходимото заключение ако или се запази предпоставката, както е 

изложена [“Всеки граматик се именува граматик поради това, че е такъв”], при което подходящо  

щеше да е приемането34: “Никой човек не се именува граматик поради това, че е такъв”, или като се 

запази приемането [“Никой човек не се именува човек поради това, че е такъв”], при което щеше да 

е предположено правдиво: “Всеки граматик се именува човек поради това, че е такъв”. Наистина 

[тогава] и от двете съчетания сe получава това, че граматикът не може да се изкаже за никой човек. 

Ако някой наистина иска да разбере по такъв начин казаното: “Човекът не е граматик” приравнено 

на: “Човекът не е същото, което е граматикът”, както ако кажех: “Светкавицата е блясък или 

светкавицата не е блясък” т.е. “Светкавицата е самото това или не е самото това, което е блясъкът”, 

та ако някой, казвам, така разбере казаното: “Човекът не е граматик”, в този смисъл би заключил от 

онези предпоставки, ако добре се обмисли действието им35, че: “Никой човек не е граматик”. Това е 

така, защото - доколкото тук трябва да се докаже, че същността36 на човека не е същност и на 

граматика -, тяхното [на същностите] означение37

 

 има общ термин. 

VII 

М: Разбрал си добре какво казах, но изглежда не си обмислил добре това, което казах. 

У:  Как така добре съм [го] разбрал, а пък не съм [го] обмислил добре? 

М: Кажи ми ако някой предпостави следното: “Никой човек не може да бъде мислен без 

разумност” и “Всеки камък може да бъде мислен без разумност”, какво би следвало тогава? 

У: Какво друго ако не: “Следователно никой камък не е човек”? 

М: Как разбираш това? Дали като: “Камъкът по никакъв начин не е човек”, или: “Камъкът 

не е същото нещо, което  е човекът”? 

У: Като: “Камъкът по никакъв начин не е човек”. 


34 Assumptio. 
35 Vis. 
36 Essentia. 
37 Significatio. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За граматика 

8 



http://philosophymedieval.wordpress.com 


М: И тъй, кажи ми с какво този силогизъм се различава от онзи твоя, в който казваш, че 

граматикът не може да бъде мислен без граматиката, а пък човекът напротив може, и поради това 

граматикът не е човек. 

У: Наистина що се отнася до действието на доказателството не виждам нищо, по което 

този силогизъм да се различава от онзи. Защото както в онзи трябва да се разбере, че граматикът не 

може да бъде мислен като граматик без граматиката, а човекът може да бъде мислен като човек без 

граматиката, така в този трябва да се разбере, че човекът не може да бъде мислен като човек без 

разумност, а камъкът може да бъде мислен като камък без разумност. И затова понеже заключението 

на силогизма: “Камъкът по никакъв начин не е човек”, е правилно, струва ми се, че ти оборваш 

заключението на онзи мой силогизъм, който е напълно подобен на този, чрез умелите си 

обяснения38

М: По-скоро затова не обмисли добре, защото не знаеше по какъв начин то не би ти се 

изплъзнало. 

. Така вече проумявам, защо каза, че добре съм разбрал, ала не съм обмислил добре. 

Понеже разбрах добре какво ми посочи чрез речта, но самото нещо, което посочи не обмислих 

добре, защото не знаех по какъв начин то би могло да ми се изплъзне. 

У: По какъв начин?   

М: Наистина ако този силогизъм, който предпоставих преди малко, се изложи, както 

изложих твоя, така че да е казано: “Никой човек не може да бъде мислен като човек без разумност” и 

“Всеки камък може да бъде мислен като камък без разумност”, тогава силогизмът не ще има друго 

действие на заключението освен това, което казах, че твоят има. Но понеже този силогизъм може да 

бъде мислен по друг начин, по който онзи твоят не може, той [наистина] притежава заключението: 

“Камъкът по никакъв начин не може да е човек”. Когато казвам: “Никой човек не е способен да бъде 

мислен без разумност, а всеки камък е способен да бъде мислен без разумност”, така  може, дори 

трябва да се приеме и ако е казано: “Никой човек не може да бъде мислен по друг начин без 

разумност, а пък всеки камък може да бъде мислен по какъвто и да е начин без разумност”. Откъдето 

следва: “Никой камък по какъвто и да е начин не е човек”. А пък в твоите предпоставки [“Никой 

граматик не може да бъде мислен без граматиката” и “Всеки човек може да бъде мислен без 

граматиката”] истината изобщо не допуска подобно подразбиране39


38 Expositiones. 

. Наистина не може да се каже, 

че никой граматик не може да бъде мислен по друг начин без граматиката или, че всеки човек може 

да бъде мислен по какъвто и да е начин без граматиката. Понеже всеки, който е граматик може да 

39 Subauditio. 
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бъде мислен без граматиката като човек и никой човек не може да бъде мислен без граматиката като 

граматик. Затова от твоите предпоставки не следва заключението: ”Граматикът по никакъв начин не 

е човек”. 

 

VIII 

У: Нямам какво да кажа срещу това твое твърдение. Но след като ти, без открито да ме 

наставляваш, ме научи, да не се задоволявам да разбирам какво ми казваш, а да обмислям самото 

това, което казваш, сега, струва ми се, трябва да обмисля заключението, което показа, че следва от 

моя силогизъм, а именно: “Битието на граматика не е битие на човека”. Ако това е така, то този, 

който притежава същността на граматика не поради това притежава по необходимост същността на 

човека. Ако обаче човекът следва от граматика, то същността на човека следва от същността на 

граматика. Но първата не следва от втората. Затова и този не следва от онзи. Следователно не всеки 

граматик е човек. Също така, понеже основанието, поради което граматиците са хора, трябва да е 

едно за всички тях, [тогава] действително или всеки граматик е човек, или никой. Но установи се, че 

не всеки граматик е човек. Следователно никой [граматик не е човек]. И така изглежда, че ти дори 

по-хитро приписа на моя силогизъм заключението, което умело отхвърли. 

М: Видно е, че макар и прикрито, наставлението ми да обмисляш внимателно това, което 

чуваш, не е било безполезно. Защото макар и да доказа софистично, че никой граматик не е човек 

поради това, че битието на граматика не е битие на човека, все пак ще ти е от полза, ако видиш 

оголено в собствената му лъжовност това софистично заключение, което те заблуждава, 

преоблечено в  дрехата на истинно основание. 

У: И тъй, покажи как и къде ме заблуди това доказателство за граматика, което направих 

преди малко. 

М: Нека отново се върнем към живото същество и човека, където сякаш така се докосваме 

до истината, че никое невярно заключение не е способно да ни убеди, макар и да ни заставя да 

повярваме на лъжовността. И така, кажи дали битието на едното и на другото се състои40

У: Състои се.  

 в 

определението. 

М: Определението за човек определение ли  е и за живо същество? 


40 Consistat. 
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У: Съвсем не. Понеже ако определението за човека “разумно смъртно живо същество”, 

беше определение и за живото същество, тогава на всяко, за което се отнася името “живо същество”, 

трябваше да съответствува и “разумно смъртно”. А това е погрешно. 

М: Следователно битието на човека не е битие на живо същество. 

У: Така следва.  

М: И тъй, от това ти можеш да докажеш, че никой човек не е живо същество със същото 

онова разумно основание, чрез което доказа преди малко, че никой граматик не е човек. Затова, ако 

виждаш, че тук е явна неистинността, която размишлението ти заключава за тези неща, не вярвай, че 

е безсъмнена истинността, която там те заблуждава. 

У: Вече показа, че  ме подлъга, а сега покажи къде. 

М: Не си ли спомняш, че преди малко казах и ти прие, че: “Битието на граматика не е 

битие на човека”? Също така е в сила и ако се каже: “Определението на граматика не е определение 

на човека” т.е. “Граматикът изобщо не е същият какъвто е човекът”. Понеже, както човекът не 

трябва да се определя чрез граматиката, така граматикът не е граматик без граматиката. Затова 

твоето доказателство трябва да се мисли така: “Ако битието на граматика не е просто41

У: Нищо не е по-ясно. 

 [и само] 

битие на човека, тогава, който притежава същността на граматик поради това не следва, че трябва да 

притежава просто [и само] същността на човек”. По подобен начин трябва да се разбере, че не 

просто [и само] човекът следва от граматика, т.е. ако някой е граматик, не следва че е просто [и 

само] човек. А пък оттук нищо друго не следва освен: “Никой граматик не е просто [и само] човек”.  

 

IX 

М: Наистина ако се докажеше, което смятам е лесно да се направи, че битието на 

граматика не е битие на човека така както битието на бялото не е битие на човека - защото човекът 

може да съществува без бялото и бялото без човека - тогава наистина би следвало, че някой 

граматик може да бъде не-човек.  

У: И тъй какво повече да направим щом това може да бъде доказано? Докажи го и на този 

въпрос ще бъде сложен край. 

М: Сега не можеш да искаш това от мен. Понеже тук не ни интересува дали е възможно, а 

дали съществува някакъв граматик не-човек. А това, виждаш, не може да бъде показано. 

41 Simpliciter. 
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У: Все още не виждам, тъй като имам да кажа нещо против. 

М: Кажи.  

У: Аристотел е показал, че граматикът принадлежи към нещата, които са чрез субекта42, 

ала никой човек не е чрез субекта. Затова никой граматик не е човек43

М: Аристотел не е искал да се прави такъв извод от думите му. Понеже същият Аристотел 

говори за отделния човек, но и [общо] за човека, и за живото същество като за граматици

. 

44

У: А по какъв начин се опровергава този силогизъм?  

.  

М: Отговори ми, когато  ми говориш за граматика, за какво мисля, че говориш - дали за 

това име или за нещата, които то означава?  

У: За нещата. 

М: А кои неща означава? 

У: Човека и граматиката.  

М: И така, когато чуя това име аз ще разбирам или човека, или граматиката, а когато 

говоря за граматика ще говоря или за човека, или за граматиката. 

У: Така трябва.  

М: И тъй кажи: човекът субстанция ли е или е чрез субекта? 

У: Не е чрез субекта, ала е субстанция. 

М: А граматиката е качество и е чрез субекта?  

У: И едното, и другото. 

М: Тогава какво чудно има ако някой каже, че спрямо човека граматикът е субстанция и не 

е чрез субекта, а спрямо граматиката, че е качество и е чрез субекта. 

 

X 

У: Не мога да възразя. Но нека изкажа още един довод защо граматикът не е субстанция: 

всяка  субстанция е първа или втора, а пък граматикът не е нито първа, нито втора. 

М: Спо мни си думите на Ар истотел, които спо менах пр еди малко. С тях той твър ди, че 

граматикът е и първа, и втора субстанция, наричайки ‘граматик’ и отделния човек, и [общо] човека и 

живото същество. Но все пак как ще докажеш, че граматикът не е нито първа, нито втора 

субстанция?  

42 In subiecto. 
43 Срв. Aristot., Categ., 2; Boethius, In Categ. Aristot., 1. 
44 Срв. Aristot., Categ., 5 – в бълг. превод на И. Христов: „грамотни”. 
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У: Защото е чрез субекта, което не е валидно за никоя субстанция45. Също така защото се 

изказва за множество [неща], което не е присъщо на първата субстанция46, а и не е нито род47, нито 

вид48, нито се иизказва поради това, че е нещо49

М: Нищо от това не отрича субстанциалността на граматика, защото, ако добре си 

спомняш какво вече казахме, според нещо [от тях] граматикът не е чрез субекта, а е и род, и вид, и се 

именува поради това че е нещо, защото е и човек, който е вид, и живо същество, което е род. А те 

пък биват именувани поради това, че са неща. Също така граматикът е неделим (individuus) подобно 

на човека и живото същество, защото по същия начин всеки граматик е неделим както са всеки 

човек и всяко живо същество. Нали Сократ е и живо същество, и човек

, което пък е присъщо на втората  субстанция. 

50

У: Не мога да отрека това, което казваш. 

, и граматик. 

 

XI 

М: А сега ако нямаш други доводи, чрез които да докажеш, че граматикът не е човек, 

докажи, че той не е граматика51

У: По-лесно ще ми е да ти го посоча с пръст отколкото с доказателство. Тъй като съкруши 

всичките ми доказателства там, където разкри, че чрез граматика са означени различни [неща] и 

показа какво трябва да се говори и мисли за него според тях. Защото ако и да не мога да отрека това, 

все пак душата ми не бе удовлетворена така, че да намери покой след като е узнала онова, което е 

търсила. Наистина, струва ми се, че сякаш се стремиш не да ме научиш, а по-скоро да обориш моите 

разумни основания. Както обаче мое [задължение] бе да изложа тези [неща], които и в двата случая 

ме довеждаха до двусмисленост, така ти трябваше или да обориш едната страна, или да покажеш по 

какъв начин те взаимно не си противоречат. 

. 

М: Защо не ти се струва достатъчно доказано, че [твърденията]: “Граматикът е 

субстанция” и “Граматикът е качество”, по никакъв начин не си противоречат в това, което трябва да 

се говори и мисли за граматика, ту в съгласие с човека, ту в съгласие с граматиката? 


45 Срв. Aristot., Categ., 5. 
46 Ibid. 
47 Genus. 
48 Species. Срв. Aristot., Categ., 5. 
49 Dicitur in eo quod quid. Срв. Porphyrius, Isagoge, 2; Boethius, In Porphyr. comment., 2. 
50 Срв. Aristot., Categ., 3. 
51 Non esse gramaticam. 
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У: Понеже макар и никой, който разбира името “граматик”, да не отрича, че граматикът 

означава човека и граматиката, все пак ако аз, [изпълнен] с такава увереност, кажех пред хората: 

“Полезно знание е граматикът” или: “Човекът добре владее този граматик”, тогава не само 

граматиците щяха да негодуват, но и невежите щяха да се смеят. Затова изобщо не ще повярвам, че 

тълкувателите на диалектиката така често и старателно пишат в книгите си без някакво друго 

разумно основание това същото, което те самите се срамуват да изрекат, когато разговарят. Понеже 

твърде често, когато желаят да посочат качество или акциденция казват: “Както е граматикът и 

подобните му”, докато обичайната словоупотреба настоява, че граматикът е по-скоро субстанция 

отколкото качество или акциденция. А когато искат да обяснят нещо за субстанцията никога не 

казват: “Както е граматикът  или нещо друго от същия вид”. На това отгоре, ако граматикът трябва 

да бъде наречен и субстанция и качество поради това, че означава човека и граматиката, тогава защо 

човекът не е по подобен начин и субстанция и качество? Понеже човекът означава субстанцията 

заедно с всички онези [характеризиращи] различия52, които са у човека, каквито са сетивността и 

смъртността53

 

. Ала никъде, където нещо е написано за някое качество, човекът не се привежда като 

пример. 

 XII 

М: Ти отхвърляш моя аргумент, според който граматикът е субстанция и качество, поради 

това, че той няма валидност относно името “човек”. А правиш това, защото, струва ми се, не 

осъзнаваш колко голяма е разликата между това как името “човек” означава тези [неща], от които е 

съставен човекът, и как граматикът означава човека и граматиката. Несъмнено името “човек” 

означава чрез [самото] себе си и като едно [цяло]54 тези [неща], от които е съставен целият човек. 

Сред тях субстанцията заема първото място понеже е причина на останалите и ги притежава, ала 

така, че не тя се нуждае от тях, а те - от нея. Понеже няма характеристика на субстанцията, без която 

тя да не може да бъде открита, и няма такава измежду характеристиките й, без която субстанцията 

да не може да съществува. Затова, въпреки че всички [неща] са наречени заедно като едно [цяло] под 

едно означение55 с едно име “човек”, така все пак това име е означаващо56 и наричащо57


52 Differentiae. 

 преди 

53 Sensibilitas et mortalitas. 
54 Per se et ut unum. 
55 Sub uno significatione. 
56 Significativum. 
57 Appellativum. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За граматика 

14 



http://philosophymedieval.wordpress.com 


всичко субстанцията. Така, че докато е правилно да се каже: “Субстанцията е човек и човекът е 

субстанция”, все пак никой не казва: “Разумността е човек или човекът - разумност”, но че [човекът] 

е притежаващ разумност. А пък граматикът не означава човека и граматиката като едно [цяло], ала 

означава граматиката чрез [самия] себе си, а човека чрез друго58

 

. И името “граматик” макар и да е 

наричащо човека, все пак не ще е подходящо да се назове негово означаващо. Също макар и да е 

означаващо граматиката, все пак не е нейно наричащо. А сега назовавам наричащо което и да е нещо 

това име, чрез което самото нещо се нарича в обичайната употреба на речта. Наистина при никоя 

обичайна словоупотреба не се казва: “Граматиката е граматик или граматикът е граматика”, но: 

“Човекът е граматик и граматикът - човек”. 

XIII 

У: Не разбирам защо казваш, че граматикът означава граматиката чрез [самия] себе си, 

а човека чрез друго, и също по какъв начин е означаващ граматиката.  Понеже както човекът се 

състои от живо същество, разумност, и смъртност, и поради това той означава тези трите, така и 

граматикът се състои от човек и граматика, и затова името му означава и едното, и другото. 

Наистина човекът без граматика или граматиката без човек никога не се назовават “граматик”. 

М: И тъй, ако е така, както ти казваш, [тогава] определението и битието на граматика би 

трябвало да е: “човек познаващ граматиката”. 

У: Не може да е друго.  

М: Така понеже граматиката отличава човека-граматик от не-граматика, тя свързва 

граматика с битието и е негова част, която гарантира битието му, а поради това не може да 

присъства или отсъства от граматика освен чрез разрушаването на субекта [‘граматик’].   

У: И какво [ би следвало] от това? 

М: Следователно граматиката не е акцидентална, а субстанциална характеристика и 

човекът е род, а граматикът - вид. Не ще е по-различно основанието за белотата и подобните 

акциденции. Ала че това е погрешно показва заниманието с цялото [логическо] изкуство. 

У: Макар  и да не мога да отхвър ля това, което казваш, все пак още не съм убеден, че 

граматикът не означава човека. 

М: Нека да предположим, че съществува някакво разумно живо [същество], ала не човек, 

което така познава граматиката, както човекът [я познава].  

58 Per aliud. 
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У: Лесно е да си го въобразя. 

М: И така, съществува някакъв не-човек, познаващ граматиката. 

У: Така следва. 

М: Ала всяко [нещо], познаващо граматиката, е грамотно. 

У: Съгласен съм. 

М: Следователно съществува някакъв не-човек граматик. 

У: Следва. 

М: Но ти казваш, че чрез граматика се разбира човекът. 

У: Казвам. 

М: Следователно някакъв не-човек е човек, което е погрешно. 

У: До това извежда аргументът. 

М: И тъй, не виждаш ли, че граматикът ти се струва, че означава човека повече отколкото 

белотата [означава човека], не поради друго, а [единствено] поради това, че граматиката е 

акциденция само на човека, а пък белотата не само на човека?  

У: Така следва от това, което предположихме. Но бих желал да го докажеш без подобни 

измислени предположения. 

М: Ако човекът се подразбира в граматика, то той не се изказва заедно с него за някого, 

както живото същество не се изказва заедно с човека, защото се подразбира в човека. Наистина не е 

уместно казано, че Сократ е човек живо същество. 

У: Не може да се оспори. 

М: Но уместно е казано, че Сократ е човек граматик. 

У: Уместно. 

М: Следователно човекът не се подразбира в граматика. 

У: Виждам, че така следва.  

М: И пак: ако граматикът е човек, познаващ граматиката, то както и да се положи 

граматикът, уместно ще е положено: “човек, познаващ граматиката”. 

У: Така е.  

М: Следователно ако на място е казано: “Сократ е човек граматик”, също така на място е 

и: “Сократ е човек човек познаващ граматиката”. 

У: Следва. 

М: А пък всеки човек, познаващ граматиката, е човек граматик. 

У: Така е.  
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М: И така, Сократ, който е човек човек, познаващ граматиката, е човек човек граматик. И 

понеже граматикът е човек, познаващ граматиката, следва че Сократ е човек човек човек, познаващ 

граматиката и така до безкрайност.  

У: Не мога да противореча на  толкова явен извод.  

М: Също: ако човекът трябва да се подразбира заедно с граматиката в граматика, то по 

същия начин във всички подобни производни имена именуваното трябва да се подразбира заедно с 

това, от което получава името си. 

У: Разбрах това.  

М: Така “днешно” означава както това, което е наречено “днешно” така и днешния ден. 

У: Какво после?  

М: Следователно “днешно” означава нещо, притежаващо време. 

У: Необходимо е да е така. 

М: Следователно “днешно” не е име, а глаголно слово, защото е изказана дума,  

означаваща време и не е израз59

 

. 

XIV 

У: Достатъчно ми доказа, че граматикът не означава човека. 

М: Значи виждаш защо казах, че граматикът не е означаващо човека?  

У: Виждам и очаквам да покажеш, че граматикът е означаващо граматиката.  

М: Не каза ли преди малко, че граматик означава “човек познаващ граматиката”? 

У: И го повярвах. 

М: Но вече достатъчно бе доказано, че граматикът не означава човека. 

У: Достатъчно.  

М: Следователно какво остава? 

У: Че граматикът не означава нищо друго освен “познаващ граматиката”. 

М: Следователно той е означаващо граматиката. 

У: Достатъчно е доказано, че “граматик” не е наричащо граматиката, а човека, и че не е 

означаващо човека, а граматиката. Но понеже каза, че граматикът означава граматиката чрез [самия] 


59 Igitur ‚hodiernum’ non est nomen sed verbum, quia est vox consignificans tempus, nec est oratio. Срв. Aristoteles, De 
interpretatione, 2; Boethius, In De interpretat. Aristot., ed. prima: Nomen igitur est vox signivicativa secundum placitum 
sine tempore, cuius nulla pars est signivicativa, separata. Ibid., 3: Verbum autem est quod consignificat tempus, cuius pars 
nihil extra significat. Ibid., 4: Oratio autem est vox significativa, cuius partium aliquid significativum est separatum. 
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себе си, а човека чрез друго, моля те ясно да разграничиш тези два вида означения, така че да 

разбера  как граматикът не е означаващо това, което по друг начин означава, или как е наричащо 

това, което не означава.  

М: Ако в някаква къща, без да знаеш, е затворен бял кон и някой ти каже: “В тази къща 

има  бяло или бял”, дали от това ще узнаеш, че там има кон? 

У: Не. Поради това, че той нарича бяло или белотата, или нещото, в което е белотата, чрез 

мисълта си аз не мога да схвана същността на никое друго определено нещо освен на този цвят. 

М: Ако и да разбираш нещо друго освен самия цвят все пак сигурно е, че чрез името не ще 

разбереш същността на това, в което е същият този цвят.  

У: Сигурно е. Понеже дори и да ми идват наум тяло или повърхност, което става не поради 

друго, а защото зная от опит, че белотата има обичай да битува в тези неща, все пак самото име 

“бяло” не означава никое от тях, както е доказано и за граматика. Но сега очаквам да покажеш какво 

[именно] означава.  

М: Ако пък видиш застанали един до друг бял кон и черен  бивол, и някой ти каже за коня: 

“Удари онзи!”, без да ти покаже чрез някакъв друг знак за кого говори, дали ще знаеш, че говори за 

коня?  

У: Не. 

М: А ако когато ти, тъй като не знаеш, по питаш: “Кого?” той отго вор и: “Белия”, ще 

разбереш ли за кого го е казал? 

У: Ще разбера, че го е казал за коня чрез името “бял”. 

М: Следователно за теб името “бял” означава коня. 

У: Непременно. 

М: Нима не виждаш, че името “бял” означава коня по друг начин, а не както името “кон” 

[означава коня]. 

У: Виждам. Без съмнение името “кон” ми посочва чрез [самото] себе си, а не чрез друго, 

субстанцията на коня още преди да знам, че той е бял. А пък името ”бял“ посочва субстанцията на 

коня не чрез [самото] себе си, а чрез друго т.е. чрез това, че знам, че конят е бял. Понеже това име 

“бял” не означава нищо друго, освен словото “имащ белота”. Затова както “имащ белота” само по 

себе си поражда у мен разбирането за белотата, а не за нещото, което притежава белотата,  така и 

името “бял”. Но понеже зная, че белотата е в коня и зная това не посредством името “бял”, а 

посредством друго като например зрението, след като е узната белотата чрез нейното име, схващам 
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коня посредством това, че зная, че белотата е в него, т.е. чрез нещо друго освен чрез името “бял”, с 

което все пак конят е наречен. 

 

XV 

М: И тъй виждаш ли по какъв начин “бял” не е означаващо то ва, което по др уг начин 

означава и по какъв начин той е наричащо това, което не означава? 

У: Това също виждам. Наистина “бял” означава коня и същевременно не го означава, 

защото го означава не чрез себе си, а чрез друго, и все пак конят е наречен бял. А това, което 

разбирам за бялото, разбирам и за граматика, и за подобните неща, именувани чрез производна дума. 

Поради това ми се струва, че означението при имената и при глаголните слова може да се раздели 

така: при едни е чрез себе си, а при други - чрез друго. 

М: Също обмисли добре, че докато онова от тези два вида означения, което е чрез себе си, 

е субстанциално за такива означаващи изказани думи, то другото е акцидентално. А понеже в 

определението на името или на глаголното слово е казано, че е “означаваща изказана дума”, това 

трябва да бъде разбирано, не за друго означение освен за това, което е чрез себе си. Защото ако 

онова означение, което е чрез друго, трябва да бъде разбирано в определението на името или на 

глагола, тогава “днешен” вече не ще е име, а глаголно слово тъй като понякога означава чрез това 

означение нещо, свързано с времето. А това, както споменах по-горе, е присъщо не на името, а на 

глаголното слово. 

 

XV 

У: Ясно е това, което казваш. Ала не без колебание мисълта приема, че граматикът,  макар 

и да означава граматиката, е качество, или че човекът сам, т.е. без граматиката, е граматик, тъй като 

е доказано, че човекът заедно с граматиката не е граматик. А оттук следва, че човекът сам е 

граматик, понеже той не може да е граматик, освен или сам или заедно с граматиката. И въпреки че 

името “граматик” е означаващо граматиката, все пак на попиталия “Какво е граматикът?” 

неправилно е да се отговори: “Граматика” или: “Качество”. Ала ако граматикът е нищо, освен когато 

е причастен към граматиката, то следва, че човекът не е граматик, освен заедно с граматиката.  

М: Поради това казаното, че човекът сам, т.е. без граматиката е граматик, което е 

достатъчно що се отнася до разясняването на твоя въпрос, може да се разбира по два начина: 
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единият - истинен, а другият - погрешен. Естествено човекът сам без граматиката е граматик, защото 

[той] единствен е “притежаващ граматика”. А пък граматиката нито сама, нито с човека притежава 

граматика. Но човекът сам, т.е. без граматиката, не е граматик, защото когато отсъства граматиката, 

никой не може да е граматик. Това е както когато този, който предшествайки води друг, единствен е 

предшестващ, защото който го следва не е предшестващ, при което те не са поотделно, и не така, че 

кой да е от тези двамата да е предшестващият. И когато е сам, той не е предшестващ, защото не 

може да е предшестващ, ако няма кой да го следва. А когато се каже, че граматикът е качество, не е 

правилно, освен ако се казва според трактата на Аристотел За категориите60

 

.  

XVII 

У: Дали този трактат казва нещо друго освен: “Всяко, което е, или е субстанция, или 

количество, или качество и т.н"? Така, ако единствен човекът е граматик, единствена субстанцията е 

граматик. Тогава как според този трактат граматикът е повече качество, отколкото субстанция? 

М: Дори написаното там да позволява да се разбере това, което каза, а именно че всяко, 

което е, трябва да е някое от тези, които изреди, все пак основното намерение на Аристотел не е 

било да покаже в книгата си точно това, а че всяко име или глаголно слово означава някое от тези. 

Наистина той не е възнамерявал да покаже какво са единичните неща, нито кои неща са наречени от 

отделните изказани думи, а кои са означени [от тях]. Ала понеже изречените думи означават не 

друго, а неща, в разискването какво е това, което те означават, е необходимо да се каже какво са 

самите неща. Останалото ще премълча, понеже разделението, направено от Аристотел в началото на 

трактата За категориите, достатъчно показва това, за което говоря. Защото Аристотел не казва: 

“Единичното [по число] на тези, които са, е или субстанция или количество и т.н.”, нито пък казва: 

“Единичното [по число] на тези, които са казани без никаква връзка61, е наречено или субстанция 

или количество, ала казва: “Единичното [по число] на тези, които са казани без никаква връзка, 

означава или субстанция, или количество”62

У: Убедителен е аргументът, който изказваш.  

. 

М: И тъй, понеже Аристотел казва така: “Единичното [по число] на тези, които са казани 

без някаква връзка, означава или субстанция или количество и т.н.”, за кое означение ти се струва, че 


60 Срв. Aristoteles, Categ., 4; Boethius, In Categ. Aristot., 1: Qualitas, ut album, grammaticus. 
61 Secundum nullam complexionem dicuntur.  
62 Срв. Aristoteles, Categ., 4; Boethius, In Categ. Aristot., 1. 
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се говори - дали за онова, при което изречените думи означават [сами] чрез себе си и което за тях е 

субстанциално или за другото, което е чрез друго, и е акцидентално?  

У: Не за друго, освен за онова, при което означават чрез себе си и което същият Аристотел 

приписва на същите тези изказани думи, когато дава определение на глагола и името. 

М: А ти смяташ ли, че в трактата Аристотел се е придържал към нещо съвсем различно, от 

това, което е предположил в разделението, или че някой от последователите му, които са писали за 

диалектиката, е поискал да забележи относно този проблем нещо различно, от това, което сам 

Аристотел е забелязал.  

У: Ръкописите им не допускат по никакъв начин някой да си помисли това, защото сред 

тях не може да се открие такъв, който да представя някаква изказана дума, за да покаже нещо, 

означено от нея чрез друго, ала винаги [за да покаже] това, което тя означава чрез себе си. Наистина 

никой, когато пожелае да посочи субстанция не привежда като примери белотата или граматика, а 

когато обяснява за качеството излага белотата и граматика и други подобни неща. 

 

XVIII 

М: И тъй, ако сега след като бе изложено вече споменатото разделение, те попитам: “Какво 

е граматикът според това разделение и според тези, които се съобразяват с него в писането си за 

диалектиката?”, тогава за какво те питам и за какво ще ми отговориш?  

У: Без съмнение този въпрос не може да се зададе за нищо друго освен или за изказаната 

дума или за нещото, което тя означава. Затова, тъй като е известно, че според това разделение 

граматикът не означава човека, а граматиката, ако попиташ за изказаната дума, незабавно ще 

отговоря, че е изказана дума, означаваща качеството, а ако ли пък питаш за нещото - че е качество.  

М: Нали знаеш, че в същата тази книга същият Аристотел нарича изказаните думи с името 

на нещата, които те означават, а не които наричат, така че когато е казал: “Всяка субстанция 

изглежда, че означава точно определено нещо”63 е разбирал “Всяка изречена дума, означаваща 

субстанцията [означава точно определено нещо]”? Също така той именува или по-скоро показва 

предметите64


63 Срв. Aristoteles, Categ., 5. 

 - което ти преди малко спомена - чрез означаващите ги единични изречени думи, които 

често [дори] не ги наричат.  

64 Res. 
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У: Не мога да го опровергая. Затова [независимо дали] въпросът е поставен за изказаната 

дума или за предмета, когато някой попита: “Какво е граматикът според трактата на Аристотел и 

според неговите последователи?”, правилен е отговорът: “Качество”, и все пак според наричането 

истинно е да се отговори: “Субстанция”. 

М: Така е. Наистина не трябва да ни притеснява нито това, че диалектиците пишат за 

изречените думи по един начин, според който те са означаващи, а по друг ги използват в говоренето, 

където те са наричащи, нито това, че според вида на изречените думи граматиците говорят едно, а 

според природата на нещата -  друго. Без колебание те казват, че камъкът е от мъжки род, скалата - 

от женски, а пък имуществото - от среден и че “страхувам се” е активно, а пък “плашен съм” - 

пасивно, докато никой не казва, че камъкът е мъжко същество, а скалата - женско или пък 

имуществото - нито мъжко, нито женско, или че да се страхуваш е да действаш, а пък да си плашен - 

да понасяш. 

 

XIX 

У: Очевидното основание не ми позволява да се съмнявам в никое от тези [неща], които 

изказа. Но тук има нещо, свързано с този въпрос, което бих искал да си изясня. Наистина ако 

граматикът е качество, поради това, че означава качество, не виждам защо “въоръжен” да не е 

субстанция след като означава субстанция. И ако “въоръжен” е притежание65

М: След като се обмисли това основание, наистина по никакъв начин не мога да отрека, че 

“въоръжен” е субстанция, а “граматик” - притежание.  

, защото означава 

притежание, не разбирам защо “граматик” да не е същото, след като означава притежание. Тъй като 

както за “граматик” се доказа, че означава качество, защото означава “притежаващ качество”, така и 

“въоръжен” означава субстанция, защото означава “притежаващ субстанция”, а именно оръжие. А 

както ясно се вижда, че “въоръжен” означава притежание, защото означава “притежаващ оръжие”, 

така и “граматик” означава същото, защото означава “притежаващ знание”.  

У: И тъй, бих искал да науча от теб дали едно [нещо] може да принадлежи на различни 

категории.  

М: Не смятам, че което и да е едно и също нещо наистина може уместно да се отнесе към 

различни категории66


65 Habere. Срв. Aristoteles, Categ., 4. 

, макар и в някои случаи това да подлежи на разискване. А това, мисля, се 

66 Sub diversis praedicamentis. 
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нуждае от по-голяма и по-задълбочена дискусия отколкото тази, която предприехме чрез нашия 

кратък диалог. Ала не виждам какво пречи една изказана дума, означаваща много неща, не като едно 

[цяло], понякога да се причисли към повече категории, така както “бял” е назован и качество, и 

притежание. Наистина “бял” не означава качеството и притежанието като едно [цяло], така както 

човекът означава като едно [цяло] субстанцията и качествата, от които той е съставен. Понеже 

нещото, което се нарича ”човек” е едно [цяло], състоящо се от тези, които споменах, а пък нещото, 

наречено “бяло” не е едно [цяло], състоящо се от притежание и качество, защото нищо друго не се 

нарича бяло освен нещото, което притежава белота, а пък то по никакъв начин не се състои от 

притежание и качество. Но ако се изрече: “Човекът е субстанция” и “Човекът е качество”, тогава 

това едно и също нещо, което е означено и наречено с името “човек”, е казано, че е и субстанция, и 

качество, а това изглежда неподходящо. А когато казваме, че “бял” е качество и притежание, не 

казваме, че нещото, наречено с това име, е и качество, и притежание, ала че тези две са означени с 

това име и оттук не следва нищо неподходящо. 

У: Тогава защо според разделението на Аристотел човекът не е и субстанция, и качество, 

след като означава и едното, и другото така, както “бял” е и качество и притежание именно поради 

това, че означава и едното, и другото?  

М: Смятам, че онова, което казах преди малко, може да отговори напълно на този въпрос. 

А казах, че “човек” е означаващо преди всичко субстанцията и че онова едно [цяло], което това име 

означава, е субстанция, и не качество, а притежаващо качество, и нито “бял” означава 

преимуществено някое от двете, а по равно означава и качеството и притежанието, нито от тези се 

получава едно [цяло] ако в повече е едното или другото, което “бял” означава. 

 

XX 

У: Бих искал по-ясно да ми обясниш как от тези, които “бял” означава, не се получава едно 

[цяло]. 

М: Ако нещо се състои от тях, то е или субстанция, или някоя от другите  категории. 

У: Не може да е нещо друго. 

М: Но никоя категория не се получава от притежание и белота. 

У: Не мога да го отрека. 
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М: Също така едно [цяло] не се получава от множество освен или чрез съединяване67 на 

частите, които са от същата категория, както живото същество се състои от тяло и душа, или чрез 

съгласуване68 на рода и една или повече характеристики, както при “тяло” и “човек”, или чрез вида и 

сбора69 на особеностите70

У: Въпреки, че основанието, което изказваш да ми се струва разумно, бих искал все пак да 

чуя какво ще отговориш, ако на твърдението ти, че ”бял” не означава напълно нищо друго освен 

притежание и качество, някой възрази така: “Понеже е същото [това], което е “притежаващ белота”, 

“бял” не означава определено

, както е Платон. А пък тези, които “бял” означава са нито само от една 

категория, нито едното се отнася към другото както родът към характеристиката или видът към 

сбора на особеностите, нито са характеристики от един и същи род, ала са акциденции на същия този 

субект, когото “бял” все пак не означава, защото [“бял”] не означава нищо друго освен притежание и 

качество. Поради това от тези, които “бял” означава, не се получава едно [цяло]. 

71 това или онова притежаващо, както тялото, но означава 

неопределено72

 

 нещо притежаващо белота. Наистина “бял” е или този, който притежава белота, или 

този, който не [я] притежава. Но който не притежава белота не е бял. Следователно бял е този, който 

притежава белота. Също понеже всеки, който притежава белота, не [може да] е друго освен някакво 

нещо, необходимо е “бял” да е нещо, което притежава белота, или нещо, притежаващо белота. 

Накрая “бял” означава или нещо притежаващо белота, или нищо. Но нищото не може да бъде 

мислено като притежаващо белота. Следователно необходимо е “бял” да означава нещо, 

притежаващо белота. 

XXI 

М: Не става дума дали всеки, който е бял, е “нещо” или е “който притежава”, а дали това 

име съдържа в своето означение това, което се назовава “нещо” или “който притежава” - както 

“човек” съдържа “живо същество” - така че както човекът е “разумно смъртно живо същество” така 

“бял” да е “нещо притежаващо белота” или “който притежава белота”. Наистина, за да съществува 

нещо, необходимо е да са налице много [неща], които въпреки това не са означени чрез името на 

същото това нещо. Така е необходимо всяко живо същество да има цвят и да е разумно или 

67 Compositio. 
68 Convenientia. 
69 Collectio. 
70 Proprietates. 
71 Determinate. 
72 Indeterminate. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За граматика 

24 



http://philosophymedieval.wordpress.com 


неразумно, но все пак името “живо същество” не означава никое от тези. Затова, макар че “бял” не е 

нищо друго освен “нещо притежаващо [белота]”, или “който притежава белота”, все пак не е 

необходимо “бял” да означава това. Нека да предположим, че “бял” или “бяло” означава “нещо 

притежаващо белота”. Но [тогава] “нещо притежаващо белота” не е нищо друго освен “нещо бяло”. 

У: Не може да е друго. 

М: И тъй, “бял” или “ бяло” винаги означава “нещо бяло”. 

У: Така е. 

М: Следователно където се употреби “бял” или “бяло”, винаги с право вместо “бяло” ще се 

приеме “нещо бяло”. 

У: Следва. 

М: Следователно където се каже “нещо бяло”, също правилно ще е да се каже два пъти: 

“нещо нещо бяло”, и където два пъти, там и три пъти, и така до безкрайност. 

У: Това следва и е неправилно. 

М: Също нека “бял” да е същото, което е “който притежава белота”. Но “притежава“ не е 

нищо друго освен “е притежаващ”. 

У: И не може да бъде друго. 

М: И тъй, “бял” не е нищо друго освен “който е притежаващ белота”. 

У: Не друго.  

М: А пък когато се каже “притежаващ белота” това словосъчетание не означава нищо 

друго освен ”бял”. 

У: Така е. 

М: И тъй, “бял” е същото като “който е бял”. 

У: Така следва. 

М: Затова където и да се употреби ”бял” правилно за него ще се приеме: “който е бял”. 

У: Не мога да отрека. 

М: И тъй, ако “бял” е “който е бял”, то [“бял”] също е и “който е, който е бял”. И ако е 

това, също е и “който е, който е, който е бял” и така до безкрайност. 

У: Това не е по-малко логически следващо или по-малко неправилно отколкото както при 

[повторението на] “нещо нещо....”. 

М: Ако пък някой каже, че “бял” означава или нещо притежаващо белота, или нищо, и ако 

това се мисли така, както ако е казано: “Бял” означава или “нещо притежаващо”, или “не-нещо 
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притежаващо”, тогава понеже не-нещо е незавършено име73

У: Достатъчно ясно се вижда, че чрез “бял” не се означава нито “нещо притежаващо 

белота”, нито “който притежава белота”, ала само “притежаващ  белота” т.e. качество и притежание. 

А понеже от тези по отделно

 разделението не е нито завършено, нито 

истинно и затова не доказва нищо. Това е същото както ако някой каже: “Слепият вижда или нещо, 

или не-нещо”. Ако пък така се мисли, че или означава нещо притежаващо или не означава, тогава 

разделението е завършено и истинно, и не противоречи на казаните [неща]. 

74

М: Сега и на мен ми се струва същото. Все пак понеже знаеш колко нашироко в наше 

време диалектиците спорят по въпроса представен от теб, не искам ти така да се привържеш към 

тези [неща], които казахме, че упорито да ги защитаваш, дори тогава, когато някой е способен да ги 

съкруши с по-силни аргументи и да издигне други. А ако това се случи, то поне не ще отречеш, че те 

са ни били от полза за упражняване в дискутирането. 

 не се получава едно [цяло] “бял” е и едното, и другото, тъй като  

означава и двете по равно. Виждам, че това основание е в сила при всички неща, които са казани без 

връзка и по подобен начин означават множество различни [неща], от които не се получава едно 

[цяло]. Също така ми се струва, че нищо не може да се възрази с право на нещата, които изложи в 

тази дискусия.  

 

 

 

 

 

 

 

превод от латински език: Георги Каприев 

Преводът е осъществен по:  

S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi Opera Omnia, vol. 1-3, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart-Bad 

Cannstatt, 1968. 

De grammatico 
 


73 Infinitum nomen. 
74 Ex quibus solis. 
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