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Анселм от Кентърбъри 
ПИСМО ЗА ВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА СЛОВОТО 

 

На господина и отец на цялата Църква — бродница на земята, на върховния понтифекс 

Урбан1

 

, от брат Анселм, според живота си грешник, според дрехата си монах, по Божествено 

съизволение или поръка призован за епископ на метрополия Кентърбъри, с дължимото подчинение 

в смирено служение и всеотдайни молитви. 

I. 

 

Тъй като Божественото провидение е избрало ваша святост, за да ви повери 

грижата за живота и вярата на християните и управлението на своята Църква, то към 

никого другиго не би било правилно да се отнесе за изправяне чрез неговия авторитет, 

ако в Църквата се говори нещо против католическата вяра; нито може да се покаже на 

някой друг по-надежден, ако се откликне с нещо срещу заблудата, за да бъде изпитано от 

неговия ум. Ето защо, както не мога да намеря никого по-достоен, така и не бих изпратил 

никому с такава радост настоящето писмо, което е предназначено за ваша мъдрост. При 

което, ако нещо в него следва да бъде поправено, нека бъде порицано от вашата цензура, 

а което се придържа към правилата на истината, нека бъде укрепено от вашия авторитет. 

Още когато бях абат на манастира Бек2, от някакъв клирик във Франция3 бе 

подхванато следното твърдение: „Ако в Бога — казваше той — трите Лица са един само 

предмет4, а не са три предмета, всеки от които да е отделно чрез себе си като трима ангели 

или три души, и при това така, че по сила и воля са съвършено едно и също, то следва, че 

Отец и Дух Свети са се въплътили със Сина“. Когато това стигна до мен, започнах срещу 

тази заблуда едно писмо5, чието завършване обаче, след като част от него бе публикувана, 

пренебрегнах, като мислех, че няма нужда от него. Защото и оня, срещу когото го подготвях, 

отрече своята заблуда на събора, свикан от Райналд, достопочтения архиепископ на 

Реймс6

                                                        
1 Папа Урбан II – 1088-1099. 

, и изглеждаше, че няма никой, който  да не е наясно , че той се заблуждава. Все пак 

част от онова, което подготвих, бе преписано без мое знание от някои братя и дадено от тях 

2 Тоест преди 6 март 1093 г., когато Анселм е избран за архиепископ на Кентърбъри. 
3 Росцелин, каноник от Компиен (ок. 1050-1120/25), преподавал диалектическа граматика, учител, а 
впоследствие и опонент на Абелар. 
4 Una tantum res. 
5 Съхранената първа версия на този текст, публикувана от Ф.С. Шмит в критичното издание на 
Анселмовите съчинения. 
6 Райналд е архиепископ на Реймс от 1083 до 1096 г. Споменатият събор е заседавал с Суасон през 1092 
или 1093 г. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри  
Писмо за въплъщението на Словото 

2 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

на други да го  четат. Казвам то ва, [за да се знае], ако  тази част по падне в нечии ръце, че 

макар там да няма нищо неистинно, то все пак е останало недовършено и недоуточнено. И 

което започнах там, следва да бъде усърдно подхванато и завършено тук. 

След като — не зная по какво Божествено повеление — бях получил и приел 

епископството в Англия, чух, че споменатият автор на тази новост, настоявайки на своето 

мнение, твърдял, че се отрекъл от туй, което казвал, не поради нещо друго, а от страх да не 

бъде пребит от народа. По тази именно причина неколцина братя ме подканиха с молбите 

си да разреша въпроса, в който  оня се бе така заплел, щото  вярваше, че не би могъл да се 

измъкне от него по никакъв начин, освен ако не приеме или въплъщението на Бог Отец и 

Светия Дух, или множествеността на боговете. Затова моля, нека никой не ми приписва 

самомнителното решение, че здравината на християнската вяра се нуждае от помощта на 

моята защита.  

Разбир а се, ако  аз, жалко  чо вече, при повсеместното наличие на толкова свети и 

мъдри мъже се бях опитал да пиша нещо, насочено към укрепяване на основанията на 

християнската вяра, сякаш те се нуждаят от моята помощ, бих могъл собствено да бъда 

обявен за човек самонадеян и да стана за смях. Защото ако някакви хора биха ме видели 

натоварен с колчета, връвчици и с други такива работи, които служат за привързване и 

укрепване на нестабилните неща, да щъкам около планината Олимп, за да я укрепявам, че 

да не се разклати от някакъв удар или да не се срути, би било чудо, ако те се въздържат 

от смеха и осмиването. А ако се бих напрегнал да подкрепям с моите мисли и да 

укрепявам като нещо нестабилно оня камък, който откъснат от планината без ръка [да го е 

съборила], удари и разби истукана, който Навуходоносор видял на сън, и вече стана голяма 

планина и изпълни цялата земя (Дан. 2:34-35)? Колко повече тъй многото светци и 

мъдреци, радващи се на укрепеността си връз неговата вечна здравина, могат да ме счетат за 

недостоен и да вменят на това [дело] не тежестта на усърдието, а лековатостта на 

самохвалството? Следователно, ако в това писмо ще изказвам нещо за здравината на 

нашата вяра, то не е за да я укрепявам, а за да удовлетворя молбите на братята, които 

изискваха това. 

А ако онзи, който е изказал споменатото мнение, се е възвърнал към истината, 

насочен от Бога, нека по никакъв начин не се счита, че в това писмо говоря против него, 

тъй като вече не е, каквото е бил. Защото ако някога е бил тъмнина, а сега е светлина в 

Господа (вж. Еф. 5:8), то  не следва да се кори тъмнината, която вече не е, а трябва да се 

утвърждава светлината, която свети. Все пак, независимо от това дали той междувременно 

се е възвърнал към светлината или не, доколкото усещам, че мнозина се затрудняват по 

този въпрос даже когато вярата в тях първенствува над разума — който изглежда 
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противодейства на тяхната вяра — не ми се вижда излишно това противодействие да бъде 

сломено. 

Преди да пристъпя към обсъждането на въпроса обаче ще предпоставя нещо, за да 

сломя самонадеяността на онези, които с нечестиво безразсъдство се осмеляват да 

възразяват срещу нещо от онова, което изповядва християнската вяра, защото не са 

способни да го постигнат с интелекта; с безумна гордост те бързат да отсъдят, че онова, 

което не могат да разберат, не може никак да е, вместо със смирена мъдрост да признаят, че 

може да има много неща, които те самите не са в състояние да схванат. Защото нито един 

християнин не следва да обсъжда как нещо, което католическата църква вярва със сърцето и 

изповядва с устата, не е, а винаги несъмнено съхранявайки същата тази вяра, любейки и 

живеейки съобразно нея, смирено и доколкото му е възможно да търси основанието за това 

как то е. Ако може да разбере, нека благодари на Бога; ако не може, нека не надига рога за 

смут, а да сведе глава за почит (срв. Иез. 34:21; Пс. 43:6). 

Самонадеяният, размахвайки човешката мъдрост, може по-скоро да си строши 

рогата, отколкото, опирайки се на силата, да изтръгне този камък. Тъкмо онези, които 

имат навика - след като са пристъпили като с рогата на самомнителния към създаването на 

знание, и без да знаят, че ако някой предполага, че знае нещо, все още не е постигнал начина, 

по който трябва да го знае, — да повдигат самонадеяно най-дълбоките за вярата въпроси, 

преди да са получили духовни криле чрез твърдостта на вярата. Откъдето става така, че 

когато към онези неща, които се достигат първо по стълбата на вярата, както е писано: Ако 

не повярвате, няма да разберете (срв. Ис. 7:9)7

И тъй: първом чрез вярата трябва да бъде пречистено сърцето, както се казва за Бога: 

очисти с вяра сърцата им (вж. Деян. 15:9); и първом чрез съблюдаване на наставленията 

Господни трябва да са просветлени очите, защото Господнята заповед е светла — 

просветлява очите (Пс. 18:9); и първом чрез смирено послушание следва да станем прости 

за откровенията Божии, за да узнаем мъдростта, която открива, че откровението Господне е 

вярно — простите прави мъдри (Пс. 18:8). Затова [казва] Господ: прославям Те, Отче, Господи 

, те — тъкмо напротив — се опитват да се 

издигат първом чрез разбирането, биват подвеждани към пропадане от безсилието на 

интелекта. Наистина, очевидно е, че нямат здравина на вярата онези, които — понеже не 

могат да разберат онова, което вярват — възразяват срещу утвърдената от светите отци 

истина на същата тази вяра така, както ако прилепите и совите, виждащи небето само 

нощем, биха разсъждавали за дневните слънчеви лъчи, противопоставяйки се на орлите, 

зрящи с невъзмутим поглед самото слънце. 

                                                        
7 Вж. Proslogion, 1 и бележката към съответното място. 
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на небето и земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци 

(Мат. 11:25). Първом, казвам, оставяйки назад плътските неща, да заживеем според духа, 

нежели, разсъждавайки, да обсъждаме дълбините на вярата. Защото който живее според 

плътта е плътски и душевен, за когото се казва: Душевният човек не възприема онова, що е от 

Божия Дух (1 Кор. 2:14). А който умъртвява деянията на плътта чрез духа, обръща се в 

духовен човек, за когото се казва: духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва 

(там: 15). Защото истина е, че колкото по-обилно биваме хранени чрез Светото Писание от 

онези, които се насищат посредством послушанието, толкова по-високо се издигаме към 

онези неща, които се утоляват посредством интелекта. Затова напразно се опитва да рече: 

Станах по-разумен от всички мои учители (Пс. 188:99) онзи, който не смее да пристъпи там; 

защото Твоите откровения са моя размисъл (Пак там). И лъжовно прогласява: „Аз съм по-

вещ от старците” (Пак там: 100) този, който не е приобщен към онова, което следва [тези 

думи]: „защото пазя Твоите заповеди”. Няма съмнение, че който не вярва, не ще разбере 

и самото това, което казвам. Защото който не вярва, няма го в опита си, а който не го е 

изпитал, не ще разбере. Защото колкото опитът надвишава чуването за предмета, толкова 

знанието на изпиталия превъзхожда узнаването на чулия.  

А без вярата и послушанието на Божиите заповеди умът не само е неспособен да се 

издигне към разбирането на по-високи неща, но се изплъзва даже вече някога постигнатото 

разбиране и се руши самата вяра, ако се изостави добрата съвест. За такива именно 

Апостолът казва: Понеже те, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му 

благодариха, а се заблудиха в своите помисли и неразумното им сърце се помрачи (Рим. 1:21). И 

когато наставлява Тимотея да воюва като добър воин, казва: имайки вяра и добра съвест, която 

някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата (1 Тим., 1:19). Никой следователно 

не бива да се потапя слепешката в плътността на божествените въпроси, ако преди това не 

е в устойчивостта на вярата, ревността на нравите и достойнството на мъдростта, за да не 

се заплете в някоя лепкава неистина, щъкайки с непредпазливо лекомислие из 

многообразните отклонения на софизмите. 

След като би следвало да се предупреждават всички да пристъпват с върхова 

предпазливост към въпросите на Светото Писание, то онези диалектици на нашето време 

(по-скоро еретици в диалектиката, които считат, че универсалните субстанции не са нищо 

друго, освен полъх на гласа, и които не са способни да разберат цвета иначе, освен като 

[самото] тяло, нито мъдростта на човека иначе, освен като душата) направо трябва да 

бъдат прогонени от обсъждането на духовните въпроси. Защото в техните души разумът, 

който трябва да е княз и съдия на всичко, що е в човека, е така заплетен в телесни 
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представи, че не може да се изтръгне от тях и не е в състояние да различи от тях онези неща, 

които само следва — единствени и чисти — да бъдат съзерцавани. По такъв начин оня, 

който все още не разбира как многото люде са един човек във вида, би могъл да схване в 

онази най-тайнствена и възвишена природа как многото Лица, всяко едно от които е 

съвършен Бог, са един Бог? И по какъв начин този, чийто ум е тъй потъмнен, че не може да 

направи разлика между коня си и цвета му, ще различава между единия Бог и множеството 

Негови релации? Най-сетне онзи, който не може да разбере, че нещо е човек, без да е 

индивид, не би могъл да разбира човека по  никакъв друг начин, освен като  човешко  лице. 

Защото всеки индивидуален човек е лице8

Казах тези думи, за да не би някой да се заеме с обсъждането на най-дълбоките за вярата 

въпроси, преди да е станал способен за това. Или, ако  би се заел, не би трябвало  никаква 

трудност или невъзможност за разбиране да го отклонява от истината, към която е 

притеглен чрез вярата. И тъй, да преминем вече към онова, заради което започнахме [това 

съчинение]. 

. Как, следователно, той би разбрал, че Словото е 

приело човека, но не лицето, тоест че е била приета друга природа, а не друго лице? 

 

II. 

Както чувам, оня, за когото се говори, че настоявал за трите Лица, че били като трима 

ангели или три души, твърдял: „Езичниците защитават своя закон, и иудеите защитават своя 

закон, следователно и ние, християните, сме длъжни да защитаваме нашата вяра.“ Нека чуем 

как този християнин защитава вярата си. „Ако — казва той — трите Лица са един само 

предмет, а не са три предмета, всеки от които да е отделно чрез себе си, както трима 

ангели или три души, и все пак са така, щото по воля и сила да са съвършено едно и също, 

то следва, че Отец и Светия Дух са въплътени със Сина“. Вижте какво казва този човек; как 

защитава своята вяра този християнин. Сигурно е, че той или иска да признае трима 

богове, или не разбира какво говори. Но ако признава трима богове, той не е християнин; 

ако пък утвърждава каквото не разбира, не бива да му се вярва. На този човек не бива да се 

о тго варя чрез авто ритета на Свето то Писание, защото той или не вярва в него, или го 

тълкува в извратен смисъл. Защото какво се казва в Светото Писание, ако не това, че Бог 

е един и единствен? Следователно, неговата заблуда трябва да бъде доказана чрез разума, 

посредством който той се напряга да се защити. За да сторя това по-лесно и по-кратко, ще 

говоря само за Отца и Сина, защото тези две Лица ясно се обозначават като различни една 

от друго чрез свойствените им наименования. Понеже името Дух Свети не е чуждо за 

Отца и Сина, доколкото всеки един от Тях е и Дух, и свят. Това обаче, което ще открием 

                                                        
8 Срв. Monologion, 79 и бележката към съответното място. 
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при Отца и Сина за единството на субстанцията или за множествеността на Лицата, без 

съмнение ще го разпознаем и при трите [Лица]. 

И тъй, той казва: „Ако двете Лица — Отец и Син — не са два предмета“. Нека първо 

попитаме, какво следва тук да рече „два предмета“9. Защото ние вярваме, че всяко Лице е 

това, което е общо за двете, но и това, което е свойствено за всяко едно само за себе си. 

Така Лицето на Отца е и Бог, ко ето  е о бщо  за Него  и Сина, но  е и Отец, което  е 

свойствено [само] Нему10. По същия начин Лицето на Сина е и Бог, което е общо за 

Него и за Отца, но е и Син, което се казва единствено само за това Лице. Следователно в 

тези две Лица едно е общото, тоест Бог, и две са свойственостите11, които са Отец и Син. 

И тъй, всичко общо за Тях — като всемогьщество и вечност — се разбира само в тази 

общност, а свойственото — поотделно, сиреч: това, че Отец е родител или раждащ, а Синът 

— Слово или роден, се означава с тези две имена, тоест Отец и Син. Когато следователно 

казва, че тези две Лица са два предмета, аз питам — какво нарича той тук два предмета: 

дали това, което Им е общо, или онова, което е поотделно свойствено на отделните? Но ако 

той казва, че двете свойствености12, тоест Отец и Син, са два предмета, тъй като това, което 

е общо, не са много предмети, а един и единствен предмет — това е излишно говорене. 

Защото нито един християнин не изповядва, че според тези две свойствености Отец и Син 

са един предмет, а [всеки твърди,] че са два. Нали според общата словоупотреба наричаме 

„предмет“13 това, за което казваме по някакъв начин, че е нещо14

В този смисъл нищо не пречи да се каже, че двете Лица — Отец и Син — са два 

предмета, ако все пак се разбира от какъв вид са тези „предмети“. Защото Отец и Син са два 

предмета не така, че в тези два предмета да се разбира субстанцията Им, а [така, че да се 

схващат] техните релации. Във всеки случай чрез онова, което добавя, той [Росцелин] ясно 

показва, че разбира двете Лица като два премета не по този начин. Понеже когато казва: 

„Ако трите Лица са само един предмет, а не три предмета“, той добавя: „чрез себе си 

. Ho който изрича по 

отношение на Бога „Отец“ или „Син“, той казва нещо за Него. А всички знаят, че в Бога 

Отец не е Син и че Синът не е Отец, макар при един човек да е възможно отецът да е син, а 

синът да е отец, ако същият този човек е отец [на сина си] и син [на баща си]. Същото това, 

изказано за Бога, води до противоречие, защото горе става дума не за двама, а за един 

човек, който за едного, дето му е син, е отец, а е син за друг, който му е отец. 

                                                        
9 Duas res. 
10 Eius proprium est. 
11 Propria. 
12 Duo propria. 
13 Res. 
14 Aliquid. 
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[биващи] поотделно“. С това очевидно се въвежда такова разделение, което не допуща отец 

и синът да са в един и същи човек. Той счита, че единствено посредством това може да 

освободи Отца от общо въплъщаване със Сина. Защото той не вижда как е възможно Отец 

и Син да бъдат разделени така, че да не са едновременно в един и същи човек15

Като казва обаче: „както биват трима ангели или три души“, той открито посочва, 

че не говори за онази множественост или разделеност, която е налична в тези Лица 

съобразно свойственостите Им. От само себе си се разбира, че за никой предмет, който е 

един и същи по число, не се изказват двама ангели или две души, нито пък нещо, едно по 

число, се изказва за двама ангели или за две души, както изказваме с едно число Отец и 

Син за Бога и един по число Бог за Отца и Сина. Защото вярваме и казваме, че Бог е Отец, и 

Бог е Син, както  и обратно , че Отец е Бог, и Синът е Бог, и въпреки това нито вярваме, 

нито казваме, че има много богове, но че Бо г е така един по  число , както  е [един] по 

природа, макар Отец и Син да не са един, а двама. Ангела пък и душата изказваме 

съобразно субстанцията им, а не съобразно релацията. Понеже, макар името „ангел“ да е 

взето от службата му, защото „ангел“ означава „вестител“, все пак, както „душа“ се схваща 

според вида на субстанцията, така и „ангел“. И той сам [Росцелин] показва, че разбира това, 

когато ги изказва заедно: „както биват трима ангели или три души“. И тъй, той означава 

такава множественост и такова разделение, каквито са налични при многото ангели или 

души, сиреч каквито са налични при многото субстанции. Това се вижда още по-ясно, 

когато добавя: „при това така, че по воля и сила да са съвършено едно и също“. Той, 

следователно, разбира волята и силата в тези много неща така, както е при многото ангели 

или души, което не може да бъде мислено, ако се смята, че онези много неща [Лицата на 

Бога] са съобразно свойственостите на Лицата, а не съобразно това, че се изказват общо. 

Защото нито Отец, нито Синът няма волята или силата Си съобразно свойствеността Си, 

тоест съобразно отцовството или синовството, а съобразно общата за тях субстанция на 

Божествеността. Оттук се вижда колко излишно е да се говори това, ако казва, че трите 

Лица са три неща съобразно техните свойствености, и колко неподходяща е добавката 

 чрез онова 

разделение, според което Отец е едно, а друго — Синът (защото съответно различни са 

отцовството и синовството), ако при това се вярва, че един и единствен е Бог, Който е 

Отец и Син. Следователно той или говори за някакво разделение на Лицата на Отца и 

Сина, различно от онова, в което Отец и Син са съответно различни според 

свойственостите Им — тъй като чрез него не схваща въплъщението като несвойствено на 

Отца, а от съвместното битие на Отца и Сина предполага, че следва причастност на Отца 

към въплъщението на Сина. Или пък — ако говори за него — той, както вече казах, хвърля 

усилията си напразно, защото християнската вяра схваща в същия този смисъл, че Отец и 

Син са „два предмета”. 

                                                        
15 Тоест в Иисус Христос. 
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„както биват трима ангели или три души“. 

 

III. 

 

Ако обаче казва, че същите тези Лица са два предмета съобразно това, което Им е 

общо, тоест съобразно което всяко поотделно и всичките заедно са единият съвършен Бог, 

тогава преди всичко питам дали той [Росцелин] е християнин. Предполагам, ще отговори, 

че е. Следователно той вярва, че Бог е един и че самият Той е в три Лица, тоест Отец, Син 

и Дух Свети, и че се е въплътило само Лицето на Сина, при което другите две са 

съдействали. Този, който вярва така, ще потвърди, че не е християнин онзи, който иска да 

защитава нещо, противно на тези [твърдения]. Следователно, ако той вярва така, би 

отрекъл, че е християнин онзи, който възразява срещу тях. Но нека видим дали той не се 

напряга да разруши тази вяра. Защото когато твърди — тук, както в началото, говоря за 

двете Лица онова, което се схваща за трите — когато, казвам, твърди, че ако двете Лица са 

един предмет, а не два, както са двама ангели или две души, следвало, че Отец също се е 

въплътил, щом се е въплътил Синът, той, струва ми се, си мисли така: Ако Бог е предмет, 

един и същи по число, и същият този предмет е Отец и Син, как при въплъщението на 

Сина не се е въплътил и Отец? Защото по отношение на един и същи предмет не са 

едновременно истинни утвърждаването и неговото отрицаване. Но няма пречки нещо да се 

утвърждава за едно нещо, и същевременно същото да се отрича за друго нещо. Петър не е 

[едновременно] апостол и не-апостол. Но и ако за същия апостол нещо се утвърждава под 

едно име, а се отрича под друго — например: Петър е апостол, а Симон не е апостол, — то 

не са истинни и двете изречения, но едното е неистинно. Може да е истинно обаче, че Петър 

е апостол, а Стефан не е апостол; защото Петър е един, а Стефан — друг. Ако следователно 

Отец е по число същият, а не друг предмет, който е Синът, не е истинно, че следва нещо да 

се утвърждава за Сина, а да се отрича за Отца; или че следва да се утвърждава за Отца, а 

да се отрича за Сина. Затуй каквото е Отец, това е и Синът; и което се изказва за Сина, не 

бива да се отрича за Отца. Но Синът се е въплътил, значи въплътил се е и Отец. 

Това разсъждение обаче, дори да е правилно и последователно, е ереста на Савелий 

в най-чист вид. Ако, божем, нещо се изказва за едното Лице, то се изказва и за другото 

затова, защото двете Лица са един предмет. Както следователно за Сина се казва Син, 

и Слово, и роден, така тези неща се изказват и за Отца; И както Отец е и Отец, и раждащ, и 

нероден, така следва тези неща да бъдат изказани и за Сина. Но ако  е така, Отец не е 
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различен от Сина, нито Синът — от Отца. Затова не са две Лица, а [само] едно. Но нали 

затова се говори за две Лица, защото се вярва, че Отец и Син са различни един от друг, 

въпреки че Бог е Отец и Син. Защото Отец винаги е нечий Отец и Синът — нечий Син; и 

никога Отецът не е Отец на самия Себе Си, нито пък Синът на самия Себе Си е Син; но 

един е отецът, а друг е онзи, на когото е отец; и по същия начин — един е синът и друг е 

онзи, на когото е син. Затова ако в Бога не е един Отецът, а друг — Онзи, на Когото е Отец, 

нито Синът е различен от Онзи, на Когото е Син, то Бог Отец или Бог Син се изказва 

неистинно. Защото, ако в Бога не се различава от Отца Онзи, на Когото Той е Отец, не 

може да има Отец; и по същия начин: ако в Него не е различен от Сина Онзи, на Когото Той 

е Син, не е възможно да има Син. Та по тази причина тези две Лица не следвало да се 

изказват в Бога. Те обаче се изказват затова, защото Бог е Отец, и Бог е Син, и винаги 

един е Отец, а друг — Синът. 

И тъй: виждате как се разрушава нашата вяра посредством мнението на онзи, който 

счита, че било последователно Отецът да се е въплътил със Сина, ако многото Лица в Бога 

не са много, а едно нещо. Защото, ако това негово заключение е правилно, следва не само 

казаното за Отца и Сина, но и такова смешение във всичките три Лица — онова, което се 

изказва като свойствено за всяко едно поотделно, би следвало да се изказва общо за 

всичките. Поради това не би имало причина Отец, Син и Дух Свети, изхождащ от Отца и 

Сина, да се различават един от друг, както показах за Отца и Сина. Затуй там не би имало 

и никаква релация, защото такава не е налице иначе, освен поради това, че те са взаимно 

различни. Следователно, Лицата не ще са много. Приеме ли се, че трите Лица са едно 

нещо, то или не следва това, което казва той, или следват едновременно всички онези неща, 

които изприказвах. Защото силата на заключението е еднаква във всички тях. И тъй: защо 

той продължава [да разсъждава] за въплъщението, сякаш само за него става дума, а не рече 

по-скоро, че ако трите Лица са едно нещо, те не са три Лица? Та този въпрос той може да 

постави с еднаква сила както преди, така и след въплъщението. 

 

IV. 

 

Ако обаче с това той иска въобще да заяви, че трите Лица съобразно онова, според което 

всяко едно от Тях е Бог, не са един предмет, а три, като всеки от тях е чрез себе си, както 

биват например трима ангели, то съвършено очевидно е, че той конституира трима 

богове. Но навярно не той самият казва: „както биват три души или трима ангели“, а 
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онзи, който ми е предал неговия въпрос, така че би могло да е сравнение, придадено от него 

си. Може би той [Росцелин] твърди само , че тр ите лица са три предмета, без да прибавя 

никакво сравнение. Защо обаче се заблуждава или заблуждава другите чрез името „предмет“, 

когато същото това се означава чрез името Бог? Ясно е, че той или ще отрече, че Бог е този 

предмет, в който биват три Лица, за което даже признаваме, че е трите Лица; или, ако не 

отрече това, последователно е, както  сам настоява, че тези лица не са един, а три предмета, 

така също да твърди, че същите тези лица не са един, а трима богове. Нека християните отсъдят 

доколко нечестиво е това. 

Той обаче би могъл да рече: нищо не ме принуждава, когато казвам „три предмета“, 

да признавам трима богове, защото тези три предмета едновременно са единият Бог. На 

което ние казваме: Следователно всяко отделно нещо от тези трите, тоест всяко отделно 

Лице, не е Бог, а Бог се съставя от трите предмета. И тъй: Отец не е Бог, Синът не е Бог, 

Светият Дух не е Бог, защото „Бог“ трябва да бъде изказван не за всяко едно, не за две, а 

единствено за трите наименования едновременно. Това обаче е не по-малко нечестиво. 

Защото, ако е така, Бог не е проста природа, а съставена от части16. Но всеки, който има 

здрав разум, а не объркан от многообразието на фантазиите, той разбира, че простотата 

превъзхожда съставността, доколкото става дума за простота и съставност, тъй като 

всичко съставно по необходимост подлежи на разделение или актуално, или 

интелектуално17, което не може да бъде мислено за простите неща. Защото онова, за което 

не могат да се мислят части, не мо же да бъде разделено  на части о т нито един интелект. 

Ако следователно Бог е съставен от три предмета, Той или изобщо не е проста природа, или 

съществува някаква друга природа, която превъзхожда в нещо природата на Бога 18

 

. Не е 

тайна колко неистинни са и двете тези твърдения. Даже ако се числи към модерните 

диалектици, които не вярват в никое битие, което не могат да схванат чрез образни 

представи, нито считат, че мо же да има нещо, в което  няма никакви части, то й не ще 

отхвърли разбирането, че ако би имало нещо, което не може да се разделя на части нито 

актуално, нито интелектуално, то би било по-голямо от онова, което е разложимо поне 

чрез интелекта. И тъй — ако всичко съставно може да се разложи поне мисловно — 

когато твърди, че Бог е съставен, той казва, че би могъл да схване нещо, по-голямо от Бога. 

С това неговият интелект отива отвъд Бога, което обаче не може да стори нито един 

интелект. 

 

 

                                                        
16 Срв. Monologion, 17. 
17 Срв. Proslogion, 18. 
18 Срв. Proslogion, 2. 
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V. 

 

Нека обаче видим какво добавя, за да отстрани несъответствието, което очевидно 

възниква, щом трите Лица са три предмета. „При това така — казва, — че волята и силата 

на тези три предмета да е една“. Тук следва да се попита дали тези предмети са 

божествени по природа съобразно това, че се схващат поотделно; или съобразно 

общата воля и сила; или пък нито само съобразно това, което имат поотделно, нито само 

съобразно това, което им е общо, а съобразно двете неща едновременно. Ако имат 

божествеността съобразно това, което са поотделно, те ще бъдат трима богове, а така 

също ще е възможно да се мислят без воля и сила. Защото свойственостите винаги се 

схващат отделно от общите неща, а общите неща — отделно от свойственостите. Но не е 

възможно Божествената природа да се мисли без воля и сила. Ако обаче и поотделно, и 

по двойки, и трите едновременно са Бог съобразно едната и обща воля и сила, какво 

правят там тези три различни предмета, които нито могат да се съгласуват в единството на 

Божествеността освен чрез нещо друго, нито са в състояние по съвършенство или с 

някаква помощ да са Бог? Защото, ако едната воля и сила са достатъчни за Божественото 

съвършенство, кои са онези три неща, от които се нуждае Бог, или за какво се нуждае от 

тях? Нали вярваме, че Бог не се нуждае от нищо19

Голяма трябваше да е книгата, която да изпълня, ако пожелаех да изпиша абсурдите и 

нечестивостите, които следват, ако е вярно, че при въплъщението на едното Божие Лице 

било последователно да се въплътят и останалите две, защото тези три Лица са един 

предмет, съобразно това, което изказваме общо за трите; или пък ако  са три о тделни 

предмета, както счита оня, срещу когото изговорих всичко това, защото единствено 

Синът се е вьпльтил. Очевидно е, следователно, че той не трябва да пристъпва 

прибързано към обсъждане на дьлбинните неща; и най-вече на онези, при които е опасно 

. Онези три неща, следователно, биват 

безоснователно мислени в Бо га. Но мо же би нито само тези три предмета, нито само 

волята и силата, а всички те заедно правят Бога? Пак казвам, че е съставен и че онези, 

които не са Бог чрез себе си — или богове — правят Бо га. Или ще рече, че о нези три 

предмета получават чрез волята и силата името „Бог“ така, както човекът се нарича „цар“ 

заради силата на царската власт; че „Бог“ не е име на субстанция, а онези (не зная кои) 

три предмета се именуват богове акцидентално, както трима души, имащи една и съща 

сила на царската власт, се наричат трима царе. Но трима души не могат да бъдат един 

цар. Няма какво да се говори доколко нечестиво е това. 

                                                        
19 Срв. Monologion, 1; Proslogion, 22. 
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да се греши. 

VI. 

Навярно той ще ми рече обаче: Както считаш, че това, което казваш, следва в равна 

мяра по необходимост, щом се следва казаното от мен, тъй необходимо ми се струва и 

моето заключение. Докажи следователно, че не следва онова, което казвам, и аз ще ти 

призная, че никаква непоследователност не съпровожда въплъщението единствено на Сина 

и това, че трите Лица са един предмет. Но  ако  се про валиш с то ва доказване, ако не 

решиш, а оплетеш повече въпроса, видиш ли сам заедно с мен появата на безчислени 

противоречия, които следва да бъдат отхвърлени, тогава ние двамата заедно ще трябва да 

заключим, че трите Лица не са един предмет, ако се е въплътил само Синът; или пък, ако 

са един предмет, че те всички са се въплътили в равна мяра. 

Трябва следователно да бъде доказано в какво е неговото заблуждение и по какъв 

начин от въплъщението само на Сина не следва, че трите Лица са три отделни предмета; 

нито пък, че всички Те са се въплътили, ако трите Лица са един предмет. Това, че Бог е 

една и единствена, и неделима, и проста природа, и три Лица20, е било установено 

посредством неопровержими основания — след апостолите и евангелистите — от светите 

отци и най-вече от блажения Августин21

                                                        
20 Deus una et sola et individua et simplex sit natura et tres personae. 

. Но ако някой благоволи да прочете и двете мои 

съчиненийца, а именно Монолог и Прослогион, които са създадени преди всичко затова, че 

да може да се покаже посредством необходими разумни доводи без авторитета на 

Писанието това, което постигаме чрез вярата относно божествената природа и нейните 

Лица извън Въплъщението; ако, казвам, някой би пожелал да ги прочете, считам, че и там ще 

открие нещо по този въпрос, което нито ще може да отхвърли, нито ще поиска да остави без 

внимание. Ако в тях твърдя нещо, което не съм чел другаде или не си спомням да съм чел, то 

не е за да уча на нещо, което нашите учители не са знаели, нито за да поправя, каквото те не 

са казали добре, а по-скоро за да уча на това, което те са премълчали и което въпреки това 

не противоречи, а се съгласува с казаното от тях. Съставих ги като отговори от името на 

нашата вяра срещу онези, които — като не желаят да вярват това, което не разбират, — 

издевателстват над вярващите; или като спомоществуване за религиозното усърдие на 

онези, които смирено дирят да разберат това, което непоколебимо вярват. Ни най-малко 

не считам, че заслужавам укор за това. Все пак, за да не затруднявам четящите това 

писмо с издирването на други текстове, щото не само чрез вярата, но и посредством 

очевидни разумни основания да постигнат, че трите Лица не са трима богове, а един 

21 Срв. Augustinus, De Trinitate, passim. 
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единствен, и при това, че от въплъщаването на Бога чрез едното от Лицата не следва по 

необходимост въплъщаването на същия този Бог чрез другите Лица, бих прибавил тук 

нещо, което намирам достатъчно, за да се отхвърли мнението на онзи, дето се мисли за 

защитник на нашата вяра. 

Той твърди открито, че или Отец и Светият Дух са се въплътили със Сина; или 

тези три Лица са три отделни предмета. Защо то  няма съмнение, че той схваща тази 

отделност така, щото нито Отец, нито Дух Свети да са в Сина. Понеже, ако двете други 

Лица са в Сина, а Синът — в човека, те също са в човека. Оттук той намира за 

последователно, че щом трите Лица, ако са един предмет, са едновременно в същия този 

човек, няма начин лицето на Сина да се въплъти в този човек без другите две Лица. Все 

пак той не отрича, че Лицата са три, нито пък че Синът се е въплътил. По-горе бе 

показано, че ако трите Лица са три отделни предмета, следва или че има трима богове, или 

пък други абсурдни неща, за които вече стана дума. Сега искам набързо да посоча с 

помощта на единия и единствен Бог, първо, че даже ако боговете са трима, това не му [на 

Росцелин] допринася нищо за изключването на Отца и Светия Дух от въплъщението, което 

[изключване] той счита за невъзможно, ако боговете не са мнозина. После, че няма много 

богове, а един единствен Бог. После ще изясня, че дори когато единият Бог е в три Лица, все 

пак от въплъщението на някое от Тях не следва въплъщението и на другите, а по-скоро 

следва, че това е невъзможно. 

 

VII. 

 

Свойствено е на божествената природа да е винаги и навсякъде така, щото нищо 

да не е някога или някъде без нейното присъствие, като при това е навсякъде и винаги 

могъща, а което не е могъщо навсякъде и винаги, то в никакъв случай не е Бог. Даже ако 

оня рече, че винаги и навсякъде е не самата божествена субстанция, а нейната сила, той все 

пак не ще отрече, че тази сила Му е или акцидентална, или субстанциална. Но силата на 

Бога не е акцидентална, защото всеки субект може и да е, и да се разбира без [някоя своя] 

акциденция, но Бог не може нито да е, нито да се разбира без силата Си. Ако пък силата 

на Бога е субстанциална, тя или е част от същността Му, или пък е самото това, което е 

цялата Негова същност. Но тя не е част, защото — както се каза по-горе — това, което има 

части, може да бъде разчленено или в действителност, или мисловно, което е съвършено 

чуждо за Бога. Следователно, битието на Бога и Неговата сила са едно и също. И тъй: както 
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силата на Бога е винаги и навсякъде, така е навсякъде и винаги всичко, което Бог е. 

Следователно, когато споменатият „защитник“ на нашата вяра казва, че според него 

боговете са трима, той не е в състояние да покаже как те биват поотделно; да покаже 

онова разделение, с помощта на което смята да спаси от въплъщението Отца и Светия Дух. 

Той, следователно, не може да подкрепи множествеността на боговете, за да бъдат 

изключени Отец и Дух Свети от въплъщението, защото в умножаването на боговете той не 

може да открие онова различение, без което предполага, че това изключване не е възможно 

да стане по никакъв начин. 

 

VIII. 

 

Тук е обаче лесно да се покаже, че Бог е един, а не много, защото или Бог не е висшето 

благо; или висшите блага са много; или боговете не са много, а е един единствен Бог. 

Никой не отрича обаче, че Бог е висшето благо, защото всичко, което е по-малко от нещо, 

в никакъв случай не е Бог, а всичко, което не е висшето благо, е по-малко от нещо, 

защото е по-малко от висшето благо. Разбира се, висшето благо не допуска да е 

множествено, така че висшите блага да са много. Защото ако висшите блага са много, те 

са равни. Но висше благо е онова, което превъзхожда другите блага така, че нито да има 

равни на себе си, нито превъзхождащи го22

 

. Следователно висшето благо е едно 

единствено. И тъй: няма много богове, а един и единствен е Бог, както е едно и единствено 

висшето благо, и както са висшата субстанция или същност или природа, за които се 

доказва по същия начин като за висшето благо, че не може никак да се говори в 

множествено число. 

IX. 

 

Този един единствен Бог е трилик — Отец, и Син, и Дух Свети, но въпреки това от 

въплъщенията на Сина не следва с необходимост въплъщението и на другите Лица (както 

счита оня, дето спори), което прочее е невъзможно. Той не отрича множествеността на 

Лицата затова, защото са различни едно спрямо друго. Понеже ако не биха били различни 

едно спрямо друго , те не биха били много . За да представя по-кратко и по-лесно това, 

                                                        
22 Срв. Monologion, 3-4. 
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което искам, ще говоря само за Отца и Сина, както сторих по-горе23

Виждате как този, който говори така, куца с двата крака по въпроса за въплъщението на 

Бога Син. Защото който праведно възприема Неговото въплъщение, той вярва, че Той не е 

приел човека в на природата, а в единството на Лицето. Но този тук бълнува, че човекът 

бил приет от Бог Син по-скоро в единството на природата, отколкото в единството на 

Лицето. Защото ако не би мислил така, не би казал, че е по-необходимо Отец да се е 

въплътил със Сина, отколкото да е възможно Те да не са се въплътили едновременно, 

защото Лицата са много. И тъй: куца с двата крака, тоест относно двете части на въпроса за 

въплъщението на Бог Син, Който е един по природа с Отца, но е различен от Отца по Лице, 

всеки, който предполага, че това въплъщение е било според единството на природата така, 

щото Синът да не би могъл да се въплъти без Отца, и не разбира, че то е било според 

единството на Лицето така, щото Отец да не би могъл да се въплъти със Сина. Та Бог не е 

приел човека така, че природата на Бога и на човека да е една и съща; но така, че Лицето на 

Бога и на човека да е едно и също, което не може да стане иначе освен в едно Лице на Бога. 

Защото не може да се мисли, че различни лица са едно и също лице с един и същи човек. 

Понеже, ако един човек е едно лице с много отделни лица, необходимо е многото лица, 

които са различни едно от друго, да са едно и също лице — което не е възможно. Затова е 

, защото чрез Тях ще 

стане ясно онова, което следва да се разбира и за Светия Дух. И тъй, Отец и Син не са 

много по субстанция, нито се различават един от друг, понеже са две субстанции, нито 

Отец е една субстанция, Синът — друга, а Отец и Син са една и съща субстанция. По 

лице обаче Те са много и се различават един от друг, защото Отец и Син не са едно и 

също лице, а са две различаващи се едно от друго [Лица]. Той, значи, казва: Ако Синът се е 

въплътил, и Синът не е нещо различно , а е нещо , едно  и също  по  число  с Отца; то  

необходимо е Отец също да се е въплътил. Защото не е възможно нещо, което е едно и 

също по число и едно временно да е и да не е въплътено в един и същи човек. Аз пък 

казвам: Ако се е въплътил Синът и Синът не е Лице, едно и също по число с това, което е 

Отец, а друго; то не е необходимо Отец също да се е въплътил. Защото възможно е едно 

Лице да се е въплътило в един чо век, а в същото вр еме др уго да не се е въплътило в 

същия човек. А той: Ако се е въплътил Бог Син, а Бог, Който е Син, не е някой друг, а един 

и същият по число Бог, Който и е Отец, изглежда все пак (макар Отец и Син да са различни 

Лица) да е по-скоро необходимо Отец също да се е въплътил със Сина поради тъждеството 

на Божествеността, отколкото да е възможно да не са се въплътили едновременно поради 

различието на Лицата. 

                                                        
23 Гл. 2-3. 
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невъзможно Бог, въплътил се чрез някое от Лицата, да се въплъщава и чрез другите Лица. 

 

Х. 

 

Защо обаче Бог е приел човека по-скоро в единството на Лицето на Сина, отколкото 

в единството на някое от другите Лица? Макар основната тема в това наше писмо да не е 

тази, все пак, тъй като разговорът се натъкна на това, смятам да представя някакъв разумен 

довод. Очевидно е, че ако  би се въплътил Светият Дух, както се е въплътил Синът, Дух 

Свети би бил син човешки. Така в Божията Троица би имало двама Сина, тоест Бог Син и 

син човешки. Оттук би се пораждало някакво смущение и объркване, когато заговорим за 

Бога Син, защото и двамата биха били Бог и Син, макар единият да е на Бога, а другият 

— на човека. Също така би възникнало някакво неравенство на двете лица относно това, 

което би следвало да са синовете, които трябва да бъдат съвършено равни, когато единият 

син би се възвисил с достойнството на по-големия родител, а другият би се подчинил със 

смирението на по-малкия. Защото колкото по-голяма е божествената природа от 

човешката, толкова по-достойно е да си Син на Бога, отколкото син човешки. И тъй, ако 

Светият Дух би бил ро ден о т Девата, то гава Синът Божи би имал превъзходството на 

единственото порождение от Бога, а Светият Дух — само по-малкото, което е от човека; 

едното Лице би било по-голямо, а другото — по-малко съобразно достойнството на 

рождението; а това е непристойно. Ако пък Отец би възприел човека в единството на 

Лицето Си, множествеността на синовете би създала същите несъответствия в Бога, а 

освен това и друго. Защото ако би имало син на Девата, тогава две Лица в Троицата биха 

получили името „внук“. Отец би бил внук на родителите на Девата, а Неговият син би бил 

внук на Девата, като при това самият Той не би имал нищо от нея. И тъй, понеже в Бога не е 

възмо жно  дор и малко несъответствие, не е следвало да се въплъти някое друго Лице 

освен Сина, тъй като от неговото въплъщение не следва никакво несъответствие. А. 

относно това, че Синът се наричал по-малък от Отца и Светия Дух заради своята 

човековост: тези две Лица все пак не се въздигат над Сина затова, защото и Синът има 

същото това величие, с което Те са по-големи от човековостта на Сина, и с което самият Той 

превъзхожда заедно с Тях своята човековост. 

Има и още нещо, заради което по-скоро следва да се въплътил Синът, а не 

другите. Защото който е въплътеният, той е и просителят за човешкия род. А човешкият 

ум възприема като много по-подобаващо умоляването да е от Сина към Отца, отколкото 
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от някой друг към останалите, макар това умоляване да става не от Божествеността, а от 

човековостта към Божествеността, и което се извършва от Сина Божи затова, защото човекът 

е Божи Син чрез единството на Лицето. 

По-нататък: който е приел човека, той е трябвало и да встъпи в сражение срещу дявола и 

— както казах — в ходатайство за хората, защото  те двамата, то ест дяво лът и чо векът, са 

възжелали да се уподобят Богу чрез похищение, щом са били предоставени на собствената им 

воля. Но защото искат да го сторят чрез похищение, то значи и чрез лъжа, тъй като не са 

могли [да го пожелаят] иначе освен несправедливо . А собствена е тази воля на ангела или 

човека, която е против волята на Бога. Защото когато някой пожелае нещо, чието искане се 

запрещава от Бога, не друг е причинител на волята му, а той самият; и затова тя е негова 

собствена воля. Та макар човекът понякога да подчинява волята си на друг човек, все пак тя 

е негова собствена, щом е про тив Бо га, защо то я подчинява не за дру го , а за да по стигне 

нещо, което  желае. Така то й сам е пр ичинителят на нейното подчинение другиму. Поради 

това собствена воля е тази, която не е подчинена на никого другиго. Но само Богу е 

свойствено да има собствена воля, тоест такава, дето  не е подчинена никому . И тъй: 

уличава се всеки, който — ползвайки се от собствена воля — се напряга да се уподоби Богу 

чрез похищение (вж. Фил. 2:6) и да отнеме превъзходството, свойствено единствено Богу по 

достойнство доколкото е в самия Него. Защото, ако има друга някаква воля, която  не е 

подчинена никому, волята Божия не би била най-превъзходната от всички, нито би била 

единствената, която не се ръководи от никого. И тъй: на никое от трите Лица на Бога не 

подобава толкова само по себе си да „понижи Себе Си, като приеме образ на раб” (Фил. 2:7), за да 

срази дявола и да ходатайства за човеците, които се домогваха към уподобяване Богу чрез 

греховно похищение, колкото на Сина, Който е блясъкът на вечната светлина и истинният 

образ на Бога (вж. Евр. 1:3; 2 Кор. 4:4), и не счете за похищение да бъде равен Богу (там:6), 

а поради истинното сходство и подобие е казал: Аз и Отец едно сме (Иоан. 10:3), и: Който е 

видял Мене, видял е и Отца (Иоан. 14:9). Действително, никой не съди по-справедливо 

виновника, нито го наказва или щади по-милосърдно, нито ходатайства за него, освен 

Този, Който е могъл да изпита най-висшата несправедливост. И няма нищо, което да 

сразява и да лекува погрешността по-подобаващо от истината. Върховната греховност на 

домогващите се до грешно уподобяване с Бога се вижда най-очевидно чрез Оня, за Когото 

се вярва, че е истинното подобие на Отца. Както се каза, Той е приел човека в едността на 

Лицето така, че природите да са две, а лицето едно — Божествено и човешко.  
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XI. 

Непоколебимо вярваме, че това единство на Лицето не е от две лица в Христа. Все пак, 

понеже рекох, че би могло на недостатъчно внимателно вглеждащите се да се привиди, че 

Христос би могъл да съществува от две и в две Лица, не ми се струва безполезно да кажа 

нещо за това. Защото някои казват: Как така твърдим, че лицата в Христос не са две, както 

са две природите. Нали Бог е бил Лице и преди да приеме човека, нито пък след като е 

приел човека е престанал да бъде Лице; а приетият човек също е лице, защото се знае, че 

всеки индивидуален човек е лице. Затова едно е Лицето на Бога, което е било и преди 

въплъщението, а друго — лицето на приетия човек. Следователно, както Христос е Бог и 

човек, така изглежда и лицата в Него са две. Това разсъждение явно доказва, че лицата в 

Христос са две посредством положението, че. и Бог е Лице, и приетият човек е лице.  

Но не е така. Защото както в Бога едната природа е много Лица, а много Лица една 

природа, така в Христос едното Лице е много природи, а многото природи са едно Лице. 

Та по начина, по който Отец е Бог, и Синът е Бог, и Светият Дух е Бог, и все пак не са 

трима богове, а един е Бог, тъй в Христос Бог е Лице, и човекът е лице, и все пак лицата 

не са две, а едно е Лицето. Понеже в Христа не е един Бог, а друг — човекът, макар Бог да 

е едно, а човекът — др уго, но един и същи е Бо г, Ко йто  е и чо век. И тъй: Словото, 

станало плът (вж. Иоан. 1:14), е приело друга природа, а не друго лице. Защото, когато се 

произнася, „човек“ означава само природата, която е обща за всички хора. Когато пък 

конкретно назоваваме този или онзи човек, например с личното име Иисус, тогава 

означаваме лицето, което е съчетало с природата свойственостите си, с които общо взетият 

човек става отделен и се отличава от другите отделни човеци. Защото когато се именува 

така, не се схваща кой да е отделен човек, а Този, Който е бил благовестен от ангела, 

Който е Бог и човек, Син на Бога и Син на Девата. И каквото се изкаже за Него, било 

относно Бога, било относно човека, е истинно изказване. Та Синът на Бога не може да бъде 

означен или именуван лично без сина човешки, нито пък синът човешки без Сина Божи, 

защото Синът Божи е същият този, който е син човешки, и едно е съчетанието на 

свойственостите и на Словото, и на приетия човек. Но такова съчетание на свойственостите 

не може да има при различни лица, нито пък може да се изказва за всяко от тях 

поотделно. Такова съчетание на свойственостите няма и при Петър и Павел; и Петър не се 

нарича Павел, нито пък Павел — Петър.  

Когато следователно Словото е станало плът (вж. Иоан. 1:14), То е пр иело природата, 

която единствено се означава с името „човек“ и е винаги различна от божествената 

природа, а не е възприело друго лице, защото има същото това съчетание на 
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свойственостите с приетия човек. И тъй, човекът и приетият от Словото човек, тоест Иисус, 

не са едно и също нещо, защото в името „човек“, както се каза, се схваща единствено 

природата; а в приетия човек, или в името Иисус, заедно с природата, тоест с човека, се 

схваща и съчетанието на свойственостите, което е едно и също за същия този приет човек 

и за Словото. Затова не казваме, че Словото и просто човекът са едно и също лице. По-

точно, ние не казваме: този човек е едно и също лице със Словото, сякаш става дума за 

ко й да е чо век, а [казваме:] Сло вото  и този пр иет чо век, тоест Иисус. Така също не 

вярваме, че същият този човек е просто едно и също Лице с Бога, а с онова Лице, Което 

е Словото — Син, та да не изглежда, че изповядваме за самия човек, че е едно и също 

лице с това, Което е Отец или Светият Дух. А тъй като и Словото е Бог, и оня приет човек 

е човек, истинно е да се казва, че Бог и човекът са едно и също Лице, но в името „Бог“ да се 

долавя Словото, а в името „човек“ да се подразбира Синът на Девата.  

В начина на мислене на тоя, комуто възразявам с това писмо, аз не можах да видя 

нищо друго освен онова, което представих по-горе. Но мисля, че от тези неща, които 

казах, истината по този въпрос става така достъпна, щото за никой разбиращ не остава 

скрито, че нищо казано срещу нея няма силата на истина. 

 

XII. 

 

Ако обаче той, отричайки се от множеството на боговете, отхвърля и многостта на 

Лицата в Бога, той го прави, защото не знае какво говори. Понеже не мисли нито Бога, 

нито Неговите Лица, а нещо такова, каквото са много човешки лица. И тъй като вижда, че 

един човек не може да е много лица, той отрича това и за Бога. Но Трите Лица се 

изказват не затова, защото са три отделни предмета, както са трима души, а защото имат 

някакво подобие с три отделни [човешки] лица. Да видим как е това при Отца и Сина, а 

същото то нека да се схваща и за Светия Дух. 

И тъй, нека вземем един човек, който е само отец и не е син, и неговия син, който е 

само син и не е отец, тоест Адам и Авел. Ние казваме, че Адам е отец, а Авел — син, 

защото отецът не е син, а синът не е отец. Адам и Авел са двама души и са отделни лица, и 

няма никой, чийто син да е Адам или чийто отец да е Авел. Така именно ние допущаме, 

че в Бога Отец не е Син, нито Синът — Отец (макар да не са двама богове), защото Отец 

няма отец, нито Синът — син. По същия начин Светият Дух не е Отец или Син, защото 

няма такъв, на когото да е отец или син. Затова следователно се казва, че Лицата са три, 
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защото са трима Отец и Син и Дух Свети, и се различават един от друг, и [всяко от 

имената] не може да се изказва и за другите (както установихме за отца и сина при 

различните човешки лица), а не защото са три oтделни неща. 

 

XIII. 

 

Ако пък той отрича, че може да се казва „три“ за едното и „едно“ за трите, така че „три“ 

да не се изказва за всяко от отделните, както правим относно тези три Лица и единия Бог, 

защото не вижда това при другите предмети, нито пък е способен да го мисли за Бога, 

нека приеме поне за малко, че в Бога има нещо, което неговият интелект не може да 

постигне. И да не сравнява природата, която е отвъд всичко и е свободна от всички закони 

на мястото и времето, и от съставеността от части, с предмети, които се съдържат в място 

или време, или пък са съставени от части, а да вярва, че в нея има нещо, което не може 

да го има в тях. И нека се съобрази с християнския авторитет, а не да вдига глас против 

него.  

Нека все пак видим дали в сътворените предмети, които се подчиняват на закона на 

мястото, и на времето, и на съставеността от части, не може да се открие в някаква степен 

това, което той отрича в Бога. Нека вземем един извор, от който да започва и да изтича 

река, която после да се събира в езеро; и нека името му да е Нил. И тъй, ние назоваваме 

поотделно извора, реката, езерото така, че не наричаме извора „река“ или „езеро“, нито 

реката „извор“ или „езеро“, нито езерото „извор“ или „река“. Но въпреки това изворът се 

именува Нил, и реката е Нил, и езерото е Нил; изворът и реката заедно също са Нил; 

изворът и езерото са Нил; реката и езерото са Нил; и трите заедно — изворът, реката и 

езерото — са Нил, като при това не е някакъв всеки път различен Нил, а един и същи, 

независимо дали всяко поотделно, или По двойки, или трите заедно се назовават Нил. И 

тъй, изворът, реката и езерото са три и са един Нил, едно течение, една природа, една вода, 

и не може да се каже какво „три“ те са. Защото те не са три Нила, нито три течения, 

природи или води, нито са три извора, реки или езера. Следователно, тук „едно“ се изказва 

за трите, а „три“ — за едното, и все пак „три“ не се изказва за всяко едно поотделно. 

Ако тук се възрази, че изворът, реката или езерото не са съвършеният Нил нито 

поотделно, нито по двойки, а са части на Нил, то нека бъде мислен целият този Нил — от 

начеването до свършването му — в цялото му съществувание: самият той не е изцяло 

наведнъж нито по място, нито по време, а бива чрез [своите] части и не ще бъде съвършен, 
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догдето не свърши. В това Нил е подобен с нещо на речта, която, докато сякаш изтича от 

извора на устата, не е съвършена; а когато е съвършена, тя вече не е. Ако някой погледне 

така и обмисли внимателно, той би разбрал, че целият Нил е извор, целият е река и 

целият е езеро; и все пак изворът не е река или езеро, нито реката е извор или езеро, нито 

езерото е извор или река. Самият извор не е същото, което е реката или езерото, макар 

същото това, което е река или езеро, да е и извор, тоест същият този Нил, същото течение, 

същата вода, същата природа. Следователно тук тези трите се изказват за целия съвършен 

един, и целият съвършен един — за трите, и все пак самите тези три не се изказват едно 

за друго. В онази съвсем проста природа, напълно свободна от всеки закон на мястото, 

времето или съставността от части това, разбира се, е иначе и по много по-съвършен 

начин. И все пак: ако това се вижда някак си в предмет, съставен от части и определен по 

място и време, не е невероятно то да е по съвършен начин в онази природа, свободна в най-

висша стенен. 

Освен това разглеждането тук е така, че изво рът не е о т реката, нито  от езерото; 

реката пък е само от извора, а не от езерото; езерото обаче е и от извора, и от реката. И тъй: 

цялата река е от целия извор, а цялото езеро  е и о т целия изво р, и о т цялата р ека, както 

казваме за Отца, Сина и Светия Дух. И както реката е от извора по един начин, а езерото 

е от извора и реката по друг, тъй щото езерото не се нарича река, така по свой начин е 

Словото из Отца, а по друг начин е Светият Дух из Отца и Словото, щото същият този 

Дух Свети да не е Слово или Син, а изхождащ24

 

. 

XIV. 

 

Искам да кажа още нещо, което макар и да е твърде несходно, все пак има някакво 

подобие с въплъщението. Това навярно ще бъде отминато от някой читател, но все пак 

нека го кажа, защото аз изобщо не бих го пренебрегнал, ако го казваше друг. И тъй: 

ако реката би протичала от извора до езерото през някаква тръба, нима не само реката 

(макар тя да не е др уг Нил, р азличен о т изво р а и езеро то ) е хваната в тръбата25? Така 

въплътен26

 

 е само Синът, въпреки че не е друг Бог, различен от Отца и Светия Дух. 

 

                                                        
24 Срв. Augustinus, De fide et symbolo, VIII, 17. Вж. също Tertullianus, Adversus Praxeam, 8. 
25 Infistulatus est. 
26 Incarnatus est. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри  
Писмо за въплъщението на Словото 

22 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

XV. 

 

Тъй като тези земни неща са обаче твърде далеч от висшата природа, да издигнем 

към нея — с нейна помощ — ума си и в някаква степен и накратко да обозрем това, за 

което говорим, в самата нея. Бог не е нищо друго освен самата проста вечност27

Това пък се изказва за много други неща по подобен начин, както че 

всемогъщество във всемогъществото' не е нищо друго освен едно всемогъщество. И, нека 

използувам едно от тези неща, които нямат божествена природа, но при които е по подобен 

начин: точка в точката не е нищо друго освен точка. Наистина, точката, каквато е точката 

на центъра на света, каквато е точката на времето, тоест времето, наличестващо според 

вечността, има известна и твърде полезна прилика за съзерцаването на тази вечност — и 

това трябва да се обсъди много по-обстойно при друг случай

. Не 

може обаче да бъдат мислени много вечности. Защото, ако са много, те или са вън една от 

друга, или са една в друга. Но нищо не е извън вечността. Следователно и вечността не е 

извън вечността. Освен това, ако са вън една от друга, те са в различни места или 

времена, което е чуждо за вечността. И тъй: няма много вечности вън една от друга. Ако 

пък се каже, че те са много една в друга, то известно е, че всеки път, когато вечност се 

повтаря във вечността, това не е нищо друго освен една и съща вечност. Действително, по-

достойна е онази природа, която, повтаряйки се в себе си, винаги съвпада със себе си в 

съвършено единство, отколкото тази, която допуща в себе си множествеността. Защото 

където има множественост, там има и различие, а където има различие, няма съвършена 

съгласуваност. Съвършена пък е онази [съгласуваност], която бива в една тъждественост 

и съвпада със същото това единство. Следователно, ако съвършената съгласуваност е за 

предпочитане пред несъвършената, и ако е невъзможно във висшето благо, което е самата 

вечност, да има някакво несъвършенство, не е възможно природата на вечността да 

допуска множественост. Затова всеки път, когато вечност се повтаря във вечността, тя 

винаги е една и съща вечност. 

28

Следователно, понеже Бог е вечност, няма много  Богове; защото нито  Бог е извън 

Бога

. Тук е достатъчно само 

това, че точката е проста, тоест че няма части и е неделима като вечността. Затова точка с 

точка без интервал не е нищо друго освен една вечност.  

29

                                                        
27 Срв. Monologion, 16-17. 

, нито Бог в Бога увеличава Бога по число. Бог е винаги един и същият, и 

28 Вж. De processione spiritus sancti, където авторът се позовава на това място. 
29 Срв. Monologion, 59. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри  
Писмо за въплъщението на Словото 

23 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

единствен. И тъй: когато Бог се ражда от Бога и понеже това, което се ражда, не е извън 

онова, от което се ражда, то чедото е в родителя, а родителят — в чедото, тоест един е Бог 

Отец и Син. И когато Бог изхожда от Бог Отец и Син, Той не излиза извън Бога, а Бог, 

тоест Светият Дух, остава в Бога, от Когото изхожда; и един е Бог Отец, и Син, и Дух 

Свети. И тъй като това рождение и това изхождане са без начало, — иначе родената 

вечност и изхождащата вечност биха имали начало, което е неистина — то ние нямаме 

право и не можем да мислим, че Бог Отец, или Син, или Дух Свети е начевал да бъда. Но 

както Божествената субстанция се съхранява като вечна и единична цялост, така природата 

на тази релация, тоест на Отец и Син; на Изхождащия и Този, от Когото изхожда, удържа 

неразделната множественост. Защото както е необходимо Бог да е винаги един и същ, а 

не да е все различен, така според тези релации Отец никога не е един и същи със Своя Син, 

нито Изхождащият — с Този, от Когото изхожда. Винаги един е Отец, а друг — Синът, 

един е Изхождащият, а друг — Този, от Ко го то изхожда; и Те никога не могат да се 

изказват един за други. 

 

XVI. 

 

Следователно, понеже нито субстанцията може да изгуби единичността, нито 

релацията — множествеността, когато Бог се ражда от Бога, или когато Бог изхожда от 

Бога, затова един там е три и три — един, но все пак трите не се изказват едно за друго. И 

не трябва да е невероятно, че в природата, която е свръх всичко и не е подобна на нищо 

друго, има нещо, за което не може да бъде открит съвършен пример в останалите неща. 

Но тези трите латиняните наричат лица, а гърците — субстанции. Защото както ние 

казваме, че в Бога субстанцията е една, а Лицата — три, така те говорят за една същност и 

три субстанции, означавайки там чрез „субстанция“ същото това, което ние 

обозначаваме чрез „лице“, а не различавайки се в някаква степен от нас във вярата30

Макар че в този живот не може да се прозре как в действителност Синът се ражда от 

Отца, а Светият Дух изхожда от Отца и Сина и въпреки това не е Син, все пак 

блаженият Августин — сякаш чрез огледало и в загадка (1 Кор. 13:12) — е съзерцавал 

това най-усърдно в книгата си за същата тази Троица, а аз съм го обсъдил, доколкото ми 

стигат силите, в моя Монолог

. 

31

                                                        
30 Срв. Monologion, prologus, както и бележката към това място. 

. Ако пък някой поиска да знае, защо след като във 

висшата същност няма никакъв пол, родителят там се нарича по-скоро Отец, а не майка; 

31 Вж. Monologion, 29 сл. 
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или пък чедото — Син, а не дъщеря; или защо само Отец е нероден, само Синът — роден, 

а Светият Дух — нито роден, нито нероден, това би могло да се види ясно в същата тази 

книга32

 

. 

 

                                                        
32 Вж. Monologion, 42. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри  
Писмо за въплъщението на Словото 

25 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

Писмо  

до брат Иоан33

(За лъжовното и нечестиво твърдение на някого, който казвал, че трите Лица в 

Бога са три предмета) 

 

До господина и възлюбен брат Йоан от брат Анселм, винаги [желаещ му] достигане на 

по-доброто. 

Забавих толкоз дълго отговора на писмото, изпратено ми от ваша възлюбленост 

относно оня, дето твърди, че или трите Лица в Бога са три предмета, или Отец и Дух Свети 

се били въплътили със Сина, защото исках да говоря по-подробно по този въпрос. Но тъй 

като след получаването на вашето писмо бях възпрепятстван от много дела, които не ми 

позволяваха това, затуй отговарям засега накратко. В бъдеще обаче, ако Бог благоволи да 

ми даде подходящ случай, имам желание да обсъдя този въпрос по-обстойно. 

И тъй, когато оня казва, че трите Лица са три предмета, той иска това да се разбира 

или съобразно трите релации, тоест съобразно което Бог се нарича Отец, и Син, и Дух, 

изхождащ от Отца и Сина; или съобразно това [самото], което се нарича Бог. Но ако казва, 

че самите три релации са три предмета, излишно казва това. Защото никой не отрича, че в 

този смисъл трите Лица са три предмета. Разбира се, все пак така, че точно да се схваща по 

какъв начин самите релации да се наричат „предмети“ и за предмети о т какъв ро д става 

дума; и ако при това същите тези релации осъществяват нещо относно субстанцията, дали 

е по същия начин, както при многото акциденции, или не. 

Все пак изглежда, че трите предмета, за които той говори, не се разбират по този начин, 

защото добавя, че трите Лица имат една воля или сила. Ала самите тези три Лица нямат 

воля или сила съобразно релациите, а съобразно това, че всяко от тези Лица е Бог. 

Оттук, ако казва, че трите Лица са три предмета, съобразно това, че всяко Лице е Бог, той 

или иска да утвърди трима богове, или не разбира какво казва. 

Прочее, тези неща навярно са достатъчни за ваша възлюбленост, за да схване това, 

което мисля по гореспоменатото мнение. Относно това, че помолихте да сте мой гост, 

преди да се отправите към Рим, знайте, че — доколкото се отнася до ваша възлюблена чест 

— охотно бих искал. Но, доколкото разбирам, и ползата за вас би била малко поради 

                                                        
33 Epistolarum liber primus, Ep. 129. Текстът е отговор на писмо от монаха Иоан до Анселм, изпратено през 
1090 г., в което той пръв го информира за тезата на Росцелин, при което добавя, че схоларът от Компиен 
разпространявал, че е усвоил твърдението си от Ланфранк, при което споменал и за подкрепа от страна на 
Анселм. 
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многото [отвличащи] ме дела, и би било пречка за вас. Защото схващах съвсем ясно, че ако 

не останете при епископа до самото си заминаване, той не ще ви помогне или пък ще ви 

помогне твърде малко относно онова, което сте длъжен да направите. И не аз съм в 

състояние да сторя нещо, което следва да ви насочи в пътя. 
 

 

 

Писмо 

до Фулко, епископ на Буве34

        (Срещу Росцелин, който мислел на своя страна Ланфранк 

 

и Анселм, с молба за защита пред събора в Реймс) 

На господина и многообичан приятел, високопочтения епископ Фулко от Буве, 

привет от брат Анселм, именован абат на Бек.  

Чувам (и все пак не мога да повярвам докрай), че клирикът Росцелин казва, че трите 

Лица в Бога били три предмета, отделни един от друг, както биват трима ангели, но все пак 

така, че волята и силата им да е една; или пък че и Отец и Духът Свети се били въплътили; и 

че наистина би могло да се говори за трима богове, ако би го допускала словоупотребата. 

Той твърди, че архиепископ Ланфранк, достопочтена му памет 35

Архиепископ Ланфранк, чийто живот е известен на мнозина религиозни и мъдри мъже, е 

в достатъчна степен оправдан от това престъпление, понеже за него никога не се е чувало 

такова нещо, а отсъствието и смъртта му отхвърлят от него всяко ново обвинение. За себе 

си пък искам това мнение, което е истинно за всички хора. И тъй, аз се придържам към 

онова, което изповядваме в Символа, когато казваме: Вярвам в Бог Отец, Вседържател, 

Творец на небето и земята. И: Вярвам в един Бог Отец, всемогъщ Създател на небето и земята. И: 

Всеки, който иска да бъде спасен, да се придържа преди всичко към католическата вяра и към 

всичко онова, което следва. Тези три принципа на християнското изповедание, които 

предпоставих тук, тях, казвам, вярвам със сърцето и изповядвам с устата така, щото съм 

уверен, че всеки — бил той човек или ангел — който би пожелал да отрече нещо от тях, 

, бил на същото мнение, и 

че аз също го споделям. Говори се, че във връзка с то ва в най-скоро време ще се свика 

събор от достопочтения Райналд, архиепископ на Реймс. Понеже предполагам, че ваше 

преподобие ще присъства там, искам да сте наясно какво би следвало да отговорите вместо 

мен, ако го изиска случаят. 

                                                        
34 Epistolarum liber primus, Ep. 136. Писмото не може да бъде точно датирано. То следва писмото до монаха 
Иоан и следва да се твърди, че е писано през 1090 или 1090 или 1091 г. 
35 Ланфранк, знаменитият учител на Анселм в Бек, умира като архиепископ на Кентърбъри на 24 май 1089 
г. 
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изричайки някаква хула, каквато — както отбелязах по-горе — съм чул да се казва, че се 

признавала вместо истината от Росцелин, трябва да бъде анатемосан. 

И ще кажа отново: докато остава в това упорство, нека е анатемосан. Защото изобщо не 

е християнин. Ако е кръстен и възпитан сред християни, той в никакъв случай не бива да 

бъде слушан; нито от него следва да бъде изисквано някакво обосноваване на заблудата му, 

нито следва да му се излага [това] на нашата истина. По-скоро, ако вероломството му е 

установено с несъмненост, той или трябва да анатемоса отровата, която излива, 

говорейки, или да бъде анатемосан от всички католици, ако не се покае. Защото е във 

висша степен малоумно и несносно заради всеки, който не разбира това, което по най-

стабилен начин е основано върху здрав камък, да се предизвиква съмнение по най-

смутните въпроси. 

Защото нашата вяра трябва да бъде защитавана с разумни доводи срещу нечестивците, 

а не срещу тези, които признават, че се радват на честта да носят името християни. Понеже 

е справедливо от тях да се изисква непоколебимо придържане към повеленията, дадени с 

кръщението. На онези пък [безбожниците] трябва разумно да се показва колко 

неразумно ни презират. Християнинът следва да се придвижва към разбирането 

посредством вярата, а не да достига до вярата посредством разбирането или да отстъпва 

от вярата, щом не е способен да разбере. Когато е в състояние да се докосне до 

разбирането трябва да се радва, когато пък не може — да благоговее пред това, което не 

му е възможно да схване. 

Умолявам това наше писмо да бъде отнесено от ваша святост на споменатия събор или, 

ако случайно не отидете, да бъде изпратено с някое от вашите писма. Ако стане така, че се 

спомене моето име, нека то бъде прочетено на всеослушание пред цялото събрание, ако 

ли не — няма нужда да се чете. 

Бъдете здрави! 

 

 
 

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. 
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