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Анселм от Кентърбъри  

МОНОЛОГ 

 

Пролог 

Неколцина от братята често и усърдно ме молеха да напиша някои неща 

за медитирането над Божествената същност и за другото, свързано някак с 

медитацията, което съм споделял пред тях, разговаряйки с обичайната реч, 

като един вид предназначен за тях образец в медитирането. Те, естествено, ми 

зададоха за описване на медитацията — много повече съобразно своята воля, 

отколкото съобразно податливостта на предмета или моите способности — 

ето тази форма: изобщо нищо да не се внушавало посредством авторитета на 

Писанието, а всичко, твърдяно като извод от отделните изследвания, да е 

такова, че в ясен стил, с общодостъпни аргументи и чрез просто обсъждане 

убедително да приведе накратко необходимостта на разумното размишление 

и да покаже с очевидност яснотата на истината. Те пожелаха също да не 

отминавам с презрение заставащите пред мен простовати и даже нелепи 

възражения. 

Разбира се, дълго се опитвах да отклоня това и, съпоставяйки себе си със 

самото дело, си търсех много основания за извинение. И колкото по-изкусно 

се домогваха те да добият за своя потреба онова, за което молеха, толкова 

по-трудно им бе да ми го възложат на дело. Накрая все пак, победен както от 

смирената настойчивост на молбите им, така и от непр енебрежимата 

добродетелност на тяхното усърдие, започнах неохотно, разбира се, поради 

сложността на делото и немощта на моя ум, но с радост поради любовта им 

да правя това, за което умоляваха, и то според тяхното изискване, доколкото 

ми бе възможно. 

При това склоних, надявайки се, че каквото и да направя, то ще стане 

известно само на тези, които го изискваха, и малко след това то — като нещо 

незначително — ще бъде заличено от тяхното собствено негодувание и 

пренебр ежение. Защото знам, че в него съм успял не толкова да задоволя 

умоляващите ме, колкото да сложа край на преследващите ме молби. Не 

зная как обаче, обратно на очакванията ми, стана така, че не само 

споменатите братя, но и мнозина други, преписвайки всеки за себе си 

това писание, се потрудиха то да бъде за дълго поверено на паметта. 
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Колкото и често да се връщах към него, аз не можах да намеря нищо, 

казано от мен, което да не е във връзка с писанията на католическите 

отци и особено на блажения Августин. Ето защо, ако някому се види, че в 

това съчиненийце съм въвел нещо, което да е или извънмерно ново, или 

да се отклонява от истината, моля го да не ме провъзгласява незабавно за 

дръзко въвеждащ новости или за защитаващ лъжата, а преди това 

усърдно да проникне в книгите на споменатия учител Августин За 

Троицата  и сетне да съди моето съчиненийце според тях. А пък като 

казвам, че висшата Троица може да бъде наричана три субстанции, 

следвал съм гърците, които изповядват три субстанции в едно лице със 

същата вяра, с която ние – три лица в една субстанция. Защото те 

означават в Бога чрез субстанция това, което ние – чрез лице1

Но всичко, казано там, е представено като от лице, което обсъжда и 

изследва със себе си чрез просто размишление неща, които не е вземало 

под внимание преди това, както знаех, че го искат ония, чиито молби се 

стремях да следвам. 

. 

Умолявам обаче и решително заклевам, ако някой пожелае да препише 

това съчиненийце, да се постарае да постави това предисловие в началото 

на книжлето преди самите глави. Защото считам, че ще допринеса много 

за разбир ането на нещата, които ще про чете там, ако пър вом у знае с 

какво намерение и по какъв начин са били обсъждани. Считам също, че 

ако някой е видял самото това предисловие предварително, той не  ще 

съди прибързано, откривайки в изложението нещо, противоречащо на 

неговото мнение. 

 

 

Главите 

1. Че има нещо най-благо, най-голямо и най-висше от всичко, което е. 

2. За същото нещо. 

3. Че има някаква природа, чрез която е всичко, което е, и която е чрез 

себе си и е най-висшето от всичко, което е. 
                                                        
1 Тук Анселм демонстрира най-вече незнанието си на гръцки език, но и подсказва 
запознатостта си с идеологическите филологически спекулации на Боеций (вж. 
Opusula sacra, V, 3). Макар по-гор е да се позовава на Августин, тук той 
фактически се отклонява от него. Августин настоява, че „нашите гърци” говорят за 
една essentia и три substantiae, докато латините за една essentia или substantia и три 
personae, доколкото – добавя Августин – под essentia трябва да се разбира същото, 
което се разбира под substantia (Augustinus, De Trinitate, VII, 4, 7). 
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4. За същото нещо. 

5. Че тя, както е чрез себе си и другото е чрез нея, така е и от себе си и 

другото е от нея. 

6. Че тя не е въведена в битие чрез някаква помощна причина, нито обаче е 

чрез нищо или от нищо; и как може да бъде мислено битието чрез себе си и 

от себе си. 

7. Как всичко друго е чрез нея и от нея. 

8. Как да се разбира, че е създала всичко от нищо. 

9. Че всичко, създадено от нищо, не е било нищо, преди да е станало, 

доколкото се отнася към разума на Творящия. 

 

10. Че този разум е някакво изричане на нещата, както художникът първо 

изказва в себе си онова, което трябва да бъде създадено. 

11. Че все пак много е неподобното в това уподобяване. 

12. Че това изричане на висшата същност е висшата същност. 

13. Че както всичко е създадено чрез висшата същност, така то има и 

живот чрез нея. 

14. Че тя е във всичко и чрез всичко и всичко е от нея и чрез нея и в нея. 

15. Какво може или не може да се изкаже субстанциално за нея. 

16. Че за нея да е справедлива е същото, като да е справедливостта; и че е 

така за всичко, което може да се изкаже за нея по подобен начин; и че нищо от 

това не посочва каква е или колко е голяма, а само какво е тя. 

17. Че е така проста, щото всичко, което може да се изкаже за 

същността й, е едно и също в нея, и че нищо не може да се изкаже 

субстанциално за нея, освен в смисъла на това, какво тя е. 

18. Че тя е без начало и без край. 

19. Как нищо не е било преди нея й не може да бъде след нея. 

20. Че тя е във всяко място и във всяко време. 

21. Че не е в никое място и в никое време. 

22. Как е във всяко и в никое място и във всяко и в никое време. 

23. Как по-добре може да бъде мислено, че е навсякъде, отколкото че е 

във всяко място. 

24. Как по-добре може да бъде мислено, че е винаги, отколкото че е във 

всяко време. 

25. Че не може да се променя посредством никакви акциденции. 

26. Как трябва да бъде наричана субстанция и че е отвъд всяка 

субстанция и че единствено тя е, каквото е. 
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27. Че не се съдържа в нито един общ трактат за субстанциите и все пак е 

субстанция и индивидуален дух. 

28. Че този дух просто е, и че сътвореното не може да се сравнява с 

него. 

29. Че неговото изричане е самото това, което е той самият, и че все 

пак не са два, а е един дух. 

30. Че това изричане не се състои от много думи, а е едно Слово. 

31. Че това Слово не е подобие на създаденото, а е истината на 

същността, създаденото пък е някакво подражание на истината; и за това 

кои природи са по-големи и по-превъзходни от другите. 

32. Че висшият Дух изрича самия себе си чрез съвечното Слово. 

33. Че едно Слово изрича себе си и това, което е сътворил. 

34. Как може да изглежда, че изрича творението чрез своето Слово. 

35. Че каквото и да е сътворено, то в неговото Слово и знание е живот 

и истина. 

36. По какъв непостижим начин изрича или знае създадените от него неща. 

37. Че каквото е самият той спрямо творението, това е и неговото Слово; 

но все пак не едновременно и единият, и другият в множествено число. 

38. Че не може да се каже какво „две“ те са, макар че е необходимо да са 

двама. 

39. Че това Слово е родено от висшия Дух. 

40. Че онзи е наистина родител, а този — чедо. 

41. Че онзи наистина ражда, а този се ражда. 

 

42. Че единият е наистина раждащ и Отец, а другият — роден и Син. 

43. Повторно обмисляне на общността на двамата и на свойствата им 

поотделно. 

44. Как единият е същността на другия. 

45. Че по-сполучливо може да се каже, че Синът е същност на Отца, 

отколкото Отец — на Сина; и че по подобен начин Синът е сила на Отца, 

и мъдрост, и всичко от този род. 

46. Как нещо от това, което се изказва така, би могло да се разбере и по 

някакъв друг начин. 

47. Че Синът е познание на познанието и истина на истината и по 

подобен начин на подобните им. 

48. Че Отец се разбира като памет, както Синът като познание; и как 
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Синът е познание или мъдрост на паметта и памет на Отца и на паметта. 

49. Че висшият Дух обича себе си. 

50. Че тази любов изхожда еднакво от Отца и от Сина. 

51. Че всеки от двамата обича себе си и другия с еднаква любов. 

52. Че тази любов е толкова голяма, колкото и висшият Дух. 

53. Че тази любов е същото, което е висшият Дух, и все пак е един Дух 

заедно с Отца и Сина. 

54. Че изхожда изцяло от Отца, изцяло от Сина и все пак е само една 

любов. 

55. Че не е техен син. 

56. Че само Отец е раждащ и нероден, само Синът роден, само 

любовта нито родена, нито неродена. 

57. Че същата тази любов е така несътворена и Творец, както Отец и 

Син, и все пак е с тях не три, а един несътворен и един Творец; и че тя може 

да се нарече Дух на Отца и Сина. 

58. Че както Синът е същност или мъдрост на Отца в смисъл, че има 

същата същност или мъдрост като Отца, така и този Дух е и същност, 

и мъдрост, и всичко от този род на Отца и Сина. 

59. Че Отец и Син и техният Дух са еднакво един в други. 

60. Че никой от тях не се нуждае от другия за помнене или за познаване 

или за обичане, защото всеки един е памет и познание и любов и всичко друго, 

което е необходимо да се намира във висшата същност. 

61. Че все пак не са трима, а един Отец и един Син и един Дух на 

двамата. 

62. Как се привижда, че от тях се раждат много синове. 

63. Как там има само един [Син] на единия [Отец]. 

64. Че това, макар да е неизяснимо, все пак трябва да бъде вярвано. 

65. Как биват истинно обсъждани неизречимите неща. 

66. Че най-близко до узнаването на висшата същност се достига чрез 

разумния ум. 

67. Че този ум е нейно огледало и неин образ. 

68. Че разумното творение е създадено, за да я обича. 

69. Че винаги обичащата я душа в крайна сметка живее наистина 

блажено. 

70. Че тя въздава на обичащата я [душа] самата себе си. 

71. Че презиращата я душа е нещастна вечно. 

72. Че всяко човешка душа е безсмъртна. 
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73. Че тя или е винаги нещастна, или е в крайна сметка истинно 

блажена. 

74. Че висшето благо не би могло да бъде отнето несправедливо на никоя 

душа; и че тя трябва да е изцяло устремена към него. 

75. Че трябва да се надяваме на висшата същност. 

76. Че трябва да се вярва в нея. 

77. Че трябва еднакво да се вярва в Отца и Сина и техния Дух, както във 

всеки един поотделно, така и едновременно в тримата. 

78. Коя вяра е жива и коя е мъртва. 

79. Защо висшата същност може някак си да бъде наричана „три“. 

80. Че тя господствува над всички и управлява всичко и е единственият 

Бог. 

 

 

1 

Ако някой, било защото не чува, било защото не вярва, е в неведение 

относно едната природа, най-висша от всички съществуващи неща, 

самодостатъчна във вечната си блаженост, и чрез всемогъщата си благост 

даваща и творяща за всички други неща самото това, че те са нещо или че 

са добре по някакъв начин, както и относно другите твърде много неща, които 

вярваме по необходимост за Бога или за неговото творение, считам, че в по-

голямата част от тях той би могъл да убеди без усилие самия себе си 

единствено посредством разума, стига да е с поне посредствени 

способности2

Макар че може да направи това по много начини, предлагам един, който 

оценявам като най-бърз за него. Тъй като всички се стремят да се 

наслаждават само на онези неща, които считат за благи, то ясно е, че в 

последна сметка окото на ума се обръща към изследване на онова, от което са 

благи онези неща, към които не би се стремял, ако не би ги оценявал като 

благи, щото сетне, воден от разума и съпровождан от Него, да пристъпи по 

. 

                                                        
2 Францискус Салезиус Шмит, издателят на критичните съчинения на Анселм, с 
пр аво сочи, че в това пър во изр ечение от пър вата глава на Монолог е заложена 
програмата на всичките бъдещи Анселмови изследвания. Sola ratione, диренето 
само посредством разума, е методологическо изискване за устояване в истинното 
мислене, пред което като че ли няма никакви ограничения, дори при най-високите 
богословски теми. Самото истинно мислене според Анселм обаче в никакъв 
случай не е продукт на някакъв самодостатъчен, автономизиран и фаворизиран 
разум. 
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разумен начин към нещата, за които е бил невежа от неразумие. 

При това обаче, ако казвам нещо, дето не се пр едписва от по-голям 

авторитет, искам то да се схваща така: макар посредством приетите от мен 

разумни доводи то да следва като необходим извод, все пак не се изказва 

като необходимо въобще, а само като такова, което междувременно би 

могло да изглежда по този начин. 

Не е трудно следователно някой да си каже мълчаливо: тъй като има 

толкова безчислени блага, чиято така голяма различност и с телесните 

сетива изпитваме, и с разума на ума разпознаваме, дали е за вярване, че има 

едно нещо, чрез което едно са благи всичките благи неща, или пък всяко от 

тях е благо чрез различни неща? 

Изобщо не подлежи на съмнение и за всички, искащи да го забележат, е 

очевидно, че всички неща се наричат „нещо“ така, щото биват наричани 

едно спрямо друго по-големи или по-малки, или равни: наричат се чрез 

нещо, което се схваща не като различно, а като едно и също в различните 

неща, наблюдавайки се в тях еднакво и нееднакво. Защото, когато кои да е 

неща се наричат справедливи едно спрямо друго или еднакво, или повече, 

или по-малко, те не могат да бъдат разбрани правилно иначе, освен чрез 

справедливостта, която не е различна в различните неща. Следователно, 

понеже е сигурно, че всички благи неща, ако се сравняват едно с друго, са 

или еднакво, или нееднакво благи, необходимо е, щото всички да са благи 

чрез нещо, което се схваща като едно и също в различните благи неща, макар 

понякога да изглежда, че всяко благо нещо се нарича благо чрез нещо 

различно. 

Защото изглежда, че чрез едно нещо се нарича добър конят, понеже е 

силен, и чрез нещо друго добър конят, понеже е бърз. Понеже изглежда, че 

се нарича добър поради силата и добър поради бързината, а не изглежда 

силата и бър зината да са едно и също. Обаче ако конят е добър затова, 

защото е силен и бър з, то как така силният и бърз разбойник е лош? По-

скоро значи, както силният и бърз разбойник е лош затова, защото е вреден, 

така и силният и бърз кон е добър заради това, че е полезен. Така че нищо 

не бива да бъде считано за благо иначе, освен поради някаква полза, както 

се нарича благо здравето и онова, което е полезно за него, или поради 

някакво достойнство, както се наричат благи красотата и онези неща, които й 

съдействат. Но тъй като току-що разгледаният разумен довод не може да 

бъде обезсилен по никакъв начин, то необходимо е всички полезни или 
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достойни неща, ако са истинно благи, да са благи чрез същото, чрез което 

всички са благи по необходимост, каквото и да е то. 

Кой обаче би се усъмнил, че самото това, чрез което всичко друго е 

благо, е голямо благо? То следователно е благо чрез самото себе си, 

защото всяко благо е чрез него. Значи следва, че всички други неща са благи 

чрез нещо, различно от това, ко ето са те самите, а то единствено — чрез 

самото себе си. Но никое благо, което е благо чрез нещо друго, не е равно 

или по-голямо от онова благо, което е благо чрез себе си. И тъй единствено 

онова е върховното благо, което единствено е благо чрез себе си. То именно 

е висше, защото така превъзхожда всички, че няма нито нещо равно, нито 

превъзхождащо го. Но което е висшето благо, то е и в най-висша степен 

голямото. Има следователно някакво едно благо, голямо в най-висша степен, 

тоест — най-висше от всичко, което е3

 

. 

2 

 

Но както бе открито, че нещо е висше благо, защото всички блага са 

благи чрез едно нещо, което е благо чрез самото себе си, така по 

необходимост се заключава, че нещо е върховно голямо, защото всичко 

голямо е голямо чрез едно нещо, което е голямо чрез самото себе си. Говоря 

обаче не за пространствено голямото, както е някое тяло, а за това, дето 

колкото е по-голямо, толкова е по-добро или по-достойно, както е 

мъдростта. И защото не може да има нещо върховно голямо и то да не е 

това, което е висшето благо, то необходимо е да има нещо най-голямо и най-

добро, тоест най-висше от всичко, което е. 

 

3 

 

Най-сетне не само всички блага са благи чрез едно и също нещо и всички 

големи са големи чрез едно и също нещо, но изглежда, че всичко, което е, е 

чрез едно нещо. Тъй като всичко, което е, или е чрез нещо, или чрез нищо. Но 

нищо не е чрез нищо. Понеже не може да се мисли, че нещото не е чрез нещо. 

Следователно всичко, което е, не е иначе, освен чрез нещо. 

                                                        
3 Вж. Augustinus, De Trinitate, VIII, 3. 
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Щом е така, то или е едно, или са много онези, чрез които е всичко, 

което е. Но ако са много, то или самите те се привеждат към едно нещо, чрез 

което са, или тези много са всяко чр ез себе си, или са взаимно едно чрез 

друго. Ако обаче тези много са чрез едно, тогава вече всичките те не са чрез 

много, а по-скоро чрез онова едно, чрез което многото са. Ако пък многото са 

всяко чрез себе си, то непременно има някаква една сила или природа на 

съществуването чрез себе си, която те имат, за да бъдат чрез себе си. Няма 

обаче спор, че са чрез самото това едно, чрез което могат да са чрез себе си. 

Следователно много по-вероятно е, че всички са чрез самото това едно, 

отколкото чрез много, които не биха могли да бъдат без това едно. 

Това пък, че многото са взаимно едно чрез друго, не търпи никаква 

критика, защото неразумна мисъл е, някакво нещо да е чрез нещо друго, на 

което то дава битие. Понеже релативните неща никога не са едно чрез друго 

по този начин. Защото, ако господарят и робът бъдат съотнесени един към 

др уг, така и самите р елации, чрез които те се съотнасят, изобщо не са 

взаимно една чрез друга, защото те са чрез своите субекти. Тъй като 

следователно истината по всякакъв начин изключва да е много онова, чрез 

което е всичко, необходимо е онова, чрез което е всичко, което е, да е едно. 

След като всичко, което е, е чрез това едно, то вън от всяко съмнение е, че и 

това едно е чрез самото себе си. Следователно всичко, което е, е чрез нещо 

друго, а самото то е единствено чрез самото себе си. Но всичко, което е чрез 

друго, е по-малко от онова, чрез което е всичко друго, и което единствено е 

чрез себе си. По тази причина това, което е чрез себе си, е най-голямото от 

всички. Има следователно едно нещо, което единствено е най-голямо и най-

висше от всичко. Което обаче е най-голямо от всичко и чрез което всичко е 

добро или голямо и каквото изобщо е, то необходимо е висшето благо и 

върховно голямото и най-висшето от всичко, което е. Затова има нещо, 

наричащо се или същност, или субстанция, или природа, което е най-

доброто и най-голямото, и най-висшето от всичко, което е. 

 

4 

 

По-нататък. Ако някой се вгледа в природите на нещата, иска или не, ще 

усети, че не всички са еднакво равни по достойнство, а някои от тях се 

различават по степени на неравенство. Който именно се съмнява, че конят е 

по природата си по-добър от дървото, а човекът е за предпочитане пред 
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коня, той действително не бива да се нарича човек. И както за природите не 

може да се отр ече, че едни са по-добри от други, в не по-малка степен 

разумът убеждава, че някоя от тях така ги превъзхожда, че няма нищо 

превъзхождащо я. Защото, ако такова разчленение на степените е безкрайно, 

така че да няма никаква висша степен, от която да не може да бъде намерена 

по-висока, то разумът бива воден към това, че многообразието на тези 

природи не може да бъде затворено посредством никаква последна граница. 

Но това не се счита за абсурдно само от този, който сам е абсурден. 

Следователно с необходимост има някаква природа, която е така 

превъзхождаща всичко или всички, че няма такава, под ко ято  да бъде 

подведена. 

Тази обаче такава природа или е единствена, или има много еднакви от този 

р од. Но ако са много и еднакви: тъй като не могат да бъдат еднакви чрез 

някакво различие, а чр ез едно и също нещо, то това едно, чрез което са 

еднакво големи, е или същото, което са те, тоест самата тяхна същност, или е 

нещо различно от това, което са те. Но ако не е нищо друго освен самата 

тяхна същност, то както техните същности не са много, а е една, така и 

природите не са много, а една. Защото тук под природа и същност разбирам 

едно и също. Ала пък това, чрез което тези много природи са толкова големи, 

е нещо различно от това, което са те, те със сигурност са по-малки от това, 

чрез което са големи. Защото всичко, което е голямо чрез нещо друго, е по-

малко от това, чрез което е голямо. Затова те не са така големи, че да няма 

нищо по-голямо от тях. 

Ако нито чрез това, което са, нито чрез нещо друго не е възможно много 

природи да са такива, че нищо да не ги превъзхожда, то по никакъв начин 

не е възможно да има много природи от този род. Остава следователно да 

има някаква една и единствена природа, която е така превъзхождаща другите, 

че не може да се подвежда под нищо. 

Но това, което е такова, то е най-голямото и най-доброто от всичко, което 

е. Има следователно някаква природа, която е най-висша от всичко, което е. 

Тя обаче не може да бъде такава, освен ако не е сама чрез себе си това, което 

е, и всичко, което е, не е чрез нея това, което е. Тъй като пр еди малко  

разумът учеше, че това, което е чрез себе си и чрез което е всичко останало, е 

най-висшето от всичко съществуващо, то — обратно — това, което е висшето 

или е чрез себе си и всичко друго  е чрез него, или ще има много  най-

висши. Но очевидно е, че няма много най-висши. Затова има някаква 

природа или субстанция, или същност, която е блага и голяма чрез себе си и е 
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чрез себе си това, което е, и чрез която е всичко, което действително е благо 

или голямо, или нещо, и която е висшето благо, върховно, голямото, висшето 

биващо или субсистиращо, тоест най-висшето от всичко, което е. 

 

5 

 

И тъй, понеже това, което е открито, задоволява, приятно е да се проследи 

дали самата тази природа и всичко, което е нещо, не са иначе освен самата нея 

по същия начин, както не са иначе, освен чрез самата нея. Но очевидно може 

да се каже, че което е от нещо друго, е също и чрез него и което е чрез нещо 

друго е също и от него, както за това, което е от материя и чрез майстор, може 

да се каже също, че е чрез материя и от майстор, защото му е дадено да е 

чрез двамата и от двамата, тоест из двамата, макар да е по различен начин 

чрез материята и от материята, отколкото чрез майстора и от майстора. 

Следва, значи, че както всичко, което е, е чрез висшата природа това, което 

е, и затова тя е чрез самата себе си, а другите чрез нещо друго, така 

всичко, което е, е от същата тази висша природа и затова тя е от самата себе 

си, другите обаче — от нещо друго. 

 

6 

 

Тъй като следователно не винаги има един и същи смисъл, когато се 

казва за нещо, че е чрез нещо или от нещо, трябва внимателно да се изпита 

как всичко, което е, е чрез висшата природа или от нея. И защото това, което 

е чрез самото себе си, и това, което е чрез нещо друго, не съществуват по 

един и същи начин, трябва да се покаже първо отделно за самата висша 

природа, която е чрез себе си, а после за нещата, които са чрез нещо друго. 

Тъй като, значи, е установено, че тя е чрез самата себе си, каквото е, а 

всичко друго е чрез нея това, което е, то по какъв начин е тя чрез себе си? За 

каквото се каже, че е чрез нещо, то изглежда да е или чрез нещо действащо, 

или чрез материя, или чрез някакво друго помощно средство като чрез 

инструмент4

                                                        
4 Срв. Boethius, In Topica Ciceronis Comm., 5. 

. Но всичко, което е по тези три начина, то е чрез нещо друго, и 

е по-късно, и някак по-малко от това, чрез което има битие. Но висшата 
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природа не е по никакъв начин чрез нещо друго, нито е по-късна, нито по-

малка от себе си или от някакво друго нещо. Затова висшата природа не е 

могла да бъде създадена нито от себе си, нито от нещо друго; нито би могла 

да бъде сама на себе си, нито нещо друго би могло да й бъде материя, от 

която да е създадена; нито пък може да си е помогнала по някакъв начин 

сама на себе си или нещо друго да й е помогнало да бъде, каквото не е 

била. 

Сега какво? Защото, което не е приведено към битие от нещо творящо или 

от някаква материя или от някакво помощно средство, то изглежда или да е 

нищо, или, ако е нещо, да е чрез нищо и от нищо. Макар от това, което вече 

научих в светлината на разума за висшата субстанция, да считам, че това по 

никакъв начин не може да се отнесе към нея, все пак не бих пропуснал да 

прибавя съответното доказателство. Тъй като тази моя медитация ме отведе 

внезапно към нещо голямо и услаждащо, не искам да подмина и да 

пренебрегна никое просто и даже съвършено нелепо възражение, на което 

попадам в изследването. Доколкото и аз, не оставяйки нищо двузначно в 

предходното, бих могъл да подходя към следващото с по-голяма 

сигурност, пък и ако бих искал да убедя някого в това, което виждам, то 

тъкмо чрез отстраняването на всяко, макар и малко препятствие, дори и 

мудният интелект ще може по-лесно да бъде приближен до чутото. 

И тъй, [да се твърди], че тази природа, без която няма никаква природа, 

е нищо, е толкова невярно, колкото ще е абсурдно, ако се каже, че всичко, 

ко ето  е, е нищо. Но тя не е чрез нищо, защото по никакъв начин не би 

могло да бъде разбрано как това, което е нещо, би могло да бъде чр ез 

нищо. Обаче, ако по някакъв начин е от нищо, тя е от нищото или чрез себе 

си, или чр ез нещо др уго, или чр ез нищо. Но установено е, че няма начин 

нещо да е чрез нищо. Ако следователно е по някакъв начин от нищо, тя е от 

нищото или чрез себе си, или чрез нещо друго. Обаче нищо не може да е от 

нищото чрез себе си, защото, ако нещо е от нищото чрез нещо друго, то 

необходимо е това, чрез което то е, да е по-ранно. Понеже следователно тази 

същност не е по-ранна о т самата себе си, тя по  никакъв начин не е о т 

нищото чрез себе си. Или ако се каже, че тя била съществувала от нищото 

чр ез друга някаква прир ода, то тя не е най-висша от всичко, а е нещо 

подчинено; тя не е чрез себе си това, което е, а чрез нещо друго. 

Също така, ако тя е от нищото чрез нещо друго, то това, чрез което е, е 

било по-голямо благо, понеже е било причина на такова голямо благо. Но 

никакво благо не може да бъде мислено преди онова благо, без което нищо 
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не е благо. Достатъчно очевидно е, че това благо, без което няма никакво 

благо, е висшата природа, за която става дума. Затова няма такова нещо, 

произлизащо дори само от мисълта, чрез ко ето тя да би била от нищото. 

Ако най-сетне самата тази природа е нещо или чрез нищо, или от нищо, вън 

от съмнение е, че тя или не е чрез себе си и от себе си, каквото е, или се 

именува нищо. Излишно е да се обяснява колко неверни са тези две неща. 

Макар следователно висшата субстанция да не е чрез нещо действащо или от 

някаква материя, нито да й е помагано от някакви причини да бъде възведена 

към битие, тя все пак по никакъв начин не е чрез нищото или от нищото, 

защото е чрез самата себе си и от самата себе си, каквото е. 

Как следователно в края на краищата да бъде разбрано битието [й] чрез 

себе си и от себе си, ако не е създала сама себе си, не се е оказала материя 

сама на себе си, нито си е помогнала по някакъв начин сама да стане каквото 

не е била? Изглежда, че това би могло да се разбере по начина, по който се 

говори, че светлината свети и, светейки, е чрез самата себе си и от самата 

себе си. Защото, както се отнасят едно към друго светлината и светенето, и 

светещото, така са взаимно едно спрямо друго същността и битието, и 

биващото, тоест екзистиращото или субсистиращото. Следователно висшата 

същност и висшето битие и висшето биващо, тоест висшето екзистиращо 

или висшето субсистиращо, се съотнасят едно към друго по същия начин, 

както светлината, светенето и светещото. 

 

7 

 

Сега остава да се обсъди по какъв начин съвкупността от онези неща, 

които са създадени чрез нещо друго, е висшата субстанция: дали защото тя е 

създала всичко, или защото е била материя на всичките. Не е нужно да се 

пита дали всичко е чрез нея така, че или докато нещо друго е творяло, или 

при съществуването на някаква друга матер ия тя само е спомагала по 

някакъв начин, щото нещата да бъдат. Понеже би било в противоречие на 

вече станалото ясно по-горе, ако [се каже, че] всичко, което е, е чрез нея на 

второ място, а не изначално. 

Преди всичко ми се струва, че трябва да бъде изследвано дали в 

съвкупността си нещата, които са чрез нещо друго, са от някаква материя. 

Аз не подлагам на съмнение това, че цялата тази грамада на света с 
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нейните части, формирана, както я виждаме, се състои от земя и вода, въздух 

и огън, които четири елемента могат някак си да бъдат мислени без тези 

форми, които забелязваме във формираните неща, тъй че тяхната 

безформена или даже смесена природа да се схваща като материя на 

всички тела, различаващи се чрез своите форми. Не в това се съмнявам, 

повтарям, а питам откъде е цялата тази, както казах, материя на 

световната грамада. Защото, ако за тази материя има някаква друга 

матер ия, тя е по-вероятно материята на телесната съвкупност. Ако 

следователно съвкупността на нещата, видими или невидими, е от някаква 

материя, то действително не само не би могло да бъде, но не би могло и да се 

каже, че е от друга [някаква] материя, освен от висшата природа, или сама от 

себе си, или от някаква трета същност, която, разбира се, не съществува. 

Защото изобщо нищо дори не може да бъде мислено като битие, освен онова 

най-висше от всичко, ко ето е чр ез самото себе си, и съвкупността на тези 

неща, които не са чрез себе си, а чрез същото това най-висше. Защото онова, 

което по никакъв начин не е нещо, не е и материя на никоя вещ. 

Обаче съвкупността на нещата, която не е чрез себе си, не може да е от 

своята природа, защото, ако беше така, тя би била по някакъв начин чрез 

себе си и чрез нещо друго, а не чрез това, чрез което е всичко, и не би било 

единствено това, чрез което е всичко; а всичкото това е невярно. Така 

всичко, което е от материя, е от нещо друго и е по-късно от него. Тъй като 

следователно нищо не е нещо различно от самото себе си или по-късно от 

самото себе си, следва, че нищо не е от самото себе си по материя. 

Но ако материята на висшата природа може да бъде нещо по-малко от 

самата тази природа, тогава висшето благо може да се промени или да се 

разруши. Което е нечестиво да се казва. Ето защо, тъй като всичко, което е 

нещо друго в сравнение с нея, е по-малко от нея, не е възможно нещо друго 

да е от нея по този начин. 

По-нататък. Няма съмнение, че по никакъв начин не е благо това, чрез 

което би се променило или разрушило върховното благо. Ако някоя по-

нисша природа е от материята на висшето благо и понеже никое нещо, 

където и да е то, не е иначе, освен чрез висшата същност, то висшето благо се 

променя и разрушава чрез нея. Затова висшата същност, която е самото 

висше благо, не е никакво благо; което е нелогично. Следователно никоя 

по-нисша природа не е по материя от висшата природа. Понеже е 

установено, че същността на тези неща, които се чрез нещо друго, не е от 
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висшата същност като от материя, нито от себе си, нито от нещо друго, то 

очевидно е, че тя не е от никаква материя. 

Тъй като всичко, което е, е чрез висшата субстанция и нищо друго не 

може да бъде чрез нея освен при нейното действие или съществуване като 

материя, то по необходимост следва, че освен нея няма нищо извън 

създаденото от нея. И понеже нищо друго не е или не е било освен нея и 

създаденото от нея, тя не би могла да създаде изобщо нищо чрез нещо 

друго, било то инструмент или помощно средство, освен чрез самата себе 

си. Всичко създадено от нея обаче тя, без съмнение, е създала от нещо като 

от материя или от нищо. Защото следователно съвършено сигурно е ясно, че 

същността на всички неща, които са извън висшата същност, е създадена 

тъкмо от тази висша същност и защото не е от никаква материя, то без 

съмнение няма нищо по-ясно от това, че тази така голяма грамада на 

нещата, това тъй многочислено множество, тъй изящно оформено, тъй 

подредено разнообразно, тъй последователно различно, тази върховна 

същност произвежда сама чрез самата себе си от нищо. 

8 

Но тук се възразява нещо за нищото. Защото, когато нещо става от 

каквото и да било, последното е причината на онова, което става от него, 

при което е необходимо всяка причина да помага някак за осъществяването 

на същността. А всички така държат на опита, че той, както не може да се 

отнеме от никого с настояване, така едва ли може да се похити от някого 

чрез измама. Ако следователно нещо е създадено от нищо, тогава това 

нищо е било причината на създаденото от него. Но как това, което не е 

имало никакво битие, е помогнало на нещо да бъде приведено към битие? 

Ако пък от нищото не е дошла никаква помо щ за нещо то, то кой и как 

може да бъде убеден, че нещо може да бъде задействано от нищо? 

После: „нищо“ или означава нещо, или не означава нещо. Ако нищото е 

нещо, то всичко, създадено от нищо, е създадено от нещо. Ако пък нищото не 

е нещо, то от нищото става нищо, защото не може да бъде мислено, че от 

това, което изобщо не е, става нещо. Нали всички повтарят: нищо [не 

възниква] от нищо. Откъдето видимо следва, че всичко ставащо става от 

нещо. Защото или става от нещо, или от нищо. Следователно или 

нищото е нещо, или нищото не е нещо, а видимо следва, че всичко 

създадено е създадено от нещо. 
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Ако това се приеме като вярно, то противоречи на всичко, последователно 

изложено по-горе. Защото от това, че което беше нищо, ще е нещо, следва, 

че онова, което беше в най-висша степен нещо, ще е нищо. Нали от това, че 

намерих една субстанция, съществуваща най-много от всичко, достигнах 

чрез размисъл до това, че всички други неща са били така създадени от нея, 

че това, от което са били създадени, да е било нищо. Значи, ако това, от което 

са сътворени и което считах за нищо, е нещо, тогава всичко, което вярвах, че 

съм открил за висшата същност, е нищо. 

Какво, значи, трябва да се мисли за нищото? Аз вече р еших в тази 

медитация да не пренебрегвам нищо, което ми се вижда, че би могло да се 

издигне като възражение, пък било то и почти тъпоумно. И тъй, както ми се 

струва, по три начина — което е достатъчно за отстраняване на наличните 

пречки — може да бъде обяснявано казването, че някаква субстанция е 

създадена от нищо. Единият начин, по който искаме да мислим, е, че това, за 

което се казва, че е създадено от нищо, изобщо не е създадено. Подобно на 

това е, когато на някого, питащ относно мълчащия за какво говори, му се 

отговори: за нищо, тоест: не говори. Съобразно този начин на питащия от 

какво е била създадена тази висша същност и това, което изобщо нито е било, 

нито е, с право може да се отговори: от нищо; тоест: не е създадено по 

никакъв начин. Който смисъл не може да бъде мислен за никое от нещата, 

които са създадени. 

Др угото значение може в краен случай да бъде изр ечено, но пък не би 

могло да бъде. То е, ако например се каже, че нещо е било създадено от нищо 

така, че е от самото нищо, тоест, че е създадено от онова, което изобщо не 

е; сякаш самото нищо е нещо съществуващо, от което може да се създаде 

нещо. Понеже това е винаги невярно, тогава, бъде ли прието, следва 

невъзможна непоследователност. 

Третата интерпретация, с която се казва, че нещо било създадено от 

нищо, е, когато разбираме, че то е било създадено, но няма нещо, от което 

да е създадено. Изглежда с подобно значение се казва, когато за човек, 

натъжен без причина, се твърди, че е натъжен от нищо. 

Ако следователно това, което бе умозаключено по-горе, се схване в 

смисъл, че извън висшата същност всичко, което е, е било създадено из нея от 

нищо, тоест не от нещо, тогава, както това заключение следва последователно 

от предходното, така от него не следва нищо несъответстващо. Във всеки 

случай не по неподобаващ начин и без всякакво противоречие за онези неща, 

които са създадени от творящата субстанция, би могло да се каже, че са 
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били създадени от нищо, по същия начин, по който може да се каже 

за богатия, че е от бедния и че някой е постигнал здравето от 

болестта. Тоест: който преди е бил беден, сега е бо гат, какво то  не е 

бил преди това; и който преди е имал заболяване, сега има здраве, 

което не е имал преди това. Следователно по този начин не 

неподобаващо може да се разбере, ако се каже, че творящата същност 

е създала всичко от нищо, или че всичко е създадено чрез нея от нищо; 

тоест: което по-рано е било нищо, сега е нещо. Тук със самото казване: 

„тя е създала“ или: „онова е създадено“, се разбира: когато тя го е 

създала, създала е нещо, и: когато онова е създадено, тогава е 

създадено нещо. Така именно, гледайки някого, издигнат от крайно 

унизена участ до голямо богатство или почест от някого, казваме: ето, 

онзи създаде този от нищо, или: този бе създаден от онзи от нищо; 

тоест, който по-рано бе считан за нищо, сега чрез делото на онзи се 

явява като нещо.  

 

9 

 

Струва ми се обаче, че виждам нещо, което заставя без пренебрежение 

да се изследва съобразно какво онова, което е създадено, би могло да 

бъде наричано нищо, преди да е било създадено. Защото няма начин 

нещо да може да се създаде разумно5 от някого, ако в разума 6 на 

творящия няма преди това нещо като образец 7 на създаваното нещо 

или по-точно казано форма, или подобие, или правило8. Явно е, значи, 

че преди да стане всичко, в разума на висшата природа е било 

[налично] какво и с какви свойства, и по какъв начин ще бъде то9

                                                        
5 Rationabiliter. 

. 

6 Ratio.  
7 Exemplum. 
8 Regula. 
9 Това е най-цитираното място, когато се прави опит Анселм да бъде причислен 
към пр едставителите на т.нар . р еализъм и даже да бъде пр епор ъчан като негова 
емблематична фигура. Тук е достатъчно да се забележи, че от една страна не става 
дума за родовете или видовете на нещата, а за божествен образец или норма на 
самото конкретно нещо, подлежащо на създаване, докато от друга страна 
единственото число ясно показва, че тази фор ма е фор мата на фор мите, тоест 
съвпада със самото божествено Слово, изричано от Божествеността в самата 
Божественост. Както може да се види от полемиката му с Росцелин, Анселм 
въобще не взима отношение по този дебат, за който навярно не е и чувал. С най-
голяма вероятност същото се отнася и за Росцелин. Дискусията за универсалиите 
възниква исторически по-късно. 
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Понеже е ясно, че онова, което е създадено, преди да се създаде, е 

било нищо, що се отнася до това, че не е било, каквото е сега, и че не 

е имало от какво да стане; но не е било нищо по отношение на разума 

на Творящия, чрез който и съобразно който е станало. 

10 

Формата на нещата обаче, която предшества в Неговия разум 

сътворяваните неща, какво друго е тя освен някакво изричане10 на 

нещата в този разум, както когато художникът ще създава някакво 

произведение на своето изкуство, първо го изказва вътре в себе си чрез 

понятие на ума11

Но това изричане на ума или на разума аз разбирам не като 

обмисляне на думите, означаващи нещата

? 

12

Защото от дългия опит става ясно, че можем да изговорим едно нещо 

по три начина. Или изговаряме нещото по сетивен начин, като ползваме 

сетивните знаци, тоест тези, които могат да бъдат възприети чрез сетивата на 

тялото; или като обмисляме същите знаци, които са външно сетивни, по 

несетивен начин вътре в нас; или като не ползваме нито по сетивен, нито по 

несетивен начин тези знаци, а изказвайки вътр е в нашия ум самите неща 

или посредством представа за телата, или посредством интелекта на разума, 

съобразно спецификата на тези неща. 

, а като съзерцаване на 

самите неща — бъдещи или вече съществуващи — чрез остротата на 

мисълта. 

Защото по един начин изказвам човека, когато го означавам с това име, 

тоест „човек“; иначе, когато мълчаливо помислям това име; другояче, когато 

умът съзерцава същия този човек или чрез телесния образ, или чрез разума. 

При това чрез телесния образ — когато се представя сетивната му фигура, а 

чрез разума — когато се осмисля универсалната му същност, която е 

„същество разумно и смъртно“13

Обаче тези три различни изказа поотделно са специфичен род думи. Но 

думите на онова изричане, което поставих на трето и последно място, 

. 

                                                        
10 Locutio. 
11 Conceptio mentis. 
12 Voces rerum significativae. 
13 Тук Анселм се ползва рутинно от дефиницията за човека, превърнала се в 
банална очевидност още за античните философи и използвана от християнските 
авторитети по същия начин. В по-късното си творчество Анселм ще атакува 
правомерността й – вж. Cur Deus homo, II, 11.  
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когато не са за непознати неща, са естествени14 и са еднакви при всички 

народи15

То следователно справедливо се нарича най-свойственото и изначално 

слово на нещото. Ако поради това никое изричане на кое и да е нещо не се 

приближава толкова до нещото, колкото онова, което се съдържа в подобни 

слова, а нищо друго в разума на когото и да било не може да е толкова 

подобно на бъдещите или вече съществуващите неща, то заслужено може да 

изглежда, че при висшата субстанция, както е имало такова изричане на 

нещата, преди да са били, за да бъдат чрез него, така и го има след 

създаването им, за да бъдат познавани чрез него

. И понеже всички други думи са открити поради тях, то там, където 

те са [налице], не е необходима никаква друга дума, за да се разпознае 

нещото; а където пък не могат да са, никаква друга дума не е годна да 

посочи нещото. Даже би могло да се каже, без да е абсурдно, че те са 

толкова по-истински, колкото са по-подобни на нещата, чиито думи са, и 

толкова по-изразително ги означават. Защото, изключвайки онези неща, 

които ползваме сами по себе си като тяхно име за означаването им, както са 

някои звуци, например гласната „а“, изключвайки ги, казвам, изглежда няма 

друга такава дума, дето да е толкова подобна на нещото, чиято дума е, или 

да я изразява така, както онова подобие, което се изразява в остротата на 

мислещия самото нещо ум. 

16

 

. 

11 

 

Макар за висшата субстанция да е сигурно, че тя първом сякаш е изрекла 

в себе си цялото творение, преди да го съгради според това и чрез това свое 

дълбинно изричане, както художникът първо схваща с ума си, каквото после 

осъществява на дело според схващането на ума, все пак съзирам в това 

уподобяване твърде много неподобно. Защото тя не е възприемала въобще 

нищо от другаде, откъдето да свързва в самата себе си формата на онова, 

което ще бъде създадено, или. да прави самите неща това, което са. 

Художникът обаче нито може да възприеме съкровено в ума си чрез представа 

нещо телесно извън това, което вече е научил някак от някои неща било 

едновременно като цяло, било на части; нито може да осъществи на дело 

                                                        
14 Naturalia.  
15 Вж. Boethius, Comm. In libr. Aristot. Perihermeneias, ed. prima, I, 1. 
16 Към глави 9 и 10 срв. Augustinus, De Trinitate, IX, 7, 12. 
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схванатото с ума, ако липсва материя или нещо друго, без което замисленото 

дело не може да бъде извършено. Защото макар човекът да може — мислейки 

или рисувайки — да изобрети някакво такова същество, каквото никъде не 

съществува, все пак той по никакъв начин не би могъл да направи това, освен 

чрез събиране в него на части, които е привлякъл в паметта си от познати по 

друг начин неща. Затова вътрешното изричане на създаваните от тях работи 

при творящата субстанция и при художника се различава у единия и у 

другия по това, че първото [изричане] не е възприето или подпомогнато 

отникъде, а е било достатъчно като първа и единствена причина на своя 

Творец относно осъществяването на неговото дело; другото пък не е нито 

първа, нито единствена [причина], нито е достатъчно за начеване на делото. 

Поради това онези неща, които са сътворени чрез първото, въобще не са 

нещо, което не са чр ез него; които пък са чрез др уго то, изо бщо не бих а 

били, ако не биха били нещо, което не са чрез него. 

 

12 

Но тъй като е еднакво сигурно, както учи разумът, че всичко, създадено от 

висшата субстанция, не е създадено чрез нещо друго освен чрез самата нея и 

че всичко, което е създала, тя е създала чрез своето вътрешно изричане, 

изказвайки било всяко отделно нещо чрез отделно слово, било по-скоро чрез 

едно слово всичките едновременно, то какво би могло да изглежда по-

необходимо от това, че изричането на висшата същност не е нищо друго 

освен самата висша същност. 

Затова считам, че разглеждането на това изричане не бива да се 

подминава с пренебрежение; но смятам, че преди да може да се размишлява 

внимателно за него, трябва усърдно да бъдат изследвани някои свойства на 

същата тази висша субстанция. 

 

 

 

13 

 

Установено е, значи, че чрез висшата природа е създадено всичко, което 

не е самата тя. Но не може да има съмнение, освен за неразумния ум, че 
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всичко, което е създадено, има живот и устоява в битие, докато е, чрез 

подкрепата на същия този, на чието творение от нищо дължи, че е, каквото 

е. С разсъждение, подобно във всичко на онова, според което бе 

умозаключено, че всичко, което е, е чрез едно нещо, като единствено то е 

чр ез самото себе си, а др угото е чр ез нещо др уго, с подобно, казвам, 

разсъждение може да се докаже, че всичко, което има живот, има живот чрез 

едно нещо, при което единствено то живее чрез самото себе си, а другото — 

чрез нещо друго. Не може да бъде иначе — това, което е създадено, живее 

чрез нещо друго, а това, от което е създадено, живее чрез самото себе си. 

Значи необходимо е, както нищо не е създадено иначе, освен чрез наличната 

творяща природа, така и нищо да не живее иначе, освен чр ез тъкмо тази 

съхраняваща наличност. 

 

14 

Ако това е така, а то е така по необходимост, следва, че където тя не е, 

нищо не е. Тя следователно е и чрез всичко и във всичко. Но, разбира се, 

абсурдно е, както изобщо нещо сътворено да може да отиде отвъд 

неизмерността на творящата и съхраняващата [същност], така и творящата и 

съхраняващата [същност] да може да напусне някак универсалността на 

сътвореното. Значи очевидно самата тя е, която носи и превъзхожда, 

сключва и пронизва всичко друго. Ако това следователно се добави към 

откритото по-горе, то една и съща е [същността], която е във всичко и чрез 

всичко, и от която, и чрез която, и в която е всичко (вж. Рим. 11:36). 

 

15 

Вече не без основание се насочвам толкова усърдно, колкото ми е възможно, 

към изследване на това, кое от всичко, което може да се изкаже за нещо, 

може да се приложи субстанциално към тази така удивителна природа. 

Макар и да недоумявам дали може да се открие сред имената или думите, 

които прилагаме към нещата, създадени от нищо, нещо, което да се изкаже 

достойно за творящата всичко субстанция, все пак необходимо е да се провери 

докъде разумът ще доведе това издирване. 

Във връзка с релативните неща никой не се съмнява, че никое от 

тях не е субстанциално за това, за което се изказва релативно. Защото, 
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ако нещо се изказва за висшата природа релативно, то не обозначава 

нейната субстанция17

С отстраняването следователно на онези неща, които се изказват 

релативно, защото никое от тях не посочва направо ничия субстанция, 

взорът се насочва към други предмети на обсъждането. Разбира се, 

ако някой наблюдава внимателно нещо отделно, то всяко нещо, което 

е извън релативните неща, е или такова, че самото то е всякак по-добро 

от не-самото-то, или такова, че не-самото-то е в нещо по-добро от 

самото то. Но аз разбирам тук „то“ и „не то“ не иначе освен като 

истинно — не-истинно, тяло — не-тяло; и като подобното на това. 

. Отту к само то  то ва, че е най-висшата [природа] 

от всичко или по-голяма от всичко , създадено  от нея, или нещо друго 

подобно може да се изкаже релативно: понеже е ясно, че не обозначава 

нейната природна същност. Защото, ако никога не би имало нито едно 

такова нещо, по отношение на което да се нарече висша или по-голяма, 

самата тя не би била мислена нито като висша, нито като по-голяма; 

и все пак поради това тя не би била по-малко блага, нито пък би била 

достъпна за някакъв ущърб на своето същностно величие. Което се 

познава очевидно от това, че тя, каквото и благо или величина да е, 

не е чрез нещо друго, а чрез самата себе си. Ако следователно висшата 

природа може да бъде мислена така като  не висша, и все пак по 

никакъв начин да не бъде по-голяма или по-малка, отколкото когато се 

схваща като най-висша от всичко, то очевидно е, че „висше“ не 

означава направо нейната същност, която при всички случаи е по-

голяма и по-добра от всичко, което не е, каквото е самата тя. А каквото 

учи разумът за висшето, то се открива по подобен път в подобно 

релативните [неща]. 

При това нещо е изобщо по-добро от „не то“, както мъдрото от не-

мъдрото, тоест: мъдрото е по-добро от не-мъдрото. Защото, колкото и 

справедливият-не-мъдър да изглежда по-добър от не-справедливия-

мъдър, все пак не-мъдро то не е направо  по-добро от мъдрото. 

Естествено, всяко не-мъдро, доколкото не е мъдро, е направо по-нисше 

от мъдрото; защото всяко не-мъдро би било по-добро, ако беше 

мъдро. По подобен начин изобщо по-добро е истинното от „не то“, 

тоест от не-истинното; и справедливото от несправедливото, и 

„живее“ от „не живее“. 

                                                        
17 Вж. Boethius, Opuscula sacra, I, 5-6. 
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Но  в няко и неща „не то“ е по-добро от „то“, както не-златото от 

златото. Защото за човека е по-добре да не е злато, отколкото да е 

злато, макар, може би, за нещо да е по-добре да бъде злато, отколкото 

не-злато, както е за оловото. Понеже и двете, тоест човекът и оловото, 

не са злато, то човекът е нещо толкова по-добро от златото, колкото по-

нисша природа би бил, ако беше злато; а оловото е толкова по-малоценно, 

колкото по-ценно би било, ако беше злато. 

Но от това, че висшата природа може да бъде разбрана като не-висша 

така, че нито висшето да е изо бщо по-добро от не-висшето, нито не-

висшето да е по-добро с нещо от висшето, става очевидно, че има много 

релативни неща, които по никакъв начин не се съдържат в това разделение. 

Аз обаче се отказвам да изследвам дали някое [от тях] се съдържа, понеже 

за целта е достатъчно известното за тях : че никое от тях  не обозначава 

простата субстанция на висшата природа. 

Понеже следователно каквото и да има още, ако ще се р азглеждат 

отделните неща, „то“ или е по-добро от „не то“, или пък. „не то“ е по-добро 

в някои неща от „то“. Тъй като е нечестиво да се счита, че субстанцията на 

висшата прир ода е нещо, от което „не то“ да е някак си по-добро, 

необходимо е тя да е всичко това, което е изобщо по-добро от „не то“. Тя 

именно е единствената, от която няма изобщо нищо по-добро, и която е по-

добра от всичко, което не е, каквото е тя. 

Тя следователно не е тяло и не е сред онези неща, които се различават 

чрез телесните сетива. Защото от всички тях има нещо по-добро, което не, е, 

каквото са те. Разумният ум, например, за който не може да се постигне от 

никакво телесно сетиво какво е, или какъв е, или колко е голям18

                                                        
18 Quid vel qualis vel quanta. 

. Колкото 

малък би бил той, ако беше от тези неща, които са доловими с телесните 

сетива, толкова е той по-голям от всяко сред тях . Разбира се, изобщо не 

следва да се отваря дума, че висшата същност била от тези неща, за които 

има нещо по-висше от тях, и което не е, каквото са те. Изобщо следва да се 

каже, както учи разумът, че тя е всяко от онези неща, за които е по-нисше 

всичко, което не е, каквото те са. Затова необходимо е тя да е жива, мъдра, 

мощна и всемогъща, истинна, справедлива, блажена, вечна и всичко, което 

по подобен начин е абсолютно по-добро от „не то“. И тъй, защо повече 

трябва да се пита какво е тази висша природа, ако е очевидно какво от 

всичко тя е и какво не е. 
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16 

Но може би като се нарече справедлива или голяма или нещо подобно, се 

посочва не какво тя е, а по-скоро качествата и количеството й. Понеже 

изглежда, че всяка от тези [характеристики] се изказва чрез качеството или 

количеството. Тъй като всичко, което е справедливо, е справедливо чрез 

справедливостта. И другите от този род са по подобен начин. Затова самата 

висша природа не е справедлива иначе, освен чрез справедливостта. 

Изглежда следователно че върховно благата субстанция се нарича 

справедлива чрез участие в някакво качество, а именно в справедливостта. 

Ако това е така, тя е справедлива чрез нещо друго, а не чрез себе си. 

Но това противоречи на вече видяната истина, че блага или голяма или 

субсистираща, каквато е, тя е изцяло чрез себе си, а не чрез нещо друго. Ако 

следователно тя не е справедлива иначе, освен чрез справедливостта, нито 

може да бъде справедлива иначе, освен чрез самата себе си, то какво е по-

очевидно, какво е по-необходимо от това, че тази природа е самата 

справедливост? И че щом се казва, че е справедлива чрез справедливостта, 

то е същото като: чрез себе си; и щом се казва, че е справедлива чрез себе 

си, то не се р азбира иначе освен като: чр ез справедливостта. Ако пор ади 

това се попита какво е тази висша природа, за която става дума, какъв би 

бил най-истинният отговор, освен: справедливост? 

Вижда се следователно как трябва да бъде разбирано, когато тази 

природа, която е самата справедливост, се нарича справедлива. Тъй като, 

разбира се, човекът не може да е справедливостта, а може да има 

справедливостта, то справедливият човек не се разбира като екзистиращата 

справедливост, а като имащ справедливостта19

Понеже следователно за висшата природа не се казва в собствен смисъл, 

че има справедливост, а че е справедливост, то ако бъде наречена 

справедлива, тя се схваща собствено като екзистираща справедливост, а не 

като имаща справедливост. Ако с това, че се нарича екзистираща 

справедливост, не се казва каква е, а какво тя е, то следва, че като се нарича 

справедлива, не се казва какво е качеството й, а какво тя е. Оттук, понеже за 

тази най-висша същност е едно и също да се каже: защото е справедлива, 

и: защото е екзистиращата справедливост; и тъй като да се каже: е 

. 

                                                        
19 Вж. Boethius, Opuscula sacra, III. 
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екзистиращата справедливост, не е нещо друго освен: е справедливостта, то в 

нея не се прави разлика дали се казва: справедлива е, или: е справедливостта. 

Поради това, ако за нея се попита „какво е", не е по-малко подходящо да се 

каже: справедлива, отколкото: справедливостта. 

Това обаче, което се вижда като несъмнено в примера със 

справедливостта, него насочваният чрез разума интелект забелязва за всичко, 

което се изказва по подобен начин за тази висша природа. Всичко 

следователно което би могло да се каже за нея, не би посочило нейните 

качества или количеството й, а по-скоро какво тя е. 

Но ясно е, че каквото и благо да е висшата природа, тя е такова в най-

висша степен. Тя следователно е най-висшата същност, най-висшият живот, 

най-висшият разум, най-висшата крепкост, най-висшата справедливост, 

най-висшата мъдрост, най-висшата истина, най-висшата благост, най-

висшата величина, най-висшата красота, най-висшето безсмъртие, най-

висшата нетленност, най-висшата неизменност, най-висшето блаженство, 

най-висшата вечност, най-висшето могъщество, най-висшето единство, което 

не е нищо друго, освен най-висше биващото, най-висше живеещото и 

всичко, подобно на това. 

 

17 

 

Сега какво? Ако тази висша природа е толкова блага, дали ще е съставена 

от толкова много блага или по-скоро това не са много блага, а е едно благо, 

обозначено с толкова много имена? Защото всичко съставно се нуждае за 

съществуването си от нещата, от които е съставено, и им дължи това, че е. 

Защото каквото и да е то, то е чрез тях, а това, което са, те не са чрез него и 

следователно то изобщо не е най-висшето. Ако следователно тази природа е 

съставена от много блага, то всичко, присъщо на всяко съставно, необходимо 

пада и върху нея. 

Тази нечестива неистина посредством безсрамна размисъл разрушава и 

съсипва цялата, станала очевидна по-горе, необходимост на истината. Но 

понеже тази природа по никакъв начин не е съставна, и все пак е изцяло тези 

толкова много блага, необходимо е, щото всичките те да не са много, а 

едно благо. Следователно, ко ето  и да е от тях е същото, каквото са 

всичките, било заедно, било поотделно. Така, ако се каже справедливост или 
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същност, то обозначава същото, което и другите, било всичките заедно, било 

поотделно. Значи, точно така, както е едно това, което се изказва същностно 

за висшата субстанция,, така тя е в един модус, в една мисъл това, което е по 

същност. Когато един човек бива наричан и тяло, и разумен, и човек, той не 

бива наричан тези три неща в един модус и в една мисъл. Защото според 

едно е тяло, а според друго — разумен, и всяко от тях поотделно не е това 

цяло, което е човекът. Ала онази висша същност по никакъв начин не е 

нещо такова, че съобразно някакъв друг модус или съобразно някаква друга 

мисъл да не е същото това, което е, защото каквото и да е тя по същност в 

някакъв модус, това е цялото, което е самата тя. Нищо следователно което 

се изказва истинно за нейната същност, не се схваща в това, каква е или 

колко е голяма, а в това, което тя е. Защото това, което има качество или 

количество, е нещо р азлично от тях  в това, ко ето  то  е. По тази пр ичина 

това нещо е не просто, а съставно20

 

. 

18 

И тъй, откога е била тази толкова проста природа, творителница и 

жизнена сила на всичко, или докога ще бъде? Или по-скоро не е нито от 

„кога“, нито до „кога“, а е без начало и без край? Защото ако има начало, тя 

го има или от себе си, или чрез себе си, или от нещо друго, или чрез нещо 

друго, или от нищо, или чрез нищо. Но посредством вече известната истина 

е установено, че тя по никакъв начин не е от нещо друго или от нищо, или 

чр ез нещо др уго, или чрез нищо. Тя следователно по никакъв начин не е 

придобила начало чрез нещо друго или от нещо друго, нито чрез нищо и 

от нищо. От самата себе си пък или чрез себе си не би могла да има начало, 

въпреки че е от самата себе си или чрез самата себе си. Тя именно е от себе 

си и чрез себе си така, че по никакъв начин не е една същността, която е 

чрез себе си и от себе си, а друга — чрез която и от която е. Всичко обаче, 

което е наченато от нещо или чрез нещо, изобщо не е едно и също с това, от 

което или чрез което е наченато. Следователно висшата природа не е 

начената чрез себе си или от себе си. Тъй като следователно няма начало 

нито чрез себе си, нито от себе си, нито чрез друго, нито от друго, нито чрез 

нищо, нито от нищо, тя по никакъв начин няма начало. 

Но тя не ще има и край. Нали ако ще има край, тя не е в най-висша степен 
                                                        
20 Към глави 16 и 17 срв. Augustinus, De Trinitate, VI, 7, 8; Boethius, Opuscula sacra, 
I, 4. 
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безсмъртна и в най-висша степен нетленна. Но установено е, че тя е и 

безсмъртна, и нетленна в най-висша степен. Следователно тя не ще има 

край. 

По-нататък. Ако ще има край, тя ще престане или доброволно, или пряко 

воля. Но със сигурност не е просто благо това, чрез чиято воля загива 

висшето благо. Тя обаче е истинното и просто благо. Затова не ще престане 

по собствена повеля тази, за която е сигурно, че е висшето благо. Но ако ще 

загива пряко воля, тя не е в най-висша степен мощна и всемогъща. Обаче 

разумът с необходимост утвърди, че тя е в най-висша степен мощна и 

всемогъща. Значи не ще престане пряко воля. Затова, щом висшата природа 

не ще има край нито доброволно, нито пряко воля, тя по никакъв начин не 

ще има край. 

По-нататък. Ако тази висша природа има начало или край, тя не е 

истинната вечност, което бе открито по-горе по неопровержим начин. Оттук 

нека р азмисли, който може, кога е започнало то ва или кога не е било 

истинно, а именно: че нещо е било бъдещо; или кога ще се прекрати това и 

няма да бъде истинно, а именно: че нещо ще бъде отминало. Затова, ако 

никое от тези двете не може да бъде помислено, а и никое от двете не може 

да бъде истинно без истината, то невъзможно е даже да се помисли, че 

истината би имала начало или край. Най-сетне, ако истината е имала начало 

или ще има край, то тогава, преди тя да е започнала, е било истинно, че не е 

имало истина; и тогава, след като ще е свършила, ще е истинно, че няма да 

има истина. Истинното обаче не може да бъде без истината. Следователно 

имало е истина, преди истината да е била; и ще има истина, след като 

истината ще е свършила; което е съвършено нелогично. И тъй, дали да се 

казва, че истината има начало или край, или да се мисли, че няма; истината 

не може да се заключи посредством никакво начало или край. Същото 

следва за висшата природа, понеже тя самата е висшата истина. 

 

19 

Но ето, отново се изправя нищото и заявява, че всичко, обмисляно досега 

от разума посредством единодушните свидетелства на истината и 

необходимостта, е нищо. Ако онова, което бе описано по-горе, е укрепено 

от крепостта на необходимата истина, то не е имало нещо преди висшата 

същност, нито ще има нещо след нея. Затова преди нея е било нищо то и 
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нищото ще бъде след нея. Защото необходимо е да е предшествало или да 

следва или нещо, или нищо. Понеже, който казва, че преди нея е било нищо 

и че след нея ще е нищо, той изглежда твърди, че било е преди нея [период], 

когато е било нищото, и ще бъде след нея, когато ще бъде нищото. Когато 

следователно е било нищото, тя не е била; и когато нищото ще е, тя не ще 

бъде. Как тогава тя да не е начената от нищото или как няма да изпадне в 

нищото, ако тя още не е била, когато вече е било нищото, и същата тя вече 

няма да бъде, когато нищото все още ще е? Защо прочее бе изградена такава 

грамада от аргументи, ако техните построения се разграждат толкова лесно 

от нищото? Ако, значи, се потвърди, че висшето битие, както следва 

предшестващото нищо, така и потъва в последващото, то всичко, установено 

по-горе от истинната необходимост, се унищожава чрез нищожното нищо. 

Или по-скоро на нищото трябва да се противодейства, за да не се завземат 

от него толкова много построения на необходимия разум и да не се отхвърли 

заради нищото висшето благо, което бе подирено и открито от светилника на 

истината. 

Значи, ако е възможно, следва по-скоро, да се твърди, че нищото не е било 

преди висшата същност, нито ще бъде след нея, отколкото, като се дава място 

на нищото преди или след нея, да се сведе чрез нищото до нищо онова 

битие, което чрез самото себе си е привело към битие това, което е било 

нищо. 

Защото едното изказване носи двояк смисъл, когато се казва, че преди 

висшата същност било имало нищо. Единият му именно смисъл е, че преди 

висшата същност да е била, било е, когато е било нищото; другото пък негово 

разбиране е, че преди висшата същност не е имало нищо. Както ако кажа: от 

нищо бях учен да летя, това казвам или в смисъл, че самото „нищо“, което 

обозначава „не-нещо“21

                                                        
21 Non aliquid. 

, ме е учело да летя, и то  би било невярно; или че 

няма такова нещо, дето да ме е учело да летя, което е вярно. И така, 

следствие от първия смисъл е обсъдената по-горе нелогичност и той се 

отклонява като лъжовен чрез всестранен размисъл; другият пък е съвършено 

съгласуван с горните [аргументи] и е убедително истинен в цялата си 

свързаност с тях . Затова, когато се казва, че преди нея е имало нищо, то  

следва да се схваща според последното разбиране, тоест не бива да се 

представя така, щото да се разбира, че било е някога, когато тя не е била, 

пък нищото е било; а така, щото да се р азбир а, че преди нея не е имало 
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каквато и да е нещо. В същия смисъл е двояко разбирането, когато се казва, 

че след нея ще бъде [едното] нищо. 

Ако следователно това тълкуване, което бе направено за нищото, бъде 

усърдно разгледано, то във висша степен истинно ще се заключи, че нито 

[някакво] нещо, нито нищо не е предшестващо, нито последващо за висшата 

същност, и нищо не е било преди нея, и нищо няма да следва подир нея; и 

най-сетне солидността на изграденото вече не се разтърсва от никаквата 

нищожност на нищото22

 

. 

20 

Макар по-горе да бе направен изводът, че тази творяща природа е 

навсякъде и във всичко и чрез всичко, а от това, че не е започвала и не ще 

престане да бъде, следва, че винаги е била, е и ще бъде, долавям все пак 

шепота на едно противоречие, което ме принуждава да изследвам с още по-

голяма точност къде и кога тя е. И тъй, висшата същност е или навсякъде и 

винаги, или само някъде и понякога, или никъде и никога. Затова казвам: 

или във всяко място и време, или ограничена в някакво [място и време], или 

в никое [място и време]. Но какво е по-противоречиво от това, че най-

истинното и най-висшето е никъде и никога? Погрешно е следователно че тя 

е никъде и никога. После, тъй като без нея няма никакво благо и изобщо 

каквото и да е нещо, то ако тя е никъде и никога, никъде и никога е и всяко 

благо, и никъде и никога е изобщо всяко нещо. А колко погрешно е това, 

няма защо да се казва. Следователно погрешно е и това, че тя е никъде и 

никога. 

Тя е, значи, или огр аничена в някакво място и някакво вр еме, или е 

навсякъде и винаги. Но ако е ограничена в някакво място или време, то само 

там и тогава, когато тя е, би могло да съществува нещо. Там пък и когато тя 

не е, там и тогава изобщо не би могло да има никаква същност, защото без 

нея няма нищо. Откъдето следва, че има някакво място и някакво време, 

където и когато изобщо няма нищо. И тъй като това е погрешно, защото 

самото място и самото време е нещо, то не е възможно висшата природа да е 

ограничена в някакво място или време. 

Но ако се каже, че тя е ограничена чрез себе си в някакво място и време, 

                                                        
22 Срв. Augustinus, Contra Julian. Op. imperf., V, 31-32. 
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но чрез нейната сила23

 

 е всичко, което съществува някъде или някога, това 

не е истина. Тъй като е очевидно, че нейната сила не е нищо друго освен 

самата тя, то нейната сила по никакъв начин не може да бъде без самата 

нея. Тъй ката следователно не е ограничена в някакво място или време, 

необходимо е да е навсякъде и винаги, тоест във всяко място и време. 

21 

Ако е така, то или цялата тя е във всяко място или вр еме, или само 

някаква част от нея, докато другата част е извън всяко място и време. Ако 

обаче частично е и частично не е във всяко място или време, тя има части; 

което е погрешно. Следователно тя е нечастично навсякъде и винаги. 

Но как е изцяло навсякъде и винаги? Защото това трябва да се разбира 

или така, че тя е цялата наведнъж във всяко място или време, а чрез части в 

отделните [места и времена]; или така, че е цялата [и във всичките] и в 

отделните [места и времена]. Ако наистина е чрез части в отделните [места и 

времена], тя не може да избегне съставността и разделянето на части; което 

бе посочено като съвършено чуждо на висшата природа. Затова тя не е по 

такъв начин във всички места или времена, че да е чрез части в отделните 

[места и времена]. 

Остава да се обсъди другата част, тоест: как висшата природа е изцяло 

във всичките и в отделните места или времена. Това, разбира се, не може да 

бъде иначе освен или едновременно, или по различно време. 

Но понеже понятието за място и понятието за време24

Ако тя цялата е едновременно в отделните места, то за отделните места 

има отделни цялости. Защото, както [едно] място се р азличава от [друго] 

място, така че са отделни места, по същия начин това, което е изцяло в дадено 

място, се различава от онова, което в същото време е изцяло в друго място, 

, които досега се 

движеха заедно и следите им можеха да бъдат откривани чр ез едно общо 

следване, тук изглежда се отклоняват едно от друго в обсъждането, 

сякаш се затичват в различни посоки, трябва да бъдат обследвани поотделно 

според собствените им проявления. Първо, значи, трябва да се види дали 

висшата природа може едновременно или по различно време да бъде изцяло в 

отделните места. Сетне същото това трябва да се изследва по отношение на 

времената. 

                                                        
23 Potentia. 
24 Ratio loci ac ratio temporis. 
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и така са отделни цялости. Защото, когато нещо цяло е в дадено място, няма 

нищо от него, което да не е в същото това място. А от което няма нищо, 

което да не е в дадено място, от него няма нищо, което в същото време да е 

извън самото това място. Но когато нищо от нещо не е извън определено 

място, тогава нищо от него не е по същото време в друго място. Затова, 

когато нещо е изцяло в определено място, тогава нищо от него не е 

едновременно и в друго място. Значи, ако цялото е в дадено място, нищо от 

него не е едновременно в друго място. След като следователно нещо е 

изцяло в някакво място: как е възможно то да е едновременно и в друго място, 

щом нищо от него не може да бъде в друго място? От това следователно, че 

едно цяло не може да бъде едновременно изцяло в различни места, следва, че 

в отделните места има отделни цялости, ако нещо е изцяло в отделните места 

по едно и също време. Затова, ако висшата природа е изцяло по едно и също 

време във всички отделни места, тогава има толкова отделни висши 

природи, колкото могат да бъдат отделните места. Но да се мисли така е 

неразумно. Следователно тя не е изцяло по едно и също време в отделните 

места. 

А ако  е изцяло в отделните места по различно време: когато е в едно 

място, в същото вр еме в др угите места няма никакво благо и никаква 

същност, защото без нея не съществува изобщо нищо. Че това е абсурдно, се 

доказва дори от самите места, защото те не са нищо, а нещо. И тъй, висшата 

природа не е изцяло в различните места по различно време. Но ако тя не е 

изцяло в различните места нито по едно и също, нито по различно време, 

ясно е, че тя по никакъв начин не е изцяло във всичките отделни места. 

Сега трябва да се изследва дали същата висша прир ода е изцяло в 

отделните времена било едновременно, било разделно посредством отделни 

времена. Но как може нещо изцяло да е едновременно в отделните времена, 

щом самите времена не са едновременно?25 Ако пък тя е изцяло в 

отделните времена обособено и разделно, както даден човек е изцяло вчера и 

днес, и утре, тогава за нея ще се казва в собствен смисъл, че е била и е, и ще 

бъде. Следователно нейният век26, който не е нищо друго освен нейната 

вечност27

                                                        
25 Вж. Augustinus, Confessiones, XI, 11, 13. 

, не е изцяло наведнъж, а е разтеглен на части чрез частите на 

времената. Но нейната вечност не е нищо друго освен самата тя. 

Следователно висшата природа ще се раздели на части според различията на 

26 Aetas. 
27 Aeternitas. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Монолог 

32 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 
 

времената. Защото ако нейната вечност се произвежда от движенията на 

времената, тогава тя има с тези времена настояще, минало и бъдеще. Какво е 

обаче нейният век или продължителността на нейната екзистенция освен 

нейната вечност? Следователно, ако нейната вечност не е нищо друго освен 

нейната същност, както доказва с несъмненост по-преди изложеното 

размишление, и ако нейната вечност има настояще, минало и бъдеще, то 

съответно и същността й има настояще, минало и бъдеще. А което е 

минало, не е настояще или бъдеще; което е настояще, не е минало или 

бъдеще; и което е бъдеще, не е минало или настояще. Как следователно да се 

удържи по-преди изясненото съобразно разумната и очевидна необходимост, 

че именно онази висша природа не е по никакъв начин съставна, а е 

съвършено проста и съвършено неизменна, ако тя е различна в 

различните времена и има чрез времената разчленени части? Или по-скоро, 

ако първите твърдения са верни, а те са — разбира се — чистата истина, то 

как тези вторите са възможни? следователно по никакъв начин творящата 

същност или нейният век, или вечността й не допускат в себе си минало или 

бъдеще. Как да няма настояще, ако наистина е? Но „беше“ означава 

миналото, а „ще бъде“ — бъдещето. И тъй, тя никога не е била и не ще бъде. 

Затова тя не е нито разделно, нито наведнъж изцяло в различните отделни 

времена28

Ако следователно, както бе установено, тя не е изцяло във всички места 

или времена, така че да е наведнъж във всичките и чрез части в отделните 

[места и времена], нито така, че да е изцяло в отделните [места и времена], 

то очевидно е, че тя по никакъв начин не е изцяло във всяко място или 

време. И защото по подобен начин се видя, че тя не е във всяко място или 

вр еме, така че част от нея да е във всички [места или времена], а част — 

извън всяко място или време, невъзможно е да бъде навсякъде и винаги. 

Защото да бъде „навсякъде“ и „винаги“ не може да бъде разбрано иначе 

освен или като цяло, или като част. Ако тя по никакъв начин не е навсякъде 

или винаги, то тя или ще бъде ограничавана в някакво място или време, или в 

никакво [място или време]. Но че тя не може да бъде ограничавана в някакво 

[място или време], бе вече обсъждано. Тя следователно не е в никакво място 

или време, тоест тя е никъде и никога. Защото не може да бъде иначе освен 

във всяко или в някое [място или време]. Но понеже — от друга страна — 

неопр овер жимо е установено не само, че тя е чр ез себе си и без начало и 

. 

                                                        
28 Вж. Augustinus, Tract. In Joh., 38, 10. 
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край, но и че без нея нищо не може да е някъде или някога, то необходимо е тя 

да е навсякъде и винаги29

 

. 

22 

Как следователно да бъдат съгласувани тези неща, така противоречиви 

според изказването и така необходими според доказването? Може би 

висшата природа е в място и време по такъв начин, който не й пречи да е 

едновременно изцяло в отделните места или времена така, че все пак да не са 

много цялости, а да е една само цялост, и нейният век, който не е нищо друго 

освен истинната вечност, да не е разчленен на минало, настояще и бъдеще. 

Защото изглежда, че чрез този закон за мястото и времето не се обхваща 

нищо друго освен онези неща, които са в място или време, така че не излизат 

извън протяжността на мястото и продължителността на времето. Затова, 

както за нещата, които биват по този начин, съвършено истинно се твърди, 

че не е възможно една и съща цялост изцяло да е едновременно в различните 

места и времена, така при онези, които биват не по този начин, това същото не 

следва с никаква необходимост. Изглежда с право се казва, че някакво място 

има само за онова нещо, чието количество мястото съдържа, очертавайки, и 

очертава, съдържайки; и че някакво вр еме има само за онова нещо, чиято 

продължителност времето някак си ограничава, измервайки, и измерва, 

ограничавайки. Поради тази причина за онова, за чиито размери или 

продължителност не се противополага никаква граница нито от мястото, 

нито от времето, за него правилно се твърди, че няма нито място, нито време. 

Тъй като нито мястото му причинява, каквото е присъщо за мястото, нито 

времето — каквото за времето, не е неразумно, когато се казва, че неговото 

място е никое място, а неговото време — никое време. За това обаче, за 

ко ето  се забелязва, че наистина няма никакво място или вр еме, за него 

действително се открива, че не се подвежда под никакъв закон на мястото или 

на времето. Следователно никакъв закон на мястото или на времето по 

никакъв начин не обхваща такава природа, която чрез никое място или 

време не се включва в някакъв предел. 

Кое разумно наблюдение не би отхвърлило посредством всевъзможни 

разумни доводи, че творящата и най-висшата от всички субстанция, която по 

необходимост е по друг начин биваща и е свободна от природата и 
                                                        
29 Вж. Augustinus, Sermo CCLXXVII, 14, 14; Sermo LIII, 8, 7; Confessiones, VI, 3, 4. 
Boethius, Op. sacra, I, 4. 
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законодателството на всичко, което сама е създала от нищо, се обхваща от 

някаква ограниченост на мястото или времето? По-скоро нейната сила, която 

не е нищо друго освен същността й, обгръща, удържайки под себе си всичко, 

създадено от нея. Как ли да не е проява на безсрамно невежество казването, 

че количеството на висшата истина се очертавало от някакво място или че 

нейната продължителност се измервала с някакво време, когато тя не 

допуща изобщо никаква големина или малкост, присъщи на разгръщането на 

мястото или времето? 

И тъй: понеже характерът на мястото и времето е такъв, че само това, 

което се включва в техните граници, не избягва участта на частта — било 

тази, която мястото й допуща съобразно [нейния] обем, било тази, която 

търпи времето й съобразно [нейната] продължителност, нито пък има начин 

цялото да бъде съдържано едновременно от различните места или времена; а 

пък всичко, което не се ограничава в предела на място и време, не е 

принудено от никакъв закон на местата или времената към множественост на 

частите, нито пък бива възпрепятствано да е изцяло налично едновременно в 

различни места или времена. Понеже, казвам, такъв е характерът на мястото 

и времето, то вън от съмнение е, че висшата субстанция, която не се обхваща 

от предела на никое място или вр еме, не се подвежда под никакъв тех ен 

закон. Тъй като по тази причина неотменната необходимост изисква, щото 

висшата същност като цяло да не отсъства от никое място или време, а 

никой от смислите на мястото или времето не пречи тя да е изцяло налична 

едновр еменно във всяко място и вр еме, то необходимо е тя изцяло да 

присъства едновременно във всичките и в отделните места и времена. 

Поради това, че присъства в това място или време, на нея не й е отказано да 

присъства едновременно и по подобен начин и в онова или в друго  място  

или време. Нито пък защото е била или е, или ще бъде, нещо от нейната 

вечност е изчезнало от настоящото време в миналото, което вече не е; или 

преминава с настоящето, което едва е; или ще дойде с бъдещето, което още 

не е. Защото няма начин да се принуждава или възпрепятства посредством 

закона, на местата или времената да бъде или да не бъде някъде или някога 

онова, което по никакъв начин не затваря битието си в местата или 

времената. Понеже, ако за тази висша същност се окаже, че е в място или 

време, то макар за нея и за локалните или темпоралните природи да има един 

и същ словесен изказ поради езиковата привичка, все пак различен е смисълът 

поради неподобието на нещата. При онези един и същият словесен изказ 

означава две неща, а именно: че те и присъстват в местата и времената, в 
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които се казва, че са; и че се съдържат от тях. Но при висшата същност се 

схваща само едното, а именно: че присъства, но не и че се съдържа. 

Затова, ако го позволяват езиковите правила, изглежда по-

подходящо е да се каже, че тя е с място или време, отколкото в място или 

време. Защото по-скоро се означава, че нещо се съдържа, когато се казва, че 

е в нещо др уго, отколкото ако се казва, че е с нещо др уго. И тъй, в 

собствения смисъл на думата се казва, че тя не е в никое място или време, 

защото изобщо не се съдържа от нищо друго, и все пак може да се каже, че 

е някак си във всяко място и време, защото което  и да е друго нещо бива 

удържано от нейното присъствие да не отпадне в нищо то. Тя е във всяко  

място и време, защото не липсва на никое [от тях] и не е в никое, защото 

няма място или време. Тя не приема в себе си различията на местата или 

времената, като „тук“ или „там“, или „някъде“, или „сега“, или „тогава“, или 

„някога“. И нито бива съобразно преходното настояще, което е характерно 

за нас, нито е била или ще бъде съобразно миналото и бъдещето, защото 

това са свойства на ограничените и променливи неща, каквото тя не е. Но все 

пак това би могло да се каже някак си за нея, защото тя присъства за всичките 

тези ограничени и променливи неща така, както ако би била ограничавана от 

местата и променяна от времената. И тъй, доколкото казаното е достатъчно 

за разрешаването на огласеното противоречие, става ясно как най-висшата 

същност е навсякъде и винаги и никъде и никога, тоест във всяко и нико е 

място или време, съобразно съгласуваната истина на различните 

разбирания. 

 

 

23 

Но тъй като е установено, че същата висша същност е по-скоро не във 

всички места, отколкото във всичко, което е — не като съдържаща се, а като 

такава, която, прониквайки, съдържа всичко — защо да не се каже, че тя е 

навсякъде, в смисъл, че може по-скоро да се схване като биваща във 

всичко, което е, отколкото просто във всяко място, след като и истината на 

предмета разкрива това разбиране, и самото свойство на думата за място не 

го отхвърля? Нали с право имаме навика постоянно да употребяваме думи, 

означаващи място, за неща, които нито са места, нито обхващат локалните 

ограничения. Както например ако кажа, че интелектът се намира там в душата, 

където е разумността. Защото, макар че „там“ и „където“ са думи, 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Монолог 

36 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 
 

означаващи място, все пак нито душата съдържа нещо в локална 

ограниченост, нито пък интелектът или разумността се съдържат. Затова за 

висшата природа съобразно истината на предмета е по-подходящо да се 

каже, че е някъде с такова значение, щото да се разбере, че е във всичко, 

което е, отколкото да се разбира просто, че е във всички места. И защото, 

както учат изложените но-rope разумни доводи, това нe може да бъде иначе, 

то необх одимо е тя да е във всичко, което е, така че да е една и съща 

съвършено изцяло и едновременно в отделните неща. 

 

24 

Установено е също така, че висшата субстанция е без начало и край, че 

няма минало или бъдеще, нито времево, тоест преходно настояще, каквото 

имаме ние, защото нейният век или вечността й, която не е нищо друго 

освен самата тя, е неизменна и няма части. Не се ли следователно разбира, че 

„винаги“, което, изглежда, означава цялото време, посочва, ако се изкаже за 

нея, много по-истинно вечността, която никога не е неподобна на самата 

себе си, за разлика от смяната на времената, която винаги не е подобна на 

себе си в нещо? Защото, ако се каже, че е винаги, а за нея е едно и също да е 

и да живее, то не се разбира нищо повече от това, че тя е и живее вечно, тоест 

че съвършено, едновременно и цялостно обладава безпределния живот. 

Вижда се, че нейната вечност е безпределен живот, изцяло съществуващ 

съвършено и едновременно30

Но тъй като по-горе

. 
31

                                                        
30 Videtur enim eius aeternitas esse interminabilis vita simul perfecte tota existens. Срв. 
Boethius, De cons. phil., V, pr. 6: Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et 
perfecta possesio – Вечността е цялостно, едновременно и съвършено притежаване 
на безпределния живот (прев. Б. Кацарска). 

 вече стана достатъчно ясно, че същата тази 

субстанция не е нищо друго освен своя живот и вечността си, и че тя не е 

по никакъв начин ограничена и е изцяло наведнъж и съвършена, то какво 

друго е истинната вечност, която подобава единствено на нея освен 

безпределния живот, съвършено и едновременно цялостно съществуващ? 

Защото дори само от това, че истинната вечност е присъща само на тази 

субстанция, която единствено не е създадена, а се открива като създаваща, 

отчетливо се схваща, че истинната вечност се разбира като биваща оттатък 

границата на началото и края. А че това не подобава на никое от сътворените 

31 Гл. 17. 
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неща се доказва и от самото това, че са създадени от нищо. 

 

25 

Но тази същност, за която стана очевидно, че е във всички случаи 

субстанциално самотъждествена, дали понякога не се различава от себе си 

поне акцидентално? Ала как е във висша степен неизменна, щом 

посредством акциденциите може, не искам да кажа — да е, но поне да се 

мисли като променлива? И обратно: как да не е причастна на 

акциденталността, когато самото това, че е по-голяма от всички други 

природи и че не им е подобна, изглежда да й принадлежи [като акциденция]? 

Но какво противопоставя способността за приемане на някои неща, които се 

наричат акциденция, и неизменността на природата, ако от тяхното 

приемане не следва някаква променливост на субстанцията? От всички 

онези неща, които биват наричани акциденции, при едни се схваща, че не 

могат да са налични или да отсъстват иначе освен посредством някаква 

промяна на онова, на което са причастни, както е при всички цветове. При 

другите става ясно, че чрез своето прибавяне или отнемане не осъществяват 

съвършено никаква промяна в онова, за което биват изказвани, както е при 

някои релации. Защото е ясно, че по отношение на някакъв човек, който ще 

се роди след настоящата година, аз не съм нито по-голям, нито по-малък, 

нито еднакъв, нито подобен. Но тогава, когато той се роди, аз ще мога да 

имам и да губя всичките тези релации спрямо него в зависимост от това, 

дали ще расте или ще се променя посредством различни свойства, без 

каквато и да е промяна за самия мен. Така става очевидно, че някои от онези 

неща, които се наричат акциденции, привеждат към известна променливост, 

други пък изобщо не засягат неизменността. 

Както следователно висшата прир ода никога не о ставя място в своята 

простота за осъществяващите промяна акциденции, така понякога приема да 

бъде означавана като нещо, съобразно онези, които изобщо не противоречат 

на висшата неизменност, и все пак“ при това с нейната същност не се случва 

нищо, чрез което самата тя да би могла да се мисли като променлива. 

Оттук може да се заключи и това, че тя не възприема нищо акцидентално. 

Защото, както за онези акциденции, които чрез своето прибавяне или 

отнемане осъществяват някаква промяна, се определя, че чрез това свое 
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действие наистина засягат32 предмета, който променят, така за онези, които 

са лишени от подобно действие, се открива, че биват наричани акциденции не 

в собствен смисъл. Както следователно тя винаги по всякакъв начин е 

субстанциално самотъждествена, така никога по никакъв начин не е дори 

само акцидентално различна от себе си. Но по какъвто и начин да се схваща 

името акциденция, несъмнено истинно е това, че за висшата неизменна 

природа не може да бъде изказано нищо, чрез което да би могла да се мисли 

като изменчива33

 

. 

26 

Но ако е сигурно това, което бе узнато за простотата на тази природа, 

тогава по какъв начин е субстанция? Защото, докато всяка субстанция е 

способна да възприеме смешение на различията или изменение на 

акциденциите, нейната неизменна ненакърненост е недостъпна за каквото и да 

е смешение или изменение. Как следователно ще се отстоява, че тя е някак 

си субстанция, освен ако не се казва субстанция вместо същност и да е 

така отвъд, както e и свръх34 всяка субстанция? Защото колкото онова битие, 

което е чрез себе си каквото е и създава от нищото всяко др уго битие, е 

различно от онова битие, което е създадено такова, каквото е, от нищото чрез 

нещо друго, точно толкова категорично се различава висшата субстанция от 

онези, които не са същото, което е тя. И тъй като единствено тя сред всички 

природи има битието такова, каквото е, от себе си, без помощта на др уга 

природа, как да не е единствена по рода си това, което е, без съвместяване със 

своето творение? Затова, ако някой път тя има нещо общо с някакви други 

имена, то несъмнено трябва да бъде мислено едно [тяхно] твърде различно 

значение35

 

. 

27 

Установено е следователно, че тази субстанция, от чиято същностна 

общност се изключва всяка природа, не се включва в нито един общ трактат за 

субстанциите. Защото — като се подложи на обсъждане — всяка субстанция е 

                                                        
32 Accidere. 
33 Вж. Augustinus, De Trinitate, V, 2-5. 
34 Sic sit extra sicut est supra omnem substantiam. 
35 Вж. Augustinus, De Trinitate, VII, 5; Boethius, Opuscula sacra, I, 4. 
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или универсална и е същностно обща за множество субстанции, както 

„човек“ е общо за отделните хора, или е индивидуална и има обща 

универсална същност с други, както отделните хора имат с отделните 

[други хора] това общо, че са хора. Как тогава някой си мисли, че висшата 

природа се съдържа в [някой] трактат за другите субстанции, щом тя нито, 

се дели на множество субстанции, нито се свързва с някаква друга 

[субстанция] чрез същностна общност? 

Но защото все пак тя не само съществува по най-сигурен начин, но и е и 

най-висшето съществуващо от всичко и понеже обичайно същността на всяко 

нещо се нарича субстанция, то, разбира се — ако тя може достойно да бъде 

наречена нещо — няма пречка да се нарича субстанция36. И тъй като не е 

известна по-достойна същност от духа и тялото и защото от тях духът е по-

достоен от тялото, то в реда на нещата е също така да се признае, че е дух, а 

не тяло37. Защото пък този дух нито има някакви части, нито такива духове 

могат да бъдат много, необходимо е той да е напълно индивидуален дух. А 

понеже, както се установи по-горе38, той нито е съставен от части, нито може 

да бъде мислено, че е възможно да се изменя посредством някакви различия 

или акциденции, то невъзможно е да бъде разчленен посредством каквото и 

да е разделение39

28 

. 

Изглежда, значи, от предходното следва, че този дух, който е такъв по 

някакъв чудесно неповторим и неповторимо чудесен начин, е в някакъв 

смисъл само един, другото пък, което някак си дава вид, че е, не може да 

бъде сравнявано с него. Понеже, ако се погледне по-внимателно, ще се види, 

че изглежда само той бива просто, съвършено и абсолютно, а всичко друго 

едва-едва е и почти не е. Защото именно за този дух — поради неговата 

неизменна вечност — не може по никакъв начин да се каже като за някакво 

движение, че „е бил“ или „ще бъде“, а че просто „е“. Защото [той] нито е по 

изменчив начин нещо, което някога или не е било, или не ще бъде; нито е 

нещо, което някога е било или ще бъде, а е нещо, което е наведнъж, 

едновременно и безпределно; защото, казвам, битието му е такова, затова 

за него с право се казва, че бива просто, абсолютно и съвършено. 

А понеже всички други неща — изменчиво и [винаги] съобразно нещо — 
                                                        
36 Вж. Augustinus, Enarr. in Ps.LXVIII, 1, 5. 
37 Вж. Augustinus, De Trinitate, XV, 5, 7. 
38 Гл. 17 и 25. 
39 Вж. Augustinus, De Trinitate, VIII, 2. 
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или някога са били или ще бъдат каквото не са, или са каквото никога не са 

били или не ще бъдат; и понеже това, което са били, вече не е, това пък, което 

ще са, още не е, а това, което са в преходното съвършено кратко и едва 

съществуващо настояще, едва-едва е; понеже биват следователно така 

изменчиво, то напълно справедливо се отрича, че биват просто, съвършено и 

абсолютно, и се твърди, че почти не са и са едва-едва. Оттук, тъй като 

всички неща, които биват иначе в сравнение с него, са дошли от небитието 

в битието не чрез себе си, а чрез нещо друго; и тъй като оставени на себе си 

ще се върнат от битието към небитието, ако не се поддържат от друго, то 

как да се свърже с тях простото, съвършено и абсолютно битие, а не по-скоро 

едва-едва битието или почти-не-битието40? И тъй като само за битието на 

същия този неизречим дух не може по никакъв начин да се мисли, че е 

наченато из небитието или че може да изтърпява в небитието някакво отпадане 

от онова, което е; и тъй като всичко това, което е, той не е чрез нещо друго, 

а чрез себе си, тоест чрез това, което той сам е, не е ли напълно справедливо 

само неговото битие да се мисли като просто, съвършено и абсолютно? Което 

обаче така изключително и във всеки смисъл само е съвършено, просто и 

абсолютно, за него безспорно някак справедливо може да се каже, че 

единствено е. И обратно: за което посредством горното размишление се 

познава, че не е нито просто, нито съвършено, нито абсолютно, а че едва-

едва е или почти не е, за него, разбира се, се казва по някакъв начин 

правилно, че не е. И тъй, според това размишление само този Творец-Дух е, а 

всичко сътворено не е. Все пак то не е въобще небиващо, защото е 

създадено като нещо от нищото чрез Оня, Който единствен абсолютно е41

 

. 

29 

Тук, обаче, след като за свойствата на тази висша природа бе прояснено 

онова, до което достигнах засега, следвайки водачеството на разума, 

намирам за подходящо, ако ми е по силите, да насоча поглед към нейното 

изричане, чрез което е създадено всичко. И тъй, щом всичко, което успях 

да узная по-горе42

                                                        
40 Vix esse aut fere non esse. 

 за нея, се удържа непоклатимо от силата на разума, към 

усърдно обсъждане ме навежда най-много това: да се покаже с очевидност, 

че онова изричане е самото това, което е самият висш Дух. Защото, ако той 

41 Вж. Augustinus, Tract. In Joh., 38, 10; Enarr. in Ps. CXXXIV, 4; Confessiones, VII, 
11. 
42 Гл. 9-12. 
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не е създал нищо иначе, освен чрез себе си, и всичко, създадено от него, е 

създадено чрез онова [изричане], тогава как то е нещо различно от това, 

което е той самият? 

По-нататък. Вече установеното неопровержимо твърди, че изобщо нищо 

никога не е могло и не може да субсистира освен творящият Дух и неговото 

твор ение. Обаче невъзможно е това изричане на същия този Дух да се 

съдържа сред сътворените неща, защото всичко, което е налично като 

сътворено, е създадено чрез онова изричане, но то не би могло да бъде 

направено чрез себе си. Защото нищо не може да се направи чрез себе си, 

понеже всичко, което се прави, е по-късно от онова, чрез което се прави, а 

нищо не е по-късно от самото себе си. И тъй, остава, че това изричане на 

висшия Дух, доколкото не може да бъде творение, не е нищо друго освен 

висшият Дух43

Най-сетне самото това изричане не може да бъде мислено като нищо 

друго освен като познанието

. 

44 на самия този Дух, чрез което той познава 

всичко. Понеже какво др уго е за него да изр ече нещо по този начин на 

изричане освен да разбира45

Но тъй като вече бе демонстрирано, че висшият Дух е само един и че при 

всички обстоятелства е индивид, то необходимо е, щото това изричане да му 

е така единосъщно

? Защото [той] не е като човека — невинаги да 

казва каквото разбира. Ако следователно във висша степен простата природа 

не е нищо друго освен това, което е нейното познание, то както тя е същото, 

което е нейната мъдрост, така по подобен начин тя не е нищо друго освен 

това, което е нейното изричане. 

46, че да не са два, а да е един Дух47

 

. 

30 

Защо, прочее, да се колебая по онова, което запазих по-горе48

                                                        
43 Срв. Augustinus, Sermo CXVIII, 1. 

 като 

съмнение, а именно дали това изричане се състои от много думи, или от 

едно слово? Защото, ако то е така единосъщно на висшата природа, щото да 

не са два, а да е един Духът, тогава непременно, както тя е във висша 

степен проста, така е и то. Следователно то не се състои от много думи, а е 

44 Intelligentia. 
45 Intelligere. 
46 Consubstantialis. 
47 Срв. Augustinus, De Trinitate, VI, 1-4. 
48 Гл. 12. 
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едното Слово, чрез което е станало всичко (срв. Иоан. 1:3). 

 

31 

Но виж, струва ми се, че възниква един въпрос, който нито е лек, нито 

може по някакъв начин да бъде оставен в неговата двузначност49

Но може би от тази двузначност няма да остане нищо, ако, както се 

казва, че в живия човек е истината на човека, а в нарисувания — подобието 

или образът на тази истина; по подобен начин и истината на екзистенцията 

се схваща в Словото, чиято същност е така висша, че в някакъв смисъл тя 

единствена е. В онези пък неща, които в сравнение с него в някакъв смисъл 

не са, и все пак чр ез него и съобразно с него са станали нещо, се отрича 

някакво подражание на тази висша същност. Така естествено Словото на 

висшата истина, което само е висшата истина, не изпитва никакво нарастване 

или умаляване съобразно това, дали е повече или по-малко подобно на 

творенията; а по-скоро ще е необходимо, щото всичко сътворено да е 

толкова по-голямо и да е толкова по-превъзходно, колкото е по-подобно на 

онова, което във висша степен е и е върховно голямото. 

. Доколкото 

всички такива слова, чр ез които ние в ума си изказваме, то ест мислим, 

разните неща, са подобия и образи на нещата, чиито думи те са, то и всяко 

подобие или образ е толкова повече или по-малко истинен, колкото повече 

или по-малко подражава на нещото, чието подобие е. Какво следователно 

трябва да се отстоява по отношение на Словото, с което е изречено и чрез 

което е станало всичко? Ще бъде ли или няма да бъде подобие на онези неща, 

които са станали чрез него? Защото, ако е истинно подобие на изменчивото, 

то не е единосъщно на висшата неизменност; което е погрешно. Обаче, ако 

не е едно изцяло истинно, а какво да е подобие на изменчивите неща, тогава 

Словото на висшата истина не е изцяло истинно; което е абсурдно. Но ако 

няма никакво подобие с изменчивите неща, как тогава са създадени по негов 

образец? 

Защо то мо же би пор ади това, не, не мо же би, а сигу р но по р ади това 

всеки интелект отсъжда, че живите природи по някакъв начин превъзхождат 

неживите, чувстващите — нечувстващите, разумните — неразумните. Тъкмо 

защото висшата природа по някакъв свой неповторим начин не само е, но и 

живее и чувства и е разумна, затова е ясно, че от всичко, което е, това, което 

                                                        
49 Ambiguitas. 
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е някак живо, то й е по-подобно от онова, което изобщо не е живо; и което по 

някакъв начин, дори чрез телесно сетиво, познава нещо, й е по-подобно от 

онова, което изобщо не чувства; и което е разумно, е по-подобно на онова, 

което не е способно да мисли. А очевидно е, че в подобен смисъл едни 

природи са нещо повече или по-малко от други. Защото, както е по-

превъзходно по природа онова, което чрез природната си същност е най-

близо до най-превъзходното, така собствено по-голяма е онази природа, 

чиято същност е по-подобна на висшата същност50

Това, струва ми се, може лесно да бъде показано и по следния начин. 

Нали ако от някаква субстанция, която и живее, и усеща, и е разумна, мислено 

бъде отнето това, че е разумна, после — че е усещаща, по-сетне — че е жива, 

а най-накрая — самото голо битие, което остава, то кой няма да разбере, че 

тази субстанция, разрушавана по този начин малко по малко, бива 

привеждана постепенно към все по-малко и по-малко битие и най-накрая — 

към небитието? Това, обаче, което, поотделно отнемано, отвежда някоя 

същност към все по-малко и по-малко битие, същото то, по р еда си 

придавано, я привежда към все по-голямо и по-голямо битие. Ясно е, значи, 

че живата субстанция е по-голяма от неживата и усещащата — от 

неусещащата, и разумната — от неразумната. И тъй, няма никакво съмнение, 

че всяка същност е толкова по-голяма и превъзходна, колкото е по-подобна 

на онази същност, която е най-висша и е най-за предпочитане. 

. 

И така, достатъчно очевидно е, че в Словото, чрез което са станали 

всички неща, няма тях но по добие, а е истинната и пр оста същно ст. Но  

сред сътвореното няма проста и абсолютна същност, а някакво едва само 

подражание на онази истинна същност. Затова с необходимост следва не, че 

това Слово е повече или по-малко истинно в зависимост от подобието си със 

сътворените неща, а че всяка сътворена природа стои на толкова по-висока 

степен на същността и достойнството, колкото се вижда да е по-близо до 

Него. 

 

32 

Но след като е така: как това, което е простата истина, може да бъде 

Слово на онези [неща], чието подобие то не е, след като всяко слово, чрез 

което някое нещо бива изричано в ума, е подобие на това нещо? И ако не е 

                                                        
50 Срв. Augustinus, De diversis quaestionibus, 51, 2. 
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слово на сътвореното чр ез него, то как ще се потвърди, че е слово? Нали 

всяко слово е слово на някакво нещо. Най-сетне, ако нямаше никакво 

творение, нямаше да има и никакво негово слово. Сега какво? Или трябва да 

се заключи, че ако по никакъв начин нямаше нещо сътворено, изобщо не 

можеше да го има онова Слово, което е висшата и не нуждаеща се от нищо 

същност? Или по-скоро самата висша същност, която е Словото, щеше все 

пак да бъде вечна същност, но нямаше да бъде Слово, ако никога нищо не би 

било сътворено чрез него? Защото за онова, което не е било, нито е, нито ще 

бъде, не може да има никакво слово. 

Но според това размишление, ако извън висшия Дух никога не би имало 

никаква същност, в него изобщо не би имало никакво слово. Ако в него не 

би имало никакво слово, той не би изр екъл нищо у себе си. Ако не би 

изрекъл нищо у себе си — и тъй като за него е едно и също да изрече нещо 

по този начин и да познава — той не би познавал нищо. Ако не би познавал 

нищо, тогава висшата мъдрост, която не е нищо друго освен същият този 

Дух, не би познавала нищо; което е върхът на абсурда. 

Какво сега? Защото, ако той не би разбирал нищо, как би бил висшата 

мъдрост? Или, ако по никой начин не би имало нищо освен нея, какво би 

познавала? Но нима и сама себе си нямаше да познава? Но как може дори 

да се помисли, че висшата мъдрост някога не би познала себе си, когато 

разумният ум е в състояние не само да си спомня за самия себе си, но и за 

самата висша мъдрост, и да познава и нея, и себе си? Защото, ако човешкият 

ум не можеше да има никаква памет или познание за нея или за себе си, той 

по никакъв начин не би могъл да различи себе си от неразумните творения, 

нито пък нея от цялото творение, обсъждайки безмълвно сам със себе си, 

както го прави сега моят ум. Следователно, както онзи висш Дух е вечен, така 

е и вечно помнещ себе си и познава себе си по подобие на разумния ум; 

даже не, не по подобие с нещо, ами той по начало, а разумният ум — по 

подобие с него. И ако познава себе си вечно, той вечно изрича себе си. Ако 

изрича себе си вечно, неговото Слово е вечно у него (вж. Иоан. 1:1). 

Следователно, дали той ще се мисли, без да съществува никаква друга 

същност, или при съществуването на други, необходимо е неговото съвечно 

му Слово да е с него51

 

. 

33 

                                                        
51 Срв. Augustinus, De Trinitate, XV, 14, 23. 
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Но ето, разисквайки по Словото, чр ез което Твор ецът изрича всичко, 

което е създал, пред мен се откри Словото, с което изрича сам себе си оня, 

който е създал всички. Дали изрича самия себе си чрез едно слово, а чрез 

друго това, което е създал; или по-скоро чрез същото това Слово, чрез 

което изрича самия себе си, изрича и всичко, което е създал? Защото е 

необходимо и това Слово, чрез което изрича самия себе си, да е същото, което 

е и той, както бе установено за онова Слово, чрез което изрича онова, което е 

създадено от него. Понеже пък, даже никога да не бе имало нищо освен 

този висш Дух, все пак разумът настоява, че онова Слово, чрез което той 

изрича себе си, има битието си по необходимост, то какво е по-истинно от 

това, че това негово Слово не е нищо друго освен каквото е той самият? 

следователно, ако и самия себе си, и това, което е създал, той изрича чрез 

единосъщно му  Слово, то очевидно е, че субстанцията на Словото, чр ез 

което изрича себе си, и на Словото, чрез което изрича творенията, е една. Как 

може тогава, ако субстанцията е една, словата да са две? 

Но може би тъждеството на субстанцията не изисква допущането на 

едността на Словото. Нали същият този, който се изказва чрез тези слова, 

има една и съща субстанция с тях и все пак не е слово. Но със сигурност 

Словото, чрез което изрича себе си висшата мъдрост, може — според по-

горното размишление — по най-подобаващ начин да бъде наречено нейно 

Слово, защото притежава съвършено подобие с нея. Нали по никакъв начин 

не може да се отрече, че когато разумният ум познава — мислейки — себе 

си, собственият му образ се поражда в неговото мислене; да, самото мислене 

на себе си е неговият собствен образ, формиран по негово подобие, като от 

негов отпечатък. 

Защото за каквото и нещо да пожелае да мисли истинно умът, било чрез 

телесна представа, било чрез разума, той полага усилие да постигне, 

доколкото може, някакво негово сигурно подобие в самото свое мислене. 

И колкото по-истинно го създаде, толкова по-истинно мисли той самото 

нещо. А това се схваща най-ясно, когато мисли нещо различно от самия 

себе си, най-добре пък — когато мисли някакво тяло. Защото когато мисля 

някой познат ми отсъстващ човек, остротата на моето мислене се формира 

от то зи негов обр аз, който съм въвел чрез зрението на очите в паметта. 

Този образ в мисленето е словото за този човек, когото изричам, мислейки. 

Следователно разумният ум, когато, мислейки, познава себе си, има при себе 

си своя образ, породен от него, тоест мисленето на самия себе си, формирано 

по негово подобие сякаш чрез неговото отпечатване, макар че не може да 
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отдели самия себе си от своя образ никак освен само мислено. Този негов 

образ е неговото слово52

И тъй, кой ще отрече, че по този начин висшата мъдрост, познаваща себе 

си, изричайки се, ражда единосъщното си свое подобие, тоест своето 

Слово? Това Слово, макар че за нещо така неповторимо възвишено не би 

могло да се изкаже нещо достатъчно подобаващо и удовлетворително, все 

пак не е неподобаващо да бъде наречено както нейно подобие, така и неин 

образ (вж. Кол. 1:15) и фигура (вж. Евр. 1:3), и отпечатък

. 

53

 

. Словото, чрез 

което [мъдростта] изрича сътвореното обаче, въобще не е подобно на 

словото на сътвореното, защото не е негово подобие, а негова изначална 

същност. Следва, значи, че тя не изрича твор ението чр ез словото на 

сътвореното. Чрез ко е, то гава, слово  го изр ича, ако не го изр ича чрез 

неговото слово? Защото, каквото тя изрича, изрича го чрез слово, а словото 

е нечие слово, тоест подобие. Но ако тя не изрича нищо друго освен себе 

си или творението, тя не може да изрече нищо иначе освен или чрез своето, 

или чрез неговото слово. Ако следователно не изрича нищо чрез словото на 

сътвореното, тогава каквото изрича, изрича го чрез своето слово. Затова, 

чрез едно и също Слово тя изрича самата себе си и всичко, създадено от 

нея. 

34 

Но как могат толкова различни неща, а именно творящата и сътворената 

същност, да се изричат чрез едно Слово, особено когато самото Слово е 

съвечно на изричащия, а творението не му е съвечно? Може би поради 

това, че той е висшата мъдрост и висшият разум, в който е всичко, което е 

сътворено — както творбата, която се прави според някакво изкуство, не 

само когато се създава, но и пр еди да е била, и след като ще бъде 

разрушена, винаги е в самото изкуство, не е нещо друго, а това, което е 

самото изкуство54

                                                        
52 Срв. Augustinus, De Trinitate, IX, 11.  

, — та може би затова самият висш Дух, когато изрича 

самия себе си, изрича всичко, което е създадено. Защото и пр еди да го 

сътвори, и когато е вече сътворено, и когато се руши или някак си се 

изменя, то  винаги е в него, не каквото  е самò по  себе си, а какво то  е 

самият той. Понеже в самото себе си то е изменчива същност, сътворена 

53 Et imago et figura et caracter. 
54 Срв. Augustinus, Tract. in Joh., I, 17. 
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съобразно неизменния разум. Но в него то е самата първа същност и 

първата истина на екзистенцията и колкото повече то му е някак подобно, 

толкова по-истинно и по-превъзходно съществува. И тъй, по този начин 

може не неразумно да се твърди, че когато този висш Дух изрича самия 

себе си, изрича и всичко сътворено чрез едно и също Слово. 

 

35 

Понеже е обаче установено, че неговото Слово му е единосъщно и 

съвършено подобно, по необходимост следва, че всичко, което е в него, е 

също то  и по  същия начин и в него во то  Сло во . И тъй, какво то  и да е 

сътворено, било живо или неживо, и каквото и да е в себе си, то в него е 

самият живот и истината (вж.Иоан. 1:3-4). Но защото за висшия Дух  да 

знае е същото като да познава или да изрича, необходимо е той да знае 

всичко, което знае, по същия начин, по който го изрича или познава. Както 

следователно всичко в неговото Слово е живот и истина, така е то  и в 

неговото знание55

 

. 

36 

От това може да се схване по най-очевиден начин, че човешкото знание 

не може да схване как този Дух изрича или как знае сътворените неща. Защото 

никой не се съмнява, че сътворените субстанции са в самите себе си по 

начин много по-различен, отколкото в нашето знание. Понеже в самите себе 

си те са чрез самата своя същност, а в нашето знание те не са своите 

същности, а своите подобия. Остава следователно че те са толкова по-

истинни в самите себе си, отколкото в нашето знание, колкото по-истинни са 

някъде чрез своята същност, отколкото чрез своето подобие. 

Тъй като е установено и това, че всяка сътворена субстанция е толкова по-

истинно в Словото, тоест в познанието на Твореца, отколкото в самата себе 

си, колкото по-истинно съществува творящата, отколкото сътворената 

същност, как тогава човешкият ум да схване от какъв вид е онова, което е 

много по-високо и по-истинно от сътворените субстанции, тоест онова 

изричане и онова знание, ако нашето знание се превъзхожда от тях толкова 

                                                        
55 Срв. Augustinus, Tractatus in Joh., I, 16-17; De Trinitate, IV, 1, 3. 
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много, колкото тяхното подобие се различава от същността им? 

 

37 

Но понеже горните разсъждения очевидно учат, че висшият Дух е създал 

всичко чрез Словото си, нима и самото Слово не, е създало същото това 

всичко? Тъй като е единосъщно именно на този, чието Слово е, необходимо 

е то да е висшата същност. Но висшата същност е само една и е 

единствената творителка и единственото начало на всичко сътворено. 

Защото тя самата е сътворила всичко не чрез нещо друго, а чрез себе си от 

нищото. Затова всичко, което прави висшият Дух, прави го и Словото му, и 

по подобен начин (срв. Иоан. 5:19). Каквото следователно е висшият Дух по 

отношение на творението, това е и Словото му, и по подобен начин. Но все 

пак не едновременно и единият, и др угият в множествено число, защото 

няма много творящи висши същности. Както, значи, той е Творец и Начало 

на нещата, така и Словото му; но все пак не са двама, а един Творец и едно 

Начало56

 

. 

38 

Грижливо следователно трябва да бъде обърнато внимание на нещо, 

което е твърде необичайно за другите неща, но явно е налице при висшия 

Дух и неговото Слово. Защото нали е сигурно, че всичко, което им е 

вътрешно присъщо и поотделно, и на двамата едновременно, всичко, каквото 

са в същността и каквото са по отношение на творението, е по съвършен 

начин и при всеки един от тях, и при двамата едновременно, и все пак не 

допуща множествеността при двамата. Защото, въпреки че взети поотделно, и 

онзи е по съвършен начин висшата истина и Творецът, и неговото Слово е 

висшата истина и Творецът, все пак двамата заедно не са две истини и 

двама творци. 

Но след като това е така, все пак по удивителен начин става съвършено 

очевидно, че нито този, чието е Словото, може да бъде свое слово, нито 

Словото може да бъде този, чието Слово е. Така че в това, което означава какво 

са по субстанция или какво са по отношение на творението, те винаги 

съхраняват неделима единност. Ала в това, че Творецът не е от Словото, но 
                                                        
56 Срв. Augustinus, De Trinitate, V, 13. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
Монолог 

49 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 
 

Словото е от Твореца, те допускат някаква неизразима множественост. 

Действително неизразима! Защото, макар че необходимостта изисква да 

са двама, все пак по никакъв начин не може да се каже какво „две“ те са. 

Защото, ако и случайно да могат да бъдат взаимно наречени двама еднакви 

или нещо друго по подобен начин: ако при тяхното съотнасяне все пак се 

запита какво е онова, за което се изказват, то не би могло да се каже в 

множествено число, както се говори за две равни линии или за двама 

подобни човеци. Тъй като нито са два еднакви духа, нито са двама еднакви 

творци, нито две нещо си, което да означава тяхната същност или тяхната 

отнесеност към твор ението. Но не и нещо си две, ко ето да посочва 

свойствената отнесеност на единия към другия, защото нито са две слова, 

нито са два образа. Самото това слово, което е слово или образ, е спрямо 

другия, защото е тъкмо нечие слово или образ, и това е така свойствено на 

единия [Словото], че съвсем не се съгласува с другия. Защото онзи, чието е 

Словото или образът, не е нито образ, нито слово. 

Установено е следователно че не може да бъде изказано какво „две“ са 

висшият Дух и неговото Слово, макар че поради дадени свойства на всеки 

един от тях следва да се признае, че са двама. Защото свойствено е на единия 

да е от другия, а на другия е свойствено, щото първият да е от него57

 

. 

39 

Тъкмо това изглежда не може да бъде произнесено по обичаен начин 

посредством никое слово освен ако се каже, че свойството на единия е да е 

р оден от др угия, а свойството на др угия е, че пър вият се ражда от него. 

Защото вече със сигурност е установено, че Словото на висшия Дух не е от 

него така, както е сътвореното от него, а както е творецът от твореца, най-

висшето от най-висшето и за да се изрази с пр еделна краткост пълното 

подобие — то е изцяло самото същото из самия същия58; при това така, че 

да не е някак иначе освен от него59

Тъй като е ясно, че Словото на висшия Дух е от него само така, че 

притежава съвършено подобие с него, както чедото с родителя, и не е от 

него така, че да е сътворено от него, действително не може да се мисли по-

подходящо, че е от него, иначе, освен чрез „раждане“. Защото за безбройно 

. 

                                                        
57 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. LXVIII, 1, 5.  
58 De eodem ipso. 
59 Eх ео. 
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много неща несъмнено се казва, че са родени от това, от което са, макар да 

не притежават никакво подобие — подобие като това на чедото с родителя 

— с онова, из което се казва, че се раждат — та ние казваме, че косите се 

раждат из главата, а ябълките от дървото, макар че нито едните са подобни 

на главата, нито другите на дървото. Ако, казвам, за много неща от този род 

не е противоразумно да се казва, че са родени, толкова по-съответствено 

може да бъде казано, че Словото на висшия Дух съществува чрез раждане от 

него, колкото по-съвършено приема от него чрез съществуването си 

неговото подобие, както чедото — от родителя. 

 

40 

Ако достатъчно подходящо се казва, че Словото е родено, и ако е 

толкова подобно на този, из когото е родено, защо тогава да се твърди, че то е 

подобно, както чедото на родителя, а не по-скоро да се казва, че онзи е 

толкова по-истинно родител, а то — чедо, колкото повече и онзи единствен е 

достатъчен за съвършенството на това раждане, и то, което се ражда, изразява 

[изцяло] неговото подобие? Защото сред другите неща, които със сигурност се 

отнасят помежду си като родител и чедо, никое не ражда така, че без изобщо 

да се нуждае от нещо друго, единствено чрез себе си да е достатъчно за 

раждането на чедото; и никое не се ражда така, че без никакъв примес на 

неподобие всецяло да представя подобието на родителя. Ако следователно 

Словото на висшия Дух е така изцяло единствено от неговата същност и му е 

така неповторимо подобно, щото никое чедо не е така изцяло само от 

същността на родителя, или така подобно на родителя, тогава действително 

се вижда, че отношението на родител и чедо не може да бъде приложено по-

подходящо към нищо друго така, както към висшия Дух и неговото Слово. 

Затова на него му е наистина свойствено да е родител, а на др угия — 

наистина да е чедо. 

 

41 

Но това не би могло да бъде установено, ако оня не ражда наистина, както 

и ако то не се ражда наистина. Както следователно е очевидно едното, така 

със сигурност е необходимо другото. Затова за висшия Дух е свойствено да 

ражда наистина, а за неговото Слово — наистина да се ражда. 
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42 

Вече бих искал, а и навярно бих могъл да заключа, че онзи е наистина 

Отец, а този — наистина Син. Но мисля, че не бива да бъде оставено без 

внимание и това, дали е по-целесъобразно да бъдат наричани отец и син 

или пък майка и дъщеря, след като в тях няма разлика по пол. Защото, ако 

е по-подходящо онзи да е отец, а чедото му — син, защото и двамата са 

Дух, защо в подобен смисъл единият да не е майка, а другият — дъщеря, 

понеже и двамата са истина и мъдрост? Може би защото в онези природи, 

които имат различие по пол, по-добрият пол е да си отец или син, а по-

малоценният — майка или дъщеря? Наистина, така е по природа при 

повечето. Но при някои е тъкмо обратното, както е с някои видове птици, при 

които женският пол е винаги по-голям и по-силен, а мъжкият — по-малък 

и по-слаб. 

Или сигурно затова на висшия Дух подобава повече да се нарича Отец, 

отколкото майка, защото първата и изначална причина за чедото е винаги в 

отца. Защото, ако материнската причина винаги се предхожда по някакъв 

начин от отцовската, би било извънредно непоследователно името „майка“ 

да се приложи към оня родител, който нито се съчетава, нито се предшества 

от някаква друга причина при раждането на чедото. Значи напълно истинно е, 

че висшият Дух е отец на чедото си. Понеже, ако синът е винаги по-подобен 

на отца от дъщерята, а нищо не е по-подобно на нещо друго такова, колкото 

на висшия Отец — неговото чедо, тогава това чедо наистина не е дъщеря, а е 

Син. Както следователно е свойствено за онзи наистина да ражда, а на този 

— да се ражда, така е свойствено за онзи наистина да е раждащ, а този да е 

наистина роден. И както единият наистина е родител, а другият — наистина 

чедо, така единият е наистина Отец; а другият — наистина Син. 

 

43 

След като бяха открити такива и толкова свойства за всеки един от тях, 

чр ез които във висшата едност с очевидност се проявява някаква чудна, 

колкото неизречима, толкова и неотменна множественост, вижда ми се твърде 

сладко да се докосвам често  до тази толкова непроницаема тайна. Защото 

ето — колкото е невъзможно да е един и същ този, който ражда, и този, който 
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се ражда, и да е един и същ родителят и чедото, така че е необходимо един 

да е раждащият, а друг роденият, и един да е Отец, а друг Синът, толкова все 

пак е необходимо един и същ да е онзи, който ражда, и онзи, който се ражда, 

както и родителят и чедото, така че е невъзможно раждащият да е някой, 

различен от родения, Отец да е някой, различен от Сина. 

И както е така, че този е един, а онзи е друг, щото е съвършено ясно, 

че са двама, все пак така е едно и също  това, което са и този и онзи, че 

изцяло остава скрито какво „две“ те са. Защото Отец е така един и така друг 

е Синът, че когато съм изрекъл единия и другия, виждам, че съм изрекъл 

двама; и така е едно и също онова, което е и Отец, и Син, че не разбирам 

какво „две“ съм изрекъл. Защото, макар сам по себе си Отец да е по  

съвършен начина висшият Дух и Синът сам по себе си да е висшият Дух по 

съвършен начин, все пак така един и същи е Дух Отец и Дух Син, че Отец и 

Син не са два духа, а един Дух. Тъй като отделните свойства на всеки един 

сам по себе си не приемат множественост, защото не са на двамата, така 

това, което е общо на двамата, съхранява неделима едност, макар че цялото 

им е присъщо поотделно. Както именно няма двама отци или двама синове, 

а един Отец и един Син, защото отделните свойства са им присъщи 

поотделно, така няма два, а един Дух, макар че и на Отца сам по себе си, и 

на Сина сам по себе си подобава да е съвършен Дух. Те са така 

противоположени посредством отношенията, че единият никога не приема 

свойствата на другия; така са съгласувани по природа, че единият винаги има 

същността на другия. Защото така са различни чрез това, че единият е Отец, а 

другият — Син, че никога Отец не се нарича Син, нито Синът — Отец; и така 

са едно и също чрез субстанцията, че в Отца винаги е същността на Сина и в 

Сина — същността на Отца. Понеже не е различна, а една и съща, и не са 

много, а една е същността на двамата60

 

. 

44 

Така също, ако единият бъде наречен същност на другия, това не е 

отклоняване от истината, а е възхвала на висшата едност и простота на 

общата природа. Защото не така, както се разбира човешката мъдрост — 

чрез която е мъдър човекът, който не може да бъде мъдър чрез себе си, — 

може да бъде разбирано, ако се каже, че Отец е същност на Сина, а Синът 

                                                        
60 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII; 1-3. 
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е същност на Отца, та по този начин Синът да е съществуващ сякаш чрез 

Отца, а Отец — чрез Сина, като че ли единият не би могъл да е съществуващ 

иначе освен чрез другия, както човекът не може да е мъдър иначе освен чрез 

мъдростта. Понеже, както висшата мъдрост е винаги мъдра чрез себе си, 

така и висшата същност винаги чрез себе си е. Но по съвършен начин 

висшата същност е Отец и по съвършен начин висшата същност е Син. 

Следователно, по еднакъв начин съвършеният Отец е чрез себе си и 

съвършеният Син е чрез себе си, както всеки от двамата е чрез себе си 

мъдър. Защото Синът не е по-малко съвършена същност или мъдрост, 

затова че е същност, р о дена из същно стта на Отца, и мъдро ст из 

мъдростта; но той щеше да е по-малко съвършена същност или мъдрост, ако 

не беше чрез себе си или не беше мъдър чр ез себе си. Защото никак не си 

противоречат казванията, че Синът и съществува чрез себе си, и има битие из 

Отца. „Защото, както Отец има“ същността и мъдростта и „живота в себе 

си“, така че не е чрез някаква чужда, а чрез своята си същност, мъдър е чрез 

своята мъдрост, живее чрез своя живот, „така“, раждайки, „дава на Сина да 

има“ същност и мъдрост и „живот в себе си“ (вж.Иоан. 5:26), че да 

съществува, да е мъдър  и да живее не чр ез някаква чужда, а чр ез своята 

същност, мъдрост и живот. Иначе не ще е едно и също битието на Отца и 

Сина, нито Синът ще е равен на Отца. А колко погрешно е това, бе 

показано по-горе и по най-ясен начин. 

Че Синът и съществува чрез себе си, и е из Отца, не е противоречиво затова, 

защото самото това, тоест, че може да съществува чрез самия себе си, той 

необходимо го има от Отца. Защото, ако някой мъдрец ме учи на своята 

мъдрост, на която преди това не съм бил причастен, не би било 

непоследователно да се каже, че това се върши от самата негова мъдрост. 

Но макар моята мъдрост да има битие и да е от неговата мъдрост, все пак 

когато вече е налице, тя не е иначе освен чрез своята същност и не е мъдра 

иначе освен чрез самата себе си. Много повече обаче съществува, е мъдър и 

живее чрез себе си съвечният на вечния Отец Син, който има битието си от 

Отца така, щото същностите да не са две. Следователно не следва да се 

разбира така, че Отец е същност на Сина или Синът — на Отца, сякаш 

единият не би могъл да съществува чрез себе си, а съществува чрез другият. 

Но като означение на това, че имат общността на във висша степен простата 

и във висша степен едната същност, може последователно да се каже и да се 

разбере по този начин, че единият е същото, което е и другият, по начин 

такъв, че единият има същността на другия. И тъй, в този смисъл, защото и 
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за двамата да имат същност не е нищо друго освен да са същността, 

следва, че както единият има същността на др угия, така единият е 

същността на другия; тоест това същото битие, което е на единия, е и на 

другия61

 

. 

45 

Макар това да е истинно съобразно разгледания разумен довод, все пак 

много повече подобава Синът да бъде наречен същност на Отца, отколкото 

Отец — същност на Сина. Защото, тъй като Отец няма същността си от 

никого освен от себе си, не е достатъчно точно да се каже, че има нечия 

същност освен своята. Понеже пък Синът има същността си от Отца и тя е 

същата, която има Отец, то най-точно е да се каже, че той има същността на 

Отца. Защото пък никой от двамата няма същността иначе освен с това, че е 

същността, то както е по-сполучливо да се мисли, че Синът има същността 

на Отца, отколкото Отец на Сина, така по-подходящо е да се каже, че Синът е 

същността на Отца, отколкото Отец на Сина. Защото, ако се направи само 

това изказване, то предава с достатъчно изтънчена краткост, че Синът не 

само има една и съща същност с Отца, но и че има същата из Отца. Така 

щото това, че Синът е същността на Отца, е същото като: Синът не е 

същност, различна от същността на Отца, да, не е същност, различна от 

същността из Отца. По подобен начин следователно Синът е сила на Отца, и 

мъдрост (вж. 1 Кор. 1:24) или истина, и справедливост, и всичко, което 

подобава на същността на висшия Дух62

 

. 

46 

Изглежда обаче, че някои неща, които могат да бъдат така изказвани и 

разбирани, получават при самото това изложение един друг, също 

подобаващ смисъл. Тъй като става ясно, че Синът е истинното Слово, тоест 

съвършеното познание или съвършеното познаване и знание и мъдрост на 

субстанцията на Отца, тоест, което самата същност на Отца разбира и 

познава и знае и има в мъдростта си. Ако следователно в този смисъл Синът 

бъде наречен познание и мъдрост и знание и познаване или схващане на 

                                                        
61 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII, 1-2. 
62 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII, 3, 4-5. 
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Отца, защото той разбира, има в мъдростта си, знае и съзнава Отца, то в 

никакъв случай не се отстъпва от истината. Синът може също съвършено 

сполучливо да бъде наречен истина на Отца не само в смисъл, че истината на 

Сина е същата, която е истината на Отца, както вече стана ясно63, но и в 

то зи смисъл, че в него се познава не някакво несъвършено подражание, а 

пълната истина на субстанцията на Отца, защото той не е нищо друго освен 

това, което е Отец64

 

. 

47 

Но ако самата субстанция на Отца е познание и знание и мъдр ост и 

истина, последователно е да се заключи, че Синът, както е познание и знание 

и мъдрост и истина на субстанцията на Отца, така е познание на познанието, 

знание на знанието, мъдрост на мъдростта, истина на истината. 

 

48 

Но какво да се мисли за паметта? Дали Синът трябва да бъде считан за 

познание на паметта или за памет на Отца или за памет на паметта? Нали не 

може да се отрече, че висшата мъдрост помни себе си, та затова няма нищо 

по-съответстващо от това, Отец да се разбира като памет, както Синът се 

разбира като Слово, защото следва Словото да е родено из паметта. 

Това се схваща ясно чрез нашия ум. Понеже човешкият ум не винаги мисли 

себе си както винаги помни себе си, то ясно е, че когато мисли себе си, 

неговото слово се ражда из паметта. Оттук следва, че ако винаги би мислил 

себе си, неговото слово винаги би се раждало из паметта. Защото да мислим 

нещо, за което имаме спомен, значи да го изречем в ума. Но словото на нещо 

е самото мислене за него, доколкото е формирано според подобието му от 

паметта. 

И тъй, оттук може ясно да се забележи по отношение на висшата мъдрост, 

която изрича себе си винаги така, както винаги помни себе си, че от нейната 

вечна памет се ражда съвечното Слово. Както следователно Словото бива 

сполучливо схващано като чедо, така паметта във висша степен подобаващо 

                                                        
63 Вж. гл. 38. 
64 Срв. Augustinus, De Trinitate, XV, 14, 23. 
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приема името на родителя. Ако, значи, чедото, което изцяло е родено 

единствено из висшия Дух, е чедо на неговата памет, тогава няма нищо по-

последователно от това, че неговата памет е самият той. Защото той не чрез 

това, че помни себе си, е в своята памет, както е една вещ в друга, подобно 

на нещата, които са така в паметта на човешкия ум, че не са самата наша 

памет. Той помни себе си, така че е самата своя памет. 

И тъй, следва, че както Синът е познанието или мъдростта на Отца, така е 

същото и по отношение на паметта на Отца. Или каквото Синът има в 

мъдростта си или познава, него и помни по подобен начин. Следователно 

Синът е паметта на Отца и памет на паметта, тоест паметта, помнеща за 

Отца, който е паметта, както е мъдрост на Отца и мъдрост на мъдростта, 

тоест мъдростта, мъдруваща Отца-мъдрост. И Синът действително е памет, 

родена из паметта, както е мъдрост, родена из мъдростта. Отец пък е памет 

или мъдрост, която не е раждана из никого65

 

. 

49 

Но ето, докато съзерцавам с наслада свойствата на този Отец и на Сина и 

тяхната общност, не откривам нищо по-услаждащо за съзерцаване в тях от 

взаимното любовно въздействие. Колко абсурдно би било да се отрича, че 

висшият Дух обича себе си, както помни себе си или както се познава, когато 

и разумният ум доказва, че може да обича себе си и него чрез това, че е 

помнещ себе си и него и че може да познава себе си и него? Тъй като 

напразна и съвсем безполезна е паметта и познанието за което и да е нещо, 

ако самото нещо не е обичано или отхвърляно, в зависимост от изискванията 

на разума. Следователно висшият Дух  обича самия себе си, както помни 

себе си и както се познава. 

 

50 

За имащия разум със сигурност е ясно, че той помни себе си или се познава 

не защото обича себе си, но затова се обича, защото помни себе си и се 

познава; и че не може да се обича, ако не помни себе си и не се познава. 

Нищо не се обиква без спомен или познание за него и много неща, които не 

се обичат, се съхраняват в паметта и в познанието. Ясно е следователно че 
                                                        
65 Срв. Augustinus, De Trinitate, XI, 7, 11; XV, 21, 40. 
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любовта66 на висшия Дух изхожда от него, защото помни себе си и се 

познава. Затова, ако в паметта67 на висшия Дух  се познава Отец, в 

познанието68 Синът, то очевидно е, че любовта на висшия Дух изхожда 

еднакво от Отца и от Сина69

 

. 

51 

Но ако висшият Дух обича себе си, няма никакво съмнение, че Отец обича 

себе си, че Синът обича себе си и че всеки от тях обича другия; защото сам по 

себе си Отец е висшият Дух, и Синът сам по себе си е висшият Дух, и двамата 

заедно са един Дух; защото и двамата еднакво помнят и познават и себе си, и 

другия. И понеже е съвършено едно и също това, което обича и което се обича 

в Отца, и което — в Сина, то необходимо е, щото всеки от двамата да обича 

себе си и другия с еднаква любов. 

 

52 

Колко [голяма] следователно е тази любов на висшия Дух, така обща за 

Отца и Сина? Ако обича себе си толкова, колкото помни себе си или се 

познава, а той помни себе си и се познава толкова, колкото е същността му, 

което не може да бъде иначе, то неговата любов действително е толкова, 

колкото е самият той70

 

. 

53 

Но какво може да бъде равно на висшия Дух освен висшият Дух? И тъй, 

тази любов е висшият Дух. Най-сетне, ако никога не би имало никакво 

творение, тоест ако никога не би имало нищо друго освен висшия Дух, Отца 

и Сина, то въпреки всичко Отец и Син биха обичали себе си и биха се обичали 

взаимно. И така, следва, че тази любов не е нищо друго освен това, което е 

Отец и Син, а то е висшата същност. Но понеже не може да има много висши 
                                                        
66 Amor. 
67 Memoria. 
68 Intelligentia. 
69 Срв. Augustinus, De Trinitate, XIV, 14, 18. 
70 Срв. Augustinus, De Trinitate, IX, 12, 18. 
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същности, какво е по-необходимо освен Отец и Синът и взаимната на двама им 

любов да е едната висша същност? следователно същата тази любов е 

висшата мъдрост, висшата истина, висшето благо и всичко, което може да се 

изкаже за субстанцията на висшия Дух71

 

. 

54 

Трябва внимателно да се разгледа дали няма две любови, едната, 

изхождаща от Отца, другата — от Сина; или пък една, която не е изхождаща 

изцяло от едного, а отчасти от Отца, отчасти от Сина; или пък нито 

множествена, нито една, частично изхождаща от всеки един, а само една, 

изцяло изхождаща от всеки един от тях, и същата, изцяло изхождаща от 

двамата едновременно. 

Но сигурността по това колебание се разпознава без съмнение оттук, че 

любовта не изхожда от това, в ко ето Отец и Син са много, а от това, в 

което са едно. Защото не от своите релации, които са много — защото една е 

релацията на Отца, друга на Сина, а от самата своя същност, която не допуща 

множественост, Отец и Син еднакво излъчват така голямото благо. 

Следователно, както Отец сам по себе си е висшият Дух, и сам по себе си 

Синът е висшият Дух, а заедно Отец и Син не са два, а един Дух, така и от 

Отца сам по себе си струи цялата любов на висшия Дух и цялата от Сина сам 

по себе си, а едновременно от Отца и Сина [струят] не две цели, а една и 

същата цяла любов72

 

. 

55 

Сега какво? Тъй като  тази любов има битие, поравно  от Отца и от 

Сина, и е така подобна и на двамата, че по никакъв начин не им е 

неподобна, но е съвсем същото, което са и те, тогава не бива ли да се 

счита за нещо като техен син или чедо? Но както Словото, като се 

обмисли, се представя с максимална очевидност като  чедо  на този, от 

когото е, носейки отчетливия образ на родителя, така любовта явно 

отрича да е чедо, защото, доколкото се схваща като изхождаща от 

Отца и от Сина, не показва веднага на съзерцаващия я толкова 

                                                        
71 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII, 3, 6. 
72 Срв. Augustinus, Contra Maximinum, II, 14, 1. 
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несъмнено подобие с онзи, от когото е; макар внимателният разум да 

учи, че тя е изцяло това същото, което е и Отец, и Син. Най-сетне, ако 

е тяхно чедо или единият ще й е баща, а другият — майка, или всеки от 

двамата ще е и баща, и майка; а всичко това видимо противоречи на 

истината. Понеже тя по никакъв начин не изхожда различно от Отца 

и от Сина, никоя истина не търпи, щото Отец и Син да носят различни 

имена относно нея. Следователно не е така, че единият да й е баща, а 

другият — майка. Но че има две същества, които — всяко само по 

себе си съвършено и от никоя гледна точка различно — носят 

отношението, едновременно и на баща, и на майка към нещо друго, 

за такова нещо нито една природа не може да даде пример. 

Следователно те двамата, тоест Отец и Син, не са баща и майка на 

стру ящата о т тях любо в. И така се вижда, че по  никакъв начин не се 

свързва с истината, щото същата тази любов да е техен син или чедо. 

 

56 

Все пак обаче изглежда, че за същата тази любов не би могло да 

се каже според общата словоупотреба, че е изцяло неродена, нито 

пък, че й е толкова свойствено, колкото на Словото, да е родена. Ние 

имаме навика често да казваме, че нещо си се ражда от онова, из което 

съществува. Така например казваме, че топлината или светлината се 

ражда от огъня или пък някое действие — от своята причина. В този 

именно смисъл, доколкото любовта изхожда от висшия Дух, не би 

могло  да се твърди категорично , че е неродена. Но  пък не може да се 

каже и така свойствено като за Словото, че е родена, защото Словото 

наистина е чедо и наистина е Син, докато за любовта стана очевидно, 

че по никакъв начин не е син или чедо. И тъй, възможно е, по-точно 

— трябва, щото само онзи, чието е Словото, да се нарича раждащ и 

нероден, защото само той е Отец и родител и по никакъв начин не е 

от някого другиго. А само Словото — роден, защото само той е Син 

и чедо. Само взаимната любов пък — нито родена, нито неродена, 

защото не е нито син, нито чедо, но все пак в някакъв смисъл е от 

другиго73

                                                        
73 Срв. Augustinus, De Trinitate, XV, 26, 47. 
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57 

Но същата тази любов сама по себе си е висшата същност, както Отец и 

Син, и все пак Отец и Син и взаимната им любов заедно не са много, а една 

висша същност, която единствена не е създадена от никого и е създала 

всичко единствено чрез самата себе си. И е необходимо както Отец сам по 

себе си и Синът сам по себе си е несътворен и Творец, така и любовта сама 

по себе си да е несътворена и Творец, и все пак тримата заедно да не са 

много, а един несътворен и един Творец. И така, никой не създава или 

сътворява, или ражда Отца. Отец пък сам не създава, а ражда Сина. А Отец и 

Син еднакво не създават, нито раждат, а някак си, ако може да се каже така, 

дишат74

Ако може така да се каже, както Словото е Син на висшата същност, така 

нейната любов може да бъде наречена достатъчно точно неин Дух

 своята любов. Наистина висшата и неизменна същност не диша като 

нас, ала изпускането от нея на самата й любов, която изхожда неизречимо — 

не чр ез отпадане от нея, а чрез съществуване из нея — сякаш е най-

подходящо да се нарече дишане. 

75. Така че, 

макар Духът да е по същност същият, както Отца и Сина, те не биха могли 

да бъдат мислени като нечий дух, защото нито Отец е от някого другиго, 

нито Синът е роден от Отца чрез дъхване, но любовта се схваща като Дух на 

двамата, защото по чуден начин изхожда от двамата посредством някакво 

неназовимо дъхване. А и от това, че е о бщно стта на Отца и на Сина, 

изглежда не без основание би могла да вземе като собствено някакво име, 

което е общо за Отца и за Сина, щом липсата на собствено име изисква това. 

Ако става така, че тази любов се обозначава с името Дух , което  означава 

еднакво субстанцията на Отца и на Сина, като със собствено име, то това би 

служило не без полза и за въвеждането, на положението, че чрез него тя е 

същото, което е Отец и Син, макар да има битието си от тях76

 

. 

58 

Както Синът е субстанция и мъдрост, и сила на Отца в смисъл, че има 

същата същност и мъдрост, и сила като Отца, така може и Духът на двамата 

                                                        
74 Spirant. 
75 Spiritus. 
76 Срв. Augustinus, De Trinitate, V, 11. 
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да се разбира като същност или мъдрост или сила на Отца и Сина, защото 

има съвсем същото, което имат и те77

 

. 

59 

Радостно е да се съзерцава в Отца и Сина и Духа на двамата как са 

взаимно в себе си с такава еднаквост, че никой не излиза извън другия. Защото 

въпреки това, че всеки от тях е висшата същност, така съвършена, и 

същевременно всичките трима заедно не са нищо друго освен едната висша 

същност, която нито може да бъде без себе си, нито извън себе си, нито 

по-голяма, нито по-малка от самата себе си, то все пак същото това би 

могло да се докаже с не по-малка сила за всеки един от тях. Защото Отец е 

изцяло в Сина и общия Дух, и Синът в Отца и същия този Дух, и същият 

този Дух в Отца и Сина, защото паметта на висшата същност е изцяло в 

нещото познание и в любовта, и познанието в паметта и любовта, и любовта в 

паметта и в познанието. Понеже висшият Дух познава и обича цялата своя 

памет и помни изцяло познанието и го обича цялото, и изцяло помни 

любовта и я познава цялата. Но под паметта се разбира Отец, под познанието 

— Синът, под любовта — Духът на двамата. Следователно Отец и Син и 

Духът на двамата се обхващат един други с такава еднаквост и са взаимно в 

себе си така, щото се доказва, че никой от тях не излиза извън другия, нито 

е без него78

 

. 

60 

Струва ми се обаче, че по отношение на тях никак не бива небрежно да се 

повер ява на паметта това, ко ето ми се явява в съзер цанието. Защото 

необходимо е Отец да се разбира като памет, Синът като познание, Духът 

като любов, така щото нито Отец да се нуждае от Сина или от общия Дух, 

нито Синът — от Отца и от същия този Дух, нито този Дух — от Отца или от 

Сина. Другото би означавало, че чрез себе си Отец може само да помни, но 

да не познава иначе освен чрез Сина, и да не обича иначе освен чрез своя и 

на Сина Дух; а Синът чрез себе си е в състояние само да познава, но чрез 

Отца е помнещ, а чрез Духа си — обичащ; а същият този Дух не е способен 
                                                        
77 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII, 3, 6. 
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чрез себе си на нищо друго освен да обича, но Отец да е помнещ заради 

него, а Синът познаващ. Всъщност понеже при тях тримата всеки един е сам 

по себе си висшата същност и висшата мъдрост така съвършено, че тя сама 

чрез себе си помни и познава, и обича, необходимо е, щото никой от тях 

тримата да не се нуждае от другия за помнене или за познаване или за 

обичане. И тъй, всеки един от тях е по същност памет и познание, и любов, и 

всичко друго, което с необходимост е вътрешноприсъщо на висшата 

същност79

 

. 

61 

Тук виждам да възниква един въпрос. Нали, ако Отец е познание и любов 

така, както е памет; а Синът е памет и любов, както е познание; а Духът на 

двамата не е по-малко памет и познание, отколкото любов, то как Отец не е 

Син и нечий Дух; и по каква причина Синът не е Отец и нечий Дух; и защо 

същият този Дух не е нечий Отец и нечий Син? Именно така би могло да бъде 

разбрано, че Отец е памет, Синът — познание, Духът на двамата — любов. 

Този въпрос може да бъде разрешен обаче без усилие, ако се разгледа вече 

откритото от разума. Затова именно Отец не е Син или Дух някому другиму, 

въпреки че е познание и любов, защото не е родено познание и изхождаща от 

някого любов, а каквото и да е, той е само р аждащ и такъв, от кого то  

произлиза другият. И Синът затова не е Отец или нечий Дух, макар да 

помни и да обича чрез самия себе си, защото не е раждаща памет или любов, 

изхождаща по подобие на неговия Дух от някого другиго; защото това, 

което той е, само се ражда и е някой, от който изхожда Духът. И Духът не е 

длъжен да е Отец или Син поради това, че се съдържа в паметта и 

познанието си, тъй като не е раждаща памет или родено познание, а само 

нещо, което изхожда. Какво следователно пречи да се заключи, че във 

висшата същност има само един Отец, един Син, един Дух, а не трима отци, 

синове или духове?80

62 

 

Може би обаче разглежданото от мен противоречи на това твърдение. 

Нали не бива да се съмняваме, че всеки един, тоест Отец и Синът и техният 
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Дух, изрича сам себе си и другите двама, като познава себе си и другите. Но 

ако е така, как тогава във висшата същност да няма толкова слова, колкото 

са изричащите и колкото са тези, които изричат? Защото, ако много хора 

изричат едно нещо в мисълта си, тогава изглежда да има толкова думи за 

него, колкото са изричащите, защото в мислите на всеки един има по едно 

слово за него. Също така ако един човек мисли много неща, в ума на 

мислещия има толкова слова, колкото са мислените неща. 

Но в мисълта на човека, когато мисли нещо, което е извън неговия ум, 

словото на мисленото нещо не се ражда от самото нещо, защото то [самото] 

не влиза във взора на мисълта, а от някакво подобие или образ на, това нещо, 

който е в паметта на мислещия, или пък който тогава, когато се мисли, се 

привлича в ума от наличното нещо посредством телесното сетиво. 

Докато във висшата същност Отец и Син и техният Дух са си винаги така 

налични — защото, както вече се видя, всеки един от тях не е по-малко в 

другите, отколкото в себе си, — че когато се изричат взаимно, изглежда 

същият този, който бива изричан, ражда своето слово, както когато се 

изрича от самия себе си. Как тогава Синът и неговият, и на Отца Дух да не 

раждат нищо, ако всеки един от тях ражда своето слово, когато изрича себе 

си или бива изречен от някого другиго? Но за колкото слова може да се 

докаже, че се раждат от висшата субстанция, толкова синове трябва да роди 

тя и да изпусне толкова духове, което следва по необходимост от горното 

размишление. И така, по тази причина се привижда, че в нея има не само 

много отци и синове и изхождащи, но и други родства. 
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Или сигурно Отец и Син и техният Дух, за които е вече съвършено 

сигурно, че истинно съществуват, не са трима изричащи, макар, че всеки 

един от тях е изричащ, нито са много, които се изричат, когато всеки един 

изрича самия себе си и другите двама. Защото, както за висшата мъдрост е 

вътрешно присъщо да знае и да познава, така собствено за вечното и 

неизменно знание и познание е естествено да съзерцава като винаги налично 

това, което знае и познава. Но за висшия Дух едно такова изричане не е нищо 

друго освен сякаш да съзерцава, мислейки, както изказването на нашия ум не 

е нещо друго освен възрение на мислещия81

                                                        
81 Срв. Augustinus, De Trinitate, XV, 10, 19. 

. Но вече разгледаните разумни 
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доводи82

Тъй като е вече установено

 показаха напълно сигурно, че което е същностно присъщо на 

висшата природа, то е налично по съвършен начин във всеки един, в Отца и 

Сина и техния Дух поотделно; и все пак, ако същото това се изр ече 

едновременно из тримата, то не допуща множественост. 
83

Оттук може да се схване ясно и това, че когато тези тримата се изричат, 

било от самите себе си, било взаимно един от друг, нещата, които се 

изричат, не са много. Защото какво бива изричано там, ако е тяхната 

същност? Ако следователно тя е само една, само едно е и онова, което се 

изрича. Ако следователно в тях онова, което изрича, е едно, и едно онова, 

което се изрича — понеже една е мъдростта, която говори в тях, и една е 

субстанцията, която се изрича, — то следва, че там няма много слова, а 

само едно. Макар, значи, всеки един от тях да изрича сам себе си и всичките 

да се изричат взаимно, все пак невъзможно е във висшата същност да има 

друго слово освен онова, за което вече бе установено, че е така родено от 

този, чието Слово е, че наистина може да бъде изречено негов образ и 

наистина е негов Син. 

, че както знанието и познанието се отнасят 

към нейната същност, така за нея да знае и да познава не е нещо друго освен 

да изрича, тоест винаги актуално да съзерцава това, което знае и познава, то 

необходимо е, както Отец сам по себе си и Синът сам по себе си и техният 

Дух сам по себе си е знаещ и познаващ, и все пак те тримата заедно не са 

много знаещи или познаващи, а един знаещ, един познаващ, така всеки 

един от тях сам по себе си да е изричащ, но въпреки това всички те заедно 

да не са трима изричащи, а един изричащ. 

Тук виждам нещо чудно и неизяснимо. Защото ето, макар да е очевидно, 

че всеки един, тоест Отец и Синът и Духът на Отца и Сина изрича себе си и 

другите двама по един и същи начин и че там само едно е Словото, все пак 

изглежда, че това Слово в никакъв случай не може да бъде наречено Слово на 

всичките трима, а само на едного от тях. Защото е установено84

                                                        
82 Гл. 38 и 57. 

, че то е 

образ и Син на този, чието Слово е; и съответно, че [Отец] не може да се 

нарече #без противоречие образ или син на самия себе си, нито пък изхождащ 

от него си дух. Понеже то нито от себе си се ражда, нито от изхождащия от 

него, нито пък чрез съществуването си подражава на себе си или на 

изх ождащия от него. То именно не подражава на себе си, нито 

83 Гл. 29. 
84 Гл. 33. 
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съществуванието му извлича подобието от него си, защото подражанието и 

подобието не е само в едного, а в мнозина. То обаче нито подражава на 

Духа, нито съществува според подобието с него, защото няма битието си от 

него, а тъкмо Духът има своето от него. Остава следователно че това 

единствено Слово е само на оногова, раждайки се из когото има битие и 

според чието всяческо подобие съществува. 

Един следователно е Отец и няма много отци, един е Синът и няма много 

синове, един е изхождащият Дух и няма много изхождащи духове във 

виещата същност. Макар тези тримата да са така, щото Отец никога не е син 

или изхождащ дух, нито Синът е някога отец или изхождащ дух, нито пък 

някой път Духът на Отца и Сина е отец или син, а всеки един от тях е така 

съвършен, че не изпитва нужда от никого, то все пак това, което са, е едно, така 

че както за всеки поотделно не може да се говори в множествено число, така 

не може и за тримата едновременно. И макар всеки един да изрича себе си и 

всички взаимно да се изричат, все пак там няма много слова, а само едно; и то 

не е на всеки един от тях или на всичките, а само на едного. 

 

64 

Струва ми се, че тайната на това тъй възвишено нещо е отвъд всяка 

пр оницателност на човешкия интелект и затова смятам, че тр ябва да бъде 

възпиран опитът да се обясни как това е. Мисля, че за изследващия [това] 

непостижимо нещо трябва да е достатъчно — ако е достигнал с разсъждение 

дотук — че с абсолютна сигурност узнава, че то е, макар за интелекта да е 

невъзможно проникването в начина на неговото битие. Нито пък затова 

трябва да се придава по-малко сигурност на вярата в нещата, утвърдени с 

необходимите доказателства и без нито един противоречащ довод, защото 

тези неща не допускат обяснение поради непостижимостта на своята 

природна извисеност. 

А кое е толкова непостижимо, толкова неизречимо, колкото онова, което 

е свръх всичко? Поради което — ако обсъденото дотук за висшата същност е 

утвърдено с необходимите аргументи — макар  интелектът да не може да 

проникне в него така, че то да може да се обясни с думи, устойчивата 

сигурност в него все пак остава непоклатима. Защото, ако едно по-горно 

размишление85

                                                        
85 Гл. 36. 

 схвана по р азумен път, че е непостижимо как висшата 
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мъдрост познава онова, което създава — за ко ето би следвало да знаем 

толкова много — то кой ще обясни как тя познава или изрича себе си, тя, за 

която човекът може да знае или нищо, или едва нещичко? И тъй, ако в 

нейното самоизричане Отецът р ажда и Синът се ражда, то „р о да Му ко й 

ще обясни“ (Ис., 53:8)86

 

? 

65 

Но, обратно, ако такъв е смисълът на нейната неизречимост, а той е 

точно такъв, то как ще се твърди онова, което бе обсъждано за нея според 

свойствеността на Отца и Сина и на Изхождащия? Защото, ако това бе 

разкрито посредством истинни разумни доводи, в какъв смисъл тя е 

неизречима? Или ако е неизречима, тогава по какъв начин е така, както бе 

обсъдено? Или пък е възможно да се разкрие до известна степен и затова 

нищо не пречи обсъжданото да е истинно, но да се нарича неизречима 

затова, защото не може да бъде схваната изцяло? 

Но какво би могло да се отвърне на това, което вече бе установено в по-

горно обсъждане87

Сега какво? Може би от някаква гледна точка е откр ито нещо за 

неизречимата същност, а от друга гледна точка не е постигнато нищо от нея? 

Защото често изричаме много неща, които не изказваме в собствен смисъл, 

както са, но означаваме чрез нещо друго това, което не желаем или не можем 

да поднесем в собствения му смисъл; като че говорим смътно чрез загадка. И 

често виждаме нещо не в собствен смисъл, както е самото нещо, но чрез 

някакво подобие .или образ; като че наблюдаваме нечия осанка през 

огледало. Така именно изричаме и не изричаме, виждаме и не виждаме едно 

и също нещо. Изричаме и виждаме чр ез нещо друго, не изричаме и не 

: че висшата същност е свр ъх и отвъд всяка др уга 

природа, така че дори понякога за нея да се казва нещо с думи, KOHJO са 

обичайни за другите природи, смисълът в никакъв случай не е обичайният? 

Но какъв друг смисъл е бил схващан във всичките онези слова, които мислех и 

разбрах, освен обичайния и обикновения? Ако пък обикновеният смисъл на 

словата й е чужд, тогава всичко, което съм постигнал чрез умозаключаване, 

не се отнася до нея. Как следователно ще е истинно, че е открито нещо 

относно висшата същност, щом това, което бе открито, е твърде различно от 

нея? 

                                                        
86 Срв. Augustinus, Contra Maximinum, II, 14, 1. 
87 Гл. 26. 
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виждаме чрез неговата свойственост. 

И тъй, в този смисъл нищо не пречи и това, което бе обсъждано досега за 

висшата същност, да е истинно, и въпреки това тя да остава неизречима, ако 

се счита, че тя в никакъв случай не се изразява чрез свойствеността на 

същността й, но че при всички обстоятелства се означава чрез нещо друго. 

Защото всички имена, които изглежда, че биха могли да се изкажат за нейната 

природа, ми я показват не толкова чрез свойствеността й, колкото я посочват 

чрез някакво подобие. Затова, щом мисля за значенията на същите тези 

изрази, схващам с ума си по-скоро онова, което виждам в създадените неща, 

отколкото това, за което разбирам, че е отвъд всеки човешки интелект. 

Защото те формират чрез значението си нещо много по-малко и даже твърде 

различно от това, към чието разбиране копнее да пристъпи посредством това 

бедно означение същият този мой ум. Защото нито името „мъдрост“ ми е 

достатъчно, за да означа това, чрез което всичко е създадено от нищо и се 

опазва от нищото; нито името „същност“ ми позволява да изразя това, което 

е чрез неповторимата си извисеност далеч над всичко, а чрез природната си 

свойственост е много отвъд всичко. Така следователно тази природа е и 

неизречима, защото по никакъв начин не може да бъде словесно изречена 

„както си е“ (1 Иоан. 3:2), а и не е заблуда, ако под ръководството на 

разума нещо от нея позволи да бъде „смътно“88 (1Kop., 13:12) схванато 

чрез нещо друго89

 

. 
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Понеже следователно е ясно, че нищо от тази природа не може да бъде 

възприето чрез нейната свойственост, а чрез нещо друго, то сигурно е, че най 

близко до нейното познаване се достига чрез това, което е най-близко до нея 

чрез подобие. Това сред сътворените неща, за което е установено, че й е 

най-подобно, то по необходимост е най-превъзходно по природа. По тази 

причина то чрез по-голямото си подобие помага на дирещия ум да достига до 

висшата истина и в по-голяма степен учи чрез по-превъзходната си сътворена 

същност какво трябва да мисли умът за творящата същност. И тъй, вън от 

съмнение е, че творящата същност се познава толкова по-пълно, чрез 

колкото по-близко до нея творение се дири. Защото по-преди разглежданият 

                                                        
88 In aenigmate. 
89 Срв. Augustinus, De Trinitate, XV, 5-9. 
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разумен довод90

 Следователно ясно е, че както разумният ум е единственото сред всичко 

сътворено, което е способно да възхожда към нейното дирене, така е не по-

малко единственото, чрез което той сам е в състояние да се придвижи в най-

голяма степен към нейното откриване. Защото вече е известно, че най-близо 

до нея е той посредством подобието на природната си същност. Какво е 

следователно по-очевидно от това, че колкото по-усърдно разумният ум се 

стреми към опознаване на самия себе си, толкова по-успешно се издига към 

нейното познаване; и колкото повече пренебрегва вглеждането в самия себе 

си, толкова отпада от съзерцаването й

 не допуща да се подлага на съмнение това, че всяка 

същност е подобие на висшата същност дотолкова, доколкото е. 

91

 

. 
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Много точно следователно може да се каже, че той е сам за себе си като 

„огледало“, в което да съглежда, така да се каже, нейния образ, който не е 

способен да види „лице в лице“ (1 Кор. 13:12). Защото ако този ум 

единствен от всичко създадено може да помни, познава и обича себе си, не 

виждам защо трябва да се отр ича, че в него е истинният образ на онази 

същност, която чр ез своята памет и познание и любов пребъдва като 

неизречима Троица. Или той със сигурност доказва себе си като истинен 

неин образ с това, че може да я помни, познава и обича. Защото чрез което е 

по-голям и по-подобен на нея, чрез него бива познавай като по-истинен 

неин образ. Но изобщо не е възможно да се по мисли, че на р азумното  

творение може да бъде дадено по природа нещо по-превъзходно и по-

подобно на висшата мъдрост от това, да може да помни и познава и обича 

онова, което е всеблаго и всемогъщо. И тъй, в никое творение не е положено 

нищо друго, което така явно да представя образа на Твореца92

 

. 
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И тъй, изглежда следва, че разумното творение не бива да се стреми към нищо 

толкова, колкото да изяви чрез волево действие този образ, отпечатан в него 

чрез природната потенция. А освен това, понеже дължи на Създателя си 
                                                        
90 Гл. 31. 
91 Срв. Augustinus, Tract. in Joh. XVIII, 10.  
92 Срв. Augustinus, De Trinitate, X, 11-12; XIV, 8; XIV, 12, 15. 
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самото това, че е, и също защото се знае, че нищо не може да бъде по-

превъзходно от помненето, познаването и обичането на висшето благо, 

[разумното творение] естествено се убеждава, че не трябва да желае нищо 

[др уго] така силно. Защото кой би отр екъл, че което е по-добро в 

способността93

Няма следователно нищо по-очевидно от това, че разумното 

творение е създадено, за да обича висшата същност повече от всички блага, 

доколкото самата тя е висшето благо; и дори да не обича нищо освен нея или 

заради нея, защото тя е блага чрез себе си, а нищо друго не е благо иначе 

освен чрез нея. То обаче не може да я обича, ако не полага усилия да си я 

спомни и да я познае. Ясно е следователно че разумното творение следва да 

вложи цялото свое умение и волята си, за да помни, познава и обича 

висшето благо, заради която цел, както то узнава, има и самото свое 

битие. 

, то следва да е [толкова] повече във волята? Най-сетне 

разумната природа е разумна не за друго, а защото може да различава 

справедливото от несправедливото, истинното от неистинното, благото от 

неблагото, по-голямото благо от по-малкото. Но това можене е напълно 

безполезно и излишно за нея, ако това, което различава, тя не го обича или 

отхвърля съобразно отсъждането на истинното различаване. И тъй, оттук се 

вижда достатъчно ясно, че всяко разумно създание съществува за това, щото, 

както да преценява чрез различаващия разум него като по-голямо, по-малко 

или никакво благо, така повече или по-малко да го обича или презира.  
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Няма обаче съмнение, че човешката душа е разумно творение. 

Следователно необходимо е да е създадена, за да обича висшата същност. 

Необходимо е, значи, тя да е създадена или за да обича безкрай, или за да 

изгуби някога, доброволно или насилствено, тази любов. Но нечестиво е да 

се счита, че висшата мъдрост я е. създала за това, че тя в крайна сметка да 

презре такова благо, или пък, макар  че желае да го задържи, да го изгуби 

поради някакво насилие. Остава следователно че тя е създадена, за да обича 

висшата същност без край. 

Но тя не може да върши това, ако  не живее винаги. Тя, значи, е била 

създадена така, че да живее винаги, ако винаги желае да върши онова, за което 

                                                        
93 Potestas. 
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е била създадена. Освен това на висшето благо и висшата мъдрост и 

всемогъщия Творец никак не подобава, щом е дарил нещо с битие, за да бъде 

обичан от него, да го лишава от битие, докато то наистина го обича; и това, 

което е дал по своя воля на нелюбящия, за да го обича винаги, да го отнема 

или да допуща отнемането му от любящия така, че той по необходимост да 

не обича [повече]; особено след като по никакъв начин не подлежи на 

съмнение, че той обича всяка истински обичаща го природа. Затова е 

очевидно, че животът на човешката душа не се отнема никога, ако тя винаги 

се стреми да обича висшия живот. 

Но как ще живее? Защото какво толкова е дългият живот, ако не е 

наистина предпазен от набезите на бедствията? Понеже, ако някой си, докато 

живее, е подхвърлен посредством страха или страданието на бедствията или 

бива мамен с лъжовна сигурност, не е ли това [един] нещастен живот? А ако 

някой живее освободен от това, живее блажено. Но връх на абсурда е, някоя 

природа, винаги обичаща онзи, който е висшето благо и е всемогъщ, да живее 

винаги нещастно. Ясно е следователно че човешката душа е такава, щото ако 

съхрани това, заради което е, живее в крайна сметка блажено, истински 

предпазена от самата смърт и всички други бедствия94

 

. 
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Най-сетне в никакъв случай не е възможно да се привиди като вярно, че най-

справедливият и всемогъщият не въздава нищо на ревностно обичащия го, 

след като той му е дал като на необичащ същност, за да може да бъде 

обичащ. Защото, ако не въздава нищо на обичащия, то следва, че най-

справедливият не прави разлика между обичащия онова, което трябва да 

бъде в най-висока степен обичано, и презиращия го; че не обича обичащия 

го; или че неговата любов не променя нищо. Но всичко това няма нищо общо 

с него. Следователно той въздава на всеки ревностно обичащ го. 

Но какво въздава? Ако дава разумна същност на нищото, за да бъде тя 

обичаща, какво ще даде на обичащия, ако не е престанал да обича? Ако онова, 

което служи на любовта, е толкова голямо, колко голямо е това, което се 

възмездява на любовта? И ако основата на любовта е такава, какво е 

наградата за любовта? Защото, ако разумното творение, което е безполезно 

за себе си без тази любов, се отличава [и] така от всичко сътворено, тогава 
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безспорно наградата за тази любов не може да е нищо друго освен 

категоричното превъзхождане над всичко сътворено. Тъй като същото това 

благо, което така изисква да бъде обичано, не по-малко настоява обичащият 

да копнее за него. Защото кой би обичал справедливостта, истината, 

блаженството, нетленността така, че да не жадува да им се наслаждава? 

Какво следователно въздава висшата благост на онзи, който я обича и 

копнее за нея, ако  не самата себе си? Каквото и друго да даде, тя не би 

въздала, защото нито би възнаградила равностойно любовта, нито би 

утешила обичащия, нито би утолила копнеещия. Защото, ако иска да бъде 

обичана и копнеяна, въздавайки нещо друго, тогава тя не иска да бъде 

обичана и копнеяна заради самата себе си, а заради нещо друго и така не иска 

да бъде обичана самата тя, а нещо друго. А да се мисли така е неблагочестиво. 

 следователно, нищо не е по-истинно от това, че всяка разумна душа, ако, 

както следва, е устремена в обичта и в копнежа си към висшето блаженство, в 

крайна сметка получава за наслада самото него. Защото, което тя „сега“ 

вижда „смътно като през огледало“, „тогава“ би видяла „лице в лице“ (1 

Кор. 13:12). Но върхът на глупостта е да се съмняваме дали ще му се 

наслаждава без край, защото в това наслаждение тя нито ще може да бъде 

терзана посредством страха, нито да бъде мамена с лъжовна сигурност; нито 

ще може да не обича [висшето блаженство], познала вече нуждата от него; 

нито то ще захвърли обичащата го [душа]; нито ще има нещо по-могъщо, 

което да ги раздели против волята им. Затова онази душа, която веднъж е 

започнала да се наслаждава на висшето блаженство, ще е блажена вечно95

 

. 
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Оттук с необходимост следва, че онази [душа], която презира любовта на 

висшето благо, се подхвърля на вечно нещастие. Защото, ако се каже, че за 

такова презрение тя би била наказана по-справедливо, ако загуби самото 

битие или живота, понеже не е използвала себе си за това, за което е 

създадена, то разумът никак не приема, че след толкова тежка вина тя 

[всъщност] си възвръща за наказание битието, което е било преди всяка вина. 

Тъй като преди да е била, нито е можела да има вина, нито е можела да търпи 

наказание. Ако следователно душата, презираща това, за което е създадена, 

умре така, че да не усеща нищо или да е изобщо нищо, тя би била в едно и 

                                                        
95 Срв. Augustinus, De civitate Dei, VIII, 8; Confessiones, XIII, 8 ; De Trinitate, XIII, 8. 
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също положение и при най-тежката вина, и без всяка вина. Във висша степен 

мъдрата справедливост пък не би правила разлика между това, което не е 

способно на нищо добро и не желае никакво зло, и това, което е способно на 

висшето добро, а желае висшето зло. Оттук става достатъчно ясно колко 

недопустимо е това. И тъй, нищо не може да изглежда по-последователно и в 

нищо не следва да се вярва с по-голяма сигурност, отколкото в това, че 

човешката душа е така създадена, щото презре ли обичта към висшата 

същност, търпи вечно нещастие. Затова, както обичащата душа ще се радва 

на вечна награда, така презиращата нека страда от вечно наказание. И както 

първата ще изпитва неизменна достатъчност, така нека втората изпитва 

неутолима неудовлетвореност96

 

. 
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Нито обаче е необходимо душата на обичащия да е вечно блажена, нито 

на презиращия — да е нещастна, ако е смъртна. Следователно, за да обича 

или презира това, за любов към което е сътворена, необходимо е да е 

безсмъртна. Но ако има някакви разумни души, които не могат да бъдат 

преценени нито като обичащи, нито като презиращи — каквито, изглежда, са 

душите на децата — какво трябва да се мисли за тях? Смъртни ли са или са 

безсмъртни? Но вън от съмнение е, че всички човешки души имат една и 

съща природа. Затова, след като е установено, че някои са безсмъртни, 

необходимо е всяка човешка душа да е безсмъртна. 
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Понеже обаче всичко живо или съвсем не е, или е само в крайна сметка 

истински предпазено от всяко бедствие, то не по-малко необходимо е, щото 

всяка човешка душа да е или винаги нещастна, или в крайна сметка 

истинно блажена. 
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Кои души следва обаче да бъдат незабавно преценени като така обичащи 

това, за любовта към което са създадени, щото да му се насладят някога? Кои 

пък са така презиращи го, че заслужават да са винаги лишени от него? Или 

как и за какво ще бъдат определени за вечно блаженство или вечно нещастие 

онези, които, както изглежда, не могат да бъдат назовани нито обичащи, нито 

презиращи? Че някой от смъртните би могъл чрез обмисляне да схване 

това, намирам несъмнено или за много трудно, или за невъзможно. Но че все 

пак най-справедливият и всеблаг Творец на нещата не би отнел несправедливо 

на някоя душа онова благо, за което е създадена, това трябва да се 

поддържа съвсем сигурно; и че към същото това благо всеки човек трябва, 

обичайки и копнеейки, да е устремен „с всичкото си сърце, и с всичката си 

душа, и с всичкия си разум“ (Мат. 22:37). 

 

75 

Човешката душа в никакъв случай обаче не би мо гла да се отдаде 

на този стремеж, ако няма надеждата, че би могла да достигне това, 

към което се е устремила. Затова, колкото й е от полза опората в 

усърдието, толкова й е необходима надеждата за постигането. 

 

76 

Любовта или надеждата не са възможни обаче по отношение на 

нещо, което не се вярва. Затова благотворно е за същата тази човешка 

душа да вярва във висшата същност и в онова, без което  не би могла 

да я обича, за да може, вярвайки, да се устремява към нея. Същото 

това, мисля, може да бъде означено подходящо и кратко, ако вместо: 

„вярвайки, да се устремява към висшата същност“, се каже: „да вярва 

във висшата същност“. Защото, ко гато  няко й каже, че вярва в нея, 

показва достатъчно ясно, че както се стреми към висшата същност чрез 

вярата, която изповядва, така и вярва в това, което принадлежи към 

този стремеж. По неже в нея не вярва нито  то зи, ко йто  вярва в нещо , 

което не принадлежи към устремяването към нея, нито този, който не 

се устремява към нея чрез това, в което вярва. И сигурно може да бъде 
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казано като едно и също, че се има вяра в нея и към нея97, както може да 

се схване като едно и също, че вярвайки, се устремяваш в нея и към 

нея. Освен ако не се приеме, че този, който — стремейки се — достигне 

до нея98, не ще бъде извън нея, а ще пребъде в нея, което се означава 

много по-изразително и свързано, ако се каже, че устремяването е в 

нея, отколкото към нея. В този смисъл според мен е много по-

подходящо да се каже, че трябва да се има вяра в нея, отколкото към 

нея99

 

. 

77 

 

Трябва следователно да се вярва еднакво  в Отца и Сина и техния 

Ду х, както  във всеки един о т тях поо тделно , така и едно временно  в 

тримата. Защото и Отец сам по себе си, и Синът сам по себе си, и 

техният Дух сам по себе си е висша същност100

 

, а и едновременно 

Отец и Син със своя Дух са една и съща висша същност, в която 

единствено трябва да вярва всеки човек, защото тя е единствената цел, 

към която той трябва да се стреми посредством любовта във всяка 

своя мисъл и всяко свое дело. Откъдето е очевидно, че както никой не 

мо же да се устремява в нея, без да вярва в нея, така е безпо лезно  за 

всеки да вярва в нея, ако не се устремява в нея. 

78 

 

Затова, с колкото и голяма сигурност да се вярва в нещо толкова голямо, 

безполезна ще е вярата и ще е като нещо мър тво, ако не се укрепва и не 

живее чрез любовта101

                                                        
97 In illam et ad illam. 

. Това, че тази вяра, съпътствувана от съответстващата 

любов, наложи ли се да действа, не е никак бездейна, ами твърде често се 

упражнява в някои дела, което нямаше да може да прави без любовта, се 

доказва дори само от факта, че обичащото висшата справедливост не 

98 Ad illam. 
99 Срв. Augustinus, De Trinitate, VIII, 4, 6. 
100 Срв. Augustinus, De Trinitate, VII, 6, 11. 
101 Dilectio. 
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презира нищо справедливо, не допуща нищо несправедливо. Защото именно 

това, което върши нещо, дава да се разбере, че има в себе си живот, без който 

не би могло да е действено. И не е несмислено да се каже, че действената 

вяра живее, защото има живота на любовта, без който нямаше да бъде 

действена, а бездействената вяра не живее, защото няма живота на любовта, с 

който не би била бездейна. Понеже, ако сляп се нарича не толкова този, 

който е изгубил зрението си, а онзи, който [изобщо] го няма, макар че е 

трябвало да го има102, защо да не може да се каже по подобен начин, че 

„вярата без“ любов „е мъртва“ (Иак. 2:20 и 26) не защото е изгубила живота 

си, тоест любовта, а защото няма онова, което трябва да има винаги. И тъй 

както тази „вяра, която действа чрез любовта“ (Гал. 5:6) се познава като 

жива, така тази, която става бездейна чрез презрението, се изобличава като 

мъртва. И така, твърде подобаващо може да се каже, че живата вяра вярва 

само в това, в което трябва да се вярва, а мъртвата вяра вярва само това, 

което трябва да се вярва103

 

. 

79 

Ето, очевидно е, че за всеки човек е благотворно да вярва в неизречимата 

троична едност и едната Троица. И то „една“ и „едност“ поради едната 

същност, а „троична“ и Троица поради трите не знам какво. Защото, макар 

да мога да говоря за Троицата поради Отца и Сина и техния Дух, които са 

тр има, все пак не мога да пр оизнеса с едно име пор ади какво е „тр и“, 

както например бих казал: поради трите Лица, както бих рекъл за едността: 

поради едната субстанция. Защото те не бива да се схващат като три лица, 

доколкото, ако има няколко лица, всички те съществуват така отделно едно от 

друго, че е необходимо да има толкова субстанции, колкото са лицата. Това е 

очевидно при наличие на много хора, където лицата са толкова, колкото са 

индивидуалните субстанции. Затова във висшата същност както няма много 

субстанции, така няма и много лица. 

И ако някой поиска да говори с някого другиго по този въпрос, то какво 

„три“ ще нарече той Отца и Сина и Духа на двамата, стига — принуден от 

липсата на подобаващо свойствено име — да не избере някои от онези имена, 

които не могат да бъдат изказвани в множествено число по отношение на 

                                                        
102 Срв. Aristoteles, Categoriae, 10; Boethius, In Categ. Aristot., IV. 
103 Срв. Augustinus, Sermo XC, 8 ; Tract. in Joh. XXII, 7. 
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висшата същност, за да означи това, което не може да бъде изказано със 

съответстващо име? Така ще е, ако каже например, че тази удивителна 

Троица е една същност или природа и три лица или субстанции. Защото тези 

две имена се избират като най-целесъобразни за означаване на 

множествеността във висшата същност, доколкото „лице“ се изказва само за 

индивидуалната разумна природа104, а „субстанция“ се изказва по начало за 

индивидите, които биват налични предимно като множество. Тъкмо 

индивидите преди всичко стоят под105, тоест подлежат106

 

 на акциденциите и 

затова получават с по-голямо основание и в собствен смисъл името 

„субстанция“. Поради което, както вече бе посочено по-горе, висшата 

същност, която не подлежи на никакви акциденции, не може да бъде 

наречена в собствен смисъл субстанция освен в случая, когато „субстанция“ 

се употребява за същността. Следователно — след това необходимо 

обосноваване — става възможно тази висша и една Троица или троична 

едност безукорно да се изкаже като една същност и три лица или три 

субстанции. 

80 

Вижда се, значи, не, ами незабавно се признава, че не е нищо това, което се 

нарича Бог, и че единствено на тази висша същност се приписва в собствен 

смисъл името на Бога. Защото всеки, който казва, че Бог е, независимо дали 

един или няколко, не мисли нищо друго освен някаква субстанция, която той 

цени повече от всяка природа, дето не е Бог и която се почита благоговейно 

от хората заради нейното забележително достойнство, и се призовава с 

молитви срещу всяка заплашваща ги беда. Кое обаче трябва да се 

почита така според достойнството му и да се умолява за всяко нещо, освен 

висшето Благо и във висша степен могъщия Дух, Който господства над 

всички и управлява всичко? Както именно е установено107

                                                        
104 Срв. Boethius, Opuscula sacra, III, 3: Persona est naturae rationabilis individua 
substantia – Лицето е индивидуалната субстанция на разумната природа. 

, че всичко е 

създадено и има живот чрез висшата благост и висшата мъдрост на Неговото 

всемогъщество, така ще е извънредно неуместно, ако би се предположило, че 

не Той господства над създадените от Него неща или че създаденото от Него 

105 Букв. субстанстват — substant. Срв. Boethius, Opuscula sacra, III, 3. 
106 Subiacent. 
107 Вж. гл. 13. 
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се управлява от някого другиго, по-малко могъщ или по-малко благ или 

мъдър, или пък изобщо не е от някакъв разум, а само от безредната 

изменчивост на случайностите. Да, единствено Той е, чрез Който е всяко 

нещо и от Когото и чрез Когото и в Когото е всичко (вж. 1 Кор. 8:6; Рим. 

11:36). Тъй като следователно единствено Той е не само благият Творец, но 

и всемогъщият Господ и най-мъдрият Управник на всичко, то съвършено 

очевидно е, че Той е единственият, Когото всяка друга природа съобразно 

цялото свое можене трябва, обичайки, да почита и да Го обича, почитайки 

Го, от Когото единствен трябва да се очаква с надежда благополучие, при 

Когото единствен трябва да се търси утеха в нещастията, Който единствен 

трябва да бъде умоляван за всичко. Наистина следователно Той е не само Бог, 

но е неизразимо троичният и един, единственият Бог108

 

. 

 

 

 

превод от латински език: Георги Каприев 

                                                        
108 Срв. Augustinus, De doctrina christiana, I, 7; Enarr. in Ps. LXXII, 22; De Genesi ad 
litteram, VIII, 25-26. 
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