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Анселм от Кентърбъри 
ЗА ПАДЕНИЕТО НА ДЯВОЛА 
 

Главите 

 

1. За ангелите също важи казаното: “какво имаш, което да не си получил“ (1 Кор. 4:7), 

а от Бога иде само благото и битието, при което всяко благо е същност и всяка 

същност е благо. 

2. Защо изглежда, че дяволът не е получил устойчивост затова, защото Бог не му я е 

дал. 

3. Че Бог не му е дал затова, защото дяволът не е приел. 

4. Как дяволът е съгрешил и е пожелал да бъде подобен на Бога. 

5. Добрите ангели са можели да съгрешат преди падението на злите. 

6. Как добрите ангели са утвърдени в своя статус, а злите в падението. 

7. Дали волята и нейното обръщане към каквото не трябва е самото зло, което създава 

зло; и защо разумната твар не може сама от себе си да се отвърне от злото и да се 

насочи към благото, както може да се отправи от благото към злото. 

8. Волята и нейното насочване не са самото зло. 

9. Несправедливостта е самото зло и е нищо. 

10. Как се създава привидността, че злото е нещо. 

11. Злото и нищото не биха могли да докажат чрез имената си, че са нещо, а само, че са 

като че ли нещо. 

12. Ангелът не може да има първоначалната воля от себе си. Много често “мога“ се 

изказва за способността на някого другиго, а “не мога“ за неспособността на някого 

другиго. 

13. Ако ангелът бе получил само волята за блаженство, той нито би могъл да пожелае 

нещо друго, нито да не го пожелае. Каквото и да би пожелал тогава, волята му не би 

била нито справедлива, нито несправедлива. 

14. По подобен начин стоят нещата, ако би получил само волята за правилност. Затова 

той е получил едновр еменно и двете воли, за да може да бъде и спр аведлив, и 

блажен. 

15. Справедливостта е нещо. 
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16. Несправедливостта не е нищо друго, освен липса на дължимата справедливост. 

17. Защо отпадналият ангел не може да се възвърне към справедливостта. 

18. Как злият ангел сам е направил себе си несправедлив, а добрият сам е направил себе 

си справедлив. Злият дължи благодарност на Бога за благата, които е получил и е 

изоставил, по същия начин като добрият, който е съхранил полученото. 

19. Волята, доколкото има битие, е благо; и никое нещо не е зло. 

20. Как Бог прави зли волите и действията и как това бива приемано от него. 

21. Злият ангел не е можел да предузнае падението си. 

22. Той е знаел, че не трябва да иска онова, което е било грешно да се желае, и че 

трябва да бъде наказан, ако съгреши. 

23. Той не е трябвало да знае, че ще бъде наказан, ако съгреши. 

24. Добрият ангел също не е трябвало да знае това. 

25. Дори да се каже за добрия ангел, че вече не може да греши само заради това, защото 

сега има знание за падението на дявола, това пак би било за негова слава. 

26. Че се плашим, когато чуем името на злото и какво извършва деянията, за които се 

казва че се вършат от несправедливостта, когато самата тя и злото са нищо. 

27. Откъде е дошло злото в ангела, който е бил благ. 

28. Че способността му да желае онова, което не е трябвало да желае, е била винаги 

блага, и даже самото желаене е благо, що се отнася до битието. 

 

 

Глава I 

За ангелите също важи казаното: “какво имаш, което да не си 
получил“, а от Бога иде само благото и битието, при което всяко 
благо е същност и всяка същност е благо 

 Ученикът:  Казаното от апостола: „какво имаш, което да не си получил“ (1 Кор. 

4:7) е казано само за хората или и за ангелите? 

 Магистърът: Никое творение няма нищо от себе си. След като няма самото себе 

си от себе си, как да има от себе си нещо друго? Най-сетне, ако не съществува нищо 

друго, освен Единият, който е творил, и онова, което е сътворено от Единия, тогава е 

ясно, че не би могло да има нищо, освен Твореца и сътвореното от него. 

 У: Наистина е ясно. 

 М: Но нито самият Създател, нито създаденото може да ги има от някъде 

другаде, освен от самия Създател. 
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 У: Това е не по-малко ясно. 

 М: Той следователно единствен има от себе си всичко, което има, а всички 

други имат от него всяко нещо, което имат1

 У: Не разбирам ясно казаното от теб, че от Бога имат само нещо, което е. Защото 

кой друг прави така, че многото неща, които виждаме да преминават от битие към 

небитие, вече да не са това, което са били, макар да не са преминали изцяло в нищото? 

Или кой прави да не е това, което не е, освен онзи, който прави да е всичко, което е? И 

още: ако всяко нещо, което съществува, съществува затова, защото Бог го е създал, 

тогава необходимо е всяко, което не е, да не е затова, защото той не го е създал. Както 

следователно всички неща, които са, имат от него това, че са нещо, така види се всички, 

които не са или преминават от битие в небитие, имат от него да са нищо. 

. И както нямат от себе си нищо, така от 

него имат само нещо, което е. 

 М: „Прави нещо да е или нещо да не е“ се казва не само за онзи, който прави да 

е това, което не е, или да не е онова, което е. За този, който може да направи нещо да не 

е, ала не го прави, също се казва, че го прави да е. И за онзи, който може да направи 

нещо да е, а не го пр ави, се казва, че го пр ави да не е. Нали не само за онзи, който 

разголва някого, се казва че го прави да е гол или да не е облечен, но и за този, който 

може да попречи на разголващия, но не го възпрепятства. За първия обаче се казва в 

собствен смисъл, че прави така, а за втория в несобствен. Защото когато за втория се 

казва, че го прави да е гол или да не е облечен, под това се разбира не нещо друго, а че 

макар и да може, не прави така, че да не е гол или да остане облечен. 

 По този начин се казва, че Бог прави много неща, които не прави, както се казва 

например, че ни въвежда в изкушение (вж. Мат. 6:13; Лук. 11:4), защото не ни 

предпазва от изкушението, въпреки че може да го направи; и че прави онова, което не 

е, да не е, защото, макар и да може, не го прави да е. Ако обаче внимателно се вгледаш 

в нещата, които са, но прехождат към небитие, ще видиш, че не самият той ги прави да 

не са. Защото не само не съществува друга същност, която да не е сътворена от него, но 

и нищо сътворено не би могло да устои в битие, ако не е съхранявано от него2

                                                        
1 Срв. Monologion, 3. 

, така че 

когато престане да съхранява сътвореното, той връща в небитието онова, което е било, 

не защото сам го прави да не е, а защото престава да прави така, че то да е. Дори когато 

сякаш разрушавайки в гняв Бог отнема битието на нещо, небитието не е от него. По-

скоро при оттеглянето на неговата подкрепа, съхранявала в битие сътвореното от него, 

то се завр ъща в небитието , което е имало не от Бога, а от себе си, пр еди да бъде 

2 Срв. Monologion, 13. 
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сътворено. Ако например поискаш обратно туниката, която по свободна воля си дал за 

известно вр еме някому, който е бил гол, той няма голотата си от теб, ами по-скоро, 

връщайки ти това, което ти е принадлежало, той се завръща в онова, което е бил, преди 

да бъде облечен от теб. Очевидно е, че както от висшето благо не произхожда нищо 

друго освен благо и всяко благо е от висшето благо3, така и от висшата същност не 

произхожда друго освен същност и всяка същност е от висшата същност4

 У: Сега виждам ясно, че както благото и битието е само от Бога, така от Бога 

няма битие нищо друго, освен благото и битието. 

. От това, че 

висшето благо е висшата същност следва, че всяко благо е същност и всяка същност е 

благо. Следователно нищото и небитието както не е същност, така не е и благо. Нищото 

и небитието не е следователно от Бога, от когото има битие само благото и същността. 

 М: Виж, да не би някак да помислиш, че поради казаното в Светото Писание или 

при говоренето в съгласие с него, че Бог върши зло или прави небитие, трябва да ми се 

възрази или да бъда порицан, поради това, че се говори така. Защото ние трябва да се 

придържаме не толкова към несъщинския смисъл на думите, прикриващ истината, 

колкото да се стремим към същинската истина, криеща се под многообразния род на 

изказите. 

 У: Това следва да го говориш само на някой неразумник или клеветник. 

 М: Върни се тогава към това, с което започна, и виж дали може да се каже не 

само за човека, но и за ангела, че няма нищо, което да не е получил. 

 У: Достатъчно ясно е, че това е подобаващо не по-малко за ангела, отколкото за 

човека. 

 

Глава II 

Защо изглежда, че дяволът не е получил устойчивост затова, 
защото Бог не му я е дал 

 Установихме вече, че ангелът, устоял в истината, е устоял затова, защото е 

притежавал устойчивост, както и това, че е имал устойчивостта, защото я е получил, а я 

е получил, защото Бог му я е дал. Логично е следователно да се мисли, че онзи, който 

„не устоя в истината“ (Иоан. 8:44), някак си не е устоял затова, защото не е имал 

устойчивост, но не е имал устойчивост, защото не я е получил, а не я е получил затова, 

защото Бог не му я е дал. И тъй, бих искал, ако можеш, да ми покажеш вината му, щом 
                                                        
3 Срв. Monologion, 1. 
4 Срв. Monologion, 3. 
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не е устоял, защото не му е дал онзи, без чието даване не е възможно да се има нищо. 

Защото съм сигурен, макар да не разбирам, че дяволът е бил справедливо осъден от във 

висша степен справедливия, а не би могъл да бъде осъден справедливо без вина. 

 М: Откъде заключаваш, че добрият ангел е приел устойчивостта затова, защото 

Бог му я е дал, а злият не я е получил, понеже Бог не му я е дал? 

 У: Защото ако даването е причината за получаването от страна на добрия ангел, 

мисля, че не-даването е причина за не-получаването от страна на злия ангел, и ако се 

предпостави не-даването, то ми се струва необходима причина за последвалото не-

получаване; а ние всички знаем, че когато не получаваме, каквото желаем, тогава не ни 

се дава не защото не получаваме, а затова не получаваме, защото не ни се дава. Най-

сетне, когато съм се захващал да приказвам или да слушам някого по този въпрос, 

доколкото си спомням, аргументира се в такъв смисъл: тъй като благият ангел е 

получил затова, защото Бог му е дал, злият не е получил затова, защото Бог не му е дал. 

Не си спомням да съм виждал досега опровержение на този извод5

 

. 

 

Глава III 

Че Бог не му е дал затова, защото дяволът не е приел 

 М: Тук няма никакъв извод. Защото може недаването да не е причина за 

неполучаването, макар даването да е винаги причина за получаването. 

 У: Ако следователно се предположи недаване, не е необходимо от това да 

следва неполучаване. Затова може да има получаване, даже ако няма даване. 

 М: Не е така. 

 У: Искам да ми покажеш с пример каквото казваш. 

 М: Ако ти подам нещо и ти го приемеш, аз давам не затова, защото ти 

получаваш, а ти получаваш затова, защото аз давам, така че даването е причина за 

получаването. 

 У: Така е. 

 М: Каво ще стане, ако подам същото нещо  на някого другиго и той не го 

приеме? Дали той не получава, защото аз не му давам? 

 У: По-скоро изглежда, че ти не даваш затова, защото той не приема. 

                                                        
5 Срв. Augustinus, De correptione et gratia, VI, 9. 
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 М: Тук следователно недаването не е причина за неполучаването, макар ако 

допуснем, че аз не бих давал, това би била причина, чието следствие е, че онзи не би 

получил. Едно е прочее нещо да е причина за друго нещо, а друго е полагането6 на 

нещо като причина, от която да се прави извод за нещо друго. Не пламъкът е причина 

за огъня, а огънят за пламъка, но въпреки това наличието7

 У: Трябва да призная, че е необходимо. 

 на пламък е винаги причина 

да се заключи, че има огън. Ако има пламък, необходимо е да има огън. 

 М: Сега виждаш защо мисля, че ако ти си получил затова, защото аз съм дал, все 

пак оттук не следва, че онзи, който не е получил, не бил получил, защото аз не съм му 

дал, при което въпреки всичко е вярно, че ако не бих давал, той не би могъл да получи. 

 У: Виждам и ме радва, че го виждам. 

 М: Продължаваш ли да се съмняваш, че както устоялият ангел е получил 

устойчивост затова, защото Бог му е дал, така Бог не я е дал на неустоялия, защото той 

не я е приел? 

 У: Все още не си ми обяснил това, но в достатъчна степен доказа как от факта, 

че добрият ангел е получил, защото Бог е дал, не следва, че злият не е получил, защото 

Бог не е дал. Ако пък искаш да твърдиш, че Бог не му е дал затова, защото той не е 

приел, тогава питам защо не е приел: дали защото не е можел или защото не е искал. 

Нали ако не е имал способността или волята да приеме, Бог не му ги е дал. Защото ако 

му ги беше дал, той със сигурност щеше да ги има. Ако обаче не е можел да има 

способността или волята да приеме устойчивостта, които не са му били дадени от Бога, 

тогава в какво е съгрешил като не е приел онова, което Бог не му е дал да може или да 

иска да приеме? 

 М: Бог му е дал волята и способността за приемане на устойчивостта. 

 У: Той следователно е приел, каквото Бог му е дал, и е имал, каквото е получил. 

 М: Наистина е получил и е имал. 

 У: Следователно е получил и е имал устойчивостта. 

 М: Не я е приел и затова не я е имал. 

 У: Нима не каза, че Бог му е дал и той е получил волята и способността да 

приеме устойчивостта? 

 М: Казах. Но не съм казал, че Бог му е дал да приеме устойчивостта, а само да 

иска и да може да приеме устойчивостта. 

 У: Щом е искал и можел, следователно е приел устойчивостта. 
                                                        
6 Positio. 
7 Positio. 
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 М: Не следва с необходимост. 

 У: Ако не ми обясниш, не мога да разбера защо. 

 М: Не ти ли се е случвало да започваш нещо с волята и способността да го 

доведеш до край, но въпреки това не си го довършвал, защото волята ти се е променила 

преди края на делото? 

 У: Често. 

 М: Следователно си искал и си можел да устоиш в нещо, в което не си устоял. 

 У: Наистина съм искал, но не съм устоял във волята си и затова не съм устоял в 

действието. 

 М: Защо не си устоял във волята? 

 У: Защото не съм искал. 

 М: Нали докато си искал да устоиш в действието, искал си да устояваш и в 

самата воля? 

 У: Не мога да отрека. 

 М: Защо тогава казваш, че не си искал да устояваш в нея? 

 У: Отново бих отговор ил, че съм искал да у стоявам, но не съм устоял в тази 

воля, обаче виждам как работата отива в безкрайност, защото ти ме питаш все същото, 

а аз ти отговарям едно и също. 

 М: Защото не бива да казваш: „затова не исках да устоя във волята си, понеже не 

исках да устоя в желаенето на тази воля“, ами когато бъдеш попитан защо не си устоял 

в действието, в което си искал и си можел да устоиш, можеш да отговориш: защото не 

устоях на волята си. Като те попитат пък после защо не си устоял на волята си, трябва 

да посочиш някаква друга причина, откъдето да следва отмятането от тази воля, а не че 

не си устоял в желаенето на тази воля. Иначе не казваш с отговора си нещо повече от 

онова, от което се състои въпросът, а именно че не си устоял във волята си да устоиш в 

действието. 

 У: Виждам, че не съм виждал какво да кажа. 

 М: Кажи сега с една дума какво значи да се устои във вършенето на нещо, 

докъдето това се изисква от самото дело. 

 У: Довършване. Защото устояването докрай при писането на нещо наричаме 

‘дописване’, а при воденето ‘довеждане’. 

 М: Нека по подобен начин, макар да е непривично, наречем устояването докрай 

във волята ‘дожелаване’. 

 У: Така да бъде. 
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 М: И тъй, когато не си довършил онова, което си желаел и можел: защо не си го 

довършил? 

 У: Защото не съм го дожелал. 

 М: По същия начин кажи, че дяволът, който е получил да желае и да може да 

приеме устойчивостта и да желае и да може да устои, не я е приел и не е устоял затова, 

защото не е дожелал. 

 У: Сега пък ще питам защо не е дожелал. Нали когато казваш, че не е дожелал 

каквото е искал, то е същото като да кажеш: „Каквото е желаел в началото, не го е 

искал после“. Когато следователно не е искал каквото е искал в началото, защо иначе 

не го е искал, освен защото не е имал нужната воля? Не говоря за волята която е имал в 

началото, когато е желаел, а за онази, която не е имал, когато не е желаел. Защо обаче 

не е имал тази воля, освен затова, защото не я е получил? А защо не я е получил, ако не 

поради това, че Бог не му я е дал? 

 М: Пак ще кажа, че не затова не я е приел, защото Бог не му я е дал, а Бог не му 

я е дал затова, защото той не я е приел. 

 У: Докажи го! 

 М: Той доброволно е изоставил волята, която  е имал. Както  е получил да има 

онова, което е имал, така е можел да приеме винаги да удържа онова, което е изоставил, 

но защото го е изоставил, не го е получил. Онова следователно, което не е приел да 

удържа, изоставяйки го, не го е приел не затова, защото Бог не го е дал, а Бог не го е 

дал затова, защото той не го е приел. 

 У: Кой не разбира, че не е искал да го удържа не затова, защото го е изоставил, а 

го е изоставил затова, защото не е искал да го удържа? Нали при онзи, който удържа 

нещо, първом се появява нежеланието да го удържа, а после желанието да го изостави. 

Затова именно някой пожелава да изостави онова, което удържа, защото не иска да го 

удържа повече. Поради това питам: защо не е желаел да удържа онова, което дотогава е 

удържал, ако не защото Бог не му е дал да желае. 

 М: Не винаги нежеланието да удържаш е по-първо от желанието да изоставиш. 

 У: Покажи ми кога не е. 

 М: Когато се желае нещо да не се удържа, а да се изостави заради самото него, 

както е горящият въглен, поставен върху гола длан, тогава първо е по-скоро 

нежеланието да се удържа, отколкото желанието да се изостави, и искаш да го 

изоставиш затова, защото не искаш да го  удър жаш. Ко гато го удър жаш, по-първо е 

именно нежеланието да удър жаш, а пък не мо жеш да го изоставиш, ако не си го  
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удържал. Когато пък удържаш нещо, което зажелаваш да не удържаш заради нещо 

друго и поискваш да го изоставиш само заради нещо друго, защото искаш повече 

другото , което обаче не можеш да имаш, ако не изоставиш онова, което удържаш, 

тогава желанието да го изоставиш е по-първо от нежеланието да го удържаш. 

Скъперникът например, който иска да задържи парите си, но иска и хляб, който не 

може да има, ако не даде пари, по-първом иска да даде, тоест да изостави пари, 

отколкото да не иска да ги удържа. Той иска да даде пари, не защото не иска да ги 

задържи, а не иска да ги задържи, защото е необходимо да даде, за да има хляб. Защото 

и преди да има пари той иска да ги има и да ги задържа, а когато ги има, той постоянно 

иска да ги държи, докато не се появи необходимост да ги изостави. 

 У: Истина е. 

 М: Не винаги следователно неискането да се удържа е по-първо от искането да 

се изоставя, а понякога искането да се изоставя е по-първо. 

 У: Не мога да отрека. 

 М: И тъй, казвам, че дяволът не е желаел когато е трябвало и каквото е трябвало 

не затова, защото не му е достигала воля вследствие недостатъчност на Божия дар, а 

защото самият той, искайки това, което не е тр ябвало , е про гонил добр ата воля, 

заменяйки я със зла. Ето защо той не е имал или не е получил устойчива добра воля не 

зато ва, защото Бо г не му я е дал, а Бог не му я е дал затова, защото той - искайки 

каквото не трябва - я е изоставил и изоставяйки я не я е удържал8

 У: Разбирам какво каза. 

. 

 

 

Глава IV 

Как дяволът е съгрешил и е пожелал да бъде подобен на Бога 

 М: Съмняваш ли се все още, че дяволът е искал да изостави това, което е имал, 

не защото не е искал да го удържи, а не е искал да го удържи затова, защото е искал да 

го изостави? 

 У: Няма съмнение, че би могло да е така, но все още не си създал у мен 

сигурността, че е така. Покажи най-напред какво е това, което не е имал, а е искал да 

има, за да пожелае да изостави онова, което е удържал, както го доказа за скъперника. 

Ако не би могло да се възрази нещо, тогава ще призная несъмнеността си, че е така. 
                                                        
8 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., I, 23. 
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 М: Не се съмняваш, че е съгрешил, защото не би могъл да бъде несправедливо 

низвергнат от справедливия Бог, но питаш как е съгрешил. 

 У: Така е. 

 М: Ако бе съхранил устойчиво справедливостта, той нито би някога съгрешил, 

нито би бил нещастен. 

 У: Така вярваме. 

 М: Само този съхранява обаче справедливостта, който иска, каквото трябва, а я 

изоставя единствено онзи, който иска, каквото не трябва. 

 У: Без съмнение. 

 М: И тъй, желаейки нещо, което тогава не е трябвало да иска, той е изоставил 

справедливостта и по този начин е съгрешил. 

 У: Така следва, но питам какво е искал. 

 М: Трябвало е да иска, каквото е имал. 

 У: Наистина е трябвало да желае онова, което е получил от Бога, и не е 

съгрешил като е искал това. 

 М: Следователно той е пожелал нещо, което не е имал и не е трябвало да желае 

тогава, както Ева е поискала да бъде като боговете, преди Бог да е пожелал това (вж. 

Бит. 3:5). 

 У: Не мога да отрека, че така следва. 

 М: Не може обаче да се желае нещо друго, освен справедливост или приятност9. 

От приятностите пък се съставя блаженството10

 У: По себе си можем да познаем, че не искаме нищо друго, освен онова, което 

схващаме като справедливо или приятно. 

, което желае всяка разумна природа. 

 М: Той обаче не може да е съгрешил, желаейки справедливостта. 

 У: Вярно е. 

 М: Следователно е съгрешил, искайки нещо приятно, което нито е имал, нито е 

трябвало да желае тогава, но все пак би могло да бъде основание за неговото 

блаженство. 

 У: Очевидно е, че не би могло да бъде иначе. 

 М: Виждаш, струва ми се, че е разпрострял волята си извън справедливостта, 

искайки нередно нещо повече от онова, което е получил. 

 У: Сега виждам ясно, че е съгрешил и искайки, каквото не е трябвало, и 

неискайки, каквото е трябвало. Очевидно е също, че е пожелал повече, отколкото е 
                                                        
9 Iustitia aut commodum. 
10 Beatitudo. 
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трябвало, не затова, защото не е искал да удържа справедливостта, а не е удържал 

справедливостта затова, защото е пожелал нещо друго, при искането на което е 

изоставил справедливостта, както ти показа относно парите и хляба при скъперника. 

 М: Тогава той е пожелал нещо, което Бог не е искал да бъде желано от него. 

Пожелал е нередно да бъде подобен Богу. 

 У: Ако Бог не може да се мисли иначе, освен като единственият онзи, като 

подобно на кого то не може да бъде мислено  нищо , как тогава дяволът е можал да 

пожелае нещо, което не може да се мисли? Не е бил умствено така слаб, щото да не е 

знаел, че нищо не може да бъде мислено като подобно на Бога11

 М: Даже да не е искал да е съвсем равен на Бога, но да е нещо по-малко от Бога, 

ала против волята Божия, със самото това е пожелал нередно да е подобен на Бога, 

защото е поискал нещо със собствена воля

. 

12

 У: Така е. 

, неподчинена никому. Защото само Богу 

трябва да е подобаващо искането на нещо със собствена воля, така че да не бива 

следвана никаква по-висша воля. 

 М: Дяволът не само е пожелал да бъде равен на Бога, придавайки си собствена 

воля, но, пожелавайки онова, което Бог не е искал да бъде желано от него, той е 

поискал да е даже повече от Бога, защото е поставил волята си по-високо от волята 

Божия. 

 У: Достатъчно видно е. 

 М: От представените по-горе основания вече ти е, мисля, ясно, че дяволът 

доброволно е поискал да изостави онова, което е бил длъжен да удържа, и справедливо 

е загубил, каквото е притежавал, защото свободно и несправедливо е пожелал, каквото 

не е притежавал и не е трябвало да пожелава. 

 У: Струва ми се, че няма нищо по-очевидно. 

 М: Макар следователно добрият ангел да е получил устойчивостта затова, 

защото Бог му я е дал, злият все пак не я е получил, не защото не му я е дал Бог, а Бог 

не му я е дал затова, защото той не я е приел, и не я е приел затова, защото не е пожелал 

да я получи13

 У: Така изчерпателно отговори на въпросите ми, че умът ми не вижда нещо, 

което би могло да разколебае както предпоставките ти, така и следването на 

заключенията. 

. 

                                                        
11 Срв. Proslogion, 2. 
12 Propria voluntas. 
13 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., I, 11, 13-14. 
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Глава V 

Добрите ангели са можели да съгрешат преди падението на злите 

 М: Как ти се струва, дали добрите ангели са можели да съгрешат по подобен 

начин преди падението на злите? 

 У: Струва ми се, но искам да го разбера чрез разумно основание. 

 М: Със сигурност знаеш, че ако не биха могли да съгрешат, те са съхранявали 

справедливостта не по способност14

 У: Тъй сочи разумът. 

, а по необходимост. Тогава те не биха заслужили 

по-голяма благодат от Бога затова, защото са устояли, а другите са паднали, отколкото 

затова, че са съхранили разумността, която не са в състояние да изгубят. И, ако 

помислиш добре, не биха се наричали с право ‘справедливи’. 

 М: Онези пък, които са паднали, ако не бяха съгрешили, когато са можели, биха 

били по-добри от тях, доколкото и биха били истинно справедливи, и биха заслужили 

благодат от Бога. Откъдето следва, че или избраните човеци биха били по-добри и по-

големи от добрите ангели, или числото на низвергнатите ангели не би могло да се 

възстанови по съвършен начин, защото хората, приети на тяхно място, не биха били 

такива, каквито е трябвало да бъдат те. 

 У: Ни най-малко не се осмелявам да отрека тези две неща. 

 М: И тъй, добрите ангели са можели да съгрешат преди падението на злите, и то 

по същия начин, както бе показано за онези, които са съгрешили15

 

. 

Глава VI 

Как добрите ангели са утвърдени в своя статус, а злите в падението 

 М: И тъй, ангелите, които са желаели повече справедливостта, която са имали, 

отколкото онова „повече“, което не са имали, са изгубили заради справедливостта едно 

- що се отнася до волята им - благо, което обаче им е било възвърнато от 

справедливостта така, че са получили да пребивават в истинна сигурност относно 

онова, което са имали. Затова са издигнати толкова високо, че са постигнали всичко, 
                                                        
14 Potestas. 
15 Срв. Augustinus, Contra Maximinum, II, 12, 2. 
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което са могли да пожелаят, и вече не виждат какво повече биха могли да поискат. Ето 

защо те не са в състояние да грешат. Ангелите пък, предпочели онова „повече“, което 

Бог все още не желаел да им даде, пред устояването в справедливостта, в която са били 

сътворени, съдени от същата тази справедливост, ни най-малко не са получили онова, 

заради което са я презрели, но са изгубили  и благото, което са притежавали. Така се 

различават помежду си ангелите, щото прилепените към справедливостта не биха 

могли да пожелаят никакво благо, радостта от което да не са вече изпитали, а 

изоставилите справедливостта не могат да пожелаят нищо, от което да не изпитват 

нужда. 

 У: Нищо по-справедливо и красиво от това различаване. Но, ако можеш да ми 

кажеш, искам да чуя от какъв вид е била онази приятност, в която добрите ангели са 

така преуспели благодарение на справедливото си непожелаване, а злите така са се 

откъснали вследствие на несправедливото си стремление. 

 М: Не зная какво е представлявала тя. Каквото и да е представлявала обаче, 

достатъчно е да се знае, че е била нещо, към което са можели да напредват, което тоест 

не са приели с факта на сътворяването си, а е следвало да постигат чрез свои собствени 

заслуги16

 У: Засега трябва да е достатъчно и за нас с оглед на това изследване. 

. 

 

Глава VII 

Дали волята и нейното обръщане към каквото не трябва е самото 
зло, което създава зло; и защо разумната твар не може сама от себе 
си да се отвърне от злото и да се насочи към благото, както може 
да се отправи от благото към злото 

 Не зная как става, но тъкмо когато се надявам вече да съм стигнал края на 

въпроса, тогава по-скоро виждам как като издънки от посечени корени прорастват нови 

питания. Ето, аз разбирам съвсем ясно, че извратеният ангел е можел да се отклони към 

неизмерния недостиг на благо единствено по причина на своето непомерно 

въжделение, но не по-малко ме тревожи въпросът откъде е имал тази нередна воля. Ако 

е била блага, тогава той е пропаднал поради благата си воля от такова благо в такова 

зло. Освен това, ако е била блага, тогава тя му е дадена от Бога, защото от себе си 

дяволът не е имал нищо. Ако следователно е искал това, което Бог е дал за пожелаване, 

в какво е съгрешил? Ако пък е имал тази воля от себе си, тогава е имал някакво благо, 
                                                        
16 Срв. Augustinus, Enchiridion, 28. 
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което не е получил. Каже ли се обаче, че е зла и е нещо, веднага се възразява, че не 

може да е от другаде, освен от Бога, от когото е всичко, което е нещо. Оттук може по 

същия начин да се пита как би могъл да съгреши, имайки воля, дадена му от Бога, или 

как би могъл Бог да дари зла воля. Ако пък злата воля е била от самия дявол и е нещо, 

тогава излиза, че е имал нещо от себе си, и че не всяка същност е блага, и че злото не е 

нищо, както упорстваме да твърдим, понеже злата воля е същност. Ако ли злата воля е 

нищо, тогава той е бил толкова тежко осъден за нищо и следователно без причина. Това 

обаче, което казвам за волята, може да се каже за и желанието или копнежа, защото и 

желанието, и копнежът са воля, така че както е блага или зла волята, така е благо или 

зло желанието и е благ или зъл копнежът. 

 Каже ли се пък, че волята е някаква същност и поради това някакво благо, но 

насочена към това, което трябва да иска, става блага воля, а насочената към това, което 

не трябва, се нарича зла воля, то мисля, че мога да изкажа и за насочването на волята 

онова, което се казва за самата воля. Твърде ме вълнува въпросът откъде дяволът би 

могъл да има извратената насоченост на волята, както и другите неща относно волята, 

които споменах в този смисъл. Има нещо, което много ме удивлява, когато разглеждам 

насочеността на волята, а именно защо Бог така е създал тази природа, която е 

въздигнал в такова превъзходство, че да може да насочи волята си от онова, което 

трябва да иска, към онова, което не трябва, но да не може да я насочи от онова, което не 

трябва, към онова, което трябва, когато по-скоро ми се струва, че така извисеното 

творение е трябвало да получи от толкова възвишения си Създател способността да 

върши благо, заради което е създадено, а не да върши зло, бидейки създадено да го 

отбягва. Това би могло да се попита и относно нашата природа, защото вярваме, че 

никой човек не може да има блага воля, ако не му бъде дадена от Бога, докато винаги 

може да има зла чрез просто допускане от страна на Бога17

 

. 

Глава VIII 

Волята и нейното насочване не са самото зло 

 М: Мисля, не може да се отрече, че и волята, и насочването на волята са нещо. 

Защото даже да не са субстанции, все пак невъзможно е да се доказва, че не са 

същности, защото много са същностите, невлизащи в числото на онова, което се нарича 

                                                        
17 Срв. Augustinus, De peccatorum meritis et remissione, II, 18, 31. 
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‘субстанция’ в собствен смисъл. Най-сетне благата воля не е повече ‘нещо’18

 Това, което казах за волята, може да се схваща и относно насочеността на 

волята. Защото насочеността, която обръща волята от заграбване към даряване, не е 

повече нещо от онази, която обръща същата воля от щедрост към скъперничество. 

Същото следва и за всичко друго, което казах малко по-горе за волята. 

 от злата 

воля, а последната не е повече зло, отколкото другата е благо. Не повече ‘нещо’ е 

волята, която желае да дава милосърдно, отколкото онази, която иска да заграбва с 

насилие, и тя е не по-малко зло, отколкото първата е благо. Затова, ако злата воля е 

самото  зло, пор ади което няко й бива нар ичан ‘зъл’, то гава и благата воля би била 

самото благо, пор ади което някой би бил добър . Но злата воля би била нищо, ако е 

самото зло, за което вярваме, че е нищо. Следователно благата воля също би била 

нищо, защото тя не е повече нещо от злата воля. Така не бихме могли да отречем, че и 

самото благо, което прави благите да са благи, е нищо, понеже то следва да е благата 

воля, която би била нищо. Никой обаче не се съмнява в неистинността на твърдението, 

че благата воля или самото благо са нищо. Злата воля следователно не е самото зло, 

което прави злите да са зли, както и благата воля не е самото благо, правещо благите да 

са благи. 

 У: Имам чувството, че това, което добави, съм го казал аз. 

 М: И тъй, нито злата воля, нито покварената насоченост на волята са самото зло, 

правещо зъл ангела или човека, за което казваме, че е нищо; нито пък благата воля или 

благата насоченост на волята са благото, което прави благите да са благи. 

 

Глава IX 

Несправедливостта е самото зло и е нищо 

 У: А кое е онова, за което казваме, че е самото зло, което прави злите да са зли, 

и кое е самото благо, което прави благите да са благи? 

 М: Трябва да вярваме, че справедливостта е самото благо, от което са благи 

всички благи, от което тоест са справедливи и ангелите, и хората, и поради което 

самата блага воля бива наричана ‘блага’ или ‘справедлива’. Несправедливостта пък е 

самото зло, за което казваме, че е ущърбност на благото19

                                                        
18 Aliquid. 

. То прави злите да са зли и 

създава злата воля, поради което и за самата несправедливост казваме, че е ущърбност 

19 Privatio boni. 
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на справедливостта. Докато волята, дадена в началото на разумната природа и 

едновременно със самото даване насочена от самия Творец, даже по-скоро не насочена, 

а създадена правилна за това, което трябва да се иска, устоява в самата правилност20, 

както наричаме истината или справедливостта, в която е създадена, тя е била 

справедлива. Когато обаче се отклонява от това, което трябва, и се насочва към онова, 

което не трябва, тя вече не устоява в изначалната, нека кажа така, правилност, в която е 

създадена. Когато я изоставила, тя изгубила великото нещо, което притежавала, и не 

придобила вместо него нищо друго, освен неговата ущърбност, която няма никаква 

същност и именуваме несправедливост21

 

. 

Глава Х 

Как се създава привидността, че злото е нещо 

 У: Съгласен съм, когато казваш, че злото е ущърбност на благото, но не по-

малко ясно виждам, че благото  е ущър бност на злото . И както  усещам, че пр и 

умаляването на злото възниква нещо друго, което наричаме ‘благо’, така забелязвам, че 

при умаляването на благото възниква нещо друго, което именуваме ‘зло’. Наистина, 

има аргументи, които доказват, че злото е нищо, като например, че злото не е нищо 

друго освен недостатъчност или развала, които не съществуват по никакъв друг начин 

освен в някоя същност, и колкото по-големи са те там, толкова повече я водят в 

нищото, а когато тази същност изцяло изпадне в нищото, самите тези недостатъчност и 

развала се превръщат в нищо. Макар, казвам, по такъв или по друг начин да би се 

доказвало, че злото е нищо, душата ми може да намира покой единствено във вярата, 

ако не бъде отхвърлено другото, което обратно на това ми доказва, че злото е нещо. 

 Нали като се чуе името ‘зло’, нашите сърца биха се ужасявали напразно от 

означението, разбирано от тях под това име, ако то не означава нищо. Ако думата ‘зло’, 

е име, то е непременно означаващо име22

                                                        
20 Rectitudo. 

. Щом е означаващо, то означава. Но не би 

било такова, ако не означаваше нещо. Как така злото е нищо, след като онова, което 

името му означава, е нещо? Най сетне, нали при наличието на справедливостта се 

проявява такова спокойствие, такъв покой, че мнозина разбират справедливостта не 

21 Срв. Augustinus, Confessiones, III, 7, 12; De civitate Dei, XI, 9. Тезата, че злото е недостиг или ущърбност 
на благо и няма собствена същност, а следователно  е не нещо, а нищо, липса на благо ст, идва 
първоначално от Прокъл и от самото начало се възприема от християнските мислители. За 
кападокийците това е очевидност. Благодарение на Августин и Дионисий Псевдо-Ареопагит тя става 
общо място за християнското богословско и философско мислене. 
22 Nomen significativum. 
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като нещо друго, а като покой от злото, както е при целомъдрието и търпението. При 

отдалечаването пък от справедливостта, душата се обзема от толкова различни, така 

тежки и многобразни страсти23

 

, сякаш жесток господар принуждава нещастното човече 

да носи грижата за толкова позорни и тежки дела и да извършва с огромно усилие 

самите тези дела. Чудно ще е, ако може да се докаже, че нищото върши всички тези 

неща. 

Глава XI 

Злото и нищото не биха могли да докажат чрез имената си, че са 
нещо, а само, че са като че ли нещо 

 М: Мисля, не е толкова безразсъдно да казваш, че нищото е нещо, след като не 

си в състояние да отречеш, че ‘нищо’ е име. Ако обаче чрез името на нищото не можеш 

да докажеш, че нищото е нещо, как възнамеряваш чрез името на злото да докажеш, че 

злото е нещо? 

 У: Никаква работа не върши примера, по който един спорен въпрос се решава 

чрез друг спорен въпрос. Защото и нищото не го знам какво е. Но понеже под ръка ни е 

въпросът за злото, за което каза, че е нищо, ако искаш да ме научиш как да разбирам, че 

злото е нищо, научи ме по-напред какво да разбирам под ‘нищо’, а след това ще дадеш 

отговор относно другите неща, извън името на злото, които ме накараха да мисля за 

него като за нещо. 

 М: След като няма никаква разлика между ‘нищо е’ и ‘не е нещо’, как може да 

се каже какво е това, което не е нещо? 

 У: Ако онова, което се означава чрез името ‘нищо’, не е нещо, тогава името не 

означава нещо. Ако обаче не означава нещо, не е име. То обаче е при всички случаи 

име. Никой не казва, че нищото е нещо, а винаги упорстваме да твърдим, че нищото е 

нищо, и въпреки това никой не може да отрече, че името ‘нищо’ е сигнификативно име. 

Ако обаче това име означава не нищо, а нещо, тогава изглежда, че онова, което се 

означава, не може да е нищо, а е по-скоро нещо. Ако следователно онова, което се 

означава, не е нищо, а нещо, как ще е истинно твърдението, че чрез това име се 

означава нещо, което е нищо? Нали ако истинно се казва, че е нищо, то е наистина 

нищо и поради това не е нещо. Ако пък означаваното с това име не е нищо, а нещо, 

както изглежда следва, тогава то бива назовавано неистинно и неподходящо с това име. 

                                                        
23 Affectus. 
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Напротив, ако според общото убеждение онова, което бива именувано ‘нищо’, 

наистина е нищо и по никакъв начин не е нещо, не изглежда ли по-последователен 

изводът, че това име означава нищо, тоест не означава нещо? И тъй, как става така, че 

това име, тоест ‘нищо’, и не означава нищо, а нещо, и не означава нещо, а нищо? 

 М: Навярно не е противоречиво да означава нищо и нещо. 

 У: Ако не е противоречиво, тогава или тази дума означава нищо и нещо в 

различно отношение, или издирваният предмет е такъв, че да е нещо и нищо. 

 М: Какво ще стане, ако се изведат и двете: и различното отношение при 

означаването чрез това име, и че един и същи предмет е и нещо, и нищо? 

 У: Бих искал да позная и двете. 

 М: Нали е сигурно, че думата ‘нищо’ по никакъв начин не се различава при 

означаването от онова, което наричам ‘не-нещо’. Няма обаче нищо по-ясно от това, че 

думата ‘не-нещо’ установява чрез своето означаване пълното отстраняване от 

интелекта на всеки предмет и на всичко, което е нещо, и незадържането в интелекта на 

какъвто и да е предмет и изобщо на всичко, което е нещо. Защото обаче отсъствието на 

някой предмет не може да бъде означено по друг начин, освен чрез означаването на 

онова самото, чието отсъствие се означава - нали никой не ще разбере какво означава 

‘не-човек’, ако не знае какво е човек -, затова е необходимо и думата ‘не-нещо’, като 

отрича онова, което е нещо, да означава нещо. Защото пък като отхвърля всичко, което 

е нещо, тя не означава никаква същност, за която да изисква да бъде задържана в 

интелекта на чуващия я, затова думата ‘не-нещо’ не означава никакъв предмет или 

каквото и да е нещо. 

 И тъй, думата ‘не-нещо’ означава в единия от двата различни смисъла донякъде 

предмет и нещо, а в другия ни най-малко не означава предмет или нещо. Тя означава 

именно отхвърляйки, а не установявайки. В този смисъл името ‘нищо’, което отрича 

всичко, което е нещо, отричайки не означава нищо, а нещо, докато утвърждавайки не 

означава нещо, а нищо. Затова не е необходимо нищото да е нещо затова, защото името 

му означава нещо по някакъв си начин, а е по-скоро необходимо нищото да е нищо, 

защото името му означава нещо по този начин. По същия начин не е противоречиво и 

злото да е нищо, и името ‘зло’ да е сигнификативно, ако означава нещо, отричайки го 

така, че да не утвърждава никакъв предмет. 

 У: Не мога да отрека, че името ‘нищо’ означава по някакъв начин нещо в 

описания от теб смисъл, при което е обаче достатъчно видно, че нещото, което се 

означава от това име по посочения начин, не се именува ‘нищо’, и че когато чуваме 
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това име не го възприемаме като име на даденост, която се означава така. И тъй, аз 

питам за онова, за което бива изказвано това име, и което разбираме, когато чуем 

същото име: аз питам какво то е. Защото то бива означавано от името в собствен 

смисъл и то е име затова, защото е сигнификативно относно него, а не защото означава 

нещо, отричайки го по споменатия по-горе начин. Името му е намерило място сред 

имената именно заради това означаване и то се изказва така: ‘нищо’. Питам 

следователно как е нещо, ако бива наричано ‘нищо’ в собствен смисъл; или пък как е 

нищо, ако сигнификативното му име означава нещо; или пък по какъв начин едно и 

същото е нещо и нищо. Питам същото и относно името ‘зло’ и за онова, което то 

означава и което бива именувано ‘зло’. 

 А: Правилно питаш, защото макар в посочения по-горе смисъл ‘зло’ и ‘нищо’ да 

означават нещо, все пак онова, което се означава, не е зло или нещо. Има обаче друг 

един смисъл, в който те означават нещо и онова, което бива означавано, е нещо, но не 

истинно нещо, а като че ли нещо. 

 Много неща биват изказвани съобразно с формата24, без да са такива в 

действителност25. Например ‘имам страх’ се изказва според формата на думата 

деятелно, въпреки че в действителност е пасивно. Така и ‘слепота’ изказва според 

формата на речта нещо, макар тя в действителност да не е нещо. Защото както казваме 

за някого, че има зрение и зрението е в него, така казваме за другиго, че има слепота и 

слепотата е в него, макар тя да не е нещо, а по-скоро не-нещо, а нейното имане да не е 

притежаване на нещо, а най-вече липсата на онова, което е нещо. Понеже слепотата не 

е нищо друго, освен не-зрение или липса на зрение там, където зрението трябва да е 

налично. Не-зрението пък или липсата на зрение не е повече ‘нещо’ там, където трябва 

да е налично зрение, отколкото там, където не трябва да е налично26

 По този именно начин ‘зло’ и ‘нищо’ означават нещо, при което онова, което се 

означава, не е нещо в действителност, а според формата на речта. Защото ‘нищо’ 

означава не нещо друго, а не-нещо или отсъствието на онова, което е нещо. И злото не 

е нищо друго освен не-благо или липса на благо там, където тр ябва да има или се 

. Слепотата не е 

повече нещо в окото, защото там трябва да е налично зрение, отколкото не-зрението 

или липсата на зрение в камъка, където не трябва да е налично зрение. По същия начин 

много други неща, които не са ‘нещо’, биват наричани ‘нещо’ съобразно формата на 

речта, защото говорим за тях като за съществуващи дадености. 

                                                        
24 Secundum formam. 
25 Secundum rem. 
26 Срвн. Monologion, 78.  
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очаква да е налично благо. Което пък не е нищо друго освен липсата на онова, което не 

е нещо, със сигурност не е нещо. Злото следователно наистина е нищо и нищото не е 

нещо. Въпреки това те по някакъв начин са нещо, защото говорим за тях така, като че 

ли са нещо, когато казваме: „направи едно нищо или стори зло“, или: „нищо или зло е 

това, което извърши“, както казваме: „направи нещо или стори добро“, или: „това, 

което извър ши е нещо или благо“. Така е и когато отр ичаме, че то ва, което някой 

изказва, е изобщо нещо, казвайки: „Това, което казваш, е нищо“. Защото ‘това’ и 

‘което’ се изказват в собствен смисъл само за онова, което е нещо, а когато се изказват 

по описания начин, те не казват за изричаното, че е нещо, а че е като че ли нещо. 

 У: Това ме удовлетворява относно смисъла на името ‘зло’, чрез което ми се 

струваше възможно да се докаже, че злото е нещо27

 

. 

Глава XII 

Ангелът не може да има първоначалната воля от себе си. Много 
често “мога“ се изказва за способността на някого другиго, а “не 
мога“ за неспособността на някого другиго 

 Сега остава да ме научиш как да отговарям на другите предположения, които ме 

водеха към убеждението, че злото е нещо. 

 М: За да стигнем до сърцевината на истината по този предмет, трябва да 

захванем малко по-отдалеч. Освен това е нужно да разбираш нещата, които говоря, не 

като затворени в тяхната отделност, а да ги удържаш в паметта си едновременно като с 

един поглед. 

 У: Ще внимавам доколкото ми е по силите. Ако обаче в някой момент бъда по-

несръчен, отколкото искаш да бъда, не отблъсквай очакваното от мен, след като 

виждаш насочеността на моята несръчност. 

 М: Нека допуснем, че Бог сега създава един ангел, който иска да направи 

блажен, но не постигащ изведнъж пълното блаженство, а постепенно28

                                                        
27 Тази глава представлява пряка дискусия срещу тезата на Фредегизий от Тур, изказана в неговото 
Послание до дворцовите първенци за нищото и мрака. Неговата позиция, коректно представена от 
Анселм в началото на главата, кулминира в твърдението: „Всяко обозначение е това, което е. Но „нищо” 
е някакво обозначение. Значи то е обозначение за нещо, което е, сиреч за съществуваща вещ (прев. Ц. 
Бояджиев). Анселм показва, че въпр еки факта, че „нищо” е означаващо име, нищото не може да бъде 
определяно като res existens и по този начин слага край на колебанията по този въпрос, възбудени от 
Фредегизий през IX в.  

, и че 

междувременно той е създаден дотам, че е пригоден да притежава воля, но все още не е 

пожелал нещо. 

28 Per partes. 
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 У: Допусни каквото щеш и отговори каквото питам. 

 М: Мислиш ли, че този ангел би могъл да пожелае нещо от себе си29

 У: Не схващам добре какво наричаш ‘от себе си’. Но според онова, което вече бе 

казано относно цялото творение, той няма нищо, което да не е получил, така че не може 

нищо от себе си. 

? 

 М: Като казвам ‘от себе си’, имам предвид действие чрез онова, което вече има. 

Както например може от себе си да върви онзи, който има крака, притежаващи 

достатъчно сила, за да вървят. Който обаче има крака, ала неустойчиви, той не може от 

себе си да вър ви. В същия смисъл питам дали онзи ангел, който вече е пр игоден да 

притежава воля, но досега не е пожелал каквото и да е, би могъл да пожелае нещо от 

себе си. 

 У: Мисля, че може, ако иска нещо. 

 М: Не отговаряш на въпроса ми. 

 У: Как да не отговарям? 

 М: Аз питам за онзи, който досега не е пожелал нищо, и за способността, която 

предшества действието, а ти отговаряш за този, който иска, и за способността, която 

съпровожда действието. Защото всичко, което е, от самото това, че е, може да бъде. Но 

не всичко, което е, би могло да бъде, преди да е. Когато следователно питам дали може 

да пожелае онзи, който нищо не иска, питам за способността преди волята, чрез която 

би могъл да се насочи към волята. Ти пък, когато отговаряш, че може, ако иска, 

споменаваш способността, която е налице заедно с волята. Защото ако иска, 

необходимо е да може да иска. 

 У: Знам, че съществуват две способности, едната от които все още не е в 

действие30

 М: Приемаш ли, че онова, което е нищо, няма съвсем нищо, поради което няма и 

никаква способност, а без способности не е способно да захване съвършено нищо? 

, а другата е вече в действие. Не мога обаче да не зная и това, че всичко, 

което може да е така, че вече е, би могло да бъде и преди това, ако по някое време не е 

било. Защото ако не би можело, не би било никога. Затова ми се струва, че отговорих 

добре, понеже необходимо е онзи, който може да иска затова, защото вече иска, да би 

могъл да желае, преди да е пожелал. 

 У: Не мога да отрека това. 

                                                        
29 Per se. 
30 In re. Това е мястото, от което става ясно тълкуването на термина „in re” при Анселм, влагащ в него не 
съдържанието „извънментална предметна наличност”, а „в действие, действащ”, откъдето се съди за 
действителността на обсъжданото. Това тълкуване е решаващо важно за схващането на аргумента от 
Прослогион 
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 М: Мисля, че светът, преди да е бил създаден, е бил нищо. 

 У: Истина казваш. 

 М: Той следователно не е можел нищо, преди да е получил битие. 

 У: Така следва. 

 М: Не би могъл следователно да е, преди да е бил. 

 У: А аз казвам: Ако не би могъл да е, невъзможно е било да бъде когато и да е. 

 М: Преди да е бил, той е бил и възможен, и невъзможен. За самия него, в който е 

нямало способността31 да бъде, е бил невъзможен; за Бога обаче, в чиято власт32

 У: Не мога да възразя на аргумента ти, но той не се съгласува с обичайната 

словоупотреба. 

 е било 

да бъде, е бил възможен. Защото следователно, преди да съществува светът, Бог е 

можел да го създаде, затова има битие светът, а не защото преди това самият свят е 

можел да бъде. 

 М: Нищо чудно. Много неща се изказват в несобствен смисъл при обичайното 

говорене. Когато обаче трябва да се издирва сърцевината на истината33

 По този начин казваме, че Бог не може нещо, което му е противно или е лошо, 

защото той е така могъщ в благостта и справедливостта, или - по-скоро - защото 

благостта и справедливостта са в него не различни, а едно благо, той е така всемогъщ в 

простото благо, че нищо не може да причини вреда на висшето благо. Затова именно 

той не може да прехожда или да лъже. Така следователно нещо, което не е, не може, 

преди да е, да бъде по силата на собствената си способност; но ако може нещо друго да 

направи така, че то да е, то може да бъде по силата на чуждата способност. 

, необходимо е 

объркващата несвойственост да бъде отстранявана, доколкото се изисква от случая и 

докъдето е възможно. Поради тази несвойственост на изказа често казваме, че нещо 

може нещо си, не защото то го може, а защото го може някое друго нещо; както и че 

нещо, което мо же, не може, защо то друго нещо го не може. Ако напр имер  кажа: 

„книгата може да се напише от мен“, то книгата със сигурност нищо не може, но аз 

мога да напиша книгата. Или когато казвам, че някой си не може да бъде победен от 

някого другиго, аз не разбирам нищо друго, освен че другият не може да го победи. 

 Макар да може по различни начини да се прокарва разликата между способност 

и неспособност, засега ти е достатъчно това, че за много неща се казва, че могат нещо, 

не благодарение на своя, а на чужда способност, и за много, че не могат, не поради 

                                                        
31 Potestas. 
32 Potestas. 
33 Medulla veritatis. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За падението на дявола 

23 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

своя, а поради чужда неспособност. Аз говорех за собствена способност, когато питах 

за ангела, относно когото допуснахме, че би могъл да бъде създаден наново и че е 

създаден дотам, че вече е пригоден да има воля, но засега не е пожелал нищо. За него 

питам дали би могъл да пожелае нещо от себе си, така че за него ми отговори. 

 У: Ако вече е така пригоден да притежава волята, че не му липсва нищо освен 

пожелаването, не виждам защо не би могъл да пожелае от себе си. Всеки, който е 

напълно пригоден да вижда, но поставен сред светлината със затворени очи не вижда 

нищо, може да вижда от себе си. Защо не-желаещият да не може да пожелае от себе си 

по начин, подобен на този, по който не-виждащият може от себе си да вижда? 

 М: Защото не-виждащият има зрение и воля, чрез която може да насочи 

зрението си. Ние пък говорим за онзи, който няма никаква воля. Затова отговори ми: 

ако нещо само се насочва от нежелаенето към желаенето, дали със самото това то 

пожелава и да се насочва. 

 У: Ако кажа, че се насочва нежелаейки, ще последва, че се насочва не от себе си, 

а от нещо друго, може би както е при онзи, който внезапно затваря очи пред нещо 

налитащо му, или при този, който принуждаван от някаква неприятност пожелава 

нещо, което преди това не е искал. Не знам дали в такъв случай човек предварително 

иска да се насочи към такова пожелаване. 

 М: Никой не може да пожелава нещо, бидейки принуждаван от страх или усет за 

нещо неприятно или пък бидейки притеглян от любов към нещо приятно, ако преди 

това няма естествената воля за избягване на неприятното и притежаване на приятното, 

чрез която воля се насочва към по-нататъшни пожелавания. 

 У: Не мога да отрека. 

 М: Кажи тогава, че всичко, което се насочва към пожелаване, желае преди това 

да се насочи по този начин. 

 У: Така е. 

 М: Което следователно не желае нищо, по никакъв начин не може да се насочи 

към пожелаване. 

 У: Не съм в състояние да противореча. 

 М: Остава следователно, че онзи ангел, създаден вече пригоден за притежаване 

на волята, но все още нищо не пожелал, не би могъл да има първата воля от себе си. 

 У: Необходимо е да призная, че онзи, който не желае нищо, не може да пожелае 

от себе си каквото и да е. 
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 М: Той обаче не може да е блажен, ако не желае блаженството. Тук наричам 

блаженство не блаженството със справедливост, а онова, което желаят всички, 

включително несправедливите. Защото всеки желае за себе си да е добре. Като 

изключим това, че всяка природа се нарича блага, обичайно се споменават две блага и 

две противоположни им злини. Едното благо е онова, което се нарича справедливост, а 

противостоящото му зло е несправедливостта. Другото благо е това, което, струва ми 

се, може да бъде наречено приятност, на което противостои неприятността. Не всички 

желаят справедливостта, нито пък всички избягват несправедливостта. Приятността 

обаче се желае не само от всяка разумна природа, но и от всичко, притежаващо сетива. 

Всички тези същества отблъскват неприятността. Никой не желае нищо друго, освен да 

му е приятно по някакъв начин. Ето, така всички искат да бъдат добре и не желаят да са 

зле. За това блаженство казвам, че никой не може да бъде блажен, ако не желае 

блаженството. Защото никой не може да е блажен, имайки това, което не желае, или 

нямайки каквото желае. 

 У: Няма какво да се възрази. 

 М: И не трябва да е блажен онзи, който не желае справедливостта. 

 У: Това е не по-малко общовалидно. 

 

Глава XIII 

Ако ангелът бе получил само волята за блаженство, той нито би 
могъл да пожелае нещо друго, нито да не го пожелае. Каквото и да 
би пожелал тогава, волята му не би била нито справедлива, нито 
несправедлива 

 М: И тъй, нека речем, че Бог му е дарил първоначално само волята за 

блаженство и да видим дали затова, защото е получил някаква воля, вече би могъл да се 

насочи към пожелаване на нещо различно от това, което е получил да желае. 

 У: Продължи, каквото си започнал. Аз пък съм готов да разбирам. 

 М: Излиза, че засега той не желае нищо друго освен блаженството, защото не е 

получил да иска нещо друго. 

 У: Истина е. 

 М: Питам те следователно: дали би могъл да се насочи към пожелаването на 

нещо друго? 
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 У: Не мога да схвана как би се насочил към пожелаването на нещо различно от 

блаженството онзи, който не желае нищо друго. Защото ако желае да се насочи към 

пожелаване на нещо друго, той желае нещо друго. 

 М: Както следователно той не може да пожелае нищо от себе си, докато не му е 

дадена никаква воля, така, получавайки само волята за блаженство, той не би могъл да 

има от себе си никаква друга воля. 

 У: Така е. 

 М: Дали пък, ако схваща нещо като допринасящо за постигането на 

блаженството, не би могъл да се насочи към неговото пожелаване? 

 У: Колебая се в отговора си. Защото ако не може, не виждам как би пожелал 

блаженството този, който не може да пожелае онова, чрез което мисли, че може да 

постигне блаженството. Ако пък може, не разбирам как не би могъл да пожелае нещо 

друго. 

 М: Когато някой иска нещо не заради онова, което изглежда, че желае, а заради 

нещо друго, кое трябва да се преценява като собствено пожеланото: дали онова, което 

се казва, че се желае, или онова, заради което се желае? 

 У: При всеки случай онова, заради което се вижда, че се желае. 

 М: Който обаче иска нещо заради блаженството, не желае нищо друго освен 

блаженството. Затова той може да желае и онова, което схваща като допринасящо за 

блаженството, и самото блаженство. 

 У: Сега е достатъчно очевидно. 

 М: Питам тогава дали би могъл чрез тази единствено възприета воля да не желае 

блаженството. 

 У: Не може едновременно и да желае, и да не желае. 

 М: Вярно е, но не питам това. Аз питам дали би могъл да изостави тази воля и да 

се насочи от искане към не-искане на блаженството. 

 У: Ако напр ави това против во лята си, не го  пр ави той. Ако пък го напр ави 

желаейки, тогава желае нещо различно от блаженството. Но той не желае нищо друго. 

Затова, струва ми се, е ясно, че никой не може от себе си да не желае онова, което 

единствено е получил да желае. 

 М: Добре разсъждаваш. Отговори ми обаче дали онзи, който желае единствено 

блаженството и не може да не желае блаженството, би могъл да не желае блаженството 

дотолкова, доколкото голямо му се струва, че е то. 
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 У: Ако не желае блаженството дотолкова много, колкото по-добро и по-голямо 

му се струва то, тогава той или изобщо не желае блаженството, или желае нещо друго, 

заради което не желае по-доброто. Нека кажем обаче, че иска него и нищо друго. 

 М: Той следователно иска да бъде блажен в най-висшата степен, която може да 

разпознае като най-висше блаженство. 

 У: Няма съмнение, че иска така. 

 М: Той иска следователно да е подобен Богу. 

 У: Съвсем очевидно. 

 М: Как ти се струва, дали е несправедлива волята му, ако иска да е по такъв 

начин подобен на Бога? 

 У: Нито искам да я нарека справедлива, понеже желае нещо неподобаващо му, 

нито пък несправедлива, понеже го желае по необходимост. 

 М: Нали предпоставихме, че онзи, който желае единствено блаженство, иска 

само приятност. 

 У: Така е. 

 М: Ако този, който не желае нищо друго освен приятни неща, не може да 

притежава най-висшите и най-истинните от тях, не би ли пожелал по-малки, които би 

могъл някак си да ползва? 

 У: По-скоро не би могъл да не пожелае някакви по-нисши, ако не може да има 

по-висшите. 

 М: Дали пък когато пожелава нисши и нечисти приятности, на каквито се радват 

неразумните същества, неговата воля не става несправедлива и заслужаваща укор? 

 У: Как ще е несправедлива или заслужаваща порицание волята, която иска 

онова, което е приела да не може да не иска? 

 М: Самата воля, независимо дали иска висшите приятности или желае нисшите, 

е дело и дар Божи, както са животът или сетивността, и в нея няма справедливост или 

несправедливост. 

 У: Няма съмнение. 

 М: Доколкото следователно е същност, тя е някакво благо. Що се отнася пък до 

справедливостта или несправедливостта, тя не е нито блага, нито зла. 

 У: Съвършено ясно. 

 М: Но не трябва да бъде блажен онзи, който не притежава справедлива воля. 

Или по-скоро: не може да бъде по съвършен или по похвален начин блажен онзи, който 

иска нещо, което нито може, нито трябва да бъде. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За падението на дявола 

27 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

 У: Напълно ясно е. 

 

Глава XIV 

По подобен начин стоят нещата, ако би получил само волята за 
правилност. Затова той е получил едновременно и двете воли, за да 
може да бъде и справедлив, и блажен 

 М: Нека във връзка със справедливостта на волята34

 У: Всичко, което виждаме при волята за блаженство, е необходимо да се среща и 

при тази воля. 

 допуснем, че на ангела се 

дава да иска само това, което му е подобаващо да желае. Дали тогава би могъл да желае 

нещо друго и дали би могъл от себе си да не иска това, което е възприел да желае? 

 М: Той следователно не би имал нито справедлива, нито несправедлива воля. 

Както именно там не би имало несправедлива воля, ако би пожелал нещо 

неподобаващо, понеже не би могъл да не желае по този начин, така тук волята му не би 

била справедлива, ако би искал нещо подобаващо, понеже е възприел това по такъв 

начин, че да не би могъл да желае иначе. 

 У: Така е. 

 М: Защото следователно нито искайки единствено блаженството, нито искайки 

единствено подобаващото му, ако ги желае по необходимост, той може да бъде наречен 

справедлив или несправедлив, нито пък може или трябва да е блажен, ако не желае и не 

желае справедливо, необходимо е Бог да създаде такава съгласуваност на двете воли в 

него, че и да иска да бъде блажен, и да желае справедливо. Прибавената справедливост 

би задала мяра на волята за блаженство така, че би предотвратила отклоняването на 

волята, а предотвратяването не би прекратило способността. При това положение той 

би могъл да престъпи мярата поради това, че иска да бъде блажен, но не би искал да я 

престъпи, защото желае справедливо, така че и би могъл да има справедлива воля за 

блаженство, и би трябвало да бъде блажен. Този, който не желае онова, което не трябва 

да желае, макар да би могъл, се удостоява с това, че никога да не може да поиска онова, 

което не бива да желае, и да не изпитва по никакъв начин недостатъчност, винаги 

придържайки се към справедливостта чрез удържаща мярата воля. Ако пък отстъпи от 

справедливостта чрез изгубила мярата си воля, да изпитва недостатъчност във всяко 

отношение35

                                                        
34 Iustitia voluntatis. 

. 

35 Срв. Augustinus, Contra Julian. op. imperf., VI, 26. 
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 У: Не би могло да се помисли нищо по-последователно. 

 М: Помни, че когато по-горе разглеждахме само волята за блаженство, без 

добавената от нас целева точка, при която тя се би подчинила Богу, казахме, че в нея 

няма нито справедливост, нито несправедливост, каквото и да би пожелала. 

 У: Хубаво го помня. 

 

Глава XV 

Справедливостта е нещо 

 М: Мислиш ли, че е нещо това, което удържа в мяра волята, когато се прибави 

към нея, така че тя да не иска повече от онова, което трябва да желае и което се изисква 

да бъде желано? 

 У: Никой, който е с ума си, не би помислил, че то е нищо. 

 М: Вярвам, достатъчно ти е ясно, че то не е нищо друго, освен справедливостта. 

 У: Нищо друго не би могло да бъде помислено. 

 М: Сигурно е следователно, че справедливостта е нещо. 

 У: Да, и то едно твърде добро нещо. 

 

 

Глава XVI 

Несправедливостта не е нищо друго, освен липса на дължимата 
справедливост 

 М: Трябвало ли е тази воля да иска и да не иска съобразно справедливостта, 

преди да е приела справедливостта? 

 У: Не би следвало да е длъжна да върши онова, което не е имала поради това, че 

не го е била получила. 

 М: Не се съмняваш, предполагам, че е била длъжна да го върши, след като го е 

получила, освен ако не бива възпрепятствана от някакво насилие. 

 У: Мисля, че трябва да бъде завинаги обвързана с това дълженствуване, 

независимо дали удържа вече полученото от нея или го изоставя доброволно. 

 М: Правилно съдиш. Какво би станало обаче, ако волята, непринуждавана от 

никаква нужда или насилие, напусне тази така ползотворно и мъдро прибавена 

справедливост, свободно ползвайки своята способност, сиреч желаейки повече, 
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отколкото трябва? Дали при волята би останало нещо друго, освен онова, което по-горе 

обсъждахме като налично преди прибавянето на справедливостта? 

 У: Тъй като не е прибавено нищо друго освен справедливостта, при 

отстраняването на справедливостта със сигурност не би й останало нищо друго освен 

онова, което е било преди това, освен ако възприетата справедливост не я направи своя 

длъжница и същата тази изоставена справедливост не остави в нея някакви свои 

красиви следи. Със самото това, че остава длъжница на справедливостта, се показва, че 

е била украсена с честта на справедливостта. Но и това е в достатъчна степен 

справедливо, че веднъж приела справедливостта, тя остава завинаги нейна длъжница, 

освен ако не я загуби насилствено. И със сигурност природата, за която е установено, 

че е имала някога и винаги е трябвало да има такова достопочтено благо, е доказано 

много по-достойна от онази, за която се знае, че никога не го е имала нито някога е 

трябвало да го има. 

 М: Добре схващаш. Добави обаче към това си заключение, че колкото повече 

природата, която го притежава и му е длъжница, се проявява като достойна за 

възхавала, толкова повече лицето, което не притежава каквото е длъжно да има, се 

изобличава като заслужаващо порицание. 

 У: Напълно съгласен. 

 М: Направи ми по-ясно различието: какво проявява природата като достойна за 

похвала и какво прави лицето да заслужава порицание. 

 У: Да е имала справедливостта или да е нейна длъжница: това проявява 

достойнството на природата, а непритежаването й задава безчестието на лицето. 

Дълженствуването е зададено от онзи, който го е дал, а непритежаването се произвежда 

от този, който го изоставя. Затова именно е длъжна, защото го е възприела, затова пък 

не притежава, защото го е захвърлила. 

 М: Ти следователно не търсиш вината в самата воля, която не е устояла в 

справедливостта, бидейки длъжна да я притежава, а в непритежаването на 

справедливостта. 

 У: Категорично в нищо друго, освен в липсата на справедливост или в 

непритежаването на справедливост. Защото, както вече казах, дълженствуването 

украсява, а непритежаването загрозява. Колкото повече краси първото, толкова повече 

позори другото. Даже по-скоро нищо друго не загрозява волята, освен непритежаването 

по собствена вина на самото онова, което следва да се има от благостта на даряващия и 

което я украсява. 
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 М: Значи вече съдиш като несправедлива самата воля, не притежаваща 

справедливостта, която е длъжна да притежава, и в която е налична несправедливост? 

 У: Кой не отсъжда така? 

 М: Ако не би била несправедлива и в нея не би имало несправдливост, мисля, не 

би намерил нищо осъдително в нея. 

 У: Съвсем нищо. 

 М: Ти следователно не осъждаш в нея нищо друго освен несправедливостта и 

това, че е несправедлива. 

 У: Не мога да осъждам нищо друго в нея. 

 М: Ако следователно не осъждаш в нея нищо друго освен липсата на 

справедливост и това, че не притежава справедливост, както каза преди малко, а  

поради това е истина, че не осъждаш нищо друго в нея, освен че в нея е налице 

несправедливост или защото е несправедлива, тогава е очевидно, че наличието на 

несправедливост в нея или това да е несправедлива не е нищо друго, освен липсата на 

справедливост или непритежаването на справедливост. 

 У: Тези две неща не могат по никакъв начин да бъдат различни. 

 М: Както следователно липсата на справедливост и непритежаването на 

справедливост нямат никаква същност, така и несправедливостта и да си несправедлив 

нямат никакво битие и затова не са нещо, а нищо. 

 У: Нищо друго не би било последователно. 

 М: Спомни си също и вече установеното положение, че в отклонилата се от 

справедливостта воля, ако изключим дълженствуването към справедливостта, не остава 

нищо друго, освен онова, което е имала преди да приеме справедливостта. 

 У: Това остава валидно. 

 М: Преди да е притежавала справедливостта, волята не е била несправедлива и 

не е притежавала несправедливост. 

 У: Не. 

 М: Следователно при отпадането от справедливостта във волята или няма 

несправедливост и тя не е несправедлива, или несправедливостта и да си несправедлив 

е нищо. 

 У: Нищо не би могло да изглежда по-необходимо. 

 М: Ти обаче вече призна, че след изоставянето на справедливостта волята 

притежава несправедливост и е несправедлива. 

 У: По-скоро не бих могъл да мисля иначе. 
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 М: Следователно несправедливостта или да си несправедлив е нищо. 

 У: Ти направи да знам вярвайки онова, което незнаейки вярвах. 

 М: Щом несправедливостта не е нищо друго освен липса на справедливост, а да 

си несправедлив не е нищо друго освен да не притежаваш справедливост, ти, струва ми 

се, вече разбираш защо липсата на справедливост бива наричана несправедливост не 

преди даването, а след изоставянето на справедливостта, и че да не притежаваш 

справедливостта означава да си несправедлив, при което и двете заслужават укор. Не 

поради нещо друго именно, а защото липсата на справедливост е срамна само там, 

където тя трябва да е налице. По подобен начин за един мъж, който все още не трябва 

да има брада, не е срамно, че няма, докато пък при онзи, който вече трябва да има, е 

некрасиво да няма. Така и природата, която не трябва да притежава справедливост, не 

се деформира от непритежаването й, докато онази, която трябва да я има, се 

обезчестява от непритежаването. Колкото повече е видно за някого, че трябва да 

притежава природата на мъж, толкова повече го обезобразява непритежаването на 

мъжки облик. 

 У: Напълно достатъчно виждам, че несправедливостта не е нищо друго освен 

липса на справедливост там, където трябва да е налице справедливост36

 

. 

Глава XVII 

Защо отпадналият ангел не може да се възвърне към 
справедливостта 

 М: Когато допуснахме37

 У: Съвсем ясно видяхме това, което казваш. 

, че на гореспоменатия ангел е била дадена само волята 

за блаженство, видяхме, че той не би могъл да желае нищо друго. 

 М: Дали в случая на отпадналост от справедливостта и при оставането само на 

онази воля за блаженство, която е била налице в началото, самият отпаднал би могъл да 

се завърне от себе си към волята за справедливост, към която не би могъл да се 

отправи, преди да му е била дарена? 

 У: Много по-малко, отколкото преди. Защото тогава не е можел да я има поради 

състоянието на природата, а сега не трябва да я има поради тежестта на неговата вина. 

                                                        
36 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. LXVIII, I, 5. 
37 Гл. 13. 
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 М: Той следователно по никакъв начин не може да добие от себе си 

справедливост, когато не я притежава - нито преди получаването й, нито след 

изоставянето й. 

 У: Той не трябва да има нищо от себе си38

 

. 

Глава XVIII 

Как злият ангел сам е направил себе си несправедлив, а добрият сам 
е направил себе си справедлив. Злият дължи благодарност на Бога за 
благата, които е получил и е изоставил, по същия начин като 
добрият, който е съхранил полученото 

 М: Дали пък, когато я е имал, не би могъл по някакъв начин да направи така, че 

сам да си дари справедливостта? 

 У: Как би могъл? 

 М: По много начини казваме ‘правя’. Казваме например, че ‘правим’ нещо, 

когато пр авим нещото да е, както и когато можем да напр авим то да не е, но не го 

правим. По този начин ангелът би могъл да си дари справедливостта, защото би могъл 

да я отклони от себе си или да не я отклони, както онзи, който е устоял в истината, в 

която е създаден, не е направил да не я притежава, макар да е можел, и така сам си е 

дал справедливостта, въпреки че е получил всичко от Бога. От Бога именно и двамата 

са получили да имат възможността за удържане и възможността за изоставяне. Това 

последното Бог им е дал затова, че да могат по някакъв начин сами да си дадат 

справедливостта. Ако по никакъв начин не биха могли да я отклонят, не биха могли и 

по никакъв начин да си я дадат. Който следователно си я дава по този начин, е получил 

от Бога самото това: сам да си даде справедливостта. 

 У: Разбирам, че биха могли да си дадат справедливостта неотклонявайки я. 

Единият обаче си я е дал, а другият я е отклонил от себе си. 

 М: Виждаш ли, че и двамата дължат по еднакъв начин благодарност на Бога за 

неговата благост и дяволът не трябва да върне Богу в по-малка степен онова, което е 

Божие, защото сам е отклонил от себе си това, което Бог е дал, и не е пожелал да 

получи това, което Бог му е предоставил? 

 У: Виждам. 

                                                        
38 Срв. Augustinus, Contra Julian. op. imperf., VI, 10. 
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 М: Злият ангел трябва следователно постоянно да благодари Богу за 

блаженството, което сам е отклонил от себе си, както благият ангел трябва да 

благодари за блаженството, което сам си е дал. 

 У: Това е съвършено истинно. 

 М: Схващаш, мисля, че Бог по никакъв начин не може да направи някого 

несправедлив, освен като не прави справедлив несправедливия, макар да може. Защото 

преди получаването на справедливостта никой не е справедлив или несправедлив, а 

след получаването на справедливостта никой не става несправедлив освен онзи, който 

доброволно изоставя справедливостта. Както следователно благият ангел е направил 

себе си справедлив, неотклонявайки от себе си справедливостта, макар да е можел, така 

Бог е направил злия ангел несправедлив, невръщайки му справедливостта, въпреки че 

може39

 У: Не е трудно да бъде разбрано. 

. 

 

Глава XIX 

Волята, доколкото има битие, е благо; и никое нещо не е зло 

 М: Нека се върнем към обсъждането на волята и да си припомним онова, което 

забелязахме40

 Откъдето следва, че никоя воля не е зло, а е благо, доколкото е, защото е Божие 

дело, а бива зла само дотолкова, доколкото е несправедлива. И тъй като нито едно нещо 

не се нарича зло, освен злата воля или поради зла воля, както е злият човек или злото 

действие, то няма нищо по-ясно от това, че никое нещо не е зло и злото не е нищо  

, а именно, че преди получаването на справедливостта волята за 

блаженство, каквото и да желае тя, не е зло, а е нещо благо. Откъдето следва, че когато 

волята изоставя получената справедливост, щом е все същата същност, която е била в 

началото, тя е нещо благо, що се отнася до това, което е; доколкото пък 

справедливостта вече не е в нея, където е била, тя бива наричана зла и несправедлива. 

Защото ако желанието за богоподобие би било само по себе си зло, Син Божи не би 

желал да е подобен на Отца. И ако пожелаването на някакви нисши наслади би било 

само по себе си зло, зла би се наричала и волята на животните. Но нито волята на Сина 

Божи е зла, защото тя е справедлива, нито волята на неразумните същества се назовава 

зла, защото тя не е несправедлива. 

                                                        
39 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., XI, 9-10. 
40 Гл. 13. 
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друго освен липса на справедливост, изоставена във волята или в някое друго нещо 

поради зла воля41

 

. 

 

Глава ХХ 

Как Бог прави зли волите и действията и как това бива приемано от 
него 

 У: В твоето размишление са така навързани истинни и явно необходими 

основания, че не виждам начин, по  който да бих могъл да оборя казаното  от теб. Все 

пак забелязвам едно следствие, което вярвам, че не трябва да се изказва, но не схващам 

как може да не е вярно, ако е вярно това, което казваш. Защото ако да се желае 

богоподобие не е нищо, нито зло, а някакво благо, то може да произтича само от онзи, 

от когото е всичко, което е. Ако следователно дяволът не притежава нищо, което да не 

е получил, тогава е получил всичко, което има, от онзи, от когото го има. Какво обаче е 

получил от него, което той не е дал? Ето защо, ако е притежавал желанието да е 

подобен Богу, имал го е затова, защото Бог му го е дал. 

 М: Нищо чудно. Както се казва, че Бог води в изкушение, доколкото не избавя 

от него, така твърдим, че той дарява злата воля, защото не я възпрепятства, макар да 

може, особено след като всяка способност за желание е от него. 

 У: По този начин твърдението не изглежда непоследователно. 

 М: Ако следователно няма даване без получаване, то както не неподобаващо се 

казва, че ‘дава’ и този, който доброволно предоставя нещо, и онзи, който допуска нещо 

да се случи, без да го одобрява, така не безсмислено се казва, че ‘получава’ и онзи, 

който взима предоставяното му, и този, който присвоява нещо, което му се забранява. 

 У: Това, което казваш, не ми изглежда нито неподобаващо, нито безсмислено. 

 М: С какво тогава противоречим на истината, казвайки, че когато дяволът е 

пожелал нещо, което не трябва, той и е получил това от Бога, защото Бог го е допуснал, 

и не го е получил от него, защото Бог не го е одобрил? 

 У: Не виждам никакво противоречие с истината. 

 М: Когато следователно дяволът е обърнал волята си към каквото не трябва, то и 

самата воля, и обръщането са били ‘нещо’, при което той ги е имал от Бога и 

благодарение на Бога, защото дяволът не би могъл нито да пожелае нещо, нито да 

                                                        
41 Срв. Augustinus, Contra Julian. op. imperf., V, 21. 
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насочи волята си, без това да се допусне от онзи, който създава всички природи: 

субстанциалните и акциденталните, универсалните и индивидуалните. И тъй, 

доколкото волята и обръщането или насочването на волята са нещо, те са благо и са 

Божии. Доколкото пък на волята й липсва справедливостта, без която тя не бива да 

бъде, тя не е просто зло, а нещо зло. Което пък е зло, то не е Божие, а на желаещия или 

насочващия волята. Именно несправедливостта е просто зло, защото не е нищо друго 

освен зло, което е нищо . Нещо зло пък е такава пр ир ода, в която е налична 

несправедливост, защото е нещо и е и нещо друго, различно от несправедливостта, 

която е зло и нищо. Ето защо онова, което е нещо, произтича от Бога и е Божие, а което 

е нищо, тоест зло, произтича от несправедливия и си е негово. 

 У: Ясно е, че Бог създава природите на всички неща. Кой обаче ще се съгласи, 

че той създава и отделните действия на извратените воли, както и всяко малко волево 

движение, чрез която се насочва самата зла воля? 

 М: Чудно ли ще е, ако кажем, че Бог създава отделните действия, които 

произтичат от злата воля, след като твърдим, че той създава отделните субстанции, от 

които произтичат несправедливата воля и безчестното действие? 

 У: Нямам какво да кажа против това. Защото нито мога да отрека, че всяко 

действие е наистина нещо, нито искам да настоявам, че не от Бога произтича онова, 

което наистина има някаква същност. При това твоят аргумент по никакъв начин не 

вменява вина Богу и не извинява дявола, а изцяло освобождава от вина Бога и обвинява 

дявола. 

 

Глава XXI 

Злият ангел не е можел да предузнае падението си 

 Искам обаче да знам дали отпадащият ангел е знаел предварително какво ще му 

се случи. 

 М: Като питаш дали ангелът, неустоял в истината (вж. Иоан. 8:44), е можел да 

предузнае падението си, трябва да се проведе различаване, за какво знание говориш. 

Ако се пита за онова знание, при което се стига до разбирането на нещо единствено 

посредством сигурно разумно основание, тогава отговарям обобщаващо, че не може да 

се знае онова, което може и да не бъде. За онова, което може и да не е, никога не може 

да се заключи чрез сигурно разумно основание. Затова никой от онези ангели не би 

могъл да знае предварително падението си, което не е било необходимо да се случи в 
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бъдещето. Да допуснем, че падението не се е случило. Мислиш ли, че би могло да се 

знае нещо, което не е предстояло в бъдещето? 

 У: Вижда се, че не може да се знае предварително нещо, което би могло и да не 

се случи в бъдещето, както и че не може да не се случи в бъдещето онова, което се знае 

предварително. Сега обаче си спомням онзи фамозен въпрос относно божественото 

предзнание и свободния избор. Макар да се отстоява от всичкия авторитет и да се 

поддържа от цялата традиция, че никой не бива да се съмнява въз основа на човешкия 

разум във взаимната съгласуваност на божественото предзнание и свободния избор, все 

пак, когато се отправи поглед към основанията на разумното размишление, те 

изглеждат несъгласувани до несъвместимост42

 М: Засега ще отговоря кратко на този въпрос. Предзнанието Божие не се нарича 

в собствен смисъл предзнание. Онзи, за когото всички неща са винаги настоящи, няма 

предзнание за бъдещи неща, а знание за настоящи

. Пор ади което виждаме, че по то зи 

въпрос мнозина клонят на едната страна, а другата пренебрегват, потъвайки така във 

вълните не неверието; мнозина други пък, удържайки се сякаш между противоположно 

духащи ветрове, застават пред опасността да бъдат съборени от тях. Тъй като е твърдо 

установено, че има божествено предзнание за нещата, които се случват по свободен 

избор, и въпреки това никое от тях не става по необходимост, остава все пак 

привидността, че това, което се знае предварително, може и да не се случи в бъдещето. 

43

 У: Съгласен съм. 

. Тъй като е различен смисълът на 

‘предзнание за бъдещи неща’ и ‘знание за настоящи неща’, не е необходимо да се вадят 

еднакви следствия за божественото предзнание и за онова, което изследваме тук. 

 М: Да се върнем към въпроса, с който се занимавахме непосредствено. 

 У: Радва ме това, което казваш, но при условие, че ако попитам по въпроса, 

който припомних, да не отказваш да ми дадеш в отговор онова, което Бог те е удостоил 

да ти покаже. Твърде необходим е този отговор, стига вече да е даден от някого или да 

бъде даден в бъдеще. Признавам, изключим ли божествения авторитет, в който вярвам 

неотклонно, че все още не съм чул разумно основание, което да ми даде достатъчно 

разбиране за неговото решение. 

 М: Стигнем ли до него, ако са силни молитвите ни, ще стане, както даде Бог. 

Сега обаче, тъй като от горе изложеното основание става ясно, че дяволът отстъпник не 

би могъл да знае предварително своето сриване чрез онова предзнание, от което следва 

нещо с необходимост, бих искал да добавя още един аргумент, който изключва не само 
                                                        
42 Срв. Augustinus, De libero arbitrio, III, 2-4. 
43 Срв. Monologion, 63. 
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предзнанието, но също така предположението или даже всяко подозрение, с което той 

да би предугадил своето падение. 

 У: Чакам го с нетърпение. 

 М: Ако ангелът, бидейки устойчив в благата воля, знаеше предварително за 

своето падение, той или би искал да стане така, или не би искал. 

 У: Едното от двете е необходимо. 

 М: Ако обаче някога е имал с предзнанието си волята за падение, тогава той 

вече е бил отпаднал чрез самата тази зла воля. 

 У: Ясно е какво казваш. 

 М: При пожелаването си да отпадне следователно, той не е знаел себе си като 

отпаднал, преди да отпадне. 

 У: Нищо не може да се възрази срещу заключението ти. 

 М: Ако обаче е знаел предварително за падението си и не го е желаел, той е бил 

нещастен страдайки толкова, колкото е желаел да устои. 

 У: Не може да се отрече. 

 М: Тогава обаче той е бил толкова по-справедлив, колкото повече е било 

желанието му да устои. И колкото по-справедлив е бил, толкова по-щастлив е трябвало 

да бъде. 

 У: Не мога да отрека, че така следва. Това обаче се случва често и в него не само 

няма никакво противоречие, но е от такъв характер, че го намираме за похвално и 

разпознаваме в него действието на божествената благодат. Мнозина са така - нека си 

припомним поне малко от множеството неприятности, изтърпени от праведниците -, че 

колкото по-справедливи са, толкова по голяма е скръбта им, предизвикана от 

състрадание при падението на някого другиго. Достатъчно често виждаме също така 

онзи, който е по-устойчив в справедливостта, да страда под жестоко преследване от 

страна на коравосърдечните неправедници. 

 М: Нещата при хората и онзи ангел са твърде различни. Защото човешката 

природа след греха на първите родители е станала вече способна да изтърпи 

безчислени неприятности. Чрез тази страдателност благодатта е внедрила по 

многообразни начини нетленността в нас. Докато онзи ангел не е бил заслужил 

страдание от някакво зло за какъвто и да е предшестващ грях. 

 У: Това е достатъчно за оборване на възражението ми. Става ясно, че този 

аргумент както отхвърля предзнанието на злия ангел за неговото падение, така не по-

малко изключва и каквато и да е мисъл за него. 
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 М: Има и още нещо, от което, струва ми се, става достатъчно ясно, че той по 

никакъв начин не е можел да предположи бъдещото си вероломство. Нали той би го 

предположил или по принуда, или свободно. Тогава обаче нито е имало нещо, което да 

би го принудило да подозира нещо, нито пък, докато е желаел да устоява в истината, е 

можел по някакъв начин да си помисли, че би могъл да я изостави единствено по силата 

на собствената си воля. Горе бе вече показано, че докато е имал праведна воля, той е 

желаел да устоява в нея. Докато е желаел да продължава удържането на онова, което е 

удър жал, не виждам по какъв начин би могъл да стигне до подозр ението , че би я 

изоставил не под действие на някаква странична причина, а само по силата на 

собствената си воля. Не отричам, че той би могъл да знае за някаква възможна промяна 

на волята, която е притежавал, но казвам, че не би могъл да помисли, че без никаква 

друга причина, а доброволно би променил някога волята си, която е желаел да удържа 

постоянно. 

 У: Този, който внимателно и с разбиране следи каквото казваш, вижда ясно, че 

злият ангел по никакъв начин не би могъл да знае или предположи бъдещото си 

злодеяние44

 

. 

Глава XXII 

То й е зна ел, че не тр ябва да иска онова, което е било грешно да се 
желае, и че трябва да бъде наказан, ако съгреши  

 Бих искал обаче също така да покажеш и дали е знаел, че не трябва да желае 

онова, което вероломно е поискал. 

 М: Не би трябвало да се съмняваш в това, ако огледаш казаното по-горе45

 У: Не виждам недостатък в твоя аргумент, но ми се струва, че той повдига един 

друг въпрос. Ако е знаел, че не трябва да изоставя онова, което е получил, тогава 

. Ако 

не би знаел, че не трябва да иска онова, което несправедливо е пожелал, не би знаел, че 

трябва да устоява във волята си, която е изоставил. Тогава той не би бил справедлив, 

удържайки една справедливост, която не познава, нито пък несправедлив, изоставяйки 

я. Той по-скоро не би могъл да пожелае нещо повече от онова, което е имал, ако не би 

знаел, че трябва да е ревностен спрямо онова, което е получил. Най-сетне, понеже е бил 

разумен така, че нищо не му е възпрепятствало употребата на разума, не може да не е 

знаел какво е трябвало или не e трябвало да желае. 

                                                        
44 Срв. Augustinus, De Genesi ad litt., XI, 23. 
45 Гл. 21. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За падението на дявола 

39 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

следва също така да е знаел, че ще трябва да бъде наказан, ако я би изоставил. Как 

следователно би могъл доброволно да пожелае онова, от което би бил нещастен, след 

като е получил неотклонно да желае блаженството? 

 

Глава XXIII 

Той не е трябвало да знае, че ще бъде наказан, ако съгреши 

 М: Както е сигурно, че не би могъл да не знае, че ще трябва да бъде наказан, ако 

съгреши, така не е трябвало да знае, че ще бъде наказан, ако съгреши. 

 У: Как не е знаел това, ако е бил разумен така, че неговата разумност не е била 

възпрепятствана при познаването на истината, както постоянно е възпрепятствана 

нашата от тежестта на тленното тяло? 

 М: Защото е бил разумен, можел е да разбере, че ще е справедливо да бъде 

наказан, ако съгреши. Защото обаче съдът Божи е велика бездна (Пс. 35:7) и Неговите 

пътища са неизследими (Рим. 11: 33), той не е можел да познае дали Бог би направил 

онова, което е можел справедливо да стори. Но ако някой заяви, че в никакъв случай не 

би могъл да повярва, че Бог би осъдил заради вината му своето творение, което е създал 

чрез великата си благост - особено след като не е имало ни един предшестващ пример 

на справедливост, наказваща несправедливостта, а е изглеждало, че е вече определено 

числото, в което са били създадени онези, що е трябвало да съзерцават Бога, при това 

постановено с такава висша мъдрост, че както в него не е имало нищо излишно, така 

намаляването му го би направило несъвършено, при което великолепното дело Божие 

би останало отчасти несъвършено, а освен това по никакъв начин не е можело да се 

знае, дори човекът да е бил вече създаден, че в случай на отпадане Бог би заменил 

човешка природа с ангелска или ангелска с човешка, а по-скоро би положил всяка 

природа в това, за което е била създадена и не за възстановяване на другата, а ако ли 

пък човекът все още го е нямало, тогава още по-малко е можело да се предположи, че е 

създаден, за да замени някоя друга природа -, ако, казвам, някой заяви така: кое е 

противоречието в думите му46

 У: Те ми се струват по-скоро непротиворечиви, отколкото противоречиви. 

? 

 М: Да се върнем към онова, което казах, а именно, че той не би трябвало да е 

имал това знание. Защото ако би знаел, тогава той, желаещият и имащият 

блаженството, не би могъл доброволно да пожелае онова, което би го направило 
                                                        
46 Срв. Augustinus, Enchiridion, 29. 
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нещастен. От друга страна той не би бил справедлив, не желаейки каквото не трябва, 

защото не би могъл да го пожелае. Прецени обаче и от тази гледна точка дали е 

трябвало да знае това, за което питаш. Защото, ако би знаел, той или би съгрешил, или 

не. 

 У: Едното от двете ще трябва да е. 

 М: Ако е имал предварително знание за така голямото наказание и би съгрешил, 

непринуждаван от никаква нужда и изобщо от нищо, тогава той би трябвало да бъде 

толкова повече наказан. 

 У: Така е. 

 М: Следователно това предварително знание не би му било от никаква полза. 

 У: Наистина, предзнанието не би му било от никаква полза при съгрешаването. 

 М: Ако пък не би съгрешил, тогава той не би съгрешил или само по силата на 

благата си воля, или от страх пред наказанието. 

 У: Няма какво друго да се каже. 

 М: Самите му действия показват обаче, че той не се е предпазил от греха въз 

основа на едната любов към справедливостта. 

 У: Несъмнено. 

 М: Ако обаче се бе предпазил от страх, не би бил справедлив. 

 У: Ясно е, че по никакъв начин не е трябвало да знае за полагащото му се 

наказание, следващо подир греха му47

 

. 

Глава XXIV 

Добрият ангел също не е трябвало да знае това 

 Защото обаче вярваме, че и ангелът, който е устоял, и ангелът, който не е устоял 

в истината, са имали в първоначалното си състояние еднакво знание, не ми става ясно 

защо това знание е било отказано и на онзи, чието така твърдо придържане към благата 

воля се е оказало достатъчно за отхвърляне на греха. 

 М:  Нали нито би могъл, нито би трябвало да пренебрегва наказанието, ако го би 

знаел. 

 У: Така изглежда. 

 М: Както следователно само любовта към справедливостта, така и само боязънта 

от наказанието би се оказала достатъчна за несъгрешаването. 
                                                        
47 Срв. Augustinus, Epist. LXXIII, 7. 
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 У: Очевидно. 

 М: Тогава би имало две причини за избягването на греха, от които едната 

достопочтена и полезна, а другата безчестна и безполезна, тоест любовта към 

справедливостта и боязънта от наказанието. Безчестно е обаче да не се греши само 

заради боязън от наказанието, а там, където за несъгрешаването е достатъчна само 

любовта към справедливостта, боязънта от наказанието е безполезна. 

 У: Нямам какво да възразя. 

 М: Сега какво? Не е ли много по-възрадваща устойчивостта му, ако причината 

за устояването, видима при него, е само онази, която е полезна и достопочтена, защото 

действието й е свободно, отколкото ако заедно с нея се проявяваше и онази, която е 

безполезна и безчестна, защото бива схващана като предизвикваща действие по 

необходимост? 

 У: Това, което казваш е толкова ясно, че сега се радвам, дето не е знаел онова, 

което преди малко исках да е знаел, при положение обаче, че не е възможно да се 

отрече наличието на това знание у него сега, когато не може да не знае примера, 

произведен от съгрешилия ангел. 

 

Глава XXV 

Дори да се каже за добрия ангел, че вече не може да греши само 
заради това, защото сега има знание за падението на дявола, това 
пак би било за негова слава 

 М: Относно това, че и двамата, и добрият, и злият ангел, имат сега сигурно 

знание, че за такъв грях се полага такова наказание, то както е различно знанието на 

двамата, така не е еднаква и причината на знанието им, а има разлика и по цел. Защото 

каквото вторият знае от собствения си опит, първият го е научил единствено въз основа 

примера на другия. Единият по такъв начин, защото не е устоял, другият по друг начин, 

защото е устоял. 

 Знанието на единия, защото по укорителен начин не е устоял, е за негов позор, а 

знанието на другия е за негова слава, защото е устоял по начин, достоен за похвала. И 

тъй, ако за добрия ангел се каже, че вече не може да греши, единствено защото има 

това знание, то достатъчно ясно е, че както е славоносно знанието, придобито поради 

достопохвалното устояване, така славоносна е и неспособността да се греши, породена 

от славоносното знание. Както следователно злият ангел заслужава укор, защото не 

може да се завърне при справедливостта, така другият заслужава похвала, защото не 
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може да се отклони от нея. Както първият вече не може да се завърне, защото се е 

отклонил единствено по силата на злата си воля, така другият вече не може да се 

отклони, защото е устоял единствено по силата на благата си воля48

 У: Твоето съзерцание на това знание и тази невъзможност би било 

изключително красиво, ако някак си успееш да добавиш към него, че добрият ангел е 

придобил споменатите знание и невъзможност, защото е устоял. Създава се видимостта 

обаче, че той ги е получил не защото е устоял, а защото не е устоял отпадналият. 

. Ясно е 

следователно, че както невъзможността на злия ангел да придобие обратно онова, което 

е изоставил, е наказание за греха, така невъзможността на добрия ангел да изостави 

онова, което притежава, е награда за справедливостта. 

 М: Ако е така, както казваш, добрият ангел може да се радва на падението на 

ангела отстъпник, тъй като има голяма полза от неговото отпадане, заради което е 

получил това знание, благодарение на което не би могъл нито да гр еши, нито да е 

нещастен по-нататък, и то не защото той сам е заслужил това, а защото заслугите на 

другия са злополучни. Всичко това е изцяло изпълнено с абсурди. 

 У: Колкото по-абсурдно е според твоето доказателство, че устоялият ангел се е 

облагодетелствал от падението на съгрешилия, толкова по-необходимо е да покажеш, 

че той е придобил знанието, за което става дума, не поради това, че другият е 

съгрешил. 

 М: Не трябва да казваш, че благият ангел е достигнал до това знание, защото 

злият е съгрешил, а че благият ангел затова е достигнал до това знание чрез примера на 

отпадналия, защото този последният е съгрешил. Защото ако никой от тях не бе 

съгрешил, Бог би дал и на двамата същото това знание поради устояването им по друг 

начин, без примера на нечие падение. Защото никой няма да рече, че Бог не би могъл да 

дари на своите ангели това знание по друг начин. Когато следователно злият е 

съгрешил, Бог е научил въз основа на неговия пример праведния на онова, на което е 

следвало да бъде научен, не от неспособност да го научи по някакъв друг начин, а чрез 

висшата си мощ, с която може да прави от злото добро, за да не остане непорядъчно зло 

в царството на всемогъщата мъдрост. 

 У: Твърде ме радва това, което казваш. 

 М: И тъй, става ясно, че даже добрият ангел да не можеше да греши само поради 

това, че знае наказанието, последвало греха на злия ангел, тази неспособност би 

служила въпреки това не за умаляване на неговата достопохвалност, а като награда за 

                                                        
48 Срв. Augustinus, Contra Julian. op. imperf., V, 58. 
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съхранената справедливост. Ти обаче знаеш от по-предните разяснения49

 У: Нищо от онова, което узнахме посредством предходното разумно изследване, 

не се е изплъзнало от паметта ми. 

, че той не 

може да греши затова, защото той е напреднал благодарение заслугата на устояването 

толкова много, че вече не вижда, какво повече би могъл да желае. 

 

Глава XXVI 

Че се плашим, когато чуем името на злото и какво извършва 
деянията, за които се казва че се вършат от несправедливостта, 
когато самата тя и злото са нищо 

 Сега, след като удовлетвори всичките ми питания, бих желал още да ми откриеш 

какво става, когато чуем името на злото и какво извършва деянията, които изглежда се 

вършат от несправедливостта, която е зло, както е при кражбата или разврата, щом 

злото е нищо. 

 М: Ще ти отговоря накратко. Злото, което е несправедливост, е винаги нищо. 

Злото обаче, което е неприятност, е понякога несъмнено нищо, както е слепотата, а 

понякога е нещо, каквито са скръбта и болката. От тези неприятности, които са нещо, 

ние винаги имаме боязън. Когато чуем името на злото, ние се страхуваме не от злото, 

което е нищо, а от злото, което е нещо и следва от липсата на благо. От 

несправедливостта и слепотата например, които са зло и нищо, следват много 

неприятности, които са зло и нещо, и те са, от които се плашим, когато чуем името на 

злото. 

 Затова, когато казваме, че несправедливостта извършва кражбата или пък 

слепотата прави човека да падне в яма, в никакъв случай не се разбира, че 

несправедливостта или слепотата вършат нещо, но че ако във волята имаше 

справедливост, а в окото зрение, не би се случила нито кражбата, нито падането в 

ямата. Същото е когато казваме, че липсата на рул е захвърлила кораба върху скалите, 

или че липсата на юзда е направила коня да побегне, което не означава нещо друго, а че 

ако е имало рул на кораба или юзда на коня, бурята не би захвърлила кораба и конят не 

би побягнал. Както рулят управлява кораба, а юздата коня, така справедливостта 

управлява волята на човека, а зрението краката. 

                                                        
49 Гл. 6. 
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 У: Така пълно ми отговори относно злото, което е несправедливост, че вече 

утихнаха всички вълнения в сърцето ми, възбудени от този въпрос. Защото от въпроса 

за злото се поражда видимостта, че злото, ако би било някаква същност, би следвало да 

е от Бога, от когото както е с необходимост битието на всичко, което е нещо, така е и 

невъзможно да произтече грях или несправедливост. Казаното за злото пък, което е 

неприятност и има случаи да е нещо, никак не влиза в противоречие с правилната вяра. 

 

 

Глава XXVII 

Откъде е дошло злото в ангела, който е бил благ 

 Не отказвай обаче да отговориш кратко и на следващото ми глуповато 

запитване, за да знам как да отговарям на питащите ме по този въпрос. Знам, че не 

винаги е лесно да се отговори мъдро на безумно питане. И тъй, аз питам откъде най-

напред е дошло в ангела, който е бил създаден справедлив, злото, което се нарича 

несправедливост. 

 М: Ти ми кажи откъде идва нищото в нещо. 

 У: Нищото нито идва, нито си отива. 

 М: Защо тогава питаш откъде идва несправедливостта, която е нищо? 

 У: Защото когато справедливостта си отиде от там, където е била, казваме, че 

там пристъпва несправедливостта. 

 М: Изкажи по-добре онова, което се казва в собствен и директен смисъл, а после 

питай за оттеглянето на справедливостта. Защото много често подходящото запитване 

подготвя отговора, а неподходящото предизвиква затруднения. 

 У: Защо справедливостта отстъпва от справедливия ангел? 

 М: Ако искаш да говориш в собствен смисъл, то не тя отстъпва от него, а той я 

изоставя, пожелавайки каквото не трябва. 

 У: Защо я изоставя? 

 М: Когато казвам, че я изоставя, пожелавайки каквото не трябва, аз ясно 

показвам защо и как я изоставя. Понеже той я изоставя затова, защото иска каквото не 

бива да желае и по този начин, тоест желаейки каквото не трябва, той я изоставя. 

 У: Защо е пожелал каквото не трябва? 

 М: Никаква причина не предшества това волево действие, освен че е можел да 

желае. 
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 У: Защото е можел, затова ли е пожелал? 

 М: Не, защото по подобен начин е можел да желае и добрият ангел и въпреки 

това не е пожелал. Никой не пожелава каквото може да пожелае, само защото може да 

желае, без някаква друга причина, макар че никой не пожелава, ако не може. 

 У: Защо тогава е пожелал? 

 М: Само затова, защото е пожелал. Защото тази воля е нямала никаква друга 

причина, която някак си да отблъсква или да привлича, а сама е била за самата себе си и 

действаща причина, ако може така да се каже, и следствие. 

 

Глава XXVIII 

Че способността му да желае онова, което не е трябвало да желае, е 
била винаги блага, и даже самото желаене е благо, що се отнася до 
битието 

 У: Щом способността за самото пожелаване и самото желание са били нещо, 

тогава те са били благо и с произтичали от Бога. 

 М: И двете са били нещо. Способността не е нищо друго, освен нещо благо и 

свободен дар от Бога. Волята пък е благо по същността си, а зло, защото действа 

несправедливо. Въпреки това тя е от Бога, от когото е всичко, което е нещо. Защото от 

Бога се има не само това, което Бог свободно е дарил, но и това, което е несправедливо 

заграбено от Бога, което заграбване е било допуснато от Бога. И както се казва, че Бог 

прави това, което допуска да се случи, така се казва, че дава онова, което допуска да 

бъде заграбено. Доколкото злият ангел, при допускане от страна на Бога, ползва след 

заграбване свободно дарената от Бога способност, той е получил от Бога да я ползва, 

което не означава нищо друго, освен да желае. Защото да се желае не е нищо друго, 

освен да се ползва способността за желаене, както е едно и също да се говори и да се 

ползва способността за говорене. 
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