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Анселм от Кентърбъри 
ЗА СВОБОДАТА НА ИЗБОРА 
 

ГЛАВИТЕ 

 

1.  Способността да се греши не се числи към свободата на избора. 

2.  Че въпреки това ангелът и човекът са съгрешили чрез тази способност и свободния 

избор; и че макар да са можели да слугуват на греха, грехът въпреки това не е можел 

да господства над тях. 

3.  Как, след като са сторили себе си слуги на греха (срв. Иоан. 8:34), са имали свободен 

избор; и що е свободен избор. 

4.  Как са имали способността да съхраняват правилността, която не са имали. 

5.  Няма такова изкушение, което да принуждава към неволен грях. 

6.  Как нашата воля е по-силна от изкушенията, макар да изглежда по-слаба. 

7.  Как волята е по-силна от изкушението, даже когато бива побеждавана от него. 

8.  Даже Бог не може да отнеме правилността на волята. 

9.  Нищо не е по-свободно от правилната воля. 

10. Как грешникът е слуга на греха; и че когато Бог връща правилността на някого, 

който я е захвър лил, то е по-голямо чудо, отколкото когато връща живота на 

мъртвец. 

11. Това слугинство не отнема свободата на избора. 

12. Защо човекът трябва да бъде по-скоро наричан свободен, когато няма правилността, 

защото тя не може да му бъде отнета, ако би я имал, отколкото ако тя би се имала от 

някой слуга на греха, защото той не може да си я възстанови сам, щом я няма. 

13. „Способност да се съхранява правилността на волята заради самата правилност“ е 

съвършената дефиниция за свободата на избора. 

14. Разделението на свободата. 
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Глава I 

Способността да се греши не се числи към свободата на избора 

 

 Ученикът: Тъй като свободният избор изглежда влиза в противоречие с 

благодатта, предопределението и провидението Божии, затова копнея да знам какво е 

самата свобода на волята и защо я имаме винаги. Понеже ако свободата на избора е ‘да 

може да се греши и да не се греши’, както имат навик да казват някои1

 Магистърът: Не мисля, че свободата на избора е способността да се греши и да 

не се греши. Ако това беше нейната дефиниция, тогава нито Бог, нито ангелите, които 

не могат да грешат, не биха имали свободен избор, а да се говори така е 

неблагочестиво. 

, а ние винаги 

притежаваме това, как тогава понякога се нуждаем от благодатта? Ако пък го имаме не 

винаги, защо ни се вменява грехът, когато сме съгрешили без свободен избор? 

 У: Какво ще стане, ако се каже, че свободният избор на Бога и ангелите е един, а 

нашият е някакъв друг? 

 М: Макар свободният избор на хората да се различава от свободния избор на 

Бога и добрите ангели, все пак дефиницията за неговата свобода, съответстваща на това 

име, трябва да е една и съща и в двата случая. Нали едно живо същество се различава 

от друго живо същество субстанциално или по акциденция, но въпреки това 

дефиницията, съответстваща на името ‘живо същество’,  е една и съща за всички живи 

същества. Затова трябва да бъде дадена такава дефиниция за свободата на избора, която 

да не съдържа нищо повече или по-малко от нея. След като божественият свободен 

избор и този на добрите ангели не може да греши, тогава ‘да може да се греши’ не се 

числи към дефиницията за свободата на избора. Изобщо, способността да се греши не е 

нито свобода, нито част от свободата. Ако искаш да разбереш съвсем ясно, внимавай 

какво ще кажа. 

 У: Затова съм тук. 

 М: Коя воля ти се струва по-свободна: онази, която желае и може да не греши 

така, че по никакъв начин не може да се отклони от правилността на непогрешимостта2

 У: Не виждам защо по-свободната да не е онази, която е способна да се обръща 

и към едното, и към другото. 

, 

или тази, която може по някакъв начин да се отклони към греха? 

                                                        
1 Срв. Augustinus, De actis cum Felice Manihaeo, II, 3; Id., Contra Julian. Op. imperf., I, 78 et 82. 
2 Rectitudo non peccandi. 
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 М: А не виждаш ли, че по-свободен е този, който има онова, що е подобаващо и 

полезно така, че да не може да го изгуби, отколкото онзи, който има същото, но по 

такъв начин, че то може да изчезне, при което той е в състояние да се насочи към неща 

непристойни и непотребни? 

 У: Тук не виждам място за никакво съмнение. 

 М: С не по-малка несъмненост следва да твърдиш, че да се греши е винаги 

непристойно и вредно. 

 У: Няма здрав разум, който да твърди обратното. 

 М: По-свободна е следователно волята, която не е способна да се отклони от 

правилността на непогрешимостта, отколкото онази, която може да отстъпи от нея3

 У: Не може, струва ми се, да се твърди нищо по-разумно. 

. 

 М: Мислиш ли, че онова, което когато се прибавя намалява свободата, а когато 

се отстранява я увеличава, е свобода или част от свободата? 

 У: Не мога да мисля така. 

 М: И тъй, способността да се греши, която, прибавена към волята, намалява 

свободата й, а когато се отнеме я увеличава, нито е свободата, нито е част от свободата. 

 У: Напълно последователно. 

 

 

Глава II 

Че въпреки това ангелът и човекът са съгрешили чрез тази 
способност и свободния избор; и че макар да са можели да слугуват 
на греха, грехът въпреки това не е можел да господства над тях 

 

М: И тъй, не се числи към свободата на избора онова, което е така далеч от 

свободата. 

У: По никакъв начин не мога да възразя на твоите аргументи. Не по-малко ме 

вълнува обаче, че и ангелската, и нашата природа е имала по начало способността да 

греши, понеже ако не би я имала, не би съгрешила4

                                                        
3 Срв. Augustinus, Enciridion, 105; De correptione et gratia, XI, 32; XII, 33. 

. Защото ако споменатата природа и 

в двата случая е съгрешила чрез тази способност, която е така различна от свободния 

избор, как тогава казваме, че е съгрешила чрез свободен избор? Нали ако не е 

съгрешила чрез свободен избор, изглежда, че е съгрешила по необходимост. Ясно е, че 

4 Срв. Augustinus, De libero arbitrio, II, 1, 1. 
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или ще е свободно, или по необходимост. Затова ако не е чрез свободен избор, тогава 

изглежда тя непременно е съгрешила по необходимост. 

Има и друго, което ме тревожи в тази способност да се греши. Нали този, който 

може да греши, може да бъде слуга на греха, понеже „който прави грях, роб е на греха“ 

(Иоан. 8:34). Грехът може да господства над този, който е слуга на греха. Как тогава 

тази природа е била създадена свободна и по какъв начин е бил свободен този избор, 

над който е можел да господства грехът? 

М: Нашата и ангелската природа е съгрешила в началото и чрез способността да 

се греши, и свободно, и чрез свободния избор, и не по необходимост, и е можела да 

слугува на греха. Въпреки това грехът не е можел да господства над нея, така че да би 

могло да се каже за нея, че не е свободна или че не е свободен нейният избор. 

У: Важно ми е да изясниш това, което казваш, защото ми убягва. 

М: Отстъпникът ангелът, както и първият човек, е съгрешил чрез свободен 

избор, защото е съгрешил чрез собствения си избор, който е бил тъй свободен, че не е 

имало нищо, което да би могло да го принуди да съгреши. Затова той бива справедливо 

осъден, защото след като има такава непринуждавана от нищо свобода на своя избор, 

тогава той е съгрешил не по някаква необходимост, а свободно. Той е съгрешил 

наистина чрез своя избор, който е бил свободен; но не чрез това, че е бил свободен, 

тоест чрез способността да може да не греши и да не слугува на греха, а чрез иманата 

от него способност да греши, която нито бива подпомагана от свободата да не се 

греши, нито принуждава някого да слугинства на греха. 

А това, дето ти се вижда последователно, че ако е можел да бъде слуга на греха, 

тогава грехът е можел да господства над него и затова не е бил свободен нито той, нито 

неговият избор : не е така. Пр и положение, че няко й има като  своя способност да не 

слугува, а не съществува и такава чужда способност, според която да слугува, тогава 

той, макар да има като своя способност да може да слугува, докато се ползва не от 

онази способност, която е за слугуване, а от тази, която е за не-слугуване, няма такова 

нещо, което да господства над него така, че да му слугува. Така например един богат 

свободен може да направи себе си слуга на някой бедняк. Докато не е направил това 

обаче, нито той е загубил името ‘свободен’, нито за бедняка може да се каже, че 

господства над него, а ако се казва, то не е в собствен смисъл, защото това се съдържа 

не в неговата способност, а в способността на другия. Ето защо нищо не пречи, ангелът 

и човекът да са били свободни преди греха и да са имали свободен избор5

                                                        
5 Срв. Augustinus, De libero arbitrio, I, 10-11. 

. 
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Глава III 

Как, след като са сторили себе си слуги на греха, са имали свободен 
избор; и що е свободен избор 

 

 У: Казаното ме удовлетворява, защото наистина нищо не може да попречи на 

това преди греха. Как обаче биха могли да съхранят свободния избор, след като са 

сторили себе си слуги на греха? 

 М: Макар да са се подчинили на греха, те въпреки това не са били в състояние 

да разрушат в себе си природната свобода на избора6

 У: Вярвам го, но копнея да го разбера

, но са могли да сторят тъй, че да 

не могат да се ползват от тази свобода без една благодат, различна от тази, която са 

имали първоначално. 
7

 М: Нека най-напред разгледаме каква е била свободата на избора, която са 

имали преди греха, за когато е сигурно, че са имали свободен избор. 

. 

 У: Това чакам. 

 М: Как ти се струва, за какво са имали свобода на избора: дали за да следват 

онова, което искат, или да искат това, което трябва и което е било ползотворно да се 

желае от тях? 

 У: За искане на това, което трябва и което е полезно да се иска. 

 М: Те следователно са имали свобода на избора заради правилността на волята. 

Докато са искали каквото трябва, имали са правилност на волята. 

 У: Така е. 

 М: Засега остава една неяснота, когато се казва, че са имали свобода заради 

правилността на волята, ако не се добави още нещо. Затова питам: как са имали тази 

свобода заради правилността на волята: дали заради притежаването й без някакъв 

дарител, когато още не са я имали; или за нейното приемане, доколкото още не са я 

имали, ако им се би дало да я имат; дали за отхвърляне на това, което са приели и ново 

придобиване на отхвърленото чрез себе си; или заради постоянното съхраняване на 

приетото? 

                                                        
6 Срв. Augustinus, Contra duas epist. Pelagianorum, I, 2. 
7 Срв. Proslogion, 1. Вж. Augustinus, De libero arbitrio, II, 2, 5. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За свободата на избора 

6 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

 У: Не мисля, че биха могли да с имали свободата за притежаване на 

правилността без дарител, защото не са можели да имат нищо друго, освен това, което 

са получили. Не може да се каже, че са имали свободата, за да получат от някакъв 

дарител правилността, която не са имали преди това така, че да я заимат, защото не е за 

вярване, че са били създадени без правилна воля. Макар да не бива да се отрича, че са 

имали свободата за повторно възприемане на тази правилност, ако отстъпят от нея и им 

бъде възвърната от същия този първи дарител. Това се наблюдава често при хората, 

които се завръщат от несправедливостта обратно към справедливостта по силата на 

висша благодат. 

 М: Вярно е дето казваш, че биха могли да възприемат повторно изгубената 

правилност, ако тя би им се дала отново. Ние обаче питаме за онази свобода, която са 

имали преди да съгрешат, когато несъмнено са имали свободен избор, а не за тази, от 

която не би имал нужда този, който никога не е отстъпвал от истината. 

 У: Затова ще продължа и ще отговоря по онова, което остана от въпроса ти. Не 

може да е вярно, че са имали свободата, за да отстъпят от правилността, защото 

отстъпването от правилността на волята е грехът, а способността за съгрешаване нито е 

свобода, нито  е част от свободата, както ти показа по-горе8

 М: Добре отговори на питането. Сега обаче е време да разгледаме заради какво 

тази правилност е трябвало да се съхранява от разумната природа: дали заради самата 

правилност или заради нещо друго. 

. А не са получили 

свободата, за да се възвърнат чрез себе си към напуснатата правилност, защото тази 

правилност се дава, за да не бъде напускана никога. Даже самата способност за 

възвръщане към напуснатото би пораждала немарливост при съхраняването на 

притежаваното. Поради това остава, че свободата на избора е дадена на разумната 

природа заради съхраняването на получената правилност на волята. 

 У: Ако свободата не беше дадена на тази природа, за да съхранява правилността 

на волята заради самата правилност, тя не би съдействала за справедливостта; затова 

пък бе установено9

                                                        
8 Гл. 1. 

, че справедливостта е правилността на волята, съхранявана заради 

самата нея. А ние вярваме, че свободата на избора допринася за справедливостта. Ето 

защо се настоява с несъмненост, че разумната природа не я е получила за нищо друго, 

освен за да съхранява правилността на волята заради самата правилност. 

9 De veritate, 12. 
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 М: И тъй, понеже всяка свобода е способност10

 У: Не може да е нищо друго. 

, тази свобода на избора е 

способността за съхраняване на правилността на волята заради самата правилност. 

 М: Сега вече е ясно, че свободният избор е не нещо друго, а изборът, способен 

да съхранява правилността на волята заради самата правилност. 

 У: Съвършено ясно е. Докато има самата правилност, той може да съхранява, 

каквото има. После обаче той е отстъпил от нея. Как може да съхранява това, което 

няма? След като отсъства правилността, която може да се съхранява, тогава го няма и 

свободният избор, който е в състояние да я съхранява. Никой не е в състояние да 

съхранява това, което няма. 

 М: Даже когато правилността на волята липсва, разумната природа има не по-

малко това, което е нейно. Във всеки случай ние нямаме, струва ми се, нито една 

способност, която сама да си е достатъчна за осъществяването на някакво действие. 

Въпреки това, дори когато липсват онези неща, без които нашите способности изобщо 

не са в състояние да произведат действие, ние казваме, че имаме способностите си в не 

по-малка степен, доколкото става дума за нас. По същия начин ни един инструмент не е 

сам достатъчен за дадена работа, но даже когато отсъства онова, без което не можем да 

ползваме инструмента, ние все пак не без основание казваме, че имаме инструмента, с 

който може да се извършва някаква работа. Ще ти го покажа с един пример, за да 

можеш да го разпознаваш навсякъде. За никого, имащ зрение, не може да се каже, че 

той по никакъв начин не може да види една планина. 

 У: Който не може да види цяла планина, наистина няма никакво зрение. 

 М: И тъй, който има зрение, има способността и инструмента за виждането на 

планина. Ако при все това обаче липсва планина, а ти му речеш: виж планината, той ще 

ти отговори: не мога, защото я няма, но ако беше тук, щях да я видя. Освен това, ако 

планината е налице, но липсва светлина, тогава подканяният да види планината би 

отговорил, че не може да го стори при отсъствие на светлина, но би могъл, ако би било 

светло. И още: ако са налице и имащият зрение, и планината, и светлината, но нещо 

пречи на зрението, например ако някой затваря очите на зрящия, той пак ще каже, че не 

може да вижда планината, но да не би пречило нищо на зрението му, той несъмнено 

има способността да види планината. 

 У: Всичко това е общоизвестно. 

                                                        
10 Omnis libertas est potestas – способност, но и сила, мощ. 
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 М: Ясно ти е следователно, че една е способността за виждането на някакво тяло 

при виждащия; друга е при нещото, което се вижда; друга е при посредника, тоест тази, 

дето не е нито при виждащия, нито при вижданото; а способността при посредника е 

различна при това, което спомага, и при това което не пречи, макар да би могло да 

пречи. 

 У: Това ми е ясно. 

 М: И тъй, тези способности са четири. Ако липсва една от тях, другите три не 

могат нищо да свършат нито поотделно, нито заедно. Въпреки това при отсъствието на 

някоя от тях, ние не отричаме, че онзи, който има зрение, има зрение, сиреч инструмент 

или способност за виждане; или че видимото нещо може да се вижда; или че светлината 

е способна да спомага зрението. 

 

 

Глава IV 

Как са имали способността да съхраняват правилността, която не 
са имали 

 

 Четвъртата способност обаче се именува така не в собствен смисъл. За онова, на 

което е присъщо да пречи на зрението, се казва, че придава способност на виждането, 

когато не пречи, не за друго, а защото не се проявява. Способността пък да се вижда 

светлината има наличност в само три неща, защото в този случай онова, което се 

вижда, и това, което спомага виждането, са едно и също. Нима това не е известно на 

всички? 

 У: Във всеки случай не е за никого неизвестно. 

 М: И тъй, ако, доколкото се отнася до нас, имаме способността да виждаме 

всеки видим предмет дори при отсъствието на предмета, който може да се вижда, даже 

когато сме обгърнати от мрак и очите ни са затворени или привързани, тогава какво ни 

пречи да имаме способността за съхраняване на правилността на волята заради самата 

правилност даже при липса на самата правилност, докато в нас е и разумът, чрез който 

сме в състояние да я познаваме, и волята, чрез която можем да се стремим към нея? В 

това именно се състои свободата на избора, за която говорим. 

 У: На моя интелект му е вече достатъчно ясно, че способността за съхраняване 

на правилността на волята е винаги присъща на разумната природа, и че тази 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За свободата на избора 

9 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

способност е била свободна при избора, осъществен от първия човек и от ангелите, 

чиято правилност на волята не би могла да бъде отнета против волята им. 

 

 

Глава V 

Няма такова изкушение, което да принуждава към неволен грях 

 

 Как обаче изборът на човешката воля е свободен чрез тази способност, когато 

даже човекът, имащ правилна воля, често отстъпва неволно от правилността, 

принуждаван от някое изкушение? 

 М: Никой не отстъпва от нея иначе, освен по силата на собствената си воля. 

Ако, казвам, ‘неволно’ означава ‘против волята’, тогава никой не изоставя 

правилността преко воля11

 У: Как тогава се казва, че лъже преко волята си този, който лъже, за да не бъде 

убит, след като го прави не иначе, а желаейки го? Защото както се лъже преко волята, 

така преко волята се иска да се лъже. А който пожелава да лъже преко воля, иска да 

лъже против волята си. 

. Защото човекът може да бъде преко воля вързан, понеже 

мо же да бъде вър зан против волята му; той мо же да бъде преко воля мъчен, защото 

може да бъде мъчен против волята му; може да бъде преко воля убит, тъй като може да 

бъде убит против волята му, но не може да иска преко воля, тъй като не може да желае 

против волята си да желае. Защото всеки желаещ иска самото собствено пожелаване. 

 М: Може би се казва, че се лъже преко волята тогава, когато някой желае 

истината така, че не лъже никога, освен заради запазването на живота. Тогава той и 

иска лъжата, защото е заради запазването на живота, и не иска лъжата заради самата 

лъжа, защото желае истината. Затова той лъже искайки и заедно с това против волята 

си. Една е, разбира се, волята, с която искаме нещо заради самото него, както например 

искаме здравето заради самото него, а друга е тя, когато искаме нещо заради нещо 

друго, както когато искаме да пием горчивото лекарство заради здравето. Така, 

съобразявайки се с тези две различни воли, би могло навярно да се каже, че се лъже 

преко воля и не преко воля. Затова когато се казва, че се лъже преко воля, понеже то не 

се иска, доколкото се желае истината, тогава не се отрича онзи смисъл, в който казвам, 

че никой не отстъпва преко воля от правилността на волята. Защото той, лъжейки, 
                                                        
11 Invitus. 
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пожелава да отстъпи от нея заради живота. Съобразно тази си воля, той отстъпва от 

правилността на волята не преко воля, а искайки това; и тази е волята, за която говорим 

сега. Ние говорим именно за тази воля, чрез която се иска да се лъже заради 

запазването на живота, а не за онази, чрез която лъжата не се желае заради самата нея. 

Или навярно затова се лъже преко воля, защото преко волята или се умира, или се 

лъже, тоест: всичко в тази ситуация е преко волята, където едното от двете ще стане по 

необходимост. Макар обаче за него да е необходимо или да умре, или да излъже, все 

пак за него не е необходимо да умре, защото може да не умре, ако излъже; и за него не 

е необходимо да излъже, защото може да не излъже, ако умре. Нито едното от двете 

следователно не е детерминирано с необходимост, защото и двете са във възможност. 

Така, макар тук преко воля или се лъже, или се умира, все пак от това не следва, че се 

лъже преко воля или преко воля се умира. 

 Има и друго основание, което често влиза в употреба, за да се обясни защо се 

казва, че някой върши преко воля, без желание и по необходимост онова, което прави 

все пак искайки го. Нали когато сме в състояние да извършим нещо, но само чрез много 

голямо усилие, и затова не го правим, казваме, че не можем да направим това и по тази 

причина го изоставяме по необходимост или преко воля. И когато не можем без усилие 

да отхвърлим нещо и затова го правим, настояваме, че го вършим преко воля, без 

желание и по необходимост, защото избягването на лъжата не може да стане без 

усилността на смъртта. Както следователно за този, който лъже заради запазването на 

живота, се казва в несобствен смисъл, че лъже преко воля, защото лъже по желание, 

така несобствено се казва, че преко воля е поискал да лъже, защото иска това не иначе, 

а по желание. Понеже както когато лъже, той иска това лъжене, така когато иска да 

лъже, той иска това пожелаване. 

 У: Не мога да отрека това, което казваш. 

 М: Как тогава да не е свободна волята, която не може да се подчини на чужда 

сила без свое собствено съгласие? 

 У: Дали не със същото основание можем да кажем, че волята на коня е свободна, 

защото той не следва стремежа на плътта иначе, освен по воля? 

 М: Това не е същото. Защото при коня не се подчинява самата воля, а тя, 

бидейки подчинена му по природа, винаги служи по необходимост на плътския 

стремеж. При човека обаче, докато е правилна самата воля, тя нито служи, нито  е 

подчинена на това, на което не трябва, нито някаква чужда сила я отклонява от 

правилността, стига самата тя да не склони по желание към онова, което не трябва. 
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Ясно се вижда, че това скланяне става не по природа или по необходимост, както е при 

коня, а идва от самата нея. 

 У: Това ми е достатъчно относно моето възражение за волята на коня. Върни се 

към онова, на което спряхме. 

 М: Дали ще отречеш, че всяко нещо е по-свободно от онова, което нито може да 

го принуждава, ако то не желае, нито може да му пречи? 

 У: Не виждам как да го отрека. 

 М: Кажи ми още по какъв начин правилната воля подчинява на себе си и как се 

подчинява. 

 У: Неотстъпното желаене на самата правилност означава за нея да побеждава, а 

искането на онова, което не трябва, е за нея да бъде побеждавана. 

 М: Струва ми се, че едно изкушение може да изтласка правилната воля от 

правилността или може да я принуди да не желае повече нея, а онова, което не трябва, 

само ако волята пожелае така. 

 У: Не виждам никакви основания, това твърдение да е неистинно. 

 М: Кой тогава може да каже, че волята не е свободна да съхранява 

правилността, и че не е свободна от изкушението и греха, ако няма такова изкушение, 

което може против желанието й да я отклони от правилността към греха, сиреч към 

искането на това, което не трябва? Когато следователно тя бива побеждавана, тя се 

побеждава не от някаква външна сила, а от своята собствена. 

 У: Така излиза от казаното досега. 

 М: Нима не виждаш как от тук следва, че никое изкушение не може да победи 

правилната воля? Защото ако можеше, то би имало силата да я побеждава и щеше да 

побеждава със своята си сила. Това обаче не може да бъде, защото волята не се 

побеждава от нищо друго, освен от собствената си сила. Затова изкушението при 

никакви обстоятелства не може да победи правилната воля. А когато се казва така, 

казва се в несобствен смисъл. Под това се разбира не нещо друго, а че волята може да 

подчини себе си на изкушението; както и обратното, когато в същия смисъл се казва, че 

слабият може да бъде победен от силния, то се казва не за неговата сила, а за чуждата, 

защото така се означава единствено, че силният има силата да победи слабия. 
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Глава VI 

Как нашата воля е по-силна от изкушенията, макар да изглежда по-
слаба 

 

 У: Въпреки че отблъскваш всички атаки срещу нашата воля и не допускаш 

никое изкушение да господства над нея, така щото не мога да противопоставя нищо на 

твоите твър дения, все пак аз не мога да скр ия, че в тази воля има някакво безсилие, 

което навярно изпитваме всички, когато ни надвива насилието на изкушението. Затова 

докато не съгласуваш доказваната от теб сила с това безсилие, което усещаме, дотогава 

духът ми не може да постигне спокойствие по този въпрос. 

 М: В какво мислиш се състои безсилието на волята, за което говориш? 

 У: В това, че не може да отстоява неотстъпно правилността. 

 М: Ако не отстоява от безсилие, значи се отклонява от правилността под 

действието на чужда сила. 

 У: Това казвам. 

 М: Коя е тази сила? 

 У: Силата на изкушението. 

 М: Тази сила не я отклонява от правилността, ако тя сама не пожелае онова, 

което й внушава изкушението. 

 У: Така е. Самото изкушение обаче я принуждава със силата си да иска това, 

което то й внушава. 

 М: По какъв начин я принуждава да иска: дали така, че да може и да не пожелае 

това, макар и не без голямо неудоволствие, или така, че по никакъв начин да не може 

да не го пожелае? 

 У: Макар да се налага да призная, че понякога така сме притиснати от 

изкушенията, щото не сме в състояние без усилие да не искаме това, което ни 

внушават, все пак не мога да не кажа, че те никога не ни угнетяват чак до там, че по 

никакъв начин да не ни оставят да не можем да не го пожелаем. 

 М: Не знам как е възможно да не се каже. Защото ако човекът пожелава да лъже, 

за да избегне смъртта и да съхрани за още някое време живота си, кой ще каже, че е 

невъзможно той да пожелае да не лъже, за да се спаси от вечната смърт и да живее 

безкрайно? Затова не трябва да имаш вече съмнения, че безсилието да съхраняваме 

правилността, което казваш усещаме във волята си с изкушенията, не идва от 

невъзможността, а от трудността. Често казваме по навик, че не можем нещо, не защото 
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ни е невъзможно, а защото не можем да го сторим без преодоляване на някаква 

трудност. Тази трудност не отменя обаче свободата на волята. Тя може да напада 

волята против желанията й. По този начин, мисля, можеш да видиш как се съгласуват 

способността на волята, която истината представя пред разума, и безсилието, което се 

усеща от нашата човековост. Както трудността по никакъв начин не отмахва свободата 

на волята, така също и това безсилие, за което казваме, че е във волята не заради нещо 

друго, а защото тя не може да удържа своята правилност без усилия, не отнема 

способността на волята да е неотстъпна в правилността12

 

. 

 

Глава VII 

Как волята е по-силна от изкушението, даже когато бива 
побеждавана от него 

 

 У: Както никак не съм в състояние да отрека това, което доказваш, така по 

никакъв начин не мога да приема, че волята е по силна от изкушението, след като му се 

е подчинила. Защото ако волята за съхраняване на правилността беше по-силна от 

напора на изкушението, тогава тя би била по-силна при устояването си в това, към 

което се стреми по свое желание, отколкото е то при своето настъпление. Нали по нищо 

друго не мо га да позная, че имам по вече или по-малко силна воля, освен от това, че 

искам повече или по-малко силно. Поради това, след като искам каквото трябва по-

малко силно, отколкото изкушението ми внушава каквото не трябва, не виждам как 

така изкушението няма да е по-силно от волята ми. 

 М: Доколкото схващам, теб те заблуждава двузначността13

 У: Искам да знам каква е тази двузначност. 

 на волята. 

 М: Както се говори двузначно за зрението, така е и за волята. Нали наричаме 

‘зрение’ самия инструмент на виждането, тоест лъчът, изхождащ от окото, чрез който 

осезаваме светлината и нещата, които са в светлината. И пак ‘зрение’ наричаме самата 

работа на инструмента, доколкото се ползваме от него, сиреч виждането. По същия 

начин ‘воля’ се нарича самият инструмент на желаенето, който е в душата, насочван от 

нас за искането на това или онова, както насочваме зрението за виждане на различни 

                                                        
12 Срв. Augustinus, Epist. CLXXXVI, IX, 33; Epist. CLVII, II, 5; Contra Julian. op. imp., VI, 15; De gratia et 
libero arbitrio, IV, 8-9. 
13 Aequivocatio – омонимия. 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За свободата на избора 

14 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

неща. Воля обаче се нарича и употребата на тази воля, която е инструментът на 

желаенето, както се нарича ‘зрение’ употребата на онова зрение, което е инструментът 

на виждането. Както следователно даже когато не виждаме имаме зрението, което е 

инструмент на виждането, докато зрението, което е неговото действие, е налично само 

когато виждаме, така и волята, сиреч инструментът на желаенето, е винаги в душата, 

даже когато не иска нищо и дори когато спи. Волята пък, която наричам употреба или 

работа на този инструмент, имаме само когато искаме нещо. Тази именно воля, която 

назовавам инструмент на желаенето, е винаги една и съща, каквото и да пожелаваме. 

Онази пък, която е нейното действие, е толкова многообразна, колкото много и колкото 

често искаме. По същия начин зрението, което имаме даже в мрака или когато е 

затворено окото, е винаги едно и също каквото и да виждаме. Докато зрението, тоест 

неговата работа, която се именува и зрение, е толкова многообразно, колкото 

многочислени са нещата, които виждаме, и колкото много са нашите виждания. 

 У: Ясно схващам и харесвам това разделение на волята и вече ми се струва, че 

виждам как изпаднах в заблуда поради непознаването му. Ти все пак продължавай по-

нататък това, което започна. 

 М: Както виждаш, има две воли, сиреч инструмент на желаенето и неговата 

работа. В коя от тях двете мислиш трябва да е налице силата на искането? 

 У: В инструмента на желаенето. 

 М: Ако следователно познаваш някой мъж, силен толкова, че като хване див 

бик, бикът не може да помръдне, и видиш същия мъж да държи някакъв глиган така, че 

глиганът се измъква от ръцете му, дали ще помислиш, че той е по-малко силен при 

удържането на глиган, отколкото при удържането на бик? 

 У: Ще отсъдя, че силата му е еднаква и в двата случая, но ще настоявам, че не е 

ползвал силата си еднакво. Защото при бика се иска повече сила, отколкото при 

глигана. Но той е силен, защото има сила, докато действието му се нарича силно, 

защото се извършва със сила. 

 М: Така мисли и за волята, която наричам инструмент на желаенето, 

притежаваща сила, неотделима от нея и неподлежаща на надмогване от някакъв 

външен натиск, от която се ползва при пожелаването понякога повече, а понякога по-

малко. Затова тя по никакъв начин не изоставя онова, което иска по-силно, щом й се 

предлага нещо, което иска по-малко силно. Но когато насреща й застава това, което 

иска по-силно, тя тутакси напуска онова, което не желае по същия начин. Тогава вече 

волята, която можем да наричаме действие на този инструмент, защото извършва 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Анселм от Кентърбъри 
За свободата на избора 

15 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com 
 

работата си, когато иска нещо, тогава, казвам, волята се назовава повече или по-малко 

силно действие, защото действа повече или по-малко силно. 

 У: Сега вече ми е ясно, че следва с необходимост да призная това, което разви. 

 М: И тъй, виждаш, че когато човекът отстъпва от притежаването на 

правилността на волята заради някое внезапно изкушение, от нея не го отделя никоя 

външна сила, а самата воля се насочва към онова, което тя самата желае по-силно. 

 

 

Глава VIII 

Даже Бог не може да отнеме правилността на волята 

 

 У: Дали поне Бог не може да й отнеме правилността? 

 М: Виж, че не може. Всичката субстанция, която е създал от нищо, Бог може да 

обърне отново в нищо14

 У: Много се надявам да аргументираш това твое, нечувано досега от мен 

твърдение. 

, но не е в състояние да отдели от волята иманата от нея 

правилност. 

 М: Ние говорим за онази правилност на волята, благодарение на която волята 

бива наричана справедлива, тоест която се съхранява заради самата нея. Никоя воля 

обаче не е справедлива, ако не иска това, което Бог желае да бъде искано от нея. 

 У: Която не иска това, наистина е несправедлива. 

 М: Следователно, съхраняването на правилността на волята заради самата 

правилност означава за всеки, който я съхранява, да иска това, което Бог желае да бъде 

искано от него. 

 У: Така трябва да се допусне. 

 М: Ако Бог отделя тази правилност от някоя воля, той трябва да го прави или 

желаейки го, или против волята си. 

 У: Не може против волята си. 

 М: Ако следователно отнема от някоя воля споменатата правилност, той желае 

това, което прави. 

 У: Няма съмнение, че го желае. 

                                                        
14 Вж. Monologion, 13. 
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 М: Тогава той непременно желае онзи, от чиято воля иска да отдели 

правилността, да не съхранява правилността на волята заради самата правилност. 

 У: Така следва. 

 М: Но вече бе посочено, че съхраняването на правилността на волята е за всеки 

съхраняващ я да иска това, което Бог желае да се иска от него. 

 У: Даже да не беше посочено, пак щеше да е така. 

 М: И тъй, ако Бог отнеме многоспоменаваната правилност от някого, тогава той 

сам не желае онзи да иска това, което той самият желае да бъде искано от него. 

 У: Нищо по-последователно и нищо по-невъзможно. 

 М: Няма следователно нищо по-невъзмо жно от то ва, Бог да отнема 

правилността на волята. Когато се казва, че го прави, то е доколкото не прави така, че 

тази правилност да не бъде изоставяна. От своя страна по същия начин се казва, че 

дяволът или изкушението правят това или пък, че побеждават самата воля и я откъсват 

от справедливостта, към която се стреми, защото ако не би й пречило или пък не би я 

подтиквало да я изостави нещо, което тя би искала повече от тази правилност, тя по 

никакъв начин не би се отделила от правилността, която така или иначе желае 

неизбежно. 

 У: Това, което казваш, ми се вижда толко ва очевидно, че не бих могъл да 

измисля нищо против него. 

 

 

Глава IX 

Нищо не е по-свободно от правилната воля 

 

 М: И тъй, забелязваш, че нищо не е по-свободно от правилната воля, която 

никоя външна сила не може да откъсне от нейната правилност. Видя се, че не е вярно, 

ако кажем, че когато тя поиска да се лъже, за да не бъде загубен животът или здравето, 

тогава бива принудена да напусне истината от страх пред смъртта или изтезанието. 

Защото нищо не принуждава волята да желае живота повече от истината, но доколкото 

някоя външна сила се оказва пречка за едновременното съхраняване и на двете, тя сама 

избира онова, което предпочита. Във всеки случай това става свободно, а не преко воля, 

макар че човекът е попаднал в необходимостта да изостави едното от двете не 

свободно, а против волята си. Волята е не по-малко силна при желаенето на истината, 
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отколкото при желаенето на здравето, но е пожелала по-силно здравето. Ако би 

виждала непосредствено вечната слава, която би последвала веднага след 

съхраняването на истината, и адските мъки, на които неизбежно трябва да бъде 

предадена след лъжата, няма съмнение, че щеше да забележи колко по-голяма е 

наличността от сили за съхраняване на истината, която притежава. 

 У: Ясно е, че биха се хвърлили повече сили за желаенето на вечното здраве 

заради самото него и на истината заради тази награда, отколкото за съхраняването на 

временното здраве. 

 

 

Глава Х 

Как грешникът е слуга на греха; и че когато Бог връща 
правилността на някого, който я е захвърлил, то е по-голямо чудо, 
отколкото когато връща живота на мъртвец 

 

 М: И тъй, разумната природа винаги притежава свободен избор, защото винаги 

има способността за съхраняване на правилността на волята заради самата правилност, 

макар понякога това да изисква усилия. Когато обаче свободната воля захвърли 

правилността поради трудността да бъде съхранявана, тя слугува подир това на греха 

поради невъзможността да си я възстанови чрез самата себе си. Ето, така отива духът и 

не се вр ъща (вж. Пс. 7 7 :3 9 ), понеже „който пр ави гр ях, р об е на гр еха“ (Иоан. 8 :3 4). 

Защото както никоя воля, преди да има правилността, не би могла да я получи, ако не й 

се даде от Бога, така и когато отстъпи от вече възприетата, тя не би могла да си я вземе 

обратно, освен ако Бог не й я възстанови. И мисля, че е по-голямо чудо когато Бог 

връща на волята захвърлената правилност, отколкото когато връща изгубения живот на 

мъртвец. Защото тялото не е съгрешило чрез необходимата смъртност, за да не получи 

никога обратно живота. Волята обаче, сама захвърлила правилността, е заслужила да е 

винаги лишена от нея. И даже ако някой сам си причини смъртта, той не си отнема 

нещо, което никога не би загубил, но който отстъпва от правилността на волята, 

захвърля това, което е бил длъжен да съхранява винаги. 

 У:Наистина, ясно разбирам казваното от теб за слугинството, чрез което става 

„роб на греха“ този, „който прави грях“, и за невъзможността захвърлената правилност 

да бъде обратно възприета, освен ако не бъде възвърната от този, който най-напред я е 
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дарил; и че тя следва да бъде винаги удържана от всички, на които е дадена, което 

трябва да е тяхна постоянна грижа. 

 

 

Глава XI 

Това слугинство не отнема свободата на избора 

 

 Тази мисъл обаче твърде снизи моя възторг, защото мислех себе си вече сигурен 

в това, че човекът винаги има свобода на избора. Ето защо настоявам да разясниш това 

слугинство, за да не излезе, че то по-скоро противоречи на споменатата свобода. 

Защото и двете, свободата и слугинството, са във волята, съобразно с която човекът е 

свободен или слугинства. Ако е роб, как е свободен? Или ако е свободен, как тогава ще 

е роб? 

 М: Ако проведеш добре различението, ще видиш, че когато няма споменатата 

правилност, той е непротиворечиво и слуга, и свободен. Защото никому не е по силите 

да придобие правилността, когато я няма, но винаги е по силите му да я съхрани, когато 

я има. Чрез невъзможността да се възвърне от греха, той е слуга. А чрез това, че не 

може да бъде откъснат от правилността, е свободен. Но от греха и от слугуването при 

него той може да бъде спасен само от някого другиго, докато от правилността може да 

се отдели само чрез себе си, а от свободата си не може да бъде откъснат нито сам, нито 

посредством някого другиго. Защото той е по природа винаги свободен да съхранява 

правилността, ако я има, даже тогава, когато няма какво да съхранява. 

 У: Това ми е достатъчно, за да схвана как се съгласуват свободата и 

слугинството така, че да могат да бъдат едновременно в един и същи човек. 

 

 

Глава XII 

Защо човекът трябва да бъде по-скоро наричан свободен, когато 
няма правилността, защото тя не може да му бъде отнета, ако би 
я имал, отколкото ако тя би се имала от някой слуга на греха, 
защото той не може да си я възстанови сам, щом я няма 
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 Много ми се иска да знам обаче, защо когато няма правилността, той, защото не 

би могла да му се отнеме от някого другиго, ако би я имал, бива наричан свободен по-

скоро, отколкото ако правилността би се имала от роба, защото той не би могъл да си я 

възстанови сам, щом я няма. Тъй като той е роб поради това, че не може да се изтръгне 

от греха, а е свободен поради това, че не може да бъде откъснат от правилността; и 

както не може никога да бъде откъснат, ако я има, така никога не може да се изтръгне, 

ако я няма. Ето защо той както има винаги тази свобода, така изглежда има винаги и 

онова слугинство. 

 М: Слугинството му не е нищо друго освен неспособността да не се греши. 

Независимо дали ще наречем това безсилие неспособност за възвръщане към 

правилността или неспособност за обратно добиване и притежаване на правилността, 

човекът е слуга на греха не поради нещо друго, а затова, че не е способен да се завърне 

при правилността или да я придобие обратно и да я има. Когато обаче притежава 

същата тази правилност, той няма неспособността да не греши. Затова когато има 

правилността, не е слуга на греха. Но способността да съхранява правилността той има 

винаги, и когато има правилността, и когато я няма; и затова е винаги свободен. 

 А това, дето питаш защо когато няма правилността бива по-скоро наричан 

свободен, понеже, ако би я имал, тя не може да му бъде отнета от няко го др угиго, 

отколкото слугата, ако би имал правилност, поради това, че не може да си я възвърне 

сам, щом я няма, то е същото като да питаш защо при липсата на слънце за човека се 

казва по-скоро, че има способността да вижда слънцето поради това, че може да го 

съзерцава, когато то е налице, отколкото да се казва, че когато слънцето липсва, той 

има неспособност да вижда слънцето, защото когато то не е налице, той не може сам да 

си го направи налично. Както именно, даже когато слънцето липсва, ние имаме в себе 

си зрението, чрез което го виждаме, когато е налице, така също, когато правилността на 

волята не ни е налична, ние все пак имаме в себе си пригодността да разбираме и 

желаем, чрез което можем да я съхраняваме, когато я имаме. И както когато не ни 

липсва нищо за виждането на слънцето, освен собственото му присъствие, нямаме 

единствено онази способност, която се създава за нас от неговото наличие, така когато 

правилността не е налична за нас, ние имаме единствено онази неспособност, която се 

създава за нас от нейното отсъствие. Човекът следователно притежава свободен избор 

винаги, но не винаги е „роб на греха“, а когато няма правилна воля. 
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 У: Ако бях премислил внимателно казаното по-горе15

 М: Сега ти я прощавам, но само при условие, че оттук нататък ще усвояваш 

нещата, за които говорим, така, че да са налице винаги, когато потрябват, за да не ни е 

необходимо да ги повтаряме. 

, когато ти раздели 

способността за виждане на четири способности, нямаше да ми е възможно да се 

колебая по този въпрос. Затова се кая за това съмнение като за моя вина. 

 У: Благодаря ти за опрощението. Не се учудвай обаче, че не всички неща, така 

непривични за моето мислене, застават от едно чуване пред взора на сърцето ми. 

 М: Кажи тогава, ако имаш някакви съмнения по дефиницията, която дадохме за 

свободата на избора. 

 

 

Глава XIII 

„Способност да се съхранява правилността на волята заради 
самата правилност“ е съвършената дефиниция за свободата на 
избора 

 

 У: Има едно нещо в нея, което все още ме смущава мъничко. Нали често се 

случва да имаме способност да съхраняваме нещо, която въпреки това не е свободна и 

поради това не може да оказва съпротива на външни сили. Дали когато казваш, че 

свободата на избора е способността да се съхранява правилността на волята заради 

самата правилност, не ти се струва, че все пак трябва да се добави обозначението, че 

тази способност е тъй свободна, щото не може да бъде надвита от никоя сила? 

 М: Ако способността да се съхранява правилността на волята заради самата 

правилност би могла да се открие някога без тази свобода, която обсъждаме, тогава 

сигурно би трябвало да се добави това, което казваш. Ако обаче дадената дефиниция 

описва свободата, за която питаме, така съвършено по род и видово различие, че не 

казва нищо повече или по-малко, тогава не може да се мисли за прибавяне или 

отнемане на каквото и да е било. И тъй, ‘способност’ е по отношение на свободата род. 

Прибавката ‘да се съхранява’ я отделя от всяка способност, която не е способност за 

съхраняване, каквито са например способностите за смеене или за вървене. С 

добавянето на ‘правилността’ пък я обособихме от способността за съхраняване на 

                                                        
15 Гл. 3. 
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злато и на всичко друго, което не е правилност. Чрез прибавката ‘на волята’ тя се 

изолира от способността за съхраняване на правилността на други неща, например на 

правотата на пръчката или правилността на мнението. А посредством това, че се казва 

‘заради самата правилност’, тя се отличава от способността за съхраняване на 

правилността на волята заради нещо друго, например заради възнаграждение или по 

природа. Правилността на волята се съхранява по природа например от кучето, когато 

обича своите палета или господаря си, който се грижи за него. Тъй като следователно в 

тази дефиниция няма нищо, което да не е необходимо за схващането на свободата на 

разумния волеви избор и за изключването на всичко останало, понеже включва тази 

свобода в достатъчна степен, а изключва останалото, нашата дефиниция не страда нито 

от прекомерност, нито от недостатъчност. Или ти не мислиш така? 

 У: Сега вече ми се струва съвършена. 

 М: Кажи все пак, ако имаш да питаш още нещо за свободата, за която се 

настоява, че който я притежава, върши или добро, или зло. Защото сега нашата реч е 

само за нея. 

 

 

Глава XIV 

Разделението на свободата 

 

 У: Сега остава само да проведеш разделението на тази свобода. Защото макар в 

съответствие с дефиницията тя да е обща за всяка разумна природа, все пак тази, която 

е присъща на Бога, твърде се различава от онази, която е свойствена на разумните 

твари, а между самите тях също има различия. 

 М: Една е свободата на избора от себе си, която нито е сътворена, нито е 

получена от някого, и такава е единствено свободата Божия; друга е тази, която е 

създадена от Бога и получена от него, каквато е тя при ангелите и хората. При 

създадената и получена свобода се различава една, която съхранява правилността, и 

друга, на която тя липсва. Притежаващата правилността е налична веднъж неотделимо, 

а в друг случай отделимо. Онази, която се удържа отделимо, е била такава при всички 

ангели, преди добрите ангели да са се утвърдили в нея, а злите да отпаднат. Тя е такава 

и преди смъртта при всички хора, които притежават същата тази правилност. Онази пък 

свобода, която се удържа неотделимо, е такава при избраните ангели и хора. Но при 
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ангелите след падението на осъдените, а при хората след смъртта им. Онази от своя 

страна, на която липсва правилността, бива веднъж възстановима, а в друг случай 

невъзстановима. Тази, която липсва възстановимо, е присъща само в този живот на 

всички онези човеци, при които не е налична, макар тя при мнозина така и да не се 

възстановява. Липсващата невъзстановимо е свойствена за осъдените ангели и хора, но 

за ангелите след падението, а за хората след този живот16

 У: С Божията помощ ти така достатъчно ми обясни дефиницията и разделението 

на свободата, че не мога да открия нищо, необходимо ми да питам по този въпрос. 

. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

превод от латински език: Георги Каприев 
Преводът е осъществен по:  

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

Cannstatt, 1968. 

De libertate arbitrii 

 
 

                                                        
16 Срв. Augustinus, De civitate Dei, XXII, 30, 3. 
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