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Анселм от Кентърбъри 
ПРОСЛОГИОН 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

След като, поради настойчивите молби на някои братя, съставих — от името на 

човек, който в мълчаливо разсъждение сам със себе си изследва, което не знае — 

едно малко съчинение като образец в медитирането върху смисъла на вярата1, 

сметнах, че то е обхванато в плетеницата на множество аргументи и започнах да 

се питам: дали пък не може да се открие един аргумент2

И като често и усърдно устремявах мисленето си към това, веднъж ми се виждаше, 

че мога вече да постигна диреното, друг път то изцяло се изплъзваше от остротата 

на ума и най-накрай, изгубил надежда, реших да се откажа, понеже сякаш дирех 

нещо, което не е възможно да бъде открито. Но колчем пожелавах да прогоня 

напълно тази мисъл о т себе си, та да не изпълва безпо лезно  мо я ум и да не го  

възпира за други, в които бих могъл да вървя напред, тъкмо тогава тя с някаква 

натрапчивост все повече и повече ме обземаше, макар да не исках и да се бранех. 

И тъй, когато един ден бях изгубил сили да противостоя решително на 

натрапчивостта й, в самия този мисловен сблъсък това, за което бях изгубил 

надежда, се яви пред мен така, че усърдно прегърнах мисълта, която отблъсквах с 

боязън. 

, който да не се нуждае за 

своето доказване от никой друг, а само от себе си, и сам да е достатъчен, за да 

утвърди, че Бог истинно е и че е висшето благо, което не се нуждае от никое друго, 

но от което се нуждае всичко, за да е и за да е добре; един аргумент, който да 

утвърди изобщо всичко, що вярваме за висшата субстанция. 

И тъй, като помислих, че откритото за моя радост, ако бъде записано, би се 

понравило на някой читател, съставих малко съчинение относно това и като от 

лицето на някого, който се опитва да издигне своя ум към съзерцаване на Бога3 и 

се стреми да разбере, което вярва4

                                                        
1 Exemplum meditandi de ratione fidei.  

. И понеже нито това [съчинение], нито онова, 

2 Unum argumentum. 
3 Ad contemplandum Dei. 
4 Quaerentis intelligere quod credit. 
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което споменах по-горе, намирах достойни за името „книга“, или пък че трябва да 

им се постави името на автор, но все пак не считах, че трябва да ги оставя без 

някакво заглавие, чрез което те да подканят някак към четене онзи, в чиито ръце 

са попаднали, дадох на всяко от тях неговото заглавие, щото първото да се 

нарича Образец в медитирането върху смисъла на вярата, а следващото: 

Вярата, диреща разбиране5. Ho когато и двете бяха преписани от мнозина с 

тези заглавия, бях подтикнат от мнозина, а най-много от почтения 

архиепископ на Лион, на име Хуго, изпълняващ длъжността апостолически 

легат в Галия, който ми нареди по силата на апостолическия авторитет да 

поставя над тях моето име. За да стане това по-подходящо, нарекох онова 

Монолог, сиреч разговор със самия себе си6, това пък Прослогион, сиреч 

беседа7

 

. 

Глави 

I. Подбуждане на ума към съзерцаване на Бога. 

II. Че Бог истинно е. 

III. Че не може да се мисли, че не е. 

IV. Как „рече безумец в сърцето“ си това, което не може да бъде мислено. 

V. Че Бог е всичко, което е по-добре да е, отколкото да не е; и, единствено 

съществуващ чрез себе си, създава всичко друго от нищо. 

VI. Как е осезаващ, щом не е тяло. 

VII. Как е всемогъщ, щом не може много [неща]. 

VIII. Как е милосърден и безстрастен. 

IX. Как изцяло справедливият и съвършено справедливият щади злите; и че 

справедливо жали злите. 

X. Как справедливо наказва злите и справедливо ги щади. 

XI. Как „всички пътища Господни са милост и истина“ и все пак „праведен е 

Господ във всичките Си пътища“. 

XII. Че Бог е самият живот, чрез крито живее; и по същия начин за 

подобните [на това]. 

                                                        
5 Fides quaerens intellectum. 
6 Soliloquium. 
7 Alloquium. 
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XIII. Как единствен е безграничен и вечен, макар и всички други духове да 

са безгранични и вечни. 

XIV. Как и защо Бог се вижда и не се вижда от дирещите Го. 

XV. Че е по-голям, отколкото може да бъде мислено. 

XVI. Че това е „непристъпната светлина“, в която живее. 

XVII. Че в Бога благозвучието, благоуханието, вкуснотата, 

нежността, красотата са по Негов неизразим начин. 

XVIII. Че нито в Бога, нито в Неговата вечност, която е самият Той, 

има някакви части. 

XIX. Че не е в място или време, но всичко е в Него. 

XX. Че е преди и отвъд всички неща, дори вечните. 

XXI. Дали това е „век на вековете“ или „векове на вековете“. 

XXII. Че единствен е, което е, и Който е. 

XXIII. Че това благо е еднакво Отец и Син и Дух Свети; и това е 

„едното само потребно“, което е всичкото и цялото и единственото Благо. 

XXIV. Предположение какво и колко голямо е това Благо. 

XXV. Кои и колко са благата за наслаждаващите Му се. 

XXVI. Дали това е „пълната радост“, която Господ обещава. 

 

 

Глава I 

ПОДБУЖДАНЕ НА УМА КЪМ СЪЗЕРЦАВАНЕ НА БОГА 

 

Хайде сега, човече, избягай мъничко от твоите дела, скрий се малко от суетните 

си мисли. Хвърли сега гнетящите те грижи и отложи усилните си занимания. 

Освободи се миг поне за Бога и отдъхни за мъничко в Него. Влез в скришната 

стая на ума си (Мат. 6:6), прогони всичко, освен Бога и туй, което ти помага да Го 

дириш, и там като си заключиш вратата, потърси Го. Кажи сега, цяло мое 

сърце, кажи сега на Бога: Търся лицето Ти, лицето Ти, Господи, диря (Пс. 26:8).  

Хайде сега Ти, Господи Боже мой, научи сърцето ми, къде и как да те подири, 

къде и как да Те откр ие. Господи, щом не си тук къде да Те тър ся, ако  

отсъстваш? Или, щом си навсякъде, защо не Те виждам, ако присъстваш? Но 
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истинно живееш в непристъпна светлина (1 Тим. 6:16). И где е светлината 

непристъпна? И как да стигна светлината непристъпна? И кой ли ще ме поведе и 

въведе във нея, че да Те видя в нея? Сетне: знаците кои са и под кое лице да те 

подиря? Не съм те виждал нивга, Господи мой Боже, лицето ти не зная. Що 

да стори, вишни Боже, що да стори този Твой изгнаник, прогонен тъй 

далеко? Що да стори слугата Ти, измъчен за Твоята любов и далеч 

отхвърлен от лицето Ти (Пс. 50:13)? Задъхва се да Те види — а тъй далеко е 

лицето Ти. Копнее да Те постигне — а непристъпен е домът Ти. Жадува да 

Те открие — а не знае Твоето място. Стреми се да Те дири — а не познава 

Твоето лице. Господи, мой Бог си, Господ мой — и нивга аз не съм те 

виждал. Създал си ме и възсъздал и всички мои блага си ми отдал — и аз 

не Те познавам още. Най-сетне: за да Те виждам съм създаден — и още не 

съм сторил туй, за което съм създаден. 

О, жалка участ на човека, това изгубил, за което е създаден! О, падение 

тежко и ужасно! Какво е загубил, уви, какво е намерил, какво си е отишло, 

какво 

е останало! Изгубил е блаженството, макар за него да е сътворен, намерил 

е злочестието, макар да не е сътворен за него. Отишло си е онова, с което 

сàмо всичко е щастливо, останало е онова, което е самò чрез себе си 

злочесто. Тогава хляб ангелски яде човек (Пс. 77:25), за което сега гладува; 

ядè сега хляба на скръбта (Пс. 126:2), за който не знаеше тогава. Ах, обща 

скръб човешка, всеобщи вопли на дечицата Адамови! Той ядеше до пресита 

— ние се задъхвахме от глад. Той имаше преизобилно — ние просим 

милостиня. Той притежаваше щастливо и злочестиво се отказа — ние 

нищенстваме нещастно, в злочестие копнеем и, ах, ръцете ни са празни! 

Защо за нас не е запазил, щом можел е да го направи лесно, онуй, което 

тъй мъчително ни липсва? Защо за нас закрил е светлината и с мрак ни е 

покрил? Поради що ни е отнел живота, защо наложил е смъртта? 

Клетници ние, откъде сме изхвърлени, къде сме захвърлени! откъде сме 

низвергнати, къде сме погребани! От родината — в изгнание. От 

съзерцанието на Бога — в нашата слепота. От радостта на безсмъртието — 

в горестта и ужаса на смъртта. Злочеста промяна! От какво благо в какво 

зло! Мъчителна загуба, мъчителна скръб, и всяческа мъка! 

Но, ах, нещастен аз, един от всичките нещастни синове на Ева, откъснати от 
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Бога! какво започнах и какво завърших? Къде се стремях и стигнах 

докъде? По какво мечтаех, за какво въздишах? Търсих блага — и ето го 

хаоса (Пс. 121:9)! Стремях се към Бога — и се блъснах в себе си самия. 

Търсех покой в уединението мое — и срещнах утеснение и скръб (Пс. 

114:3) в съкровеността си. Исках да съм весел от радостта на моя ум — 

принуден съм да викам от мъките на сърцето си (Пс. 37:9). Надявах се да 

ликувам — и виж, откъде се натрупаха въздишките.  

А Ти, Господи, докога (Пс. 6:4)? Докога, Господи, ще ме забравяш докрай 

докога ще скриваш лицето Си от мене? Кога ще погледнеш милостно и ще 

чуеш нас (Пс. 12:1)? Кога ще просветиш очите (Пс. 12:4) ни и ще покажеш 

нам лицето Си (Пс. 79:4-8)? Кога ще ни възвърнеш Себе Си? Погледни 

назад, Господи, чуй, просветли ни, открий ни Себе Си. За да бъдем добре, 

върни Себе Си нам, без Когото ни е толкова зле. Смили се над усилията и 

стремленията наши към Теб, Защото без Теб сме безсилни във всичко. 

Призоваваш ни, помогни ни (Пс. 78:9). Умолявам, Господи, нека не 

въздишам без надежда, а с надежда да отдъхна. Умолявам, Господи, 

вгорчено е сърцето ми в своето запустение, приласкай го в Твоето утешение. 

Умолявам, Господи, гладен започнах да те диря, нека не свърша, без да съм 

вкусил от Теб. Прегладнял приближавах, нека не отстъпя гладен. Беден дойдох 

при богатия, немил — при милосърдния, нека не тръгна назад празен и 

презрян. И ако въздишките ми изпреварват хляба ми (Иов 3:24), дай ми поне след 

въздишките нещо, което да ям. Господи, превит не мога друго, освен да се 

взирам надолу, изправи ме, че да мога да се устремя нагоре. Беззаконията ми, 

превишили главата ми ме закриват и като тежко бреме ме притискат (Пс. 37:5). 

Разтвори ме, избави ме, да не затвори пропастта над мене своите уста (Пс. 

68:16). Нека да се взра в Твоята светлина поне отдалеч, поне от бездната. Учи 

ме да Те диря и покажи на дирещия Себе Си, защото не мога да Те диря, не ме 

ли Ти научиш, нито да Те открия, не Се ли Ти покажеш. Нека Те диря, 

копнеейки, и да копнея, дирейки. Нека Те откривам, любейки, и да любя, 

откривайки. 

Признавам, Господи, и благодарен съм, че си създал в мен този образ Твой 

(БИT. 1:27), за да мога, помнейки Те, да мисля за Теб, да Те любя. Но той така 

погубен е от съкрушителни пороци и тъй е мътен от дима на греховете, че не 

може да върши онова, за което е сътворен, ако Ти не го възстановиш, не го 
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преобразиш! Не се съблазнявам, Господи, да проникна в Твоята дълбина, 

защото по никакъв начин не я сравнявам с моя интелект; но копнея да разбера 

донякъде Твоята истина, която моето сърце вярва и люби. И аз не диря да 

разбирам, за да вярвам, но вярвам, за да разбирам8. Защото вярвам и това, че ако 

не вярвам, няма да разбирам (Ис. 7:9)9

 

.  

Глава II 

ЧЕ БОГ ИСТИННО Е 

И тъй, Господи, Който даваш разбиране на вярата, дай ми — колкото намираш 

за полезно — щото да разбера, че си, както вярваме, и че си това, което вярваме. 

А ние при това вярваме, че си нещо, от което не може да бъде мислено нищо по-

голямо10

Или пък няма никаква такава природа, защото рече безумец в сърцето си: няма 

Бог (Пс. 13:1; 52:1)? Но същият този безумец, щом чуе това самото, което казвам, 

а именно: „нещо, от което не може да бъде мислено нищо по-голямо“, със 

сигурност разбира каквото чува

. 

11. А каквото разбира, е в неговия интелект12, 

даже ако не разбира, че то е. Тъй като едно е нещо да е в интелекта, друго е да 

се разбира, че това нещо е. Защото когато художникът обмисля какво ще 

създаде, той го има в интелекта, но все още не мисли, че съществува това, което 

все още не е създал. Когато пък вече го е изобразил, той както го има в 

интелекта, така и разбира, че вече създаденото съществува. Следователно и 

безумецът се убеждава, че поне в интелекта има нещо, от което не може да се 

мисли нищо по-голямо, защото чуе ли това, разбира го, а всичко, което се 

разбира, е в интелекта. А това, от което не може да се мисли [нещо] по-голямо, 

със сигурност не може да е само в интелекта. Защото ако е даже само в 

интелекта13, може да се мисли, че е и в действителност14

                                                        
8 Credo ut intelligam. 

, което е повече. 

9 Nisi credidero non intelligam. Във Вулгата това място гласи: Si non credideritis, non permanebitis. 
Погрешният превод, цитиран и от Анселм, но и от всички големи ранни християнски авторитети, а 
най-начело от Августин, фактически служи за легитимиране на отношението вяра-познание през 
цялото ранно западно средновековие. 
10 Et quidem credimus te esse aliquid quo nihil maius cogitari possit. 
11 Intelligid quod audit. 
12 Quod intelligit in intellectu eius est. 
13 In solo intellectu. 
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Понеже ако това, от което не може да се мисли по-голямо, е само в интелекта, то 

това самото, от което не може да се мисли по-голямо, е нещо, от което може да се 

мисли по-голямо. Но, разбира се, това не може да бъде. Следователно, вън от 

съмнение е, че съществува нещо, от което не е възможно да се мисли по-голямо, 

както в интелекта, така и в действителност15

 

. 

Глава III 

ЧЕ HE МОЖЕ ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ НЕ Е 

При всички обстоятелства то така истинно е, щото не може да се мисли, че не е. 

Защото може да се мисли, че съществува нещо, което не може да бъде мислено 

като несъществуващо; а то е повече от онова, което може да бъде мислено като 

несъществуващо. Защото ако това, от което не може да бъде мислено по-голямо, 

може да бъде мислено като несъществуващо, то това самото, от което не може да 

бъде мислено по-голямо, не е това, от което не може да бъде мислено по-голямо; 

но това е противоречие. Следователно, така истинно съществува нещо, от което не 

може да бъде мислено по-голямо, щото не може да се мисли, че не съществува. 

И това си Ти, Господи Боже наш. Следователно така истинно си, Господи Боже 

мой, че не може да бъдеш мислен като несъществуващ. И то с пълно основание. 

Защото ако някой ум би могъл да мисли нещо по-добро от Теб, творението би се 

въздигнало над Твореца и би могло да съди Твореца; което е пълен абсурд. А в 

действителност всичко, което е друго, всичко, което не си самият Ти, може да 

бъде мислено като несъществуващо. И тъй, единствен Ти имаш битие най-

истинно от всичко и затова най-много от всичко, защото всичко друго, което е, 

има не така истинно и затова по-малко битие. И тъй, защо рече безумец в сърцето 

си: няма Бог (Пс. 13:1; 52:1), когато за разумния ум е толкова очевидно, че Ти най-

много от всичко си? Защо, ако не затова, че е глупав и безумен? 

                                                                                                                                                                     
14 Et in re. Анселмовата словоупотреба на „in re” чувствително се различава от тази на 
схоластиката, провеждаща разлика между „чисто мисловно” (in intellectu, in mente) и 
„действително” в смисъла на „извънментална действителност (in re). За Анселм in re е онова 
биващо, което е вече актуализирано, оказващо въдействие, осъществено и осъществяващо се, 
действено причиняващо – вж. De casu diaboli, 12. 
15 Еt in intellectu et in re. 
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Глава IV 

КАК РЕЧЕ БЕЗУМЕЦ В СЪРЦЕТО СИ ТОВА, КОЕТО НЕ 
МОЖЕ ДА БЪДЕ МИСЛЕНО 

Как обаче е рекъл в сърцето си това, което не е можел да мисли;  или как не е 

можел да мисли това, което е рекъл в сърцето, когато е едно и също да се рече в 

сърцето и да се мисли? Ако е истина това, а именно, че истинно и е помислил, 

понеже е рекъл в сърцето  си, и не е рекъл в сърцето  си, понеже не може да [го] 

мисли, то не само по един начин се казва нещо в сърцето или се мисли. Нали по един 

начин се мисли нещо, когато се мисли понятието за него16, по друг начин — 

когато се разбира самото това, което нещото е17. И тъй, по първия начин може да 

се мисли, че Бог не е, по втория обаче — съвсем не. [Защото никой, който разбира 

това, какво са огънят и водата, не може да мисли според самото нещо, че огънят е 

вода, макар да може това според думата.18

Благодаря Ти, Господи благи, благодаря Ти, че това, което по-рано вярвах чрез 

Твоя дар, сега чрез Твоето просветление

] Понеже никой, който разбира какво Бог 

е, не може да мисли, че Бог не е, дори да казва тези думи в сърцето си, било без 

никакво, било с някакво несобствено значение. Защото Бог е това, от което не 

може да бъде мислено по-голямо. Който разбира добре това, разбира собствено, че 

това самото е така, щото и в мисълта не може да не е [така]. Който следователно 

разбира, че Бог е по този начин, не е способен да мисли за него, че не е. 

19

 

 разбирам така, че и да не исках да вярвам, 

че си, не бих могъл да не го разбирам. 

 

                                                        
16 Vox eam significans, букв. „означаващата го дума”. Тук Анселм съзнателно се въздържа от 
използването на иначе известни му термини като „conceptio“ или „ratio“, за да подчертае най-
ниското ниво на понятийност – думата, означаваща не същността, а феномена (срв. Monologion, 10), 
която все пак може да бъде суппонирана в съждения и подлежи на адекватна логическа обработка. 
17 Cum id ipsum quod res est intelligitur. 
18 Това изречение се открива само в един, сравнително късен ръкопис, което обаче не му е 
попречило да намери място в изданието на Patrologia Latina. То всъщно ст влиза в р язко 
противоречие с доказателствения ход на Анселм и свидетелства за недоразбирането на неговата 
аргументация още в рамките на средновековната култура. 
19 Te illuminante. 
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Глава V 

ЧЕ БОГ Е ВСИЧКО, КОЕТО Е ПО-ДОБРЕ ДА Е, ОТКОЛКОТО 
ДА НЕ Е; И, ЕДИНСТВЕНО СЪЩЕСТВУВАЩ ЧРЕЗ СЕБЕ СИ, 
СЪЗДАВА ВСИЧКО ДРУГО ОТ НИЩО 

И тъй, какво си , Господи Боже, от Когото не може да се помисли нищо по-голямо? 

Но какво си, ако не това най-висше от всичко20, което, единствено съществуващо 

чрез самото себе си21, създава всичко друго от нищо22? Защото всичко, което не е 

това, е по-малко от онова, което би могло да се мисли. Но това не може да се 

мисли за Теб. Кое следователно благо липсва на висшето благо, чрез което е всяко 

благо? И тъй, Ти си справедлив, истинен, блажен и всичко, което е по-добре да е, 

отколкото да не е. Защото по-добре е да си справедлив, отколкото несправедлив, 

блажен, отколкото неблажен23

 

. 

Глава VI 

КАК Е ОСЕЗАВАЩ, ЩОМ НЕ Е ТЯЛО 

Тъй като наистина е по-добре да си осезаващ, всемогъщ, милосърден, 

безстрастен, отколкото да не си, то как си осезаващ, ако не си тяло; или 

всемогъщ, ако не всичко можеш; или едновременно милосърден и безстрастен? 

Защото ако само телесното е осезаващо, понеже сетивата са на тялото и в тялото, 

как си осезаващ, щом не си тяло, а си висшият Дух, който е по-добър от тялото? 

Ако обаче да се осезава не е нищо друго, освен да се познава и не служи за нищо 

друго, освен за познаване — защото който осезава, познава съобразно 

свойствеността на сетивата, както цветовете чрез зрението и вкуса чрез вкусването, 

— то някак си не неподобаващо се казва, че всичко, което по някакъв начин 

познава, осезава. Следователно, Господи, макар да не си тяло, наистина все пак си 

в най-висша степен осезаващ по този начин, по който познаваш във висша степен, 

а не по който одушевеното същество познава чрез телесно сетиво. 

                                                        
20 Срв. Monologion, 1-2. 
21 Срв. Monologion, 3-4. 
22 Срв. Monologion, 7. 
23 Срв. Monologion, 15. 
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Глава VII 

КАК Е ВСЕМОГЪЩ, ЩОМ НЕ МОЖЕ МНОГО [НЕЩА] 

Как си обаче и всемогъщ, ако не можеш всичко? Или ако не можеш да се погубиш 

или да лъжеш, или да правиш истинното неистинно, щото каквото е станало да не е 

станало24

Или да се може това не е могъщество, а немощ? Нали който може тези неща, може 

нещо, което не му е изгодно и което не е длъжен да прави? Колкото повече може 

тези неща, толкова повече противността и извратеността могат срещу него, a 

самият той по-малко срещу тях. Който следователно може така, може го не от 

мощ, а от немощ. Защото  не затова се казва, че може, защото  самият то й би 

могъл, а защото неговата немощ прави възможно, щото нещо друго да има власт 

над него; или [се казва] посредством някакъв друг вид изказ, както се изказват 

множество неща в несвойствен смисъл. Както когато полагаме „е“ за „не е“ 

„правя“ за „не правя“ или за „нищо не правя“. Защото често казваме някому, който 

отрича, че нещо е: така е, както казваш, че е. А изглежда много по-свойствено да 

се каже: така не е, както казваш, че не е. Казваме също: този там седи, както прави 

оня, или: този там бездейства, както прави оня; макар че „седя“ [ще рече], че не 

правя нещо, а „бездействам“, че не правя нищо. Така следователно, когато се 

каже, че някой има мощ да вър ши или да изтърпява нещо, от което сам няма 

изгода или което не е длъжен, то посредством „мощ“ се схваща „немощ“, 

защото колкото повече има тази мощ, толкова по-мощни са срещу него 

противността и извратеността, а той е толкова по-немощен срещу тях. 

Следователно, Господи Боже, затова си толкова по-истинно всемогъщ, защото не 

можеш нищо посредством немощ, и нищо не е властно срещу Теб

, и много неща, подобни на тези, то как можеш всичко? 

25

 

. 

 

                                                        
24 Още тук може да се забележи началото на дискусията срещу Пиетро Дамяни и неговата теза, че 
Бог може да направи и миналото да не е било, защото за него времевите измерения не са валидни и 
не могат да са пречка за могъществото му (вж. De omnipotentia Dei, 5), разгърната по-късно в Cur 
Deus homo?. 
25 Срв. Augustinus, Confessiones, VII, 4; Sermo CCXIII, 1; Sermo CCXIV, 4. 
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Глава VIІІ 

КАК Е МИЛОСЪРДЕН И БЕЗСТРАСТЕН 

Но и как си едновременно милосърден и безстрастен? Защото ако си безстрастен, 

не състрадаваш; ако не състрадаваш, нямаш сърце нещастно със състрадание към 

нещастника — а това значи да си милосърден. Но ако не си милосърден, отгде идва 

такова утешение за клетниците? 

Как следователно си и не си милосърден, Господи, освен ако си милосърден 

спрямо нас, а спрямо Себе Си не си? Разбира се, че си [милосърден] спрямо 

нашия усет, а не си — спрямо Твоя. Защото когато се обръщаш към нас, 

клетниците, ние усещаме на милосърдния дейността, Ти обаче не усещаш на 

милосърдния страстта. И си милосърден следователно, защото спасяваш 

клетниците и щадиш Твоите грешници; и не си милосърден, защото не ти влияе 

никакво състрадание към нещастието. 

 

Глава IX 

КАК ИЗЦЯЛО СПРАВЕДЛИВИЯТ И СЪВЪРШЕНО 
СПРАВЕДЛИВИЯТ ЩАДИ ЗЛИТЕ; И ЧЕ СПРАВЕДЛИВО 
ЩАДИ ЗЛИТЕ 

Но все пак как щадиш злите, ако си изцяло справедлив и съвършено справедлив? 

Защото как изцяло и съвършено справедливият върши нещо несправедливо? Или 

що за справедливост е на заслужилия вечната смърт да се дава извечен живот26

Дали това, че Твоята благост е непостижима, се таи в непристъпната светлина, в 

която живееш (1Тим. 6:16)? Наистина, в самата дълбина и съкровеност на Твоята 

благост се крие изворът, отгдето струи реката на милосърдието Ти. Защото макар 

да си изцяло и съвършено справедлив, все пак тъкмо затова си благодетелен и към 

злите, защото си изцяло съвършено Благият. Защото би бил по-малко благ, ако 

не би бил благодетелен към никого от злите. По-благ е именно този, който е благ 

? 

Отгде, следователно, благи Боже, благ за благи и за зли, отгде [следва] за Тебе да 

спасяваш злите, ако туй не е справедливо, а Ти не вършиш нищо несправедливо? 

                                                        
26 Vita sempiterna. 
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и за благи и за зли, отколкото този, който е само за благите благ. И по-благ е 

този, който е благ за злите както с наказание, така и с пощада, отколкото онзи, 

който [е такъв], само наказвайки. Затова, значи, си милосърден, защото си изцяло 

и съвършено Благият. И ако навярно е ясно, защо въздаваш блага на благите и 

злини на злите, то със сигурност е дълбоко удивително това, защо Ти, изцяло 

справедливият, нямащият от никого нужда, даряваш на злите и на Твоите 

длъжници блага. 

О, дълбина на Твойта благост, Боже! И вижда се, отгде си милосърден — и не 

вижда се докрай. Прозира се отгде струи реката, не се съзира изворът, отгдето тя 

се ражда. Защото из пълнотата на Твоята благост иде, че милостив си към Твоите 

грешници; и в дълбините на Твоята благост таи се причината, това да бъдеш. 

Защото, въздаваш ли от благост блага на благите, злини на злите, изглежда 

смисълът на справедливостта така изисква. Когато пък блага на злите Ти 

отреждаш: и знае се, че съвършено Благият това е пожелал, и чудно е, защо най-

справедливият могъл е да го пожелае. О, милосърдие, от каква драгоценна 

сладост и сладка драгоценност течеш към нас! О, неизмеримост на Божествената 

благост, с какво чувство трябва да бъдеш обичана от грешниците! Спасяваш 

праведниците, защото ги съпътства справедливостта; освобождаваш грешните, 

макар че ги заклеймява справедливостта. На едните — според заслуженото, на 

другите — въпреки заслуженото. На едните благата, дарени от Теб, признаваш, 

на другите злините, които мразиш, опрощаваш. О, неизмерима благост, така 

надхвърляща всеки интелект, нека дойде над мен това милосърдие, което изхожда 

от толкова великата Ти драгоценност! Нека се влее в мен, което се лее из Теб. 

Пощадявай от милостивост и не мъсти от справедливост. Защото макар да е 

трудно за разбиране как Твоето милосърдие не е отделено от справедливостта 

Ти, необходимо е все пак да се вярва, че по никакъв начин не се противопоставя на 

справедливостта онова, което се излива от благостта, което без справедливостта е 

нищо, да, тя непременно се съгласува със справедливостта. Действително, ако си 

милосърден, защото си в най-висша степен благ, и си в най-висша степен благ 

именно защото си съвършено справедлив, то затова си наистина милосърден, 

защото си съвършено Справедливият. Помогни ми, справедливи и милосърдни 

Бо же, чиято светлина аз дир я, по мо гни ми да р азбера, което казвам. Наистина, 

значи, си милосърден затова, защото си справедлив. 
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Значи Твоето милосърдие се ражда от справедливостта Ти? Значи щадиш злите по 

справедливост? Ако е така, Господи, ако е така, научи ме как е! Или защото е 

справедливо да си благ така, че да не може да бъдеш мислен като по-благ, и 

защото действаш така могъщо, щото да не можеш да бъдеш мислен като по-

могъщ? Защо то какво е по-справедливо от това? Това собствено не би било 

[така], ако Ти би бил благ само посредством възмездяване, а не и посредством 

пощадяване, и ако правеше благите само из не-благите, а не също и из злите. И 

тъй, по този начин е справедливо, че щадиш злите и че правиш благи из злите. 

Най-сетне това, което не се случва справедливо, не бива да се случва; а което не бива 

да се случва, то се случва несправедливо. Ако, следователно, несправедливо 

жалиш злите, не бива да ги жалиш; и ако  не бива да ги жалиш, жалиш ги 

несправедливо. А ако се казва: това е нечестиво, благочестиво е да се вярва, че Ти 

справедливо жалиш злите. 

 

Глава X 

КАК СПРАВЕДЛИВО НАКАЗВА ЗЛИТЕ И СПРАВЕДЛИВО ГИ 
ЩАДИ 

Също така справедливо е обаче, че наказваш злите. Защото какво е по-

справедливо от това благите да получават блага, а злите — злини. Как, 

следователно, и е справедливо, че наказваш злите, и е справедливо, че щадиш 

злите? 

Или по един начин справедливо наказваш злите, а по друг начин справедливо 

щадиш злите? Понеже, когато наказваш злите, това е справедливо, защото 

съответства на заслугите им; когато пък щадиш злите, това е справедливо, защото 

подобава не на техните заслуги, а на Твоята благост. Защото когато щадиш 

злите, Ти си справедлив съобразно Себе Си, а не съобразно нас, както си 

милосърден съобразно нас, а не съобразно Себе Си. Защото, както спасявайки нас, 

които справедливо би унищожил, си милосърден не защото Ти усещаш страстта, а 

защото ние усещаме въздействието, така си справедлив не защото ни въздаваш 

дължимото, а защото вършиш това, което подобава на Теб, върховно Благия. 

Така следователно без противоречие справедливо наказваш и справедливо 
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щадиш27

 

. 

Глава XI 

КАК ВСИЧКИ ПЪТИЩА ГОСПОДНИ СА МИЛОСТ И ИСТИНА 
И ВСЕ ПАК ПРАВЕДЕН Е ГОСПОД ВЪВ ВСИЧКИТЕ СИ 
ПЪТИЩА 

Нима обаче и съобразно Теб, Господи, не е справедливо, че наказваш злите? 

Защото справедливо е да си така справедлив, че да не може да бъдеш мислен като 

по-справедлив. Това не би бил никога, ако въздаваше само блага на благите, но не 

и злини на злите. Защото по-справедлив е този, който възмездява и благите и 

злите, отколкото онзи, който възмездява само заслугите на благите. Следователно 

справедливо е съобразно Теб, справедливи и благотворни Боже, и когато 

наказваш, и когато щадиш. Следователно, наистина всички пътища Господни са 

милост и истина (Пс. 24:10) и все пак праведен28 е Господ във всичките Си пътища (Пс. 

144:17). И няма никакво противоречие; защото не е справедливо да се спасят 

онези, които искаш да накажеш, и не е справедливо да бъдат осъдени онези, 

които искаш да пощадиш. Защото справедливо е само това, което искаш, и не е 

справедливо, което не искаш. Така следователно от Твоята справедливост се 

ражда милосърдието Ти, защо то е справедливо  да си благ така, че да си благ и 

чрез пощадата. Навярно и това е [причината], защо съвършено справедливият 

може да иска блага и за злите. Но ако може да бъде някак разбрано, защо можеш 

да искаш спасението на злите, със сигурност не може да бъде схванато, защо от 

еднакво злите спасяваш едни, а не други чрез висшата си благост и осъждаш 

вторите, а не първите чрез висшата си справедливост29

Така следователно наистина си осезаващ, всемогъщ, милосърден и безстрастен, 

както си жив, мъдър, благ, блажен, вечен и всичко онова, което е по-добре да е, 

отколкото да не е

. 

30

 

. 

                                                        
27 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. CXLVIII, 13. 
28 Праведен, но и справедлив: iustus. 
29 Срв. Augustinus, Contra Faustum Manich., XXI, 2. 
30 Срв. Augustinus, Sermo XXII, 5; Enarr. in Ps. XLIV, 18. 
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Глава ХII 

ЧЕ БОГ Е САМИЯТ ЖИВОТ, ЧРЕЗ КОЙТО ЖИВЕЕ; И ПО 
СЪЩИЯ НАЧИН ЗА ПОДОБНИТЕ HA TOBA 

Със сигурност обаче всичко, което си, Ти не си чрез нещо друго, а чрез самия Себе 

си. Ти си, следователно, самият живот, чрез който живееш, и мъдростта, чрез 

която си мъдър, и самата благост, чрез която си благ за благи и зли; и по същия 

начин за подобните [на тези]31

 

. 

Глава XIII 

КАК ЕДИНСТВЕН Е БЕЗГРАНИЧЕН И ВЕЧЕН, МАКАР И 
ВСИЧКИ ДРУГИ ДУХОВЕ ДА СА БЕЗГРАНИЧНИ И ВЕЧНИ 

Всичко обаче, което по някакъв начин се обхваща от място или време, е по-малко 

от това, което не се ограничава от никакъв закон на времето или мястото. И тъй, 

понеже няма нищо по-голямо от Теб, затова не Те съдържа никое място или 

време, но си навсякъде и винаги. Защото само за Тебе може да се каже, че Ти 

единствен си безграничен и вечен32

А Ти единствен си вечен, защото единствен от всичко както не преставаш, така и не 

начеваш да си. Но по какъв начин единствен Ти си безграничен? Или затова, 

защото сътвореният дух, съотнесен с Теб, е ограничен, но съотнесен с тялото, е 

безграничен? Защото изобщо ограничено е нещо, което, като е някъде изцяло, не 

може в същото време да е някъде другаде. А това се забелязва само при телесните 

неща. Безгранично пък е това, дето едновременно е навсякъде изцяло, което може 

да бъде мислено само за Теб. Но едновременно ограничено и безгранично е това, 

което, като е някъде изцяло, може в същото време да е изцяло и някъде другаде, 

но все пак не навсякъде; което се познава при сътворените духове. Защото ако 

душата не би била изцяло във всеки един от членовете на своето тяло, тя не би 

могла да осезава като цялост всеки един от тях. Ти, следователно, Господи, си по 

неповторим начин безграничен и вечен, и все пак и другите духове са 

. Как тогава и за другите духове се казва, че са 

безгранични и вечни?  

                                                        
31 Срв. Monologion, 16. 
32 Tu solus incircumscriptus es et aeternus. 
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безгранични и вечни33

 

. 

Глава XIV 

КАК И ЗАЩО БОГ СЕ ВИЖДА И НЕ СЕ ВИЖДА ОТ 
ДИРЕЩИТЕ ГО 

                 Откри ли, душо моя, каквото диреше? Ти диреше Бога и откри, че Той е 

Някой най-висш от всичко, от Когото не може да бъде мислено нищо по-добро; и 

това е самият живот, светлината, мъдростта, благостта, вечното блаженство и 

блажената вечност; и това е [Той] навсякъде и винаги. Защото ако не си открила 

своя Бог, по какъв начин е Той това, което си откр ила, и като какво си Го 

разбрала с такава сигурна истина и истинна сигурност? Ако наистина си открила, 

то как става така, че не осезаваш, каквото си открила? Защо не Те осезава, 

Господи Боже, душата ми, ако Те е открила? 

               Или не е открила Този, за Когото е открила, че е светлината и истината? 

Как всъщност е разбрала това, ако не е видяла светлината и истината? Или по-

скоро изобщо не би могла да разбере нещо за Теб иначе, освен чрез Твоята 

светлина и Твоята истина (Пс. 42:3)? И тъй, ако е видяла светлината и истината, 

видяла е Теб. Ако не е видяла Теб, не е видяла светлината и истината. Или пък 

това, което е видяла, е истината и светлината и все пак още не Те е видяла, защото 

Те е видяла до известна степен, но не Те е видяла както си (1Иоан. 3:2)? 

Господи Боже мой, сътворил и претворил ме, кажи на копнеещата ми душа какво 

различно си от онова, което е видяла, за да види безпогрешно това, по което 

копнее. Напряга се, за да види повече, и не вижда отвъд онова, което е видяла, 

нищо друго освен тъмнина; и даже не вижда тъмнината, каквато няма никаква в 

Теб (1Иоан. 1:5), но вижда, че не може да види нищо повече поради своята 

тъмнина. Защо това, Господи, защо това? Дали окото й е потъмнено от нейната 

слабост, или е заслепено от Твоята яркост? Но сигурно и в себе си потъмнява, и 

от Теб се заслепява. Да, непременно и помръква от своята мизерност, и замръква 

                                                        
33 С това въвеждане на типове безкрайност, различни по мощност, Анселм прави не само решаваща 
крачка към утвърждаването на своя аргумент, но и съществен принос към европейската философска 
традиция. Подобно учение навлиза в математиката много по-късно. 
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от Твоята неизмерност. Наистина и сдържа се от своята теснота, и сепва се от 

широтата Ти. Защото колко ярка е онази светлина, отгдето всичко истинно 

избликва, което осветлява мислещия ум! Как огромна е онази истина, в която е 

всичко, което е истинно, и вън от която няма нищо, освен нищото и лъжата! Как 

неизмерима е тя, която вижда само с взор единствен всичко, що е сътворено, и от 

Кого и чрез Кого и как от нищото е сътворено! Колко чистота, колко простота, 

колко сигурност и блясък има там! Да, със сигурност повече, отколкото на 

творението дадено е да разбира! 

 

Глава XV 

ЧЕ Е ПО-ГОЛЯМ, ОТКОЛКОТО МОЖЕ ДА БЪДЕ МИСЛЕНО 

Следователно, Господи, Ти не само си такъв, от Когото не може да бъде 

мислено нищо по-голямо, но си и Някой по-голям, отколкото може да бъде 

мислено. Защото може да се мисли, че има нещо такова — и ако не Ти си това, 

може да се помисли, че има нещо по-голямо от Теб. Което не може да бъде. 

 

Глава XVI 

ЧЕ ТОВА Е НЕПРИСТЪПНА СВЕТЛИНА, В КОЯТО ЖИВЕЕ 

Наистина, Господи, тази е непристъпната светлина, в която живееш (1 Тим. 

6:16). Защото наистина няма нищо друго, което да прониква в нея, за да постига 

там с взора си Теб. Наистина затова не я виждам, защото е твърде силна за мен; и 

все пак всичко, което виждам, виждам го чрез нея, подобно на слабото око, което, 

каквото вижда, вижда го чрез светлината на слънцето, която не може да съзре в 

самото слънце. Интелектът ми не може да стигне до нея. Твърде силно сияе тя, 

той не я побира и не издържа окото на душата ми дългото взиране в нея. 

Заслепява се от сиянието, удържа се от широтата, замръква от неизмеримостта, 

смущава се от обхвата. О, висша непристъпна светлина, о, цяла и блажена 

истина, как далеко си от мен, който съм почти до Теб! Как отдалечена си от моя 

взор, а аз съм целия във взора Ти! Навсякъде присъстваш — и аз не Те виждам. В 

Теб се движа, в Тебе съм (Деян. 17:28) — и не мога да те достигна. В мен си и 
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около мен — и аз не Те осезавам. 

 

Глава XVII 

ЧЕ В КОГА БЛАГОЗВУЧИЕТО, БЛАГОУХАНИЕТО, 
ВКУСНОТАТА, НЕЖНОСТТА, КРАСОТАТА СА ПО НЕГОВ 
НЕИЗРАЗИМ НАЧИН 

Все още криеш се, Господи, от душата ми в светлината и блаженството Си, и 

затова тя все още се лута в тъмнината и нищетата си. Защото оглежда се — и не 

вижда красотата Ти. Вслушва се — и не чува благозвучието Ти. Помирисва — и 

не усеща благоуханието Ти. Вкусва — и не познава вкуснотата Ти. 

Докосва — и не осезава нежността Ти. Защото, Господи Боже, имаш 

всичко това в Себе Си по свой неизразим начин; и на нещата, сътворени от 

Теб, си го дал да го имат по техен осезаем начин; но вцепенени, но 

поразени, преградени са сетивата на душата ми от отколешния недъг на 

греха34

 

. 

Глава XVIII 

ЧЕ НИТО В БОГА, НИТО В НЕГОВАТА ВЕЧНОСТ, КОЯТО Е 
САМИЯТ ТОЙ ИМА НЯКАКВИ ЧАСТИ 

И отново ето, ужаси (Иер. 14:19), ето отново иде печал и скръб към дирещия 

радост и веселие (Пс. 50:10)! Надяваше се вече душата ми да се насити — и 

ето отново обременява я нужда! Стремях се вече страстно да привкуся и ето 

още пò съм гладен! Усърдствах да се възвися към светлината Божия — и 

пак изпаднах в мойта тъмнина. Ах, не само пропаднах в нея, но усещам, 

че в нея съм обвит. Пропаднах, преди да ме зачене майка ми (Пс. 50:7), да, 

в нея съм заченат и с нейната обвивка съм роден. Със сигурност отдавна в 

него всички сме пропаднали, в когото всички съгрешиха (Рим. 5:12). В него 

всички сме изгубили, в него, който лесно имаше и гòрко за себе си и нас 

загуби онова, което когато го желаем, не знаем да го дирим; когато дирим го, 

                                                        
34 Срв. Augustinus, Confessiones, X, 6, 8. 
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не го откриваме; когато го открием, не е каквото дирим. Помогни ми Ти, по 

Твойта благост (Пс. 24:7), Господи! Търсих лицето Ти, лицето Ти, Господи ще 

търся; не скривай от мене лицето Си (Пс. 26:8-9). Издигни ме от мене към Теб. 

Прочисти, излечи, заостри, просветли (Пс., 12:4) окото на ума ми, за да Те види. 

Да сбере отново силите си моята душа и с целия си интелект да се обърне отново 

към Теб, Господи. 

Какво си Господи, какво си, като какво ще Те познае сърцето ми? Сигурно си 

животът, мъдростта, истината, благостта, блаженството, вечността, и си всичко 

истинно благо. Много са тези неща, не може тесният ми интелект да види толкова 

много неща с един взор, щото едновременно да се наслади на всичките. И тъй, как, 

Господи, си всичко това? Дали са Твои части или по-скоро всяко едно от тях е 

цялото, което си? Нали което е съставено от части, съвсем не е едно, но е някак си 

много и различно от самото себе си и може да се дели било с действие, било с 

мисъл. А това е чуждо за Теб, от Когото не може да се мисли нищо по-добро. 

Няма, следователно, в Теб никакви части, нито си много, но си нещо едно и си 

същият на самия Себе Си така, що то в нищо не си сам на самия Себе Си 

неподобен; да, Ти си самата едност, неразчленима от никой интелект. 

Следователно и животът, и мъдростта, и останалите [неща] не са Твои части, но 

всички са едно, и всяко едно от тях е цялото, което си и което са всички останали 

[неща]. И тъй, понеже нито Ти имаш части, нито Твоята вечност, която си Ти, то 

никъде и никога няма [някаква] Твоя част или [част] на Твоята вечност, но си 

навсякъде изцяло и винаги изцяло е вечността Ти35

 

. 

Глава XIX 

ЧЕ НЕ Е В МЯСТО ИЛИ ВРЕМЕ, НО ВСИЧКО Е В НЕГО 

Ако обаче си бил и си и ще бъдеш чрез Своята вечност, а „било е“ не е „ще бъде“ 

и „е“ не е „било е“ или „ще бъде“, как Твоята вечност е винаги цяла?  

Или за Твоята вечност нищо не отминава така, че вече да не е, нито нещо 

предстои, сякаш още не е било? Следователно, не си бил вчера, нито ще 

                                                        
35 Срв. Monologion, 17. 
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бъдеш утре, но вчера и днес и утре си. Не, Ти даже не си нито вчера, нито 

днес, нито утре, ами просто си извън всяко време. Нали нищо не е иначе 

вчера и днес и утре, освен във времето; Ти обаче, макар нищо да не е без 

теб, все пак не си в място или във време, но всичко е в Теб. Защото нищо не 

те съдържа, но Ти съдържаш всичко36

 

. 

Глава XX 

ЧЕ Е ПРЕДИ И ОТВЪД ВСИЧКИ НЕЩА, ДОРИ ВЕЧНИТЕ 

Ти следователно изпълваш и обхващаш всичко; Ти си преди и отвъд 

всичко. И затова си преди всички неща, защото преди още да се родят си Ти 

(Пс. 89:2). Но как си отвъд всичко? Как си именно отвъд онези неща, които 

нямат край? 

Или защото те изобщо не могат да бъдат без Теб, Ти обаче никак не 

ставаш по-малък, дори ако те се върнат обратно в нищото? Така именно си 

някак отвъд тях . Или пък защото за тях  може да се мисли, че имат край, за 

Теб обаче –  съвсем не? Защото така те имат край по някакъв начин, Ти 

обаче – по никакъв начин. А сигурно е, че което по никакъв начин няма 

край, то е отвъд онова, което по някакъв начин завършва. Или с това някак 

си надхвърляш37 всички неща, дори вечните, защото Твоята и тяхната 

вечност Ти е изцяло настояща, докато те все още не притежават от своята 

вечност това, което е бъдещо, както вече нямат онова, което е минало? Значи 

дотолкова си винаги отвъд тях, доколкото винаги си Си настоящ или 

доколкото Ти е винаги настояще онова, до което те все още не са 

достигнали38

 

. 

 
                                                        
36 Срв. Monologion, 21-22. 
37 Transis. 
38 Срв. Monologion, 19. Тук Анселм извършва по отношение на вечността същата операция, която в 
гл. 13 провежда относно безкрайността. С това той следва Августин и Боеций в техните дистинкции 
относно темпоралния статус на сътворените, но безсмъртни природи, различавайки ги от 
божествената, същинската вечност. 
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Глава XXI 

ДАЛИ ТОВА Е ВЕК НА ВЕКА ИЛИ ВЕКОВЕ НА ВЕКОВЕТЕ 

И тъй, дали това е век на века или векове на вековете? Защото както векът на 

времената съдържа всички времеви [неща], така Твоята вечност съдържа 

даже самите векове на времената. Тя е век поради не-разделимата едност, а 

векове поради неограничимата неизмеримост. И ако и да си така голям, 

Господи, че всичко е изпълнено с Теб и е в Теб, все пак си без всякаква 

протяжност39 така, че в Теб няма нито среда, нито половина, нито друга 

някаква част40

 

. 

Глава XXII 

ЧЕ ЕДИНСТВЕН Е, КОЕТО Е И КОЙТО Е 

И тъй, ти Господи, единствен си, което си, и Ти си, Който си. Защото което е 

едно като цялост и друго като части, и в което има нещо изменчиво, то изобщо 

не е, което е. И което е наченало от небитието и може да бъде мислено като 

небиващо, и — ако не субсистира чрез нещо друго — се връща обратно в 

нищото; и което има минало, което вече не е, и бъдеще, което все още не е, то не 

е в собствен и абсолютен смисъл. Ти обаче си, което си; защото всичко, които 

си някога или някак, това си изцяло и винаги. 

И Ти си, Който собствено и просто си; защото нямаш минало, нито бъдеще, а 

само настояще, нито някак можеш да бъдеш мислен като небиващ41. И си живот 

и светлина, и мъдрост, и блаженство, и вечност, и много такива блага, и все пак 

си едното и висше Благо, Ти, изцяло достатъчен на Себе Си, ненуждаещ се от 

никого, от Когото се нуждае всичко, за да е и за да е благо42

 

. 

 

                                                        
39 Spatium. 
40 Nec medium, nec dimidium, nec ulla pars sit in te. 
41 Срв. Augustinus, Enarr. in Ps. LXXXIX, 3. 
42 Срв. Monologion, 28. 
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Глава XXIII 

ЧЕ ТОВА БЛАГО Е ЕДНАКВО ОТЕЦ И СИН И ДУХ СВЕТИ; И 
ТОВА Е ЕДНОТО САМО ПОТРЕБНО, КОЕТО Е ВСИЧКОТО И 
ЦЯЛОТО И ЕДИНСТВЕНОТО БЛАГО 

Това Благо си Ти, Боже Отче; това е Словото Ти, тоест Твоят Син. Тъй като не 

може да има нещо различно от това, което си Ти, или нещо по-голямо или по-

малко от Теб в Словото, с Което изричаш самия Себе Си. Защото Твоето Слово 

е истинно така, както си истинен Ти, и затова е самата истина, както си и Ти, 

неразлична от Теб. Ти си прост така, че от Теб не може да се роди нещо различно 

от това, което си Ти. Това самото е и едната и обща за теб и Твоя Син Любов, 

тоест Духът Свети, изхождащ от двамата. Защото същата тази Любов е еднакво 

на Теб или на Твоя Син, понеже толкова любиш Себе си и Него и Той Тебе и 

самия Себе Си, колкото си Ти и Той; нито пък е нещо различно от Теб и Него 

онова, което е поравно Тебе и Нему; нито пък от висшата простота може да 

изходи нещо различно от това, което е Онзи, от Когото произхожда. Което 

обаче е всеки един поотделно, това е цялата Троица едновременно, Отец и Син 

и Дух Свети. Защото всеки един от Тях не е нещо различно от във висша степен 

простата единица и във висша степен едната простота, която не може нито да се 

умножава, нито да бъде едно и друго. 

Едно е само потребно (Лук. 10:42). То обаче е онова необходимо едно, в което е 

всяко благо, и даже не, ами което е всичкото и едното и цялото и единственото 

Благо. 

 

Глава XXIV 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ КАКВО И КОЛКО ГОЛЯМО Е ТОВА 
БЛАГО 

Пробуди сега, моя душо, и ободри целия си разум и обмисли, колкото можеш, 

какво и колко е това Благо. Защото ако отделните блага са услаждащи, обмисли 

усърдно как услаждащо ще да е онова Благо, което съдържа сладостта на всички 

блага; и не такава, каквато я изпитваме в сътворените неща, а толкова различна, 

колкото се различава Творецът от творението. Защото, ако благ е животът 
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сътворен, колко благ е творящият живот? И ако сладко е създаденото здраве, 

колко сладко здравето е, що създава всяко здраве? Ако достойна за любов е 

мъдростта в познаването на нещата сътворени, колко по-достойна за любов е 

мъдростта, която всичкото от нищо сътворява? Ако, най-сетне, са много и големи 

усладите в нещата услаждаващи, каква и колко сладост има в Оня, който прави 

самите услаждаващи неща? 

 

Глава XXV 

КОИ И КОЛКО СА БЛАГАТА ЗА НАСЛАЖДАВАЩИТЕ МУ СЕ 

О, който наслаждава се на Благото, какво ще има и какво не ще получи? Със 

сигурност каквото пожелае, ще го има, а туй, което не желае — не. Понеже там 

ще има блага на тялото и на душата, дето око не е виждало, ухо не е чувало и 

човеку на ум не са идвали (1 Кор. 2:9). Защо тогаз, човече, през многото неща ти 

бродиш, търсейки блага за твоята душа и тяло? Люби едното благо , в което  

всичките блага са — и ти стига. Желай простото благо, което е всичкото благо — 

и толкоз. Защото какво любиш, тяло мое, какво желаеш, душо моя? Там е, там е, 

всичко, което любите, всичкото, което желаете.  

Ако услажда красотата: ще блеснат праведните като слънце (Мат. 13:42). Ако пък 

бързината, силата и свободата на тялото, срещу което нищо не може да застане, 

то: ще пребъдват като Божи Ангели (Мат. 22:30), защото сее се тяло душевно — 

възкръсва тяло духовно (1 Кор. 15:44), и значи — според силата, а не по 

природа43

Ако ли мъдростта: самата мъдрост Божия самата себе си ще им покаже. Ако ли 

пък приятелството: те ще обичат Бога повече от себе си самите и [ще се обичат] 

. Ако пък дългият и здрав живот, то там е здрава вечност и вечно здраве, 

защото праведниците живеят до века (Прем., 5:15) и от Господа е спасението на 

праведниците (Пс. 36:15). Ако пък ситостта: ще се наситят, защото с Твоя образ ще 

се насищам (Пс. 16:15). Ако ли пък опиянението: ще се напият от изобилието на дома 

Господен. Ако мелодията: там хорове ангелски безкрай на Бога пеят. Ако пък не 

нечиста, а чиста услада: от потока на Твоите сладости ги напояваш (Пс. 35:9).  

                                                        
43 Potestate utique non natura. 
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взаимно като самите себе си, и Бог [ще ги обича] повече, отколкото те себе си; 

защото те [ще обичат] Него и себе си взаимно чрез Него, а Той Себе си и тях чрез 

Себе Си самия. Ако съгласието: всички те ще имат една воля, защото те не ще имат 

никаква воля, освен волята на Бога. Ако силата: всесилни ще са с волята си, 

както е Бог със своята. Защото както Бог може, каквото пожелае, чрез Себе Си, 

така и те ще могат, каквото пожелаят, чрез Него. Защото както те не ще пожелаят 

нищо различно от това, което пожелава Той, така Той ще пожелава всичко, 

което пожелават те. А каквото ще пожелае Той, то не ще може да не бъде. 

Ако ли чест и богатство: Бог поставя своя добър и верен роб над много (Мат. 

25:21.23), да, синовете Божии и ще се нарекат (Мат. 5:9) Господни, и ще бъдат; и 

дето ще е Синът Му, там ще са и те, наследници Божии (Пс. 81:6) и 

сънаследници на Христа (Рим. 8:16). Ако пък истинната сигурност: те със 

сигурност ще бъдат така сигурни, че никога и никъде тези или — по-скоро 

— това Благо не ще им липсва, така сигурни ще са, че не ще се откажат по 

своя воля от него, нито любящият Бог ще го отнеме от любещите Го преко 

волята им, нито пък някой по-мощен от Бога ще отдели против волите им 

Бог и тях. 

Но каква и колко е радостта там, където има такова и толкова [голямо] 

благо? Сърце човешко, просещо сърце, сърце, изпитано в нещастия, в 

нещастия погребано, колко би се радвало да би било преизпълнено с 

всичко това? Запитай своята съкровеност дали би могла да побере радостта 

от толкова голямо свое блаженство. Но сигурно, ако някой друг, когото 

обичаш изцяло като самия себе си, би имал същото блаженство, твоята 

радост би се удвоила, защото не би се радвал за него по-малко, отколкото за 

самия себе си. Ако пък двама или трима или много повече биха имали 

същото това, ти би се радвал толкова много за всеки един от тях, колкото за 

самия себе си, ако любиш всеки един от тях като самия себе си. И тъй, в 

онази съвършена любов на безчислено многото блажени ангели и люде, 

където никой не ще обича другите иначе, освен като самия себе си, всеки 

ще се радва за всеки един друг не иначе, освен като за самия себе си. Ако 

следователно сърцето човешко едва би побрало радостта си от толкова 

голямото си благо, как ще побере такива и толкова големи радости? И 

собствено — понеже колкото някой обича някого другиго, толкова ще се радва 
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на неговото благо, — както в съвършеното си щастие всеки един ще люби 

несравнимо повече Бога, отколкото себе си и всички други със себе си, така 

повече и безконечно ще се радва на Божието щастие, отколкото на своето и 

на всички други със себе си. Но ако те обичат Бога така с всичкото си сърце, и 

с всичката си душа, и с всичкия си разум (Мат., 2 2 :3 7 ), щото вече всичкото 

сърце, всичката душа и всичкият разум не са достатъчни за великолепието на 

обичта, навярно те така ще се радват с всичкото си сърце, и с всичката си 

душа, и с всичкия си ум, щото всичкото сърце, всичката душа, всичкият ум 

не ще са достатъчни за пълнотата на радостта. 

 

Глава XXVI 

ДАЛИ ТОВА Е ПЪЛНАТА РАДОСТ, КОЯТО ГОСПОД 
ОБЕЩАВА 

Мой Боже и Господи мой, надежда моя и радост на сърцето ми, кажи на моята 

душа, дали това е р адостта, за ко ято ни го вориш чр ез Своя Син: „Искайте и ще 

получите, за да бъде радостта ви пълна” (Иоан. 16:24). Наистина открих радост пълна 

и mовече от пълна. Защото ако е пълно сърцето, пълен ума, пълна душата, пълен 

целият човек с тази радост, тогава радост свръхмерна ще бъде. И тъй, не цялата 

онази радост ще проникне в радващите се, а радващите се изцяло ще проникват в 

радостта. Речи, Господи, речи на слугата Си вътре в сърцето му, дали това е 

радостта, в която ще проникнат Твоите слуги, които ще проникнат в радостта на 

Господаря си (Мат. 25:21). Но сигурно е, че онази радост, с която ще се радват 

Твоите избрани, око не е виждало, ухо не е чувало и човеку на ум не е идвало (1 

Кор. 2:9). Значи аз още не съм рекъл или помислил, Господи, колко много ще се 

радват тези Твои блажени. Във всеки случай толкова ще се радват, колкото ще 

любят; толкова ще любят, колкото ще познават. Колко ще Те познават тогава, 

Господи, и колко ще Те любят? Със сигурност око не е виждало, ухо не е чувало 

и човеку на ум не е идвало в този живот, колко ще Те познават и ще Те любят в 

онзи. 

Моля, Боже, нека Те позная, нека те любя, за да Ти се радвам. И ако не мога в 

този живот до пълнота, нека всеки ден напредвам, докле достигна пълнотата. Да 
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напредва тук в мен познание за Теб — и там да стане пълно; да възраства 

любовта към Теб — и там да бъде пълна, и радостта ми тук да е в надеждата 

голяма, а там — наистина да се изпълни. Господи, чрез Сина си повеляваш, да, 

съветваш ни да искаме и обещаваш да получим, щото радостта ни да е пълна 

(Иоан. 16:24). Искам, Господи, което съветваш чрез нашия чуден Съветник (Ис. 

9:6). Нека получа, което обещаваш чрез истината Своя, щото радостта ми да е 

пълна. Боже истинен, нека получа, та радостта ми да е пълна. Да размисля 

междувременно умът ми, да говори езикът ми, да я люби сърцето ми, да я слави 

устата ми. Да гладува по нея душата ми, да жадува по нея плътта ми. Да копнее 

по нея цялата моя субстанция, докле вляза в радостта на моя Господар (Мат. 

25:21), Който е троичният и един Бог благословен вовеки. Амин. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАЗИ КНИГА 

И тъй, Господи, Който даваш разбиране на вярата, дай ми — колкото намираш 

за полезно — щото да разбера, че си, както вярваме, и че си това, което вярваме. 

А ние при това вярваме, че си нещо, от което не може да бъде мислено нищо по-

голямо. Или пък няма никаква такава природа, защото рече безумец в сърцето 

си: няма Бог? Но същият този безумец, щом чуе това самото, което казвам, а 

именно: „нещо, от което не може да бъде мислено нищо по-голямо“, със 

сигурност разбира каквото чува. А каквото разбира, е в неговия интелект, 

даже ако не разбира, че то е. Тъй като едно е нещо да е в интелекта, друго е да 

се разбира, че това нещо е. Защото когато художникът обмисля какво ще 

създаде, той го има в интелекта, но все още не мисли, че съществува това, което 

все още не е създал. Когато пък вече го е изобразил, той както го има в 

интелекта, така и разбира, че вече създаденото съществува. Следователно и 

безумецът се убеждава, че поне в интелекта има нещо, от което не може да се 

мисли нищо по-голямо, защото чуе ли това, разбира го, а всичко, което се 

разбира, е в интелекта. А това, от което не може да се мисли [нещо] по-голямо, 

със сигурност не може да е само в интелекта. Защото ако е даже само в интелекта, 

може да се мисли, че е и в действителност, което е повече. Понеже ако това, от 

което не може да се мисли по-голямо, е само в интелекта, то това самото, от което 

не може да се мисли по-голямо, е нещо, от което може да се мисли по-голямо. Но, 

разбира се, това не може да бъде. Следователно вън от съмнение е, че съществува 

нещо, от което не е възможно да се мисли по-голямо, както в интелекта, така и в 

действителност. 

При всички обстоятелства то така истинно е, щото не може да се мисли, че не е. 

Защото може да се мисли, че съществува нещо, което не може да бъде мислено 

като несъществуващо; а то е повече от онова, което може да бъде мислено като 

несъществуващо. Защото ако това, от което не може да бъде мислено по-голямо, 

може да бъде мислено като несъществуващо, то това самото, от което не може да 

бъде мислено по-голямо, не е това, от което не може да бъде мислено по-голямо; 

но това е противоречие. Следователно, така истинно съществува нещо, от което не 

може да бъде мислено по-голямо, щото не може да се мисли, че не съществува. 
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И това си Ти, Господи Боже наш. Следователно така истинно си, Господи Боже 

мой, че не може да бъдеш мислен като несъществуващ. И то с пълно основание. 

Защото ако някой ум би могъл да мисли нещо по-добро от Теб, творението би се 

въздигнало над Твореца и би могло да съди Твореца; което е пълен абсурд. А в 

действителност всичко, което е др уго , всичко , ко ето не си самият Ти, мо же да 

бъде мислено като несъществуващо. И тъй, единствен Ти имаш битие най-

истинно от всичко и затова най-много от всичко, защото всичко друго, което е, 

има не така истинно и затова по-малко битие. И тъй, защо рече безумец в сърцето 

си: няма Бог, когато за разумния ум е толкова очевидно, че Ти най-много от всичко 

си? Защо, ако не затова, че е глупав и безумен? 

Как обаче е рекъл в сърцето си това, което не е можел да мисли;  или как не е 

можел да мисли това, което е рекъл в сърцето, когато е едно и също да се рече в 

сърцето и да се мисли? Ако е истина това, а именно, че истинно и е помислил, 

понеже е рекъл в сърцето  си, и не е рекъл в сърцето  си, понеже не може да [го] 

мисли, то не само по един начин се казва нещо в сърцето или се мисли. Нали по един 

начин се мисли нещо, когато се мисли понятието за него, по друг начин — когато 

се разбира самото това, което нещото е. И тъй, по пър вия начин мо же да се 

мисли, че Бо г не е, по втория обаче — съвсем не. Понеже никой, който разбира 

какво Бог е, не може да мисли, че Бог не е, дори да казва тези думи в сърцето си, 

било без никакво, било с някакво несобствено значение. Защото Бог е това, от 

което не може да бъде мислено по-голямо. Който разбира добре това, разбира 

собствено, че това самото е така, щото и в мисълта не може да не е [така]. Който 

следователно разбира, че Бог е по този начин, не е способен да мисли за него, че 

не е. 

Благодаря Ти, Господи благи, благодаря Ти, че това, което по-рано вярвах чрез 

Твоя дар, сега чрез Твоето просветление разбирам така, че и да не исках да вярвам, 

че си, не бих могъл да не го разбирам. 
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КАКВО ВЪЗРАЗЯВА НА ТОВА НЯКОЙ СИ ОТ ИМЕТО НА 

БЕЗУМЕЦА 

(Книга от името на безумеца против Анселм, размишляващ в Прослогиона, 

писана от Гаунило, монах от манастира Мармутие) 

Трябва ли да се съмняваме, или да отричаме, че има някаква такава природа, от 

която не може да се мисли нищо по-голямо. Тук се казва, че битието й първо се 

доказва, понеже самият отричащ я или колебаещ се о тносно нея вече я има в 

интелекта си, когато, чувайки тя да се изказва, разбира44 това, което се изказва. 

Освен това, понеже онова, което той разбира, е необходимо да е не само в 

интелекта, но и в действителността45

[2.] Относно това, дето за него се казва, че вече е в интелекта ми не заради нещо 

друго, а защото разбирам това, което се изказва. Но нима не бих могъл по подобен 

начин да кажа, че имам в интелекта си и всевъзможни неистинни неща, които 

изобщо по никакъв начин не съществуват сами по себе си, но когато те биват 

изричани от някого, аз разбирам всичко, изказано от него? Освен ако случайно не е 

установено, че онова битие е такова, че да не може да бъде имано в мисълта по 

начина, по който и всякаквите неистинни или съмнителни неща, и затова не се 

казва, че с чуването го мисля или имам в мисълта

, това се доказва така: понеже е повече 

нещо да е и в действителността, отколкото да е само в интелекта, то ако онова е 

само в интелекта, тогава всяко нещо, което би било и в действителност, ще е по-

голямо от него, а по този начин по-голямото от всичко ще е по-малко от нещо и не 

ще е по-голямо от всичко, което при всички случаи е противоречиво. И затова е 

необходимо по-голямото от всичко, чието битие в интелекта е вече доказано, да 

не е само в интелекта, но и в действителност, защото иначе не би могло да бъде по-

голямо от всичко. Навярно е възможно да се възрази [така]: 

46, но че го разбирам и имам в 

интелекта47. Защото сякаш не бих могъл да го мисля иначе, освен разбирайки, 

тоест със знание схващайки48

                                                        
44 Intelligit. 

, че то съществува по силата на самото нещо. Но ако 

е така, то тук преди всичко не ще е вече едно предшестващият по време [факт] — 

45 Sed etiam in re. 
46 Cogitare vel in cogitatione habere. 
47 Sed intelligere et in intellectu habere. 
48 Scientia comprehendo. 
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имането на нещото в интелекта, а друго — онова, което следва във времето, а 

именно — да се разбира, че нещото е (както става при картината, която първом е в 

душата на художника, а сетне — в произведението). После, едва ли някога ще 

може да се повярва, когато се каже или чуе онуй, че не е възможно да се мисли, че 

[то] не е, даже по този начин, по който може дори Бог да не е. Защото, ако не може, 

тогава защо е предприето цялото това обсъждане против отричащия или 

съмняващия се в съществуването на такава природа? Най-сетне, че онова е такова, 

та не може — едва помислено — да не се схване в несъмненото си съществувание от 

сигурния интелект, трябва да ми се докаже с някакъв несъмнен аргумент, ала не с 

онзи, че това ще е вече в интелекта ми, когато разбирам чутото. Защото смятам, че в 

интелекта ми могат по подобен начин да бъдат всякакви други несигурни или 

даже лъжливи неща, казани досега от някого, чиито думи разбирам. Още повече, 

че бих мо гъл, излъган, да вяр вам в то ва, както често става, в което все о ще не 

вярвам. 

[3.] Поради което примерът за художника, имащ вече в интелекта картината, която 

предстои да бъде създадена, не може да съответства достатъчно на този аргумент. 

Онази картина, преди да се създаде, се намира в самото изкуство на художника и 

така или иначе не е нищо друго в изкуството на някой майстор, освен някаква част 

от познанието49 на самия този майстор. Защото и тогава, както казва свети 

Августин, „когато занаятчията създава сандъка на дело, първо го  има в 

изкуството; сандъкът, който създава на дело, не е живот; сандъкът, който е в 

изкуството, е живот, защото живее душата на майстора, в която са всичките онези 

неща, преди да бъдат извадени на бял свят“50. Защо прочее тези неща са живот в 

живеещата душа на майстора, ако не защото не са нищо друго, освен знание или 

познание на самата негова душа51

                                                        
49 Intelligentia. 

? Но пък всичко друго — извън онези неща, за 

които се знае, че се отнасят към самата природа на ума — било чуто, било 

помислено, се възприема от интелекта като истинно. Без съмнение едно е тази 

истина, друго е самият интелект, чрез който се схваща. Затова, даже ако наистина 

има нещо, от което не може да се мисли изобщо нищо по-голямо, все пак това чуто 

или разбрано не е такова, каквато е още несъздадената картина в интелекта на 

художника. 

50 Augustinus, Tractatus in Joh., I, 16. 
51 Scientia vel intelligentia animae ipsius. 
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[4.] Тук се прибавя онова, което получи оценка по-горе. Защото онова, което е по-

голямо от всички мислими неща, и за което се казва, че не е друго, а самият Бог, аз 

не бих могъл да мисля при чуване или да имам в интелекта си съобразно нищо, 

познато ми по вид или по род — както не мога [да имам] и самия Бог, когото 

поради това собствено мога да мисля и като несъществуващ. И тъй, нито знам 

самото нещо52

[5.] Но оттук ми се казва, че тя необходимо е и в действителност, защото ако не би 

била, което и да е нещо в действителността ще е по-голямо от нея, а поради това 

, нито мога да заключа [за него] от други някакви подобни неща, 

понеже и ти признаваш, че не е възможно изобщо да има нещо подобно му. 

Защото ако за някой съвършено непознат ми човек, за когото даже не знам дали 

съществува, съм чул да се казва нещо, то чрез онова знание за вида или рода, чрез 

което  знам какво е човекът или какво са хо рата, аз бих могъл да мисля също и 

непознатия, съобр азно самото нещо, което е човекът. И все пак би могло  

говорещият да лъже и самият човек, когото бих мислил, да не съществува. Ала аз 

бих мислил за него все пак съобразно истинно нещо — не това, което би бил онзи 

чо век, но  ко ето  е всеки чо век. Не така о баче, както  бих имал в мисълта или в 

интелекта си тази лъжа, мога да имам онова, когато чуя да се казва „Бог“ или 

„нещо по-голямо от всичко“. Защото бих могъл да мисля онова първото според 

нещо истинно и познато за мен; но второто изобщо не съм способен [да мисля] 

иначе, освен съобразно думата, единствено според която [то] едва-едва може — 

или никога не може — да бъде мислено по някакъв начин като истинно. Понеже, 

когато се мисли така, мисли се не толкова самата дума, която собствено е нещо 

истинно, тоест звукът на буквите или на сричките, колкото означаваното чрез 

чутата дума. Но не така, както [мисли] някой, който знае какво да се означава с 

тази дума, който естествено мисли съобразно нещо истинно поне в самата мисъл 

— а както някой, който не знае това и мисли само съобразно [някакво] движение 

на своята душа, която се опитва посредством чуването на думата да си представи 

ефекта и означението на възприетата дума. И би било чудо, ако би могъл да си го 

представи посредством истината на нещото. Значи е ясно, че така и само така е в 

моя интелект онова, когато чувам или разбирам някой да казва, че има нещо по-

голямо от всички неща, които могат да бъдат мислени. Толкова по това, дето се 

казва, че онази висша природа вече е в моя интелект. 

                                                        
52 Res ipsa. 
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няма да го има онова по-голямо от всички неща, за което вече е доказано, че е в 

интелекта. На това възразявам [следното]: Ако трябва да се каже, че е в интелекта 

онова, което собствено не може да се мисли съобразно истината на никое нещо, 

не отричам, че то е така в моя [интелект]. Но чрез това не може да се утвърждава в 

никаква степен, че то и в действителност е. Затова категорично не приемам да му се 

приписва такова битие53

[6.] Например : няко и казват, че някъде в о кеана има о стро в, ко йто  поради 

трудността или по-скоро невъзможността да бъде открит, доколкото не 

съществува, някои именуват „изгубен“. За него разказват много по-настойчиво, 

отколкото се мълви за острова на блажените, че е отрупан с невъобразимо 

изобилие от богатства и наслади и че — без да има някакъв собственик или 

обитател — превъзхожда всички други обитавани от хората земи с повсеместно и 

преизобилно им àне

, докато не ми се докаже с несъмнен аргумент. Понеже, 

който нарича това „битие“, защото иначе по-голямото от всичко не би било по-

голямо от всичко, той не е достатъчно внимателен с този, на когото говори. 

Защото аз още не казвам, даже напротив — отричам или се съмнявам, че онова е 

по-голямо от някое истинно нещо. Нито пък признавам, че му е присъщо някакво 

друго битие освен онова — ако. то изобщо трябва да се нарича „битие“ — когато 

душата се опитва да си представи само според думата нещо чуто и напълно 

непознато за нея. И тъй, как оттук ще ми се докаже, че според истината на нещото 

онова по-голямо съществува — понеже било установено, че то е по-голямо от 

всичко — когато аз дотам отричам или дотолкова се съмнявам, че е установено, 

щото в моя интелект или в мисълта си не казвам, че самото по-голямо е, даже по 

начина, по който дори много съмнителни и несигурни неща са? Понеже ми е 

необходимо по-напред да бъде сигурно, че самото по-голямо наистина някъде е, и 

тогава чак, поради това, че е по-голямо от всичко, не ще има колебание и относно 

това, че то субсистира сам ò по себе си. 

54

                                                        
53 Тоест действително, in re. 

. Да речем, някой ми казва, че това е така и аз лесно разбирам 

казваното, в което няма нищо сложно. Но ако при това той навърже последователно 

нещата и рече: ти не можеш повече да се съмняваш, че този остров, най-

превъзходен от всички земи, наистина съществува някъде в действителност, 

54 Съществуват убедителни филологически аргументи в полза на твърдението, че Гаунило визира 
тук Платоновата Атлантида поср едством р азказа за нея пр и Плиний Стар и. Във всеки случай 
изборът за пример тъкмо на остров, тоест на нещо, ограничено от всички страни, играе роля в полза 
на контрааргумента, развит от Бонавентура – вж. De myst. Trinit., I, 1, solutio oppositorum 6. 
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доколкото несъмнено съществува и в твоя интелект; а защото е най-превъзходен, 

съществува не само в интелекта, но и в действителност; затова неговото битие е 

така необходимо, понеже ако не би съществувал, то която и да е съществуваща 

наистина земя ще е по-превъзходна от него и така самата вече разбрана от теб като 

най-превъзходна [земя] не ще е най-превъзходната. Ако, казвам, посредством тези 

неща някой би пожелал да ми докаже за оня остр ов, че наистина е и 

съществуванието му не бива повече да бъде подлагано на съмнение, тогава или 

бих решил, че се шегува, или не зная кого би трябвало да смятам за по-глупав: дали 

себе си, ако бих се съгласил с това, или него, ако би решил, че е доказал с някаква 

сигурност същността на този остров, освен ако преди това не е научил, че самата 

му превъзходност съществува наистина и несъмнено като нещо, а не да бъде до 

известна степен като нещо неистинно или несигурно в моя интелект. 

[7.] Така впрочем би възразил онзи безумец на нападките. На него му се твърди 

едно след друго, че онова по-голямо е такова, щото и само по мисъл не може да не 

е, а пък последното на свой ред не се доказва иначе, освен със самото това, че в 

противен случай онова не ще е по-голямо от всичко. Ала той би могъл да отвърне 

същото и да каже: Кога именно съм казвал, че наистина има нещо такова, тоест 

„по-голямо от всичко“, от където да трябва да ми се доказва, че то до такава 

степен е в самата действителност, та не би могло да се мисли, че не е? Ето, разбира 

се, защо първом трябваше да се докаже чрез някакъв аргумент, че има някаква 

най-висша, тоест по-голяма и по-добра от всичко съществуващо природа, щото от 

това вече да можем да потвърдим всичко друго, което с необходимост е присъщо 

на онова, което  е по-голямо или по-добро от всичко. Обаче когато се казва, че 

самото това висше нещо не може да бъде мислено като несъществуващо, навярно 

би било по-добре да се каже, че не би могло да се разбере, че не е, или даже, че 

може да не е. Защото според свойственото на тази дума неистинните неща не могат 

да бъдат разбирани55, но могат собствено да се мислят56

                                                        
55 Nequeunt intelligi. 

 no този начин, по който 

безумецът е мислил, че Бог не съществува. И за себе си също зная no най-сигурен 

начин, че съм, но не по-малко зная, че може и да не бъда. За онова пък най-висше, 

което — разбира се — е Бог, несъмнено разбирам, че е и че не може да не е. Обаче 

не зная дали бих могъл да мисля, че не съм, когато със сигурност знам, че съм. Но 

56 Cogitari. 
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ако мога, защо тогава да не зная със същата сигурност и всичко друго? Ако пък 

не мога, тогава това не ще е вече свойствено на Бога. 

[8.] Останалите неща в тази книга са обсъдени така истинно, така прекрасно и така 

великолепно, наситени са с такава ползотворност, благоухаят със съкровения 

аромат на така благочестиво и даже свято чувство, щото те в никакъв случай не 

бива да бъдат пренебрегвани заради нещата в началото, които са правилно 

усетени, ала са все пак по-слабо аргументирани. За предпочитане е обаче те да 

бъдат аргументирани по-мощно, и така всичко да бъде възприемано с огромна 

почит и похвала. 
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КАКВО ВЪЗРАЗЯВА НА ТОВА СЪСТАВИТЕЛЯТ НА ТАЗИ 

КНИГА 

(Апологетична книга срещу възразяващия от името на безумеца) 

Доколкото с тези слова ме порицава не онзи „безумец“, срещу когото говорих в 

малкото си съчинение, а някой небезумен и католик от името на безумеца, то за 

мен е достатъчно да отговоря на католика. 

[1.] И тъй, казваш — който и да си ти, дето говориш, — че безумецът може да рече 

следното: в интелекта няма нещо, от което да не може да се мисли по-голямо, или 

то не съществува в интелекта иначе, освен като нещо, което всъщност не може да 

се мисли съобразно истината на което и да е нещо; a и действителното битие57

А относно това, дето считаш, че от разбирането на нещо, от което не може да 

се мисли по-голямо, не следва, че то е в интелекта, нито — ако е в 

интелекта, — че затова е и в действителност, казвам без съмнение: щом може 

да се мисли, че е, то това битие е необходимо, защото „от което не може да се 

мисли по-голямо“ не може да бъде мислено, че е иначе, освен без начало. А 

пък за всичко, за което може да се мисли, че е и не е, може да се мисли, че е 

посредством начало. Следователно [за] „от което не може да се мисли по-

 на 

онова, което наричам „от което да не може да се мисли по-голямо“, не следва от 

неговото наличие в интелекта в по-голяма степен, отколкото [следва] съвсем 

сигурното съществуване на изгубения остров от факта, че при неговото 

словесно описание слушателят не се съмнява, че го има в своя интелект. Аз 

обаче казвам: ако „от което не може да се мисли по-голямо“ не се разбира или 

мисли и не е в интелекта или в мисълта, тогава Бог или действително не е 

това, от което не би могло да се мисли по-голямо, или не се разбира или 

мисли и не е в интелекта или в мисълта. А твоята вяра и съвестта ти ми 

служат за най-силен аргумент до каква степен е неистинно това. 

Следователно, „от което не може да се мисли по-голямо“ наистина се 

разбира и се мисли и е в интелекта и в мисълта. Затова или не са истинни 

нещата, с които ти се опитваш да докажеш обратното, или от тях не следва 

това, което смяташ, че извеждаш последователно. 

                                                        
57 Esse et in re. 
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голямо“ не може да се мисли, че е и не е. Ако следователно може да се 

мисли, че е, то е по необходимост. 

По-нататък. Ако поне може да се мисли, то това битие е необходимо. Защото 

никой отричащ или съмняващ се, че съществува нещо, от което не би могло 

да се мисли по-голямо, не отрича, нито се съмнява, че ако би съществувало, 

то не би могло — нито актуално, нито интелектуално 58

Бих казал нещо повече. Вън от съмнение е, че за всичко, което не е някъде 

или някога, даже ако е някъде или някога, може все пак да се мисли, че е 

никога и никъде, както не е някъде или някога. Защото за онова, което вчера не е 

било, а днес е, както се разбира, че вчера не е било, така може да се подразбира, че 

е никога. И за това, което не е тук, а някъде другаде, както не е тук, така може 

да се мисли, че е никъде. По подобен начин за онова, отделни части от което не са, 

може да се мисли, че където или когато са налице други [негови] части, всичките 

му части — а затова и самото то като цяло — са никога и никъде. Защото даже ако 

се каже, че времето е винаги, а светът навсякъде, все пак то не е като цяло винаги, 

нито пък той е като цяло навсякъде. И тъй като едни [отделни] части на времето 

не са, когато други са, то за тях може да се мисли, че са никога. И както едни 

[отделни] части на света не са, където други са, така за тях може да се подразбира, 

че са никъде. Но и онова, което се състои от части, може да се дели в мисълта и да 

не е. Затова за всяко нещо, което не е някъде или някога като цяло, даже ако е, 

може да се мисли, че не е. Но [за това], „от което не може да се мисли по-голямо“, 

 — да не е. Понеже 

иначе то не би било [това], от което не би могло да се мисли по-голямо. 

(Защото това, което може да се мисли, а не е: ако би било, би могло, било 

актуално, било интелектуално, да не бъде.) Затова, ако „от което не може да 

се мисли по-голямо“ може да се мисли, то не може да не е. Но нека 

предположим, че не е, ако изобщо е възможно да се мисли [така]. Обаче 

всичко, което може да се мисли, а не е, ако би съществувало, не би било 

„от което не би могло да се мисли по-голямо“. Ако, значи, би съществувало 

„от което не би могло да се мисли по-голямо“, то не би било онова, от което 

не би могло да се мисли по-голямо; което е абсурдно. Следователно, 

неистинно е, че не съществува нещо, от което не би могло да се мисли по-

голямо, ако [то] поне може да се мисли. А значи и много повече, ако може 

да се разбира и да е в интелекта. 

                                                        
58 Nес actu, nес intellectu. 
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ако е, не може да се мисли, че не е. Ако ли е иначе, то не е [това], от което не би 

могло да се мисли по-голямо; което е неподобаващо. Следователно, то по 

никакъв начин не е цялото някъде или някога, а е цялото винаги и на всякъде. 

Не считаш ли, че до известна степен е възможно да се мисли или да се разбира и 

да е в мисълта или в интелекта това, за което се разбират тези неща? Понеже 

ако не е възможно, тези неща не могат да се разбират за него. Защото ако кажеш, 

че не се разбира и не е в интелекта това, което не се разбира изцяло, кажи [и 

това], че този, който не може да съзерцава най-чистата слънчева светлина, не 

вижда светлината на деня, която не е нищо друго освен светлината на слънцето. 

Няма съмнение, че „от ко ето  не мо же да се мисли по-голямо“ и се разбира 

донякъде, и е в интелекта, щом тези неща биват разбирани за него. 

[2.] И тъй, при аргументирането, което порицаваш, казах, че когато безумецът чуе 

да се произнася „от което не може да се мисли по-голямо“, той разбира каквото 

чува. Във всеки случай този, който не разбира, ако се говори на познат език, или 

изобщо няма, или има твърде затъмнен интелект. 

По-сетне казах, че ако се разбира, [то] е в интелекта. Нима е в никой интелект това, 

за което е показано, че е с необходимост в истината на нещото? Но казваш, че 

даже ако е в интелекта, все пак от това не следва, че се разбира. Виж, че следва да 

е в интелекта от това, че се разбира. Защото както това, което се мисли, се мисли 

чрез мисълта, а което се мисли чрез мисълта, както се мисли, тъй е в мисълта; 

така също и това, което се разбира, се разбира чрез интелекта, а което се 

разбира чрез интелекта, както се разбира, тъй е в интелекта. Какво по-ясно от 

това? 

Сетне казах, че ако е даже само в интелекта, може да се мисли, че е и в 

действителност, което е повече. Ако, значи, е само в интелекта, то самото 

това, тоест „от което не може да се мисли по-голямо“, е [такова], от което 

може да се мисли по-голямо. Питам: Какво по-последователно [от това]? 

Защото нима ако е само в интелекта, не може да се мисли, че е и в 

действителност? Или, ако може, дали пък който мисли така, не мисли нещо 

по-голямо от него, ако е само в интелекта? Е, какво по-последователно от 

това, че ако „от което не може да се мисли по-голямо“ е само в интелекта, 

то е същото, от което би могло да се мисли по-голямо? Във всеки случай в 

нито един интелект „от което може да се мисли по-голямо“ не е „от което не 

би могло да се мисли по-голямо“. И тъй, дали не следва, че ако „от което не 
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може да се мисли по-голямо“ е в някой интелект, то не е само в интелекта? 

Защото ако е само в интелекта, то е [такова], от което може да се мисли по-

голямо; а това е неподобаващо. 

[3.] Според теб обаче е същото, ако някой каже, че действителното 

съществуване на някакъв превъзхождащ всички земи по плодородност 

океански остров, наричан „изгубен“ поради трудността, по-точно 

невъзможността да бъде открит — доколкото не съществува, не може да се 

подлага на съмнение, понеже човек лесно би разбрал словесното му 

описание. Уверено твърдя, че ако някой би ми открил нещо — освен „от което 

не би могло да се мисли по-голямо“ — съществуващо в действителност или 

само в мисълта, на което би могла да прилегне последователността на тази 

моя аргументация, аз ще открия изгубения остров и ще му го дам, за да не се 

губи повече. Но вече явно се вижда, че [за това], „от което не може да се 

мисли по-голямо“, не може да се мисли, че не е, понеже съществува така 

сигурно основано в истината. Защото иначе не би съществувало по никакъв 

начин. Най-сетне, ако някой каже, че мисли, че онова не е, казвам, че щом 

мисли това, той или мисли нещо, от което не би могло да се мисли по-

голямо, или не мисли. Ако не мисли, той не мисли, че това, което той не 

мисли, не е. Ако пък мисли, той собствено мисли нещо, за което не би 

могло да се мисли, че не е. Защото, ако би могло да се мисли, че не е, би 

могло да се мисли, че [то] има начало и край. Но това не е възможно. Който, 

следователно, мисли онова, той мисли нещо, за което не би могло да се 

мисли, че не е. А който мисли това, не мисли, че то самото не е. В противен 

случай той мисли, каквото не може да се мисли. И тъй, не може да се мисли, 

че „от което не може да се мисли по-голямо“ не е. 

[4.] Относно това, че според теб, когато се казва, че това висше нещо не може 

да се мисли като несъществуващо, било може би по-добре да се казва, че за 

него не би могло да се разбира, че не е, или даже, че може да не е: по-скоро 

трябваше да се каже, че не може да се мисли. Нали ако бях казал, че за това 

нещо не може да се разбира, че не е, навярно ти самият, който казваш, че 

според свойственото на тази дума неистинните неща не могат да бъдат 

разбирани, би възразил, че за нищо, което е, не може да се разбира, че не е. 

Защото не е вярно, че което е, не е. Затова не е свойствено за Бога да не 

може да се разбира, че не е. Защото ако може да се разбере, че нещо от онези 
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[неща], които с най-голяма сигурност са, не е, то по подобен начин и за други 

сигурни [неща] може да се разбере, че не са. Но във всеки случай това не 

може да се възрази за мисълта, ако се разгледа добре. Защото даже ако за 

никое от тези неща, които са, не би могло да се разбира, че не е, все пак за 

всички тях  може да се мисли, че не са, освен за това, което е най-висшето. 

Защото може да се мисли, че не са изцяло само всички онези, които имат 

начало или край или са съставени от части и, както вече казах, всичко, което 

не е като цяло някъде или някога. А не може да се мисли, че не е, само онова, 

в което няма нито начало, нито край, нито свързаност на части, и което всяка 

мисъл открива винаги и навсякъде като цяло. 

И тъй, знай, че можеш да мислиш за себе си, че не си, докато със сигурност 

знаеш, че си — защото съм учуден, дето казваш, че не знаеш. Тъй като за 

много [неща], за които знаем, че са, ние мислим, че не са; и за много, за 

които знаем, че не са [мислим], че са, не преценявайки, а измисляйки че са 

така, както мислим. При това и можем да мислим, че нещо не е, докато 

знаем, че е, защото едновременно и можем едното и знаем другото — и не 

можем да мислим, че не е, докато знаем, че е, защото не можем 

едновременно да мислим, че е и не е. И тъй, ако някой би различил така 

тези два смисъла на това изказване, той би разбрал, че за нищо, докато се 

знае, че е, не може да се мисли, че не е — и че за всичко, освен за онова, 

от което не може да се мисли по-голямо, даже когато се знае, че е, може да 

се мисли, че не е. Така, следователно, и е свойствено на Бога да не може да 

се мисли, че не е, и заедно с това за много неща не може да се мисли, че не 

са, докато са. Как въпреки това се казва, че за Бога се мисли, че не е, 

смятам, че в онази книжица е казано по изчерпателен начин. 

[5.] И за не много мъдрия е лесно да схване, какво представляват всъщност и 

другите [неща], които ми противопоставяш от името на безумеца. Затова 

реших да се въздържа от излагането им. Но защото чувам, че според някои 

читатели тези [аргументи] имат някаква стойност срещу мен, затова ще 

спомена накратко и за тях. 

Първо, дето често повтаряш, че казвам, че онова, което е по-голямо от 

всичко, е в интелекта, и че ако е в интелекта, то е и в действителност — 

защото иначе по-голямото от всичко не би било по-голямо от всичко: такова 

доказателство не се намира из цялото мое съчинение. Тъй като при 
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доказването, че онова, за което се говори, съществува и в действителност, не 

е все едно, когато се казва „по-голямо от всичко“ и „от което не може да се 

мисли по-голямо“. Понеже лесно може да бъде изобличен някой, ако каже, 

че „от което не би могло да се мисли по-голямо“ не е нещо действително, 

или че може да не съществува, или даже, че може да се мисли, че не 

съществува. Защото което не е, може да не е, а за това, което може да не е, 

може да се мисли, че не е. За което и да е нещо може да се мисли, че не е: но 

ако е, то не е онова, от което не би могло да се мисли по-голямо. Ако пък 

не е: и да би било, не би било онова, от което не би могло да се мисли по-

голямо. Но не може да се каже, че ако „от което не би могло да се мисли по-

голямо“ е, то не е онова, от което не би могло да се мисли по-голямо; или 

пък ако би било, не би било онова, от което не би могло да се мисли по-

голямо. И тъй, очевидно е, че нито не е, нито може да не е, нито може да се 

мисли, че не е. Защото ако е по друг някакъв начин, то не е онова, за което 

се говори. И ако би било, не би било. 

Но явно е, че не чак толкова лесно може да се докаже същото за онова, за 

което се казва, че е по-голямо от всичко. Защото [положението], че онова, за 

което може да се мисли, че не съществува, не е по-голямо от всичко 

съществуващо, не е така очевидно, както туй, че то не е онова, от което не 

би могло да се мисли по-голямо. Нито е така несъмнено, че ако има нещо 

„по-голямо от всичко“, то не е нещо различно от това, „от което не би могло 

да се мисли по-голямо“ или, ако би било, не би било — по подобен начин — 

друго, както е сигурно за онова, за което се казва: „от което не може да се 

мисли по-голямо“. Защо обаче, ако някой каже, че съществува нещо, по-

голямо от всички неща, които са, все пак и за самото това може да се мисли, 

че не съществува, и може също да се мисли нещо по-голямо от него, даже 

и да няма такова? Нима тук може да се заключи: „няма, следователно, [нищо 

друго] по-голямо от всички неща, които са“, с такава сигурност, както там 

съвършено сигурно би се казало: „следователно, няма [нищо друго], от което 

да не може да се мисли по-голямо“? Защото първото се нуждае и от друг 

аргумент, освен от казването: „по-голямо от всичко“; второто пък няма 

нужда от нищо друго, освен от самото това, което гласи: „от което не би 

могло да се мисли по-голямо“. И тъй, ако за онова, за което се казва: „по-

голямо от всичко“, не може да се докаже по подобен начин това, което доказва за 
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себе си чрез себе си „от което не може да се мисли по-голямо“, тогава 

несправедливо си ме порицал за казването на нещо, което не съм казал, след като 

то толкова се различава от казаното от мен. 

Но даже ако може след някакъв друг аргумент, то не е следвало да ме порицаеш 

така, че съм казал [нещо], което явно се доказва. А дали би могло, честно 

преценява този, който знае, че е възможно „от което не може да се мисли по-

голямо“. Защото „от което не може да се мисли по-голямо“ не може да се разбира 

никак, иначе, освен като това, което единствено е по-голямо от всичко. Както, 

следователно, „от което не може да се мисли по-голямо“ се разбира и е в 

интелекта, и затова битието се утвърждава в истината на [самото] нещо; така и това, 

за което се казва, че е по-голямо от всичко, се разбира и е в интелекта, и затова 

битието се извежда но необходимост от самото нещо. И тъй, виждаш ли колко 

справедливо си ме сравнил с оня глупак, който от самото това, че би се разбрало 

описваното, би поискал да утвърди съществуването на изгубения остров? 

[6.] Защо обаче твърдиш, че всевъзможни неистинни или съмнителни [неща] могат 

да се разбират и да са в интелекта по начин, подобен на този, по който е това, за 

което говорих? Учудвам се, дето мислиш, че противно на моето желание тук 

доказвам [нещо] съмнително, когато за мен първо бе достатъчно да покажа, че 

онова се разбира и е в интелекта по  какъвто  и да е начин, до ко лко то  

последователно се разглеждаше дали е само в интелекта, както лъжите, или е и в 

действителност като истините. Защото неистините и съмнителните неща се 

разбират и са в интелекта но този начин — понеже, когато се изкажат, слушателят 

разбира това, което говорещият обозначава — нищо не пречи, дето съм казал, че 

се разбират и са в интелекта. Но как се съгласуват помежду си твърденията ти, че 

би разбрал каквото и да каже някой, който казва неистини, и че, от друга страна, 

според теб чутото, което се има в мисълта не по начина, по който се имат 

неистините, нито се мисли, нито се има в мисълта, а се разбира и се има в 

интелекта? Защото — естествено — ти не би могъл да мислиш това иначе, освен 

разбирайки го, тоест схващайки със знанието, че онова съществува в 

действителност. Как, питам, се съгласуват твърденията, че неистините се разбират 

и че разбирането е знание и схващане, че нещо съществува? Това не е моя грижа, ти 

му мисли (вж. Мат. 27:4). Ако и неистините се разбират но някакъв начин, и това 

определение важи не за всяко, а само за някое разбиране, то не би следвало да бъда 

порицаван, дето  съм казал, че „о т ко ето  не би мо гло  да се мисли по-голямо“ се 
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разбира и е в интелекта, даже преди да е било сигурно, че онова съществува в 

действителност. 

[7.] После, дето казваш, че едва ли някога може да бъде повярвано, когато се каже 

или чуе, че не е възможно да се мисли, че [то] не е, по този начин, по който може да 

се мисли, че Бог не е. Нека вместо мен отговорят тези, които са добили поне малко 

знание относно обсъждането и аргументирането. Защото: дали е разумно някой да 

отрича това/което разбира, понеже се казва, че съществува онова, което той отрича 

затова, че не [го] разбира? Или ако някога се отрича нещо, което се разбира до 

известна степен, и то е същото като онова, което не се разбира по никакъв начин: 

дали не е по-лесно това, което се подлага на съмнение, да се докаже за онова, което 

е в някой [интелект], отколкото за онова, което не е в никой интелект? Затова и не 

може да се вярва, че „от което не може да се мисли по-голямо“ се отрича от някого 

поради това, че чутото се разбира [само] до известна степен — защото Бога отрича 

[само този], който е лишен от здрав разум. Или ако се отрича онова, защото 

изобщо не се разбира, нима все пак не е по-лесно да се докаже това, което се 

разбира по някакъв начин, отколкото онова, което не се разбира по никакъв начин? 

Не е, следователно, неразумно, дето съм привел за доказването на Божието битие 

(ad probandum Deum esse) срещу безумеца „от което не би могло да се мисли по-

голямо“, щом онова [битието] той не би разбрал по никакъв начин, [докато] това 

[би разбрал] по някакъв начин. 

[8.] Това пък, дето толкова усърдно доказваш, че „от което не може да се мисли по-

голямо“ не е такова, каквото е все още несъздадената картина в интелекта на 

художника, правиш го без причина. Защото не приведох предварително 

обмисляната картина с желание да утвърдя, че онова; за което ставаше дума, е 

такова, а само за да мога да покажа, че в интелекта съществува нещо, чиято 

наличност интелектът не е разбирал. 

Също така дето казваш, че не можеш да мислиш, чувайки го, или да имаш в 

интелекта „от което не може да се мисли по-голямо“ съобразно нищо, познато ти 

по род или вид, тъй като нито си познал самото нещо, нито можеш да 

умозаключиш за него от други подобни [неща]. Явно е, че случаят не е такъв. 

Понеже всяко по-малко благо е дотолкова подобно на по-голямото благо, 

доколкото е благо, за всеки разумен ум е очевидно, че възхождайки от по-малките 

към по-големите блага, мо жем о т о нези, о т ко ито  мо же да се мисли нещо  по-

голямо, да умозаключим много нещо за онова, от което не може да се мисли по-
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голямо. Защото кой например, даже ако не вярва, че онова, за което мисли, 

съществува в действителност, не може да си помисли поне, че ако нещо с начало и 

край е благо, то много по-добро е благото, което, макар и да започва, все пак не 

завършва? И че както  то  е по-добро от пър во то, така пък от него  е по-добро 

онова, което няма нито край, нито начало, макар че винаги преминава от миналото 

през настоящето към бъдещето? И че независимо дали нещо такова съществува или 

не съществува в действителността, все пак много по-добро от него е това, което по 

никакъв начин не изпитва нужда да се изменя или да се движи, нито пък може да се 

мисли [като изменчиво и подвижно]? Дали това не може да бъде мислено? И нима 

не от нещата, от които може да се мисли по-голямо, се заключава за онова, от 

което не може да се мисли по-голямо? Следователно, има откъде да се положи „от 

което не може да се мисли по-голямо“. И тъй: така може лесно да бъде изобличен 

безумецът, който отхвърля свещения авторитет, ако отрича, че „от което не е 

възможно да се мисли по-голямо“ може да се положи съобразно другите неща. 

Ако обаче някой католик отрече това, той ще си спомни навярно, че онова, що е 

невидимо у Бога, сиреч вечната Му сила и Божеството, се вижда още от създание 

мира, чрез разглеждане на творенията (Рим. 1:20). 

[9.] Но дори ако би било вярно, че не може да се мисли или да се разбира онова, от 

което не може да се мисли по-голямо, все пак не би било неистинно, че може да се 

мисли или да се разбира „от което не може да се мисли по-голямо“. Защото както 

нищо не пречи да се каже „неизречимо“, макар че не може да се изкаже онова, за 

което се казва, че е „неизречимо“; и точно както може да се помисли „немислимо“, 

макар че не би могло да се мисли онова, за което приляга да се каже, че е 

„немислимо“, така когато се каже „от което не е възможно да се мисли нищо по-

голямо“, чутото без съмнение може да се мисли и да се разбира, даже ако онова 

нещо, от което не може да се мисли по-голямо, не е възможно да бъде мислено 

или разбирано. Защото даже някой да е толкова безумен, та да каже, че няма 

[такова] нещо, от което не би могло да се мисли no-голямо, то все пак той не ще да 

е така безсрамен, та да каже, че не може да разбере или да мисли това, което казва. 

Или ако се намери някой такъв, не само брътвежът му трябва да бъде презрян, но 

и той самият трябва да бъде осмян. И тъй, всеки, който би отрекъл, че съществува 

нещо , о т ко ето  не мо же да се мисли по-голямо, при всички случаи разбира и 

мисли отрицанието, което прави. А това отрицание не може да се разбере или да 

се мисли без неговите части. Но „от което не може да се мисли по-голямо, е негова 
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част. Значи, който и да би отрекъл това, разбира и мисли „от което не може да 

се мисли по-голямо“. Но очевидно е, че по подобен начин може да се мисли и да 

се разбира това, което не може да не е. И тъй, щом се мисли това, от което не би 

могло да се мисли по-голямо: ако се мисли, че би могло да не е не се мисли това, 

от което не би могло да се мисли по-голямо. Но едно и също нещо не може да се 

мисли и да не се мисли едновременно. Затова този, който мисли това, от което не 

би могло да се мисли по-голямо, не мисли нещо, което би могло да не бъде, а 

нещо, което не би могло да не бъде. Затуй е необходимо това, което той мисли, да 

е, защото всичко, което може да не е, не е това, което той мисли. 

[10.] Показах, мисля, че не с недостатъчна, а с напълно необходима аргументация 

съм доказал в споменатата книжица, че нещо, от което не може да се мисли по-

голямо, съществува същински действително, и как не се огъва под напора на 

ничие възразяване. Значението на това изказване съдържа в себе си такава сила, че 

самото това, което се изказва, със самото това, че се разбира или мисли, с 

необходимост и се доказва като наистина съществуващо, и е самото това, което 

следва да се вярва относно божествената субстанция. Защото за божествената 

субстанция вярваме, че всичко, което може да се мисли абсолютно, е по-добре да е, 

отколкото да не е. Например: по-добре е да е вечност, отколкото да не е вечност, 

благо, отколкото да не е благо, самата благост, отколкото да не е самата благост. 

Всичко подобно е впрочем непременно такова, от което не може да се мисли 

нещо по-голямо. И тъй, необходимо е „от което не може да се мисли по-голямо“ да 

е нещо, което следва да се вярва относно божествената същност. 

Благодаря за твоята благосклонност, както в порицанието, така и в похвалата на 

скромното ми съчинение. Понеже си похвалил и въздигнал онова, което според теб 

е достойно и приемливо, и е ясно, че онова, което ти се струва необосновано, си 

порицал доброжелателно, а не със злорадство. 

 

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. 

Proslogion 

Quid ad haec respondeat quidam pro insipiente 

Quid ad haec  respondeat editor ipsus libelli 
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