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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. ОБЕМ, СТРУКТУРА И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 

Дисертационният труд е в обем от 218 страници. 

Той се състои от увод, 3 глави, заключение, списък на 

публикациите по темата и цитирана литература. 

Цитираната литература съдържа общо 129 източника. 

От тях 52 са на кирилица (български и руски език) и 77 – 

на латиница (латински, английски, немски и френски език). 

Цитираната литература е подредена по азбучен ред. Най-

напред са представени източниците на кирилица, а след 

тях – на латиница. 

 

2. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Актуалността на темата се детерминира от четири 

основни фактора: 

1) третиране на един общ за двамата автори проблем 

(този за истината) в рамките на християнската мисловност, 

което поражда с основание интерес към проследяване на 

съвпадащите и различаващи се интерпретации на истината 

в теориите на Августин и Анселм; 

2) в горната връзка интересът се засилва с оглед на 

времевата отдалеченост между създаването на двете 

теории и изследване на влиянието на обективния и 

субективен компонент върху тях; 

3) отсъствието при Августин на произведение, което да 

е специално посветено на проблема за истината и 

разработката на неговата теория в поне 32 други 

произведения, което е теоретично предизвикателство за 

нейната експликация, който факт контрастира на 

разработката от Анселм на проблема за истината в 

самостоятелно произведение с детайлна структура; 
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4) изясняване чрез теоретичен сравнителен анализ на 

отношенията, в които влизат двете теории с оглед на 

недвусмислената заявка на Анселм да следва Августин. 
 

3. ОБЕКТ 

Обект на дисертационния труд е философското 

творчество на Аврелий Августин и три от произведенията 

на Анселм – „Монолог”, „Прослогион” и „За истината”. 

 

4. ПРЕДМЕТ 

Предмет на дисертационния труд са теориите за 

истината на Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри и 

техният сравнителен анализ. 

 

5. МЕТОД 

Главният метод, който сме използвали в 

дисертационния труд е теоретичен сравнителен анализ 

между две теории. 

 

6. ЦЕЛИ 

Дисертационният труд съдържа три основни цели: 

1) изследване и представяне в концептуален вид 

теорията за истината на Августин; 

2) изследване и представяне в синтезиран вид на 

теорията за истината на Анселм от Кентърбъри; 

3) извършване на сравнителен анализ между двете 

концепции с разкриване на основните пунктове на 

съвпадение и различие между тях.    
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ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД  

І ГЛАВА. Концепцията за истината на Аврелий 

Августин 

     § 1. Първична постановка на проблема за истината           

     § 2. Цялостната разработка на теорията за истината 

       2.1. Отношение между вяра и разбиране 

       2.2. Тъждеството на истината с Бога 

         2.2.1. Бог 

         2.2.2. Истината 

       2.3. Гносеологична теория 

         2.3.1.Учение за припомнянето и теория за 

илюминацията 

         2.3.2. Принципи на познанието 

           2.3.2.1. Математически принципи 

           2.3.2.2. Диалектически (логически) принципи 

           2.3.2.3. Естетически принципи 

           2.3.2.4. Етически принципи 

           2.3.2.5. Единство на принципите на мисленето 

         2.3.3. Познавателният процес 

         2.3.4. Сетивно познание 

 

ІІ ГЛАВА. Теорията за истината на Анселм от 

Кентърбъри 

§ 1. Отношението между вяра и разбиране 

§ 2. Доказателството за съществуването на Бога 

§ 3. Бог 

§ 4. Тъждеството на истината с Бог 

§ 5.  Истината 

5.1. Истината в нещата 

5.2. Истината на изказването 
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5.3. Истината по природа и акциденталната истина 

5.4. Истината на мисленето 

 5.5. Истината като действие 

5.5.1. Истината на волята 

5.5.2. Истината на естественото и неестественото 

действие 

5.5.3. Истината на сетивата 

5.5.4. Истината на същността на нещата 

5.5.5. Различните смисли на „трябва” и „не трябва”, 

„може” и „не може” 

5.5.6. Действието, като означаващо нещо истинно и 

лъжовно 

5.6. Висшата истина 

5.7. Дефиниция на истината 

5.8. Справедливостта 

5.9. Едната истина 

 

ІІІ ГЛАВА. Сравнителен анализ на теориите за истината 

на Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри 

§ 1. Съдържателни и методологични основания за 

сравнителния  анализ между теориите за истината на 

Августин и Анселм 

§ 2. Сравнение между двете теории за истината 

   2.1. Особености на историческото време и творческото         

развитие на Августин и Анселм 

   2.2. Сравнение между изходните идеи на теориите за         

истината и тяхната вътрешна логика 

     2.2.1. Следствия, произтичащи от идеята за 

тъждеството на истина и Бог 

     2.2.2. Следствия, произтичащи от схващанията за          

отношението между вяра и разбиране 
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     2.2.3. Следствия от идеята за отношението между 

Творец и сътворено 

     2.2.4. Следствия, произтичащи от вътрешната логика  

на теориите 

   2.3. Истината и нейната дефиниция 

   2.4. Познанието на истината 

     2.4.1. Сетивното познание 

     2.4.2. Познавателният процес 

   2.5. Едната истина 

   2.6. Истината и справедливостта 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА 
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ІІІ. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УВОДА 

Уводът на дисертационния труд е насочен главно към 

изясняването на два централни проблема: актуалността на 

разработката и нейната структура. 

По отношение на актуалността на разработката са 

посочени четирите основни детерминиращия фактора. 

Аргументацията на структурата на дисертационния труд 

включва основните фактори, които определят това, тя да се 

състои от три глави, както и тяхната вътрешна структура. 

В тази връзка изясняваме, че необходимостта от три глави 

в дисертационния труд се определя от необходимостта да 

бъдат представени отделно двете теории за истината и въз 

основа на тяхната експликация да бъде реализиран и 

сравнителният им анализ. 

 

2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА І ГЛАВА: КОНЦЕПЦИЯТА ЗА 

ИСТИНАТА НА АВРЕЛИЙ АВГУСТИН 

Първата глава е структурирана в два параграфа. 

 

§ 1. ПЪРВИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ЗА 

ИСТИНАТА 

В този параграф излагаме първичната постановка на 

Августин на проблема за истината в неговото 

произведение „Срещу академиците”. В него той достига до 

убеждението, че истината не само съществува, но тя може 

и да бъде постигната. Самата истина се интерпретира 

главно в гносеологичен аспект. В качеството на мотиви за 

търсенето на истината тук влизат моралните и 

теологичните проблеми; в ролята на средство за 
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достигането до истината – диалектиката; в качеството на 

аргументи в подкрепа на съществуването на истината – 

аксиоматичните положения на математиката, диалектиката 

и онтологичните феномени. 

В края на „Срещу академиците” Августин изказва една 

програмна мисъл, в която категорично заявява своето 

намерение да следва неоплатоническата теория за 

истината, но преработена съобразно изискванията на 

християнството. 

 

§ 2. ЦЯЛОСТНА РАЗРАБОТКА НА ПРОБЛЕМА ЗА 

ИСТИНАТА 

В параграфа засягаме изходните постановки, оказващи 

съществено влияние върху теорията за истината както и 

самата теория на Августин. 

 

2.1. Отношение между вяра и разбиране 

Разбирането на Августин за отношението между вяра и 

разбиране представлява методологичната рамка на 

неговата теория за истината и се изразява синтезирано чрез 

формулата „Разбирай, за да вярваш; вярвай, за да 

разбираш”.1 В нея Августин поставя вярата и разбирането 

във функционално единство, като при това взаимно се 

допълват. 

 

2.2. Тъждеството на истината с Бог 

Августиновото разбиране за тъждеството на истината с 

Бог играе ролята на изходна точка за конкретния 

съдържателен анализ на неговата теория за истината.  

 

                                                 
1 Augustinus. Sermones 43, 7; PL 38, 54. 
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   2.2.1. Бог 

В своите доказателства за съществуването на Бога 

Августин използва аргументи, които са свързани със 

съпоставката между Твореца и творението на логическо 

ниво (отношението между непроменливост и 

променливост, просто и сложно в съчетание с релацията 

между материя и форма)и теологично ниво (отношението 

между Твореца и сътвореното по линията на тяхната 

степен на съвършенство). 

Отъждествяването на истината с Бог превръща Богът-

истина в център на теорията на Августин и води до две 

важни следствия: 1) тази идея става определяща  спрямо 

всички останали в неговата теория за истината; 2) води до 

извода, че ако Бог е истината, то това означава, че всички 

негови характеристики трябва да се отнасят с пълна сила и 

за истината. 

При разкриването на онтологичните свойства на Бога 

Августин изхожда от учението за единосъщието и 

характерната за Бога абсолютна простота. С това са 

свързани неговите свойства непроменливост, независимост 

от пространството, вечност и неподвижност, безтелесност, 

съвършенство. Августин смята, че Бог е Висше Благо, той 

е вечен, прекрасен, благ и премъдър и с тези 

характеристики той се ражда от Своето Същество. В Бога 

са тъждествени истината, битието, красотата, величието, 

мисленето, мъдростта, силата, животът, благото, 

справедливостта. 

 

   2.2.2. Истината 

Истината има духовна същност. Нейни характеристики 

са безтелесността, непространствеността, непроменли-

востта, цялостността, всеобщността, вечността и това, че 
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тя е една. По своята природа истината е по-висша от 

човешкия ум. 

Макар че истината е една на няколко места в своите 

произведения Августин употребява понятието за истина в 

множествено число. Това е свързано с разграничението, 

което той прави между истина и истинно, където истината 

е свързана с Твореца, а истинното със сътворените неща и 

променливостта на техните субстанции. Така се оказва, че 

ако няма истина, няма и истинно. По този начин в 

онтологичен план истината е една и тя е тъждествена на 

Бога. В сътворените неща присъства истинното, което е 

такова благодарение на причастността си към истината, но 

и в което присъства лъжливостта дотолкова, доколкото то 

е подобно на истината, без да може изцяло да я уподоби. 

Августин, въпреки опитите си, не успява да даде 

позитивно определение на истината. 

 

2.3. Гносеологична теория 

В тази част на параграфа се спираме на две централни 

теории – тази за илюминацията и общогносеологината 

теория на Августин. 

 

   2.3.1. Учение за припомнянето и теория за 

илюминацията 

Августин смята, че истината присъства в човека, а това 

прави проблема за обиталището й в човека централен в 

неговата теория за истината. това обиталище е паметта. 

В ранните си произведения Августин издига теорията за 

предсъществуването на душата, която го отвежда до 

оформянето на теорията за припомнянето. Според нея 

човешкото знание е пренесено от свръхсетивния свят. В 

по-късните си съчинения той категорично се отдалечава от 
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теорията за припомнянето и подлага на критика това свое 

виждане. Теорията за припомнянето е заменена от 

теорията за илюминацията. 

В илюминационната теория светлината на мисленето е 

пряко свързана с Божествената светлина (lumen Dei), в 

качеството й на реалност, т.е. това е безтелесна светлина. 

Божествената светлина е тази на озарението. Така 

светлината на истината (lumen veritatis) може да бъде 

съзряна, защото тя е реалност, която е мислене, а 

човешкият ум и Бог са също мислене. Това не означава, че 

човешкият ум е тъждествен на Бога, а само това, че 

първият се нуждае от принципите на истината, които са 

Премъдростта на Бога. Чрез Божествената светлина 

човешкият ум може да открие в своята душа принципите 

на истината. Затова всичко истинно, което човек може да 

постигне изхожда от ипостасната истина. В и чрез нея той 

показва механизмът на присъствието на истината в 

човешката душа, локализира самото й присъствие в 

душата, разкрива нейното съдържание, а оттам получава и 

възможността да изясни целия гносеологичен процес. 

 

   2.3.2. Принципи на познанието 

Тези принципи са непроменливи, вечни и всеобщи 

именно защото са лъчи от Божествената светлина и са 

самата истина. Те са тъждествени с Бога и Августин ги 

нарича умопостигаема светлина. В качеството си на 

такива, те трябва да бъдат тъждествени на самите свойства 

на Бога. Ето защо, самоочевидните положения, които се 

превръщат в принципи на мисленето, се отнасят до 

числото, мъдростта, благостта, справедливостта и 

красотата, т.е. това са математическите, диалектическите, 

естетическите и етическите принципи 
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   2.3.2.1. Математически принципи 

Математическите положения са първите, на които 

Августин обръща специално внимание. Тук спадат такива 

положения като т.нар. истини на числата, закона за 

съотношението на числата, който той нарича с различни 

имена – ratio numeri, lux numeri, veritas numeri2 и др. 

Всички тези положения Августин разглежда като 

самоочевидни и като присъстваща в душата истина. 

 

   2.3.2.2. Диалектически (логически) принципи 

Августин не само посочва, но и използва непрекъснато 

в своите произведения диалектическите положения. Към 

числото на логическите положения се отнасят практически 

всички положения на формалната логика, известни по това 

време (образуването на общи понятия; правилата за 

истинност на изключващата дизюнкция и импликацията, 

както и принципa на дихотомията; логическите закони за 

тъждеството, изключеното трето и противоречието; 

проблемът за отношенията между част и цяло; 

правилността на умозаключенията; правилото за 

съотношението между съжденията; правилото на 

разделителния силогизъм; логическите операции като 

анализ и синтез и различаване и обобщение и др.). 

Освен посочените, Августин издига и редица други 

положения: установяващите йерархията в отношенията в 

действителността, върху която се градят практически 

всички твърдения отнасящи се до релацията между 

Твореца и сътвореното, както и между съотворените неща;  

законът за причинността; отношенията между променливо-

                                                 
2 Augustinus. De libero arbitrio ІІ, 20; PL 32, 1251 – 1253. 
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то и непроменливото, делимото и неделимито, вечното и 

временното 

 

   2.3.2.3. Естетически принципи 

Пълният „алгоритъм” на естетическото познание, 

озарено от истината, Августин посочва в „За реда”, където 

пише, че разумът харесва красотата, в красотата харесва 

формата, във формата – съразмерността, в съразмерността 

– числата.3 Резюмирайки своите идеи, той посочва, че 

съвкупността от всички висши естетически принципи е 

умопостигаемата красота, чрез причастието към която 

всичко става красиво.4 Тези принципи, едновременно с 

това, служат и като мерило за естетическа оценка на 

пространствените и временните неща. 

 

2.3.2.4. Етически принципи  

Етическите принципи не са толкова ясно изведени в 

произведенията на Августин. Той обаче определено пише 

за Божествената светлина на добродетелта, която се 

трансформира в принципи за морална оценка на човешкото 

мислене, която нарича мъдрост. 

В основата на моралните принципи на мисленето лежи 

редът, а с него и любовта: да се обича Бога повече от 

всичко означава да се обича заради самия Него. 

При изясняването на понятието за добродетел Августин 

въвежда още две понятия: „наслаждаване” и „ползване”. 

Да се обича нещо заради самото него означава да се 

наслаждаваме на това нещо, а да се обича нещо заради 

друго – означава да се ползваме от него. Оттук следва, че 

                                                 
3 Вж. Augustinus. De ordine ІІ, 42; PL 32, 1014. 
4 Вж. Augustinus. De vera religione 42; РL 34, 140. 
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ние трябва да се наслаждаваме (frui) само на Бог, а всичко 

останало да ползваме (uti). 

Справедливостта изцяло носи в себе си същността на 

добродетелта изобщо и се превръща в принцип на 

мисленето. 

Нравствените принципи са средство за оценка на 

моралното поведение. 

 

2.3.2.5. Единство на принципите на мисленето 

Принципите на познанието се намират във 

функционално единство, защото са лъчи от Божествената 

светлина. Присъствайки в душата на човека, те имат за 

задача да играят ролята на фундаментални отправни точки 

за оценка на временните неща и самия човек. Чрез тях 

човек съди нещата и себе си. Но като лъчи от единната 

Божествена светлина, те са единни в своята същност. Ето 

защо обвързването на характеристиките на Бога с 

принципите на мисленето играят ролята на интегратор в 

отношенията между тях. 

 

2.3.3. Познавателният процес 

В основата на гносеологичната концепция на Августин 

лежат три основни моменти: 1) познанието представлява 

някакво възприемане на онова, което се познава, т.е. за да 

има познание е необходимо обектът, който се познава да 

бъде възприет от познаващия, а, следователно, той да 

присъства по някакъв начин в познаващото; 2) това 

присъствие по вид се отнася не до природата на 

познаваемото, а до природата на познаващото; 3) тъй като 

възприемането е уподобяване на познаваното от 

познаващото, то при всяко познание се наблюдава подобие 
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между двете, което осигурява някаква степен на 

адекватност на познанието спрямо познаваемото. 

Оттук Августин разработва централните пунктове в 

своята гносеологична теория: за видовете обекти на 

познанието, характера на промяната в природата на 

познаваното, в качеството му на присъстващо в 

познаващия, разработката на проблема за различните 

познавателни органи за уподобяване на познаваното. 

Августин йерархизира образите на познаваното: 1) 

образът на познаваните материални неща е по-висш от 

самите тях, защото възниква в една духовна природа; 2) 

когато образът се отнася до по-висша реалност, той е по-

несъвършен от него; 3) пълното съвпадение между 

познаваното и познаващото се реализира в акта на 

самопознанието. 

В основата на Августиновата теория на познанието 

лежи делението на действителността на сетивен и 

интелигибелен свят, от където той извежда две форми на 

познанието – сетивно и интелектуално. 

Природата на ума притежава способността да познава 

умопостигаемото. Августин прави разграничение между 

разум и разбиране. Разумът е способността за 

интелектуално познание, която може да се реализира и да 

не се реализира. Способността за познание на 

умопостигаемото е разбирането, което е реализация на 

познанието.5 

Горното разграничение води Августин и до друго – 

между разсъдъчна и интелектуална дейност в 

интелектуалното познание. Първата е обусловена от 

съзерцанието на вечното при сравняване с временното и 

                                                 
5 Вж. Augustinus. Soliloquia І, 13; PL 32, 876. 
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представлява дискурсивно мислене. Интелектуалната 

дейност е съзерцание на вечните принципи.6 Двете 

дейности на ума Августин определя като интелектуално 

познание на вечното и познание на временните неща. 

Познанието на вечните неща се свежда до познание на 

вечната истина, до принципите на мисленето. В областта 

на компетенциите на познанието на временните неща  

влизат оценката на тяхното битие, съобразно принципите 

на мисленето. Именно чрез тях става и оценката на 

истинното и лъжливото.7 Цялостният резултат от това 

познание Августин нарича „scientia” (знание). 

 

2.3.4. СЕТИВНОТО ПОЗНАНИЕ 

Августин свежда сетивното познание до усещането, 

което се състои от външно и вътрешно сетиво. Външното 

усещане се състои от 5 сетива – зрение, слух, обоняние, 

вкус и осезание. Външните сетива не са в състояние сами 

да осигурят сетивното познание. Затова е необходим орган 

на душата – вътрешно сетиво,  което има за обект 

външните сетива. 

Августин обръща специално внимание на грешните 

сведения, които дава сетивното познание, но специално 

подчертава, че тези грешки се дължат не на дейността на 

външните, а на вътрешното сетиво, чрез което реабилитира 

човешкото сетивно познание. 

 

 

 

 

                                                 
6 Вж. Augustinus. De Trinitate ХІІ, 25; PL 42, 1012. 
7 Пак там, ХІІ, 2; PL 42, 999. 
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3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ІІ ГЛАВА: ТЕОРИЯТА ЗА 

ИСТИНАТА НА АНСЕЛМ ОТ КЕНТЪРБЪРИ 

Главата е структурирана в 5 параграфа. 

 

§ 1. ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ВЯРА И РАЗБИРАНЕ 

Отношението между вяра и разбиране е изходна точка 

за анализа на проблема за истината. Най-ясно Анселм 

формулира това отношение в „Прослогион”: „И аз не диря 

да разбирам, за да вярвам, но вярвам, за да разбирам. 

Защото вярвам в това, че ако не вярвам, няма да 

разбирам.”8 В основата на единството между вяра и 

разбиране лежи отношението между Бога и човека, но то е 

детерминирано и от ограничеността на вярата и 

разбирането. 

Отношението между вяра и разбиране се приема от 

голяма част от изследователите като указание за това, че 

вярата, за Анселм, има примат над разума,9 че тя 

предшества разума10 и нейните положения стават норма за 

него,11 че ние трябва да вярваме, за да достигнем до 

разбиране12 и са свидетелство за необходимостта от 

изкачването от вярата към разумното разбиране. Верското 

разбиране, трябва да протича единствено чрез разума, sola 

ratione. Затова човекът е призван да продължи от простото 

възприемане на вярата към разбирането във вярата. 

 

                                                 
8 Ансел от Кентърбъри. Прослогион, І, с. 6. 
9 Жилсон Е. ., Бьонер Ф. История на християнската философия, с. 302. 
10 Соколов В.В. Средновековая философия. Изд. Высшая школа. М., 

1979, с. 138 
11 Хайнцман, Основен курс по философия 2, с. 21; Соколов В.В. 

Средновековая философия, с. 138. 
12 Жилсон Е. ., Бьонер Ф. История на християнската философия, с. 302. 



 20 

§ 2. ДОКАЗАТЕЛСТВОТО ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО 

НА БОГА 

Проблемът за доказателството за съществуването на 

Бога при Анселм е дискусионен в литературата. Ние 

приемаме, че това доказателство се простира между 2-ра и 

4-та глава на „Прослогион”. 

В основата на това доказателство лежи формулата: „А 

ние при това вярваме, че си нещо, от което не може да 

бъде мислено нищо по-голямо.”13 Това е едно верско 

положение, което е „пренесено” в сферата на 

рационалното в качеството си на теза, която трябва да бъде 

доказана. Началото на доказателствения процес започва с 

въвеждането на фигурата на безумеца. 

Обявяването от И. Кант на Анселмовото доказателство 

за онтологично е несъстоятелно, защото той не говори за 

тъждество между битие и мислене, а за това, че мисленето 

има свое битие, на което обръща специално внимание и в 

„За истината”. Двете нива на това битие са свързани със 

самото мислене, но и със съществуването в 

действителността. Разграничението Разграничението 

между тези нива дава възможност на Анселм да докаже 

съществуването на Бога и невъзможността от неговото 

несъществуване. 

 

§ 3. БОГ 

При изследването на Бога Анселм обявява благото като 

първо Негово име. Чрез благото той изследва релацията 

между Твореца и творението, а оттам и собствените 

характеристики на висшата природа. В процеса на това 

изследване авторът установява, че в качеството си на 

                                                 
13 Анселм от Кентърбъри. Прослогион, ІІ, с. 6. 
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принцип на отнесеността към нас, не преминава в 

акцидентална релативност, а показва първоизточника на 

самото благо, без при това да губи значението си на благо 

за сътворените неща. Така Анселм насочва мисленето към 

битието, в което се разкрива цялата негова динамика. 

Поредицата от изводи, които Анселм прави са свързани 

с това, че Горните уточнения дават възможност на Анселм 

да направи поредица от изводи както за отношението 

между сътворените неща и висшата природа, така и за 

всяко едно от тях поотделно. В този смисъл доколкото 

всичко, което е, е чрез висшата същност при нейното 

действие или съществуване, то по необходимост следва, че 

освен нея няма нищо извън създаденото от нея, а още и 

това, че тя не би могло да създаде нищо чрез нещо друго. 

Същевременно всичко създадено от нея, тя го е създала от 

нищо, а изричането на висшата същност не е нищо друго, 

освен самата висша същност. 

По-нататък мислителят прави два важни извода: 1) 

показва какво висшата природа не е – тя не е тяло и не е 

сред онези неща, които се различават чрез телесните 

сетива; 2) извежда свойствата на висшата природа: „... да е 

жива, мъдра, мощна и всемогъща, истинна, справедлива, 

блажена, вечна и всичко, което по подобен начин е 

абсолютно по-добро от „не то”.”14 

Доколкото висшата природа е проста, т.е. е по никакъв 

начин не е съставна, дотолкова трябва да се заключи, че 

всички изредени и многото подобни на тях блага не са 

много, а едно благо. Така Анселм стига до тъждеството 

както на всички изредени блага помежду им, така и с 

висшата природа. И още, че нищо, което се изказва 

                                                 
14 Пак там, с. 23. 



 22 

истинно за същността на висшата природа не се схваща в 

това, каква е или колко е голяма, а в това, което тя е, 

защото това, което има количество или качество, е нещо 

различно от това, което е тя в смисъла на нейната простата 

и несъставност – извод, който рефлектира и върхи други 

свойства на висшата природа, които имат отношение към 

времето и пространството. Висшата природа не е в никое 

място или време, защото изобщо не се съдържа от нищо 

друго, и все пак може да се каже, че е някак си във всяко 

място или време, защото което и да е друго нещо бива 

удържано от нейното присъствие да не отпадне в нищото. 

Тя е във всяко място и време, защото не липсва на никое от 

тях, но не е в никое, защото самата тя няма място или 

време. Оттук вече става ясно как висшата същност е 

навсякъде и винаги и никъде и никога. От безкрайността 

на висшата природа Анселм прави още един важен извод 

за нея – вечността й е безпределен живот, изцяло 

съществуващ съвършено и едновременно, нещо, което не 

подобава на никое от сътворените неща, които са 

създадени от нищото. Ако обаче е така, това означава още, 

че висшата природа не възприема нищо акцидентално. Тя 

винаги и по всякакъв начин е субстанциално 

самотъждествена и никога по никакъв начин не е дори 

само акцидентално различна от себе си, тя не би могла да 

се мисли като изменчива, т.е. тя е непроменлива. 

Продължавайки изследването на свойствата на висшата 

природа Анселм достига до извода, че тя има духовен 

характер, но този дух няма никакви части, което означава, 

че не могат да бъдат много духове и този един дух е 

необходимо да бъде напълно индивидуален дух.15 

                                                 
15 Вж. пак там, 27, с. 39. 
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Продължавайки съпоставката между Твореца и 

сътвореното Анселм отбелязва, че само Творецът-Дух е, а 

всичко сътворено не е. Но това „не е”, което се отнася до 

сътвореното не е въобще небиващо, защото е създадено 

като нещо от нищото чрез Твореца.16 Тук се проявява и 

една от особеностите на третирането на битието както за 

Анселм, така и за цялото средновековно мислене, която се 

състои в представянето на битието като акт, като действие, 

а не като някаква налична статичност.17 Това отправя 

погледа на Анселм, следвайки водачеството на разума, към 

онова изричане на висшата природа, чрез което е 

създадено всичко,18 а с това и обсъждането на проблема за 

единосъщието на Бога. 

Словото на висшата истина, което е само висшата 

истина, не изпитва никакво нарастване или умаляване, в 

зависимост от това дали е повече или по-малко подобно на 

творенията, а необходимо всичко сътворено да е толкова 

по-голямо и по-превъзходно, колкото е по-подобно на 

онова, което е върховно голямо. Този извод води Анселм 

към изясняване на проблема за йерархията на сътворените 

природи, която във възходящ ред се движи от неживите, 

живите, нечувстващите, чувстващите, неразумните и 

разумните природи, при която йерархия установява, че 

едни природи са нещо повече или по-малко от други.19 

След тези и поредица от подобни на тях разсъждения 

Анселм достига до извода, че Отца, Сина и техния Дух не 

са трима изричащи, а един изричащ, а, следователно, няма 

                                                 
16 Вж. пак там, 28, с. 39 – 40. 
17 Вж. Каприев Г. Анселм от Кентърбъри. Светът на неговите идеи, с. 

119. 
18 Вж. Анселм от Кентърбъри. Монолог, 29, с. 40. 
19 Вж. пак там, 31, с. 42 – 43. 
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много слова, а само едно и то не на всеки един от тях или 

на всичките, а само на едного.20 Така чрез поредица от 

разсъждения Анселм достига до извода за абсолютната 

сигурност на единосъщието на Отца, Сина и висшия Дух. 

Анселм се опитва да изясни свойствата на Бога чрез 

паралела между Товреца и сътвореното, като свързващо 

звено тук е човекът, който е най-близко до нея чрез 

подобие. Оттук следва и извода, че колкото по-усърдно 

разумният ум се стреми към опознаване на самия себе си, 

толкова по-успешно се издига към познанието на висшата 

природа. 

 

§ 4. ТЪЖДЕСТВОТО НА ИСТИНАТА С БОГ 

Постановката си за тъждеството на истината с Бог 

Анселм развива в „Монолог”, „Прослогион” и „За 

истината. В „Монолог” той стига до извода, че понеже 

висшата природа по никакъв начин не е съставна, и все пак 

е изцяло тези толкова много блага, необходимо е, щото 

всичките те да не са много, а едно благо. Следователно, 

което и да е от тях е същото, каквито са всичките, било 

заедно, било поотделно.21  

Значението на отъждествяването на истината с Бог се 

разпределя в две направления: 1) от него се определят в 

значителна степен логическите и съдържателни твърдения 

на автора за самата истина; 2) без него е невъзможно 

разбирането на самата Анселмова теория за истината. 

 

§ 5. ИСТИНАТА 

В предисловието на диалога „За истината” Анселм 

свежда проблематиката му до изясняване на това какво 

                                                 
20 Вж. пак там, 63, с. 643 – 65. 
21 Вж. Анселм от Кентърбъри. Монолог, 17,, с. 25 – 26. 
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именно е истината, в кои неща се изказва обикновено и що 

е справедливост.22 

 

5.1. Истината в нещата 

Анселм приема за изходна точка на анализа за истината 

на нещата изследването на истината на изказването. 

 

5.2. Истината на изказването 

Изследвайки изказването Анселм установява, че то е 

създадено за да означава, че онова, което е, е, а онова, 

което не е, не е. И в двата случая то прави каквото трябва и 

означава правилно, т.е. истинно, защото истината е 

правилност. Но дори и в случаите, когато то означава, че е, 

което не е, речта прави това, което трябва. И в този случай 

имаме правилност, а следователно и истина, но едната 

истина не следва да се нарича точно истина.23  

Именно тази диференциация дава възможност за анализ 

на проблема за отношението между вярата, че Бог е 

истината, но и, че истината е в много други неща, който 

той поставя в началото на първата глава на диалога. Чрез 

нея Анселм различава правилността и истината по природа 

и акциденталната истина. 

 

5.3. Истината по природа и акциденталната истина 

Разликата между двете истини на изказването се 

заключава в това, че истината по природа означава това, за 

чието означаване е създадено изказването, поради което тя 

е неизменна за изказването и я има винаги. 

Акциденталната истина означава каквото се дава да 

означава изказването, затова тя е променлива и не винаги я 

                                                 
22 Анселм от Кентърбъри. За истината, Предисловие, с. 1. 
23 Пак там. 



 26 

има. Разликата между двете истина на изказването е 

толкова голяма, колкото и разликата между Твореца и 

човека, но и връзката между тях има същата стойност. 

Затова границата между истината по природа и 

акциденталната истина минава през отношението между 

Твореца и човека като разумно същество. Тези две истини 

могат да съвпадат или да се различават в изказването, но 

това произтича от акциденталната истина, при която човек 

може и да не се ползва правилно в своята реч, поради 

което това нейно означение се нарича неправилно. 

 

5.4. Истината на мисленето 

Мисленето също бива наричано истинно, когато онова, 

за което с разума или по друг начин смятаме, че е, има 

битие; а неистинно, когато то не е.  

 

5.5. Истината като действие 

В следващите 6 глави на диалога Анселм анализира 

истината като действие. 

 

5.5.1. Истината на волята 

Истината във волята е също правилност, но 

спецификата й се заключава в това да се иска каквото 

трябва. 

 

5.5.2. Истината на естественото и неестественото 

действие 

Самото действие се свързва с доброто и злото, а те пък с 

вършенето на истината. 

Анселм диференцира действието на естествено и 

неестествено. В едни случаи има разумно действие, 

каквото е това на човека, а в други е налице неразумно 
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действие. И в двата случая действието върши каквото 

трябва. Разликата обаче е в това, че огънят върши каквото 

трябва по необходимост, а човекът, когато върши добро, 

върши правилност и истина не по необходимост. 

 

5.5.3. Истината на сетивата 

Анселм подвежда под истината на действието и тази на 

сетивата.  

Заблудите, произтичащи от телесните сетива не са в 

самите тях, а в мнението –вътрешното сетиво приписва 

своята вина на външното сетиво. Телесните сетива правят 

това, което трябва – това е правилност, а правилността е 

истина. 

 

5.5.4. Истината на същността на нещата 

В същността на всички неща, които са има истина, 

защото те са това, което те са във висшата истина. Онова, 

което е неистинно, не е. Следователно всичко, което е, е 

правилно. 

 

5.5.5. Различните смисли на „трябва” и „не трябва”, 

„може” и „не може” 

Едно и също нещо трябва да е, защото се допуска мъдро 

и благо от Онзи, без чието допускане то не би могло да 

стане, но не трябва да е, що се отнася до онзи, чрез чиято 

неправедна воля се случва.” 

 

5.5.6. Действието, като означаващо нещо истинно и 

лъжовно 

Действието има приоритет пред говоренето, мисленето, 

волята и означението в съществуването на нещата и в този 
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смисъл носи в себе си в по-висока степен истината пред 

думата. 

 

5.6. Висшата истина 

Висшата истина е правилност, но в правилността на 

висшата и на обсъдените вече истини съществува разлика. 

Последните са правилности, „... защото нещата, в които те 

са, или са както трябва, или вършат каквото трябва ... са 

задължени на висшата истина...”24 Обратно, висшата 

истина  никому нищо не дължи и това, че е, няма никакво 

друго основание, освен че тя е. Тя е правилност, която е 

причина на всички други истини, а нищо не е нейна 

причина. 

Правилността е онова, което е общото за всяка истина, 

но характерът на тази правилност диференцира три нива на 

истината: 1) висшата истина; 2) онези истини, които са 

едновременно и причини и следствия (напр. истината в 

съществуването на нещата);  3) истините, които са само 

следствия. 

 

5.7. Дефиниция на истината 

Истината е правилност, възприемаема само с ума. Това 

вече показва не само обективното съществуване на 

истината, но и условията за нейното постигане в процеса 

на познанието. 

 

5.8. Справедливостта 

Анселм развива идеята си за това, че справедливостта 

не може да е нищо друго, освен правилност. Така истината, 

правилността и справедливостта могат да се дефинират 

                                                 
24 Анселм от Кентърбъри. За истината, Х, 17. 
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една чрез друга. В този смисъл посочената зависимост има 

характера на особено тъждество: то е пълно по отношение 

на висшата природа, но истината-правилност и 

справедливостта имат своята специфика при сътворената 

природа. Въпросната специфика на справедливостта 

Анселм открива в разумната природа. Следователно тази 

справедливост не е правилност на знанието или на 

действието, а правилност на волята. За справедливостта на 

волята са необходими две неща: да иска каквото трябва, и 

заради това, заради което трябва. Справедлива е тази воля, 

която съхранява правилността си заради самата 

правилност. И тъй, справедливостта е правилност на 

волята, съхранявана заради самата нея. 

 

5.9. Едната истина 

Истината във всички истинни неща е една.  

От невъзможността правилностите да бъдат много в 

многото неща, в които се наблюдават, тъй като тогава те 

трябва да съществуват и да се изменят в съответствие със 

самите неща, следва, че правилностите не са много заради 

това, че са много нещата, в които са. Оттук и изводът, че 

правилността е една и съща за всички неща. 

В заключение на главата и диалога Анселм отбелязва, 

че не в собствен смисъл се казва „истината на това или 

онова нещо”, защото истината няма битието си нито в, 

нито от, нито чрез нещата, в които се казва, че е. Защото 

обаче самите неща са съобразно нея, която е винаги 

налична в тези, които са както трябва, затова се казва 

„истината на това или онова нещо”, например истината на 

волята или истината на действието. 
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4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ІІІ ГЛАВА: СРАВНИТЕЛЕН 

АНАЛИЗ НА ТЕОРИИТЕ ЗА ИСТИНАТА НА АВРЕЛИЙ 

АВГУСТИН И АНСЕЛМ ОТ КЕНТЪРБЪРИ 

Главата е структурирана в 2 параграфа. 

 

§ 1. СЪДЪРЖАТЕЛНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ 

ОСНОВАНИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНИЯ АНАЛИЗ МЕЖДУ 

ТЕОРИИТЕ ЗА ИСТИНАТА НА АВГУСТИН И АНСЕЛМ 

Главното основание за извършването на сравнителния 

анализ се състои в наличието и при двамата автори на 

теория за истината, като при това Анселм текстуално 

обявява почитта си към авторитета на Августин и 

желанието си да го следва още в първото си произведение 

„Монолог”.25 Към него трябва да се прибавят още три 

обстоятелства: 1) близостта на двамата автори относно 

проблемите за отношението между вяра и разбиране, за 

тъждеството на истината и Бог и този за самия Бог; 2) 

наличието на времеви диапазон от седем века, който 

разделя двамата автори; 3) необходимостта да се отговори 

на въпроса дали съществуват „отместващи” фокуса на 

изследването различия и, ако има такива, кои са те? 

Всичко това налага известни методологични изисквания 

относно структурата на самия сравнителен анализ, които 

се отнасят до следното: 1) изследване на особеностите на 

историческото време и творческото развитие на Августин 

и Анселм; 2) изследване на фундаменталните за 

разработката на проблема за истината теоретични 

разбирания за отношението между вяра и разбиране, 

тъждеството на истината с Бог и свойствата на самия Бог; 

                                                 
25 Вж. Анселм от Кентърбъри. Монолог, Пролог, с. 2. 
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3) извършването на сравнителен анализ между теориите за 

истината на Августин и Анселм. 

 

§ 2. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ТЕОРИИ ЗА 

ИСТИНАТА 

2.1. Особености на историческото време и творческото 

развитие на Августин и Анселм 

Августин и Анселм творят в различно историческо 

време, което поставя своя отпечатък върху техните теории. 

Августин живее и твори на границата на две епохи – 

Античната и тази на Средните векове – време, което е 

уникално по своята противоречивост и в което 

съжителстват езичеството и християнството, античната 

култура и по-дълбокото проникване на християнството в 

духовния живот; време на тотален упадък на Римската 

империя, но и на търсене и откриване на нови ценности. 

Анселм твори цели седем века по-късно, но и по 

времето на неговия живот и творчество настъпват дълбоки 

икономически, социални и духовни промени в развитието 

на самото средновековие. 

От казаното по-горе следва това, че различията между 

времето в което са живели и творили двамата автори би 

трябвало да се отрази върху техните теории, включително 

и за истината, но и това, че в историческото време има и 

нещо общо, което се изразява в тяхната преходност, което 

пък предполага и поредица от обективни детерминанти, 

които въздействат върху техните теории. 

 

2.2. Сравнение между изходните идеи на теориите за 

истината и тяхната вътрешна логика 

Издигнатите от Августин и Анселм теории за истината 

имат своите по-дълбоки теоретични основания. В 
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качеството на такива основания влизат три основни 

положения, които са общи за двамата: 1) отношението 

между вяра и разбиране; 2) идеята за тъждеството между 

истина и Бог; 3) третирането на отношението между 

Твореца и сътвореното. Интерпретацията на тези идеи 

определя във висока степен вътрешната логика на двете 

теории 

 

2.2.1. Следствия, произтичащи от идеята за тъждеството 

на истината с Бог 

Тъждеството на истината с Бог пронизва всички идеи за 

истината на двамата автори и това е общото между тях. 

Доколкото има различия, те са концентрирани не в самата 

идея, а в акцентите, които двамата автори поставят в това 

тъждество. Августин поставя изцяло акцента в своята 

теория за истината върху тъждеството на истината с Бога, 

подчертавайки с това характеристиките на самата истина. 

Анселм, без да премахва този акцент, поставя и още един – 

откриването на истината в нещата чрез изследването на 

релацията между Твореца и сътвореното. Въпросната 

разлика в акцентите се отразява върху техните теории за 

истината. При Августин характеристиките на истината 

следват неотклонно свойствата на Бога и отразяват 

разликата между Твореца и сътворената природа, но 

акцентът се поставя върху тяхното съдържание, а не върху 

релацията между двете природи. В теорията на Анселм 

намират място всички тези характеристики, но 

същевременно се акцентира върху съпоставката между 

висшата и истините в нещата, чрез която той извежда 

главното в същността на самата истина, отразено в 

правилността. 
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2.2.2. Следствия, произтичащи от схващанията за 

отношението между вяра и разбиране 

Начинът на третирането на отношението между вяра и 

разбиране детерминира интерпретацията на истината. 

Августин обобщава своето разбиране за това отношение 

чрез формулата: „Разбирай, за да вярваш; вярвай, за да 

разбираш.”26 Анселм пък я изразява по следния начин: „И 

аз не диря да разбирам, за да вярвам, но вярвам, за да 

разбирам. Защото вярвам в това, че ако не вярвам, няма да 

разбирам.”27 Съпоставката между двете формули показва 

както наличие на общи елементи, така и различия. 

Общото в двете трактовки е тяхното схващане за 

несъвпадението между вяра и разбиране. Така вярата няма 

твърди рационални основания, а се основава върху 

убедеността, авторитета и доверието, а разбирането – 

върху рационалните основания. Различията между тях 

детерминират тяхното взаимодействие. 

В интерпретацията на взаимодействието между вяра и 

разбиране са концентрирани и различията между двамата 

автори. При Августин то е двуединно. При самото 

отношение знанието се превръща в цел, а вярата в средство 

за постигането й; вярата е стремеж към предмета, а 

знанието е негово обладаване; вярата предшества знанието 

по време и в този смисъл е негова предпоставка, но при 

определени условия и разумът може да предшества вярата 

по време. 

При Анселм формулата като че ли има еднопосочен 

характер, но в действителност третира взаимодействието 

между вяра и разбиране. И двете са несъвършени и 

ограничени. В този смисъл вярата остава непознаваема 

                                                 
26 Augustinus. Sermones 43, 7; PL 38, 54. 
27 Анселм от Кентърбъри. Прослогион, І, с. 6. 
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сама за себе си и се нуждае от познанието, а разумът се 

нуждае от насочване за да различи нещата, към които 

трябва да се насочи, получавайки от вярата своята цел. 

Така двупосочността между вяра и разбиране остава на 

заден план, а на преден план излиза задачата за 

рационалната обосновка на вярата. Така Анселм стига до 

утвърждаването на примата на вярата над разума, но 

доколкото последният трябва да достигне до рационалното 

разбиране на вярата, това води до неговата по-силна 

специализация. 

 

2.2.3. Следствия от идеята за отношението между 

Творец и сътворено 

Идеята за това отношение се използва и от двамата 

автори, но изводите, които правят от него са различни. 

Августин изцяло обвързва истината с Твореца. По 

отношение на сътворените неща въвежда понятието 

„истинно”. Така отношението между Твореца и 

сътвореното води до формирането на отношението между 

истината и истинното. От двете превъзходно е истината. 

тук философът въвежда идеята за причастието – всичко е 

истинно дотолкова, доколкото е причастно към истината и 

й съответства. 

Анселм решава по друг начин проблема – чрез 

отъждествяването на истината с правилността. 

Правилността е онази, която прави и висшата истина, и 

истините в нещата, истина. Но разгръщането на 

спецификата на Твореца и сътвореното ги диференцира 

вътрешно, като при това те не напускат правилността. Тя 

дори му дава възможност за по-нататъшна диференциация 

при разискването на проблемите за двете истини на 

изказването, истината по природа и акциденталната 
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истина, истината на мисленето, истината на действието, 

където пък прави разграничението между истината на 

естественото и неестественото действие. Връзката между 

висшата истина, която е тъждествена на Бога, на Твореца и 

истината в нещата е допълнително подкрепена не само с 

правилността, но и с истината на същността на нещата и 

още веднъж чрез справедливостта. и т.н. 

 

2.2.4. Следствия, произтичащи от вътрешната логика на 

теориите 

Основните параметри на тази вътрешна логика в двете 

теории се задават от особеностите в разбирането на 

техните автори на отношението между вяра и разбиране  и 

тъждеството на истината с Бог. Именно те водят до 

издигането на една централна за двете теории идея, която в 

крайна сметка изгражда тяхната цялостна вътрешна логика 

на развитие. 

Теорията за истината на Августин има за свое ядро 

теорията му за илюминацията, която е преимуществено 

свързана с откриването на истината в лицето на Бог и 

нейното познание. 

В теорията за истината на Анселм в ролята на 

теоретично ядро влиза неговото разбиране за истината 

като правилност. Правилността характеризира висшата 

истина, но и истината в нещата и по този начин придава 

цялостна разгърнатост на самата теория, която се стреми 

да обхване всички аспекти на истината в динамиката на 

техните отношения.  

 

2.3. Истината и нейната дефиниция 

Едно от съществените различия между двете теории за 

истината се заключава в тяхната дефиниция. 



 36 

Августин се опитва на няколко пъти да даде дефиниция 

на истината, но всичките му опити са безуспешни. 

Основният проблем, който изпитва Августин се 

концентрира в това, че той затваря истината в собствените 

й рамки и с това тя не може да бъде съотнесена с нищо 

друго, чрез което би могла да бъде дефинирана. Затова той 

се опитва да определи истината чрез нейната 

противоположност – лъжливото, което съотнасяне по-

скоро е свързано с противопоставката истинно–лъжливо, 

отколкото с противопоставката истина–лъжа, тъй като 

цялостната и пълна алтернатива на истината, която е 

тъждествена на Бога, е нищото. 

Анселм успява да формулира ясна и обоснована 

дефиниция на истината, която се свежда до разглеждането 

й като правилност. Различният акцент, който Анселм 

поставя върху идеята за тъждеството на истината с Бога го 

отвеждат към замяната на отношението между истина и 

истинно, с отношението между Висшата истина и истината 

в нещата, с което се концентрира върху йерархията между 

Твореца и творението. Така правилността се оказва обща 

между двете истини, но и различна, доколкото Висшата 

истина е правилност, която е причина на всички други 

истини и нещо не е нейна причина, защото тя никому 

нищо не дължи и няма никакво друго основание, освен че 

е, а правилността на истините в нещата има друг характер 

– те са правилност дотолкова, доколкото нещата в които те 

са, или са както трябва, или вършат каквото трябва са 

задължени на висшата истина. Дефиницията на истината 

при Анселм има характера не само на формално-логическо 

определение на истината, но играе ролята на важен 

интегратор между всички части на неговата теория за 

истината. 



 37 

2.4. Познанието на истината 

Поставянето на основния акцент при развитието на 

теорията за истината на Августин върху познанието води 

до това, че той изгражда една широко разгърната 

гносеологична теория. 

При Анселм гносеологичната проблематика е отведена 

на значително по-заден план, но без да отсъства. 

 

2.4.1. Сетивно познание 

Както Августин, така и Анселм отделят внимание на 

проблема за сетивното познание. Анализът на текстовете 

на двамата автори по този въпрос показва, че те 

концептуално не се различават помежду си. Както 

Августин, така и Анселм анализират грешките, които 

допуска сетивното познание, но и двамата автори са 

единодушни, че те се дължат не на външните, а на 

вътрешното сетиво. 

 

2.4.2. Познавателният процес 

При съпоставката между двете теории за истината може 

без особено усилие да се установи, че проблемът за 

познавателния процес е застъпен до детайли при Августин, 

докато в теорията на Анселм съществуват само отделни 

маркирани проблеми. 

Най-напред трябва да посочим, че централно в теорията 

на Августин за истината е учението му за илюминацията, 

което няма аналог в теорията на Анселм. Изградена върху 

теорията за илюминацията Августиновата теория на 

познанието съдържа поредица от проблеми: 

умопостигаемото и вечните неща, условията за познанието 

на истината, познанието на временните и променливите 

неща, паметта, самопознанието, механизмът на познанието 
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и йерархията на познавателните образи, разграничението 

между разсъдъчната и интелектуалната дейност, разумът и 

разбирането, истинното и лъжовното и редица други 

проблеми. 

Анселм се спира съвсем накратко само върху част от 

тези проблеми, напр. тези самопознанието и лъжовността. 

Августин разглежда самопознанието като най-

адекватно, доколкото в него има пълно съвпадение между 

познаваното и познаващото. 

Анселм разглежда човека като образ и подобие на Бога. 

Оттук той прави извода, че най-близко до познаването на 

Бога стои именно човекът.  

Ако Августин акцентира върху това, че познанието на 

Бога се отличава с по-малка степен на съвършенство от 

самопознанието, то Анселм поставя акцентът върху това, 

че тъй като нищо от висшата природа не може да бъде 

възприето чрез нейната свойственост, а чрез нещо друго, 

то е сигурно, че най-близко до нейното познаване се 

постига чрез това, което е най-близко до нея чрез подобие 

– човекът. Ако при Августин човекът се стреми да открие в 

себе си вложените от Бога в неговия ум в готов вид вечни 

и неизменни принципи на мисленето, то при Анселм в 

човека, като Божие творение, най-явно се представя 

образът на Твореца. Така Анселм се опитва да изведе 

познанието на истината от самопознанието на човека, 

което в крайна сметка е познание чрез сътвореното. Ако 

направим паралел с Августин, трябва да отбележим, че и 

при него истината се постига в познанието чрез 

сътвореното, в частност – чрез човешкия ум. Но все пак 

между двамата има разлика, защото при Августин 

променливата душа на човека се опитва да съзре 

непроменливата истина, която присъства в нейната памет. 
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При Анселм човешкото самопознание, в качеството си на 

най-висша и съвършена част от сътвореното, се опитва да 

познае висшата природа не чрез нейната същност, а чрез 

нейното подобие. Именно в горното се крие и главната 

отлика между разбирането за познанието на истината от 

Августин и Анселм. Недостъпността на познанието на 

висшата природа чрез нейната същност, а чрез нейното 

най-висше подобие – човека означава, че истината няма да 

бъде съзерцавана в нейния същностен вид, а чрез другите 

творения на Бога, в които той е положил своята същност. 

Така пред Анселм се откриват два пътя за познаването на 

истината. Единият предполага разкриването на 

конкретното полагане на същността на висшата природа 

във всяко отделно конкретно нещо, което е практически 

невъзможно, а другият е обобщението и извеждането на 

главното в това полагане. 

По отношение на проблема за лъжовността двамата 

автори предлагат нейната различна трактовка. Августин 

стига до извода, че същността на лъжовността трябва да се 

търси в подобието, без обаче да отъждествява всяко 

подобие с лъжовното. В този план лъжовното придобива 

както гносеологичен, така и онтологичен статус. В 

гносеологичен план причината за нея той търси в оценката 

на вътрешното сетиво. В онтологичен план лъжовността се 

основава на сложността на материалните субстанции. 

Анселм пък свързва лъжовността с истината на 

действието. 

Друг съпоставим елемент в познанието между двете 

теории е проблемът за критерият за истината. В теорията 

на Августин този критерий се състои в съотнасянето на 

познанието на нещата към принципите на познанието, 

които присъстват в човешката душа. При Анселм 
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критерият се отнася до правилността – истината се състои 

в това нещото да прави това, което трябва да прави. 

Накрая трябва да споменем и за още един елемент от 

теорията на Августин, която няма аналог при Анселмовата 

теория – този за принципите на мисленето. 

 

2.5. Едната истина 

Един от съвпадащите моменти в теориите за истината на 

Августин и Анселм е свързан с тяхната постановка за това, 

че истината е една. Това съвпадение показва различните 

функционални връзки, в които влизат помежду отделните 

части на техните теории. Августин свързва едността на 

истината с принципите на мисленето, а Анселм с 

правилността. Решаваща тук обаче се оказва идеята на 

двамата автори за тъждеството на истината с Бог, която не 

допуска по никакъв начин не само съществуването на 

истината в качеството си на множество, но дори и нейното 

удвояване.  

 

2.6. Истината и справедливостта 

Една от доста интересните съпоставки между двете 

теории е тази за справедливостта. В теорията на Августин 

тя е отнесена спрямо етическите принципи на мисленето. 

Във връзка с това той я разглежда като една от 

добродетелите. Августин смята, че в основата на 

моралните принципи на мисленето лежи редът, който е 

хармонизиран с любовта. Затова за Августин праведността 

на човешкия живот се изразява в правилната оценка на 

нещата и подредеността на любовта към тях. Редът 

предполага равнопоставеност, но и йерархия между 

нещата, в която най-висшето благо е Бог. Доколкото редът 

лежи в основата на доброто, той лежи и в основата на 
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справедливостта. Изхождайки от Евангелския принцип: 

обичай Бога с цялото си сърце и душа и с всички твои 

помисли, а ближния като самия себе си, Августин обръща 

специално внимание на това, че да се обича Бога повече от 

всичко означава да се обича заради самия Него. 

В теорията на Анселм справедливостта има друго място 

сред нейните елементи и има друг функционална 

натовареност, но сериозно е повлияна и от разбирането на 

Августин. Анселм смята, че справедливостта не е нищо 

друго, освен правилност, което дори го води до 

твърдението, че правилността и справедливостта са едно и 

също. При това те са такива и спрямо Висшата природа, и 

спрямо разумната природа, но в различно отношение. В 

този смисъл при Анселм справедливостта напуска тесните 

рамки на морала, за разлика от Августин, и навлиза в 

широкото поле на Висшата истина и истината на разумната 

природа. При последната обаче тя има известни 

ограничения, които правят възможно отъждествяването й с 

правилността. Тези ограничения се отнасят до 

правилността на действието, и още по-точно – до 

правилността на волята. Тук са и общите моменти в 

разбирането на справедливостта при Августин и Анселм. 

Такива например са редът и правилността, защото имат 

един общ корен – Творецът, а също и подредената любов и 

необходимостта да се обича Бог заради самия него, при 

Августин. При Анселм двете неща, които са необходими за 

справедливостта на волята – да иска каквото трябва, и 

заради това, заради което трябва. 

Независимо от горните съвпадения обаче, включването 

на проблема за справедливостта в теорията за истината на 

Анселм има различна функционална натовареност. 

Справедливостта при Августин има стеснен периметър на 
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действие при функционирането на цялостната му теория. В 

теорията на Анселм нейният периметър е твърде широк. 

Справедливостта е равнопоставена на правилността, т.е. тя 

е един от централните пунктове в тази теория. 

 

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО 

Сравнителният анализ на теориите за истината на 

Августин и Анселм показа отношения и зависимости, 

които съставляват три главни групи: 1) глобалният извод 

от цялостната съпоставка на теориите показва, че те не 

съвпадат помежду си, а допълнителните изводи се свеждат 

до това, че причина за тези различия е вътрешната логика 

на двете теории, но и това, че между тях се наблюдават 

общи моменти, които свидетелстват за техния общ корен и 

тип интерпретация на проблема за истината; 2) отношения 

свързани с главните детерминанти на вътрешната логика 

на двете теории – особеностите на историческото време и 

различията в задачите, които двамата автори решават; 

различия в творческото развитие на Августин и Анселм; 

възможността на Анселм, следвайки Августин да отстрани 

затрудненията при решаването на някои проблеми в 

теорията му за истината; различията в интерпретацията на 

проблемите за отношението между вяра и разбиране, 

между Творец и сътворено и проблема за тъждеството на 

истината с Бог; 3) отношения,  третиращи  онези  различия,  

които   водят до присъствието в двете теории за истината  

на  такива  теоретични конструкти, които  са  уникални  за  

вяска  една от тях и нямат аналог  в другата.  
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ІV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. ПРИНОСИ 

1. Експлициране на Августиновата теория за истината, 

която е разработена от него в рамките на поне 32 негови 

произведения и разкриване на основните теоретични 

детерминанти за нейното изграждане, а също на 

централните идеи и вътрешната логика в нея. 

2. Цялостно представяне на теорията за истината на 

Анселм, в която са проследени както концептуалните 

конструкти, които оказват методологично въздействие за 

нейното изграждане, така и нейната същност, структура и 

вътрешна логика. 

3. Централният пункт от приносите е свързан с 

реализацията на сравнителния анализ между двете теории: 

   А) разкриване на общите елементи в теориите на 

двамата автори; 

   Б) разкриване и изследване на различията между тях; 

   В) детайлно изследване на всички основни времеви и 

теоретични фактори, които детерминират както общите, 

така и различаващите се моменти от теориите за истината 

на Аврелий Августин и Анселм от Кентърбъри. 
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