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Увод

Общи теоретико-исторически проблеми

1. Образ

Понятието литературен образ,  дори изолирано от разнообразието от контексти, в които се 

употребява,  дори  разглеждано  съвсем  абстрактно,  ни  поставя  пред  няколко  проблема 

едновременно. Те са свързани с група по-мащабни въпроси, чието решение на свой ред не може 

да се отдели от  необходимостта  от  една подчертана историчност на  изследването.  На първо 

място трябва да бъде поставен въпросът за  същността на образа изобщо.  Разбира се,  това е 

широк  до  неизчерпаемост  проблем,  който  не  може  да  стои  в  центъра  на  едно  изследване, 

отличаващо  се  с  два  ограничителни  хоризонта:  единият  исторически  –  епохата  на  Късното 

средновековие  и  Ранните  модерни  времена,  другият  тематичен  –  отнасящ  се  ако  не  до 

проблематиката на литературното, то най-малкото до проблематиката на вербалното. Поставен 

едновременно  в  обсега  на  тези  два  хоризонта,  проблемът  „образ“  получава  следните  два 

допълнителни елемента в постановката си: от една страна се налага да мислим образа (изобщо и 

в частност вербалният) откъм вътрешността и особеностите на избраното историческо поле; от 

друга страна – да отбелязваме спецификите на вербалния образ за разлика от изобразителния, 

изобщо да поставим въпроса,  възможно ли е „образ“ да бъде разбирано като единно родово 

понятие, което се разклонява на видове (едно твърде опростено предположение, което, както ще 

се  окаже,  далеч  не  отразява  сложността  на  ситуацията).  Към  тези  въпроси  се  добавя 

необходимостта от разглеждането на още едно взаимоотношение:  то се намира в пресечната 

точка  между историческия и  систематичния проблем.  Става  дума за  историческия статут  на 

самото вербално. Тъй като Ранната модерност е именно епохата, която в много бавни темпове и 

в  много  усложнени  ходове  (далеч  не  според  логиката  на  някаква  еднопосочна  еволюция) 

произвежда понятието (в един друг терминологичен ключ бихме могли да кажем, конституира 

институцията) литература, изключително трудно и съмнително от научна гледна точка би било 

да се говори за „литературен“ образ, когато в центъра на нашето изследване ще стоят текстове, 

неприпознати  от  съвременната  (официална,  академично-канонична)  литературна  институция 

като  „литературни“.  Затова,  когато  се  обръщаме  към  проблематиката  на  образа  в  тях,  ще 

предпочетем да говорим за „вербални“ образи. Тези „вербални“ образи, доколкото положени в 
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интересуващия ни исторически контекст (който не бива да изпускаме от поглед), се нуждаят от 

разяснение откъм областта на онези системи на текстуално-вербалното и на образното, които са 

характерни  за  преходния  период,  обединяващ  черти  от  Късното  средновековие  и  Ранната 

модерност.  Най-общо  казано,  ще  се  опитаме  да  потърсим  генеалогичните  нишки  на 

литературния  образ  (и  тогава,  може  би  на  едни  по-късен  етап  –  и  на  литературата)  откъм 

особеностите на вербалния образ в предмодерното.

Следващият въпрос, който се откроява из комплекса на гореизложената група проблеми, се 

отнася  до  следното:  щом като  текстовете,  чиито  образи  ще  ни  интересуват,  не  могат  да  се 

определят  като  литературни  (от  съвременна  гледна  точка),  какъв  трябва  да  бъде 

терминологичният и методологически инструментариум, с който да се подходи към тях, или по-

скоро – как трябва да бъде разбиран понятийният контекст и функционалните особености на 

въпросните  образи.  Смятаме,  че  в  случая,  наравно  с  един  строго  филологически  анализ,  се 

налага  намесата  на  по-широкия хоризонт на  християнската  философия,  като  си даваме ясна 

сметка за проблематичността на това словосъчетание, което би могло да се разложи на теология 

и  философия,  но  тъй  като  проблемът  за  статута  на  тези  явления  не  е  тема  на  настоящото 

изследване,  ще  го  оставим  настрани.  Това,  което  е  от  значение  в  конкретния  случай,  е 

необходимостта  от  познаване  на  философско-теологичната  проблематика  на  образа.  Ще  се 

опитаме  да  очертаем  една  историческа  картина  на  понятието  за  образ  от  гледна  точка  на 

късноантична предхристиянска философия, основавайки се на концептуалните постижения на 

Прокъл,  а  от  друга  страна  –  на  късноантичната  християнска  философия,  където  наред  с 

фундаментални за  ортодоксалната  догматика автори като  Августин и  Иларий от  Поатие,  ще 

обърнем внимание и на най-влиятелната фигура в християнската философия изобщо, която при 

това стои в непосредствена връзка с Прокъл – мистификацията, разпространена под маската на 

св. Дионисий Ареопагит. Този късноантичен контекст, който ще се окаже решаващ по отношение 

на късносредновековното понятие за образ, сам по себе си ще бъде снабден и с една скица на 

ранноантичните корени на това понятие, каквато съставяме въз основа на откъси от Платон и 

Аристотел, като целта на този анализ ще се състои в това най-общо да изложим предпоставките 

за  развитието  на  именно  такова  понятие  за  образ  в  Късното  средновековие,  както  и  да 

набележим  линиите  на  преплитане  и  дистанция  между  перипатетическата  и  платоническата 

традиция (проблемът за изчерпателното описание на тези линии представлява също така обект 

на други философскоисторически изследвания и отново стои встрани от настоящия въпрос).
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Тази историческа ретроспектива обаче,  противно на  очакваното,  няма да се подчинява  на 

хронологичен ред. Причината за това се крие в изключително силното и отчетливо систематично 

противопоставяне  на  две  (зрели)  понятия  за  образ,  отнасящи  се  до  най-силните  години  на 

западната схоластика и до най-емблематичните ѝ представители: Тома от Аквино и Бонавентура. 

Специфичната теоретична (а и църковно- и университетскополитическа) опозиция, в която тези 

двама автори се намират, само улеснява от философскоисторическа гледна точка обяснението за 

наличието на две понятия за образ, структурирани по различен начин. Макар разработени върху 

сходни източници,  двете понятия – това на Тома и това на Бонавентура – демонстрират два 

различни начина, по които въпросното понятие е можело да бъде изградено от чисто философска 

и  от  философско-теологическа  гледна  точка.  Така  ръководни  нишки  в  разпределението  на 

историческия материал в случая ще бъдат не времевите последователности, а ядрата на тези две 

понятия,  които  (без  да  бъдат  взаимноизключващи се,  но  и  без  да  се  допълват  едно  друго) 

произвеждат около себе си собствена систематика от под-понятия.

По сходен начин от равнището на систематичната (не историческата) опозиция Аристотел-

Платон формулираме опозицията еквивокалност-аналогия, отнасяща се до логическия статут на 

понятието  образ,  която  се  функционализира  по  нов  начин  в  контекста  на  християнската 

философия  и  в  крайна  сметка  довежда  до  поставянето  на  проблема  за  космологичния, 

метафизичния и изобщо онтологичния статут на същото понятие, а оттук – колкото и особено да 

изглежда  на  пръв  поглед,  до  проблема  за  същността  на  християнската  мистика  (като 

включително този проблем се поставя и логико-метафизически, и исторически).

Проблематиката  на  образа  изобщо,  обвързана  с  историческите  особености  на  Ранната 

модерност, е разгледана въз основа на изобразителното изкуство от XV в., като се търсят онези 

характеристики на визуалния образ, които могат да бъдат приложени и върху вербалния образ от 

същата епоха. Акцентът в този анализ е поставен върху статута на прозрачното, разбирано като 

условие  и  принцип  на  видимото  изобщо,  а  оттук  –  върху  диалектиката  между  видимо  и 

невидимо. Тези, исторически обусловени отличителни черти на визуалния образ биват отнесени 

след това и до отличителните черти на вербалния. На това място се появяват и текстовете на 

Николай Кузански – фигура от културния живот на XV в., чиято парадоксалност се състои в 

едновременната наличност на плътно следване на стабилната и из основи познавана традиция в 

богословието  и  философията  от  една  страна,  а  от  друга  –  появата  на  напълно  оригинални 

елементи от всякакъв характер – както философски и теологически, така и чисто реторически, 
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които  в  едно  силно  тълкувание  могат  да  бъдат  наречени  литературни.  Тези  реторически 

инвенции  се  отнасят  до  структурите  на  текстовете  му,  които  не  отговарят  на  нито  един  от 

познатите схоластически жанрове, но и до структурата на аргументацията, която съчетава строги 

логически разсъждения със специфична образност, като – за най-голяма изненада – пресечната 

точка между логико-рационално и визуално-метафорично се оказва сферата на математиката.

Оттук  насетне,  въпросът,  който  се  поставя,  се  отнася  до  статута  на  това  „визуално-

метафорично“,  което  на  този  етап  е  толкова  смътно  и  неопределено.  В  контекста  на 

разсъжденията,  разгърнати в историко-систематическата част,  достигаме до заключението,  че 

статутът на тези „визуално-метафорични“ образувания в текстовете на Николай Кузански, които 

наричаме „образи“, трябва да бъде разглеждан в режима на понятието „символ“, което от своя 

страна се основава на понятието „подобие“.

2. Подобие

Въпросите  отнасящи се  до  понятието за  подобие се  появяват  на  всеки етап от  историко-

теоретичното изследване. Подобието изплува като неотделим от образа проблем още при Платон 

и  Аристотел,  а  след  това  неизменно го съпътства  през  цялата  история на  развитието му.  За 

Аристотел  това  е  логико-метафизичен  проблем,  който  трябва  да  бъде  решен  с  помощта  на 

учението за категориите. При Платон става дума за една широка космология, за самата „картина 

на света“, която обаче се основава на метафизични предпоставки (като разбира се самият Платон 

не  ги  концептуализира  посредством  понятието  „метафизични“).  Подобието  за  Аристотел  се 

намесва в идеята за еквивокалност, а за Платон – в това за аналогия (или пропорция).

Решаващата в структурирането на понятието образ роля обаче подобието поема именно в 

контекста на онази систематизация от времената на зрялата схоластика, която посочихме, че ще 

използваме като ръководна схема за разпределението на историческите данни – а именно двете 

понятия на Тома и Бонавентура.  Тъкмо статутът на подобието в структурата на едното и на 

другото понятие за образ е това, което ги различава и ги конституира като две несъвместими, в 

същото време не алтернативни и не допълнителни, понятия. Тук терминът подобие се сдвоява с 

термина равенство и взаимоотношенията между двете регулират разликите в двете понятия за 

образ.  В  най-грубо  обобщение,  за  Тома  равенството  е  идеалната  форма  на  подобие  и 

следователно подобието получава статута на несъвършеното по-ниско стъпало, но по-късно, в 
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друго  свое  значение  –  подобието надхвърля равенството.  С напредването на  този процес  се 

наблюдава  и  все  по-голямо  приближение  до  съвършенството  (т.е.  до  собствения  смисъл)  на 

образа. За Бонавентура подобието и равенството са понятия от еднакъв ред, с еднаква значимост, 

не са подчинени едно на друго, не представляват различни степени на образа, а се разпределят 

върху Аристотеловите  категории за  качество и  количество,  и  съответно заедно конституират 

понятието за образ.

Във връзка с аналогията и еквивокалността, а също и с въпроса за това, дали става дума за 

логическа алтернатива между двете или за взаимно включване, подобието, като компонент на 

всяко  от  тези,  се  оказва  от  значение  и  във  контекста  на  въпроса  за  мистиката,  доколкото 

мистиката (в нейния философско-теологически, а не чисто практически вариант, за какъвто се 

застъпва и мистикът Николай Кузански) подлежи на теоретизация именно въз основа на тези 

разлики в предикацията. Тук изниква отново и фигурата на Дионисий като водещ авторитет по 

въпросите на мистическото и символическото. Отношението между тези два типа богословие 

зависи от разлики в интерпретацията на понятията  еквивокално и аналогия.  Неразрешимият 

възел на този въпрос опира до факта, че от логическа гледна точка символично и мистично са 

несъчетаеми. На практика обаче виждаме това да се случва именно в мистическото тълкувание 

на символи у Николай Кузански.

3. Символ

Някои от проблемите на символа – тези, които не могат да бъдат отделени от проблемите на 

образа  и  на  подобието  –  вече  бяха  засегнати,  но  разглеждането  им  откъм  собствената 

проблематика на символа ще ги представи в по-различна светлина. Символът е онзи понятиен 

компонент,  който  налага  едно  разглеждане  на  модерни  теоретични  постановки,  доколкото 

понятието е дълбоко свързано с науката за литературата и изобщо за езика през XX в. Ето защо 

по отношение на символа на първо място са разгледани съвременни теоретични постановки. 

Изходна  точка  за  техния  анализ  представлява  оформената  от  Немския  класицизъм опозиция 

между  символ  и  алегория  и  нейното  развитие  в  романтически  контекст,  което  довежда  до 

есенциализация  на  опозицията,  до  третирането  ѝ  като  факт,  който  се  основава  на  някаква 

извънвремева същност на двете знакови образувания. На следващо място са разгледани различни 

стратегии  на  критика  срещу тази  есенциализация,  които  се  опитват  да  покажат  процеса  на 
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оформяне  на  опозицията  като  исторически  продукт.  На  последно  място  тези  критически 

разсъждения са приложени обратно върху понятието за символ от Предмодерната епоха (тук 

обобщаваме развитието на това понятие от Прокъл до Николай Кузански и се абстрахираме от 

разликите в детайла). От последния ход става ясно, че в действителност романтическото понятие 

за символ получава особено добро сцепление с понятието за символ, наследено от Прокловата 

теология в Дионисиевия корпус и в схоластическите коментари върху Прокъл. От друга страна, 

направен е опит за разрешаване на въпроса за това, дали е възможно понятията за символ и за 

образ да получат един и същи обхват, дали е възможно образът да бъде анализиран като символ 

или  винаги  го  надхвърля.  Твърдението  по  отношение  на  този  въпрос  въвлича  исторически 

обусловения  контекст  на  предмодерната  космология  и  приема,  че  така  стоят  нещата  с 

предмодерния символ. Отнесено към текстовете на Николай Кузански, това означава, че образът, 

структуриран  като  символ,  представлява  активен  елемент  от  една  цялостна  космология  и 

метафизика (а също и теория на познанието), доколкото символът е легитимен инструмент за 

достъп  до  трансценденталното.  Това  твърдение  се  основава  на  анализи  върху  Прокловите 

„Първооснови  на  богословието“,  и  по-специално  –  върху  разгърнатата  там  специфична 

неоплатоническа теория на каузалността, на производството на вселената.

Значителен проблем в тази перспектива е въпросът за сетивното познание, доколкото образът-

символ, дори когато е вербален, по неизбежност се оказва разгледан „по аналогия“ със сетивно 

възприемаемия, най-вече зрителен образ. Ето защо една част от историко-философския анализ 

проследява проблематиката на една физическа дисциплина, а именно – теорията на сетивното 

възприятие, която от своя страна намира допирни точки и с историята на теорията на познанието 

изобщо. В тази част от анализите става ясно, че основен оператор в предмодерната теория на 

възприятието  (отразен  включително  и  в  практиката  на  производството  на  художествени  и 

нехудожествени  визуални  образи  от  XV в.)  е  именно  идеята  за  прозрачното.  Това  сетивно, 

зрително  прозрачно  претърпява  трансфер  от  областта  на  визуалните  образи  към  тази  на 

вербалните, като донася със себе си и функционалните си особености  – а именно, започва да 

играе ролята на условие за възможност на образите. Във финалната част на представения тук 

текст е направен анализ на мистическия трактат „За търсенето на Бога“ от Николай Кузански, 

който именно показва връзката между сетивен и вербален образ. Заключението гласи, че така 

структурирания  чрез  прозрачното  (видимо-невидимото)  образ  по  силата  на  факта,  че 

представлява тъкмо символ, придобива функциите на анагогична инстанция, която довежда до 
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познание и единение с трансцендента.

4. Въпроси на една предстояща теория

Една  предстояща  теория  би  трябвало  да  разгледа  така  поставените  проблеми  в  една  по-

широка както историческа, така и текстуална рамка, която включва и текстове, възприемани от 

съвременната  литературна  институция  като  литературни.  Такива  текстове  могат  да  бъдат 

открити включително и в предмодерната епоха, когато биват подвеждани най-често под общия 

знаменател „поезия“, макар да са налични и много голямо число текстове с граничен статут – т.е. 

такива,  които  едновременно  безспорно  поетически,  не  могат  да  бъдат  разглеждани  от 

съвременна гледна точка като „литературни“. Тогава те трябва да бъдат обект на една теория, 

която е по-широка от литературната и която, макар да не можем да назовем тук, без съмнение 

трябва да включва преди всичко един силен филологически компонент.  Може да се постави 

хипотезата, че сред такива текстове ще открием механизми на изграждане и на функциониране 

на образите, сходни с тези, които сме наблюдавали при изобразителните практики от XV в. и при 

автори на философско-теологически текстове с реторически характер – като тези на Николай 

Кузански.  Това  би  ни  дало  възможност  да  свържем  общата  теория  на  литературата  (или 

поетичното)  с  един  подчертано  исторически  подход,  който  да  бъде  в  максимална  степен 

адекватен на разглежданата историческа епоха.

Първа глава: Образ и символ. Исторически и теоретични перспективи

Първата  глава  от  предложения  текст  очертава  проблематиката  на  образа,  подобието  и 

символа, като провежда систематизацията ѝ в две основни насоки – историческа и теоретична. 

Тяхното  разграничение  се  оказва  необходимо от  методологическа  гледна  точка,  но  от  друга 

страна веднага става видима невъзможността за стриктно отграничение на тези две линии, чието 

движение се отличава с непрекъснато преплитане и пресичане.

1. Корените на образа

Началото на анализа на проблематиката е свързано с употребите на горепосочените понятия в 
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Аристотелови и Платонови текстове. Изборът на тези текстове се отнася към значимостта им за 

последващата  история  на  понятията,  свързана  преди  всичко  с  рецепция  на  именно  тези 

постановки.  В  случая  основното  понятийно  противопоставяне  ще  се  отнася  до  опозицията 

между еквивокалността и аналогията като модуси на приписването и изобщо изказването на 

образа.  Първата  стъпка  към  анализа  на  това  противопоставяне  е  свързана  с  текстовете  на 

Аристотел поради тяхната по-голяма терминологична яснота и структурираност. По-нататък в 

текста общата опозиция между аналогия и еквивокалност играе водеща роля в анализа – ролята 

ѝ е да описва екстремните положения в мисленето за образа и символа като структури. Анализът 

на поставения въпрос при Платон и Аристотел изпълнява задачата на въведение, закрепящо една 

едновременно историческа и теоретична изходна точка .

Като референтни текстове при поставянето на въпроса за образа у Аристотел са използвани 

уводът  към „Категории“  и  откъси  от  „За  душата“.  Първо е  разгледана въвеждащата  част  от 

„Категории“  и  преди  всичко  определението  на  хомонимията  (Cat.  1a1-6).  Акцентът  тук  се 

намира върху факта, че първото определение на този предикативен модус е обвързано с образ, 

доколкото  логическата  дефиниция  на  хомонимията  е  последвана  от  пример:  името  „живо 

същество“ се изказва за човека в един смисъл, а в съвсем друг – за образа, за нарисуваното (тази 

особеност почива върху употребата на думата [zoon] в гръцкия, според която тази лексема може 

да бъде преведена както „живо същество“, така и като „образ“, не необходимо образ на живо 

същество).  При  всички  положения  образът  се  появява  още  при  първата  дефиниция  на 

еквивокалността.  Ето  защо  този  откъс  от  Аристотел  ни  дава  основание  да  разбираме 

отношението между образ и образец  (най-общо прехвърлили се в латинската традиция като 

imago и exemplar, но не само) като отношение на еквивокалност.

Към тази проблематика е привлечен и един втори откъс от Аристотел, където отношението 

образ-образец е разтълкувано именно хомонимно. Става дума за място от трактата „За душата“ 

(De anima, II, 412b18-23), в което връзката между живото и нарисуваното око е разгледана като 

връзка  по  еквивокалност.  Нарисуваното  око  получава  названието  „око“  само  по  хомонимия. 

Оттук биват изведени две дефиниции [logoi]: 1.  логосът (формата) на живото око като  тяло, 

което  във  възможността  си  е  в  състояние  да  приема  осъществяването  [entelecheia]  на 

зрението; 2. логосът на  наподобеното (нарисувано или каменно) око – тяло, на което първият 

логос  не  съответства;  това  тяло  не  е  в  състояние  да  получава  зрение,  тъй  като  тази 

възможност му е  по начало неприсъщо или му е  отнета.  На следващо място,  отношението 
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между тези две определения е интерпретирано в светлината на откъс от „Метафизика“ (Met., IX, 

1 1046a29-35), който се фокусира върху проблема за липсата по отношение на възможността и 

действителността.  Цялостното тълкувание довежда до  формулирането на  една дефиниция за 

образа като определена невъзможност, т.е. като невъзможност (ще рече, липса на възможност) 

за  възприемане  на  формата  на  наподобяваното,  която  (невъзможност)  е  детерминирана  

именно чрез общността на името. Това означава, че свързващия член между образ и образец е 

тъкмо  общото  име.  Следователно  еквивокалността  (разбиране  като  съвпадение  на  името  в 

условията на разлика в логосите) представлява водещото определение в приписването на образа.

Към това у Аристотел може да се открие и едно второ понятие за образ, базиращо се преди 

всичко на съчинението „За душата“, и най-вече на сравнението на отношението между душа и 

тяло с  отношението на  печата  към восъка (De anima,  II,  412b7).  Това  сравнение е  повторно 

използвано и спрямо описанието на процеса на сетивното възприятие (De anima,  II,  424a16). 

Разработеното  на  това  място  тълкувание  е  от  особено  значение  за  по-късните  трактовки  на 

въпроса  за  сетивното  възприятие.  Тук  Аристотел  описва  образа  на  сетивно  възприемания 

предмет като първата стъпка към абстракцията на формата на обекта от самия съставен обект. 

Образът е свободна от материята форма, която може да бъде пренесена в друга материя (тази на 

сетивото или на сетивния орган).  Образът е носителят на формата на една съставена от 

форма и материя субстанция. По-късно, в средновековната теория на възприятието, тази втора, 

по-скоро физична интерпретация на образа и неговото отношение с образеца ще играе решаваща 

роля.  Аристотел  подчертава  необходимостта  от  посредник  в  този  процес.  По  отношение  на 

зрителното възприятие този посредник или среда (metaxy) ще бъде описван като  прозрачното. 

При анализа на текстовете на Николай Кузански прозрачното ще се появи отново.

Един втори момент от въвеждащите разсъждения засяга по-късното развитие на понятието за 

образ.  На  пръв  поглед  може  би  изглежда  противоречиво  това,  че  въпросното  развитие  (т.е. 

някаква по-късна фаза)  бива обвързано с името на Платон. Обяснението на такова привидно 

противоречие в случая е свързано с историята на платонизма като учение или по-общо казано, 

течение във философската мисъл, което с напредването на историята си все повече се отдалечава 

от  първоначалните  изходни  положения  на  своя  епоним.  На  това  място  от  огромното 

разнообразие, откриваемо в Платоновите текстове, ще се опитаме да разтълкуваме преди всичко 

онези постановки, чиято значимост нараства в хода на средновековния платонизъм и които са 

обвързани с проблема за образа. Това означава, че в настоящото изложение Платон се появява 
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по-скоро в ролята си на източник за неоплатоническите си ре-интерпретации. Съществуват още 

две предимства при разглеждането на Платон на второ място: 1. Платоновото отношение към 

образите клони повече към употребата им, отколкото към стремежа за съставяне на дефиниция 

на  образа;  2.  що  се  отнася  до  използването  на  понятията,  неоплатоническата  традиция  се 

конструира в особено тясна връзка с езика на Аристотел (доколкото неоплатоническите автори 

са прицелени към обединението на двете мисловни линии).

Следва  съвсем кратък  преглед  на  рецепцията  на  Платон  в  Западното  средновековие  и  на 

особеностите в отношението на Николай Кузански към тази традиция с акцент върху Прокъл, 

Дионисий Ареопагит и ранните латински преводи на Платоновите диалози. От особено значение 

в случая е обзорът на ръкописите от библиотеката на кардинала, които съдържат тези преводи, 

също  и  отношението  на  Николай  към  неоплатоническия  математически  модел  на  космоса 

(„дименсионен“ модел).

Като референтен за понятието за образ текст е анализиран един от откъс от „Тимей“, засягащ 

проблема за вечността и времето (Plat., Tim., 37c-38c), но в случая тази негова главна тема не се 

намира в центъра на вниманието. От значение е по-скоро това, че откъсът описва отношението 

на видимия космос към неговия образец като отношение на образност. Това постановява едно 

йерархично  подчинение:  образът  винаги  заема  една  по-нисша  онтологична  позиция.  В  по-

късната неоплатоническа традиция това отношение на от-образяване се разпределя в множество 

равнища,  така  щото  възниква  една  комплицирана  йерархична  структура  на  космоса,  където 

регулацията между равнищата бива извършвана от едно универсално отношение на аналогия. 

Тъй  като  статутът  на  тази  обща аналогия  следва  да  бъде  изяснен,  въз  основа  на  откъса  от 

„Тимей“  бива  показано,  че  аналогията  (предавана  в  латински  като  пропорция)  означава 

отношение, при което: 1. два обекта се отличават с подобие, т.е. нещо помежду им е общо, но 

друго – различно; 2. налице е и едно отношение на причиняване (каузална връзка): по-висшето е 

разглеждано като причина за по-нисшето. Следователно, в платонически контекст се очертава 

едно  взаимоотношение  между образ,  подобие  и  аналогия,  което  се  явява  в  ролята  на  обща 

космична предпоставка. Един проблем, който се поставя на това място, засяга логическия статут 

на  аналогията  и  отношението  между  платоническата  универсална  пропорция  и  томистката 

analogia entis.

2. Преди модерността
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Този  отрязък  от  настоящия  текст  се  концентрира  върху  представата  за  космоса  в 

Средновековието и Ренесанса и нейното отношение към понятията образ и символ. Тук ходът на 

разсъжденията е по-скоро теоретично, отколкото исторически ориентиран и свързан с проблема 

за  образа  и  знака  (по-късно този знак ще бъде идентифициран като  символ).  Като начало е 

разгледан онзи откъс от „Думите и нещата“ на М. Фуко, в който авторът анализира начините на 

означаване в предмодерността, а именно „Епистемата на  XVI  в.“. Фуко описва структурата на 

знака  като  тристранно  образувание,  като  акцентът  пада  върху  третият  елемент  от  това 

образувание  –  всеобщо  наличното  подобие,  което  свързва  два  различни  елемента,  

конструирайки ги като части на един знак, и този феномен е онова, което постановява смислите 

в космоса. Така светът е разгледан като свят, чието лице е покрито със знаци. Необходимо е тези 

знаци да бъдат разбирани като  йероглифи, т.е.  свещени начертания, назовавани от автора още 

сигнатури  в  съгласие  с  една  късноренесансова  употреба  на  тази  лексема.  Става  дума, 

следователно, за един тип знаци, при които нещата са в действителност обвързани с имената 

си.  Оттук  всеобщото  отношение  към  света  се  установява  като  непрестанно  четене  и 

тълкувание. Към това може да се добави и че връзката между знак и означавано се основава на 

причиняването на първото от второто. Но от най-голямо значение в случая ще бъде твърдението, 

че подобието играе решаващата роля на посредник.

На  следващо  място  бива  разгледана  разработката  на  Дж.  Агамбен  върху  понятието  за 

сигнатура  на  Фуко  (в  съчинението  „Signatura  rerum“).  Сигнатура  всъщност  се  нарича  не 

цялостното тристранно образувание на знака, а единствено свързващия среден член, подобието. 

Агамбен  опитва  да  разшири  понятието  за  сигнатура  и  да  го  превърне  във  всеобщ 

методологически  инструмент.  Ето  защо  той  пренася  сигнатурата,  която  у  Фуко  на  практика 

съвпада  с  подобието,  от  полето  на  просто  семиотичното  към  това  на  херменевтичното  и 

семантичното (като се основава на лингвистичните анализи на Е. Бенвенист). Тогава сигнатурата 

ще бъде разбирана като  онзи елемент от  знака,  който придава  на  знака  смисъл в  конкретен 

контекст,  т.е.  прави го  четим.  Като парадигма (в  смисъла,  в  който Агамбен употребява  това 

название) за сигнатурата е посочена представата за сигнатура от късния Ренесанс (Парацелз и 

неговото съчинение върху целебните свойства на растенията). В този модел обаче могат да се 

поместят и други проявление на средновековната и ренесансовата култура. От предложения от 

Агамбен анализ става ясно, че сигнатурата представя една възможна връзка между подобие и 
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образ, а именно – в режима на този предмодерен начин на означаване.

Така описаната представа за подобието като космичен смислов агент бива на следващо място 

обвързано с понятието за символ. Отношението между двете също трябва да бъде разгледано в 

някакъв,  макар  и  много  обобщен,  историзиращ  план.  Такъв  историзиращ  символа  подход 

откриваме при Р. Барт, по-специално в есето „Въображението на знака“, където е налице една 

форма  на  „история“  на  знака,  отличаваща  едновременно  с  това  и  със  силни  структурално-

систематични черти. Барт конструира една типология на начините на означаване, белязана от 

темпорално измерение, доколкото разглежда означаването и неговите структури като по начало 

свойствена характеристика на човека. Така историята на знаковото съзнание се разделя на три 

фази,  описани като  преместване на  акцента  върху различни аспекти на знака  – символичен, 

парадигматичен  и  синтагматичен,  от  които  символичният  е  най-архаичен  и  вече  изчерпан  в 

настоящето. Символичното се отличава с  вертикална релация между означаващо и означаемо, 

която по необходимост имплицира момент на аналогия, а именно – това, че формата е подобна 

на  съдържанието.  Така  според  Барт  символичното  изобщо  (във  всеки  знак,  без  оглед  на 

историческите ограничения Фуко) представлява следствие от подобието. 

3. Теоретични перспективи

Този сегмент от представения текст разглежда понятието символ в неговото отношение към 

понятието алегория, така както опозицията се е оформила в контекста на западноевропейската 

романтическа мисъл,  а  след  това – и спрямо въпроса  за  образа.  Разгледани са  теоретичните 

възможности един образ да бъде тълкуван като символ (или съответно алегория).

След времената на Романтизма символът се оказва винаги съпоставян и противопоставян на 

понятието за алегория, едно взаимоотношение, което следва да бъде по-внимателно разгледано. 

Традиционен  референтен  текст  към  този  проблем  представляват  Гьотевите  „Максими  и 

размисли“. В няколко фрагмента от това съчинение символът бива посочен като автентичната 

изразна форма на естетическото – знаково образувание,  което е възникнало по природа,  при 

което означавано и означаващо напълно си съответстват и което се намира в опозиция спрямо 

алегорията.  Алегорията  от  своя  страна  е  описана  като  изкуствена  форма,  чийто  основен 

недостатък  се  състои  в  прекалена  ѝ  рационалност.  Това  я  превръща в  студено  и  неистинно 

изразно средство в поезията. Позицията на Гьоте е исторически възникнала и съответства на 
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философските  търсения  на  Романтизма.  Символът  и  алегорията  не  могат  да  бъдат 

разглеждани  като  образувания,  към  които  е  приложима  каквато  и  да  било  квази-

естественонаучна  дефиниция,  при  тях  винаги  ще  става  дума  за  исторически  възникнало  

определение. Самият Гьоте донякъде подсказва това в един от фрагментите си от „Максими и 

размисли“, в който тълкува опозицията между символ и алегория като постановка, зависеща от 

цялостната представа за структурата на света, характерна за една епоха. Така, когато светът се 

основава по-скоро върху подобието между елементите си, той е по-скоро склонен да създава 

символни структури (в този случай една култура ще си представя всички знаци като символи); 

обратно, ако въпросните подобия се окажат неблагонадеждни, никаква идентификация не може 

да се установи повече и тогава в знаковото въображение на културата се появяват преди всичко 

алегории.

На следващо място разгледани формите на критика към опозицията символ-алегория и т.нар. 

„реабилитация“  на  алегорията.  През  XX  в.  твърдението  на  Гьоте  бива  многократно 

опровергавано  с  различна  аргументация.  В  студията  си  „Другост  и  модерност  на 

средновековната литература“ Х.Р. Яус отбелязва, че алегоричната поезия (имайки предвид тази 

на  Средните  векове)  вече  е  била  успешно  реабилитирана –  от  К.С.  Луис  по  отношение  на 

Средновековието, от В. Бенямин за Барока и от Х.Г. Гадамер за литературната херменевтика. Все 

пак анализът, който Яус подема, показва, че средновековната алегорична поезия трябва да се 

нарече по-скоро символична – при това именно в Гьотевия смисъл на понятието за символ. От 

друга страна разсъжденията на Бенямин и Гадамер са далеч по-сложни, така че при тях става 

дума за много повече от обикновена реабилитация.

В  „Произход  на  немския  траурешпил“  Бенямин  в  действителност  не  отхвърля 

характеристиките, които романтиците приписват на символа и алегорията. За него е от значение 

тъкмо да приеме романтическите представи, тъй като определението му за бароковата алегория 

по същината си е в съзвучие с тези представи. Единственото, което трябва да бъде опровергано, 

е  негативната  оценка на  алегорията.  Критиката  на  Бенямин  е  по-скоро  насочена  срещу 

наличната в романтическата философия тенденция към упражняване на един вид естетическа 

теология, понятие,  възхождащо  към  това  на  К.  Шмит  за  политическата  теология  на 

модерността.  Както   при  Шмит  става  дума  за  секуларизиран  (и  незаконен)  пренос  на 

теологични  понятия  върху  областта  на  политическото,  така  в  „Произход  на  немския 

траурешпил“ естетическата теология е описана като един паралелен процес на секуларизиращ 
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трансфер  на  теологически  понятия  към  областта  на  художественото  и  поетическото.  Тъкмо 

прикриването  на  теологичното под булото  на  естетиката  е  това,  което Бенямин критикува в 

модерното (като съответстваща на модерното, исторично светоусещане се оказва алегоричната 

структура). Предмодерните времена обаче са били в състояние да поставят понятието за символ 

в  неговия  свойствен,  теологически  контекст.  На  това  място  застъпваме  твърдението,  че 

предмодерният символ може да бъде разглеждан в смисъла на онова, което Фуко описва като 

тристранен знак – знак, основаващ се на подобието – и че по отношение на феноменалността  

си този символ ни се представя като образ.

В литературнохерменевтичния проект на Х.Г. Гадамер т. нар. „реабилитация на алегорията“ 

(заглавие на глава от съчинението „Истина и метод“) е проведена по съвсем различен начин: в 

романтическото понятие за алегория и в неговото противоположно, символа, Гадамер разчита 

именно  резултата  на  едно  исторически  обусловено  развитие  на  естетическата  мисъл:  преди 

Кантовата „Критика на способността за съждение“ символът и алегорията са се отличавали с 

отделни  линии  на  развитие,  които  изобщо  не  са  образували  опозиционна  двойка.  Според 

Гадамер в Античността и Средните векове символът представлява елемент от култовата и 

религиозната сфера, свързан с обозначаване на метафизичното и трансцендентното, а също и  

с анагогическата функция. Тук Гадамер се опира преди всичко на употребата на понятието за 

символ при Псевдо-Дионисий. За разлика от него, алегорията изобщо не е разбирана като знаково 

образувание, отнасящо се симетрично към символа, а по-скоро като  метод на интерпретация 

(от полето на реториката и поетиката) в смисъла на алегорична интерпретация на поезията. В 

късноантичните етапи този метод е бил възприет от християнската екзегеза. Така алегоричното 

тълкувание  може  да  се  мисли  като  движение  в  посока  обратна  на  символическия  ход  на 

обозначаване. Алегорията не изключва възможността за онтологична или метафизична връзка 

между знак и означено (както е при романтиците); тя стои от една и съща страна със символа въз 

основа на общия помежду им елемент на преносния смисъл.

Предмодерната  представа  за  космоса  почива,  най-общо  казано,  върху  платоническата 

аналогия – съществуващото с отличава с йерархичност, в която всеки елемент е подчинен на 

друг. Всичко е свързано с всичко посредством подобие и пак чрез него различено. Това важи и 

за самия език, чието отношение със света на действителните същини е отношение на аналогия. 

В този смисъл всичко е език – както Фуко посочва в „Думите и нещата“, този език се появява 

преди всичко като писменост.  Светът е покрит с йероглифи (акцентът тук е поставен върху 
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тяхната видимост). Ето защо обобщеното отношение на човека към света е това на четенето и 

тълкуванието.  Така,  подчертава  Фуко,  коментарът е  основен  режим  на  дискурса  в 

предмодерната епистема. Опиращият се на подобието символ бива преди всичко съзиран – той 

представлява видим обект, проявяващ се като образ.

В границите на теоретично-систематичната проблематика е разгледан и доста комплексният 

въпрос за отношението между образ и знак, а именно, доколко е оправдано определянето на 

един  образ  като  знак  и  съответно  като  символ.  В тази  насока  на  разсъждение  следва  да  се 

постави проблемът за границите на образа и за връзката на един разбиран по този начин образ  

с понятието за образ в литературната наука. Анализът тук се опира на най-новата българска 

монография по въпроса за образа в литературата, „Фикция и образ. Модели“ от Д. Тенев. Тя 

обобщава  едно  изобилие  от  теоретични  гледни  точки  и  аргументира  едно  множествено 

тълкувание на литературния образ, основано върху теорията на моделите. Проблемът, който се 

откроява тук във връзка с настоящото изследване, е обвързан със заключението на Д. Тенев, че 

образът не може да бъде разглеждан като едно: той не се отличава с ясни граници и съответно се 

разгръща  не  върху  равнището  на  семиотичното  (т.е.  на  знака),  а  по-скоро  върху  това  на 

семантичното (на формирането на значения от групи от знаци, които не могат да се сведат до 

механичния  сбор  на  тези  знаци).  Следователно  литературният  образ  не  може  да  бъде 

идентифициран  със  знак,  доколкото  знакът  винаги  трябва  да  бъде  едно.  Именно  такъв  е 

подходът на П.  Рикьор към метафората  в  изследването му „Живата метафора“.  Според него 

метафората трябва да бъде разглеждана като елемент на дискурса, а не като явление на езика, 

следователно – семантично, а не семиотично. В това отношение се откроява следния въпрос: ако 

образът и символът (като вид метафора) не могат да бъдат знакови явления, как можем да ги 

тълкуваме в полето на сигнификацията. Все пак дефинициите и равнищата на анализ на тези 

феномени, както беше посочено, са строго исторически обусловени.

За  да  поясним  този  проблем,  се  обръщаме  към  статията  на  П.  де  Ман  „Реторика  на 

темпоралността“,  която  се  захваща  още  веднъж  директно  с  въпроса  за  опозицията  между 

алегория и символ. В случая от значение ще бъдат обаче не само разликите между алегорията и 

символа, но и въпросът, на какво равнище на анализ са положени двете. На първо място де Ман 

твърди, че романтическите автори използват само думата „символ“, но романтическият символ е 

конструиран като алегория. В методологията на де Ман ни интересуват две точки: 1. подобно на 

Бенямин,  де  Ман  съхранява  традиционните (с  оглед  на  произхода  си  –  романтически) 
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определения  за  символ  и  алегория;  2.  методологично  погледнато,  анализът  на  символа  и 

алегорията е проведен като анализ на различни начини на означаване,  т.е.  тези феномени са 

имплицитно приемани за знаци.  Примерите,  които авторът използва,  са  при това еднозначно 

примери за литературни образи (от литературни текстове от ранния Романтизъм; става дума за 

природни описания). Ето защо трябва да се приеме, че в тази статия  образ, знак и символ (и 

алегория) са въведени като елементи от едно общо равнище на интерпретация. Следователно, 

практикуването на такъв анализ трябва да бъде прието за възможно – това зависи именно от 

начина, по който въпросните обекти са дефинирани.

Начинът на дефиниране на обектите, от своя страна, следва (както беше посочено) да бъде 

исторически съобразен. За поставения в центъра на настоящото изследване времеви аспект (най-

грубо казано, предмодерното) образът и символът не се отличават с естетическа функция, или 

поне не единствено и не главно, а по-скоро с познавателна. Доколкото „естетическо“ в модерния 

смисъл на думата не е налично, в случая то трябва да се разбира в смисъла на „сетивния модус 

на познание“. В неговото поле се включва преди всичко образа като обект на зрителното сетиво. 

Зрението  на  свой  ред  е  употребявано  като  универсална  метафора  (символ)  на  познанието 

изобщо.  Доколкото  нещо  е  образ,  то  е  познаваемо,  а  доколкото  е  символ,  то  е  видимо 

осъществяване  на  невидимото,  което  с  оглед  на  начина  си  на  съществуване  трябва  да  бъде 

разбирано в етически и метафизически смисъл.

4. Аналогия

Обръщаме  се  отново  към  проблема  за  подобието  и  аналогията.  Както  беше  отбелязано, 

предмодерният космос е аналогично структуриран. Към тази постановка обаче се възможни две 

перспективи: 1. тази, при която представата за аналогичния космос е обвързана с понятието на 

Тома от Аквино за аналогия на битието; 2. тази, при която аналогията на космоса е тълкувана в 

светлината на неоплатоническата представа за каузалност. Макар и различни аспекти, двете не 

са независими една от друга.

Към първата точка е въведен кратък преглед на идеята за аналогия на битието. Трябва да се 

отбележи,  че  според  някои  анализи,  тази  аналогия  представлява  версия  на  паронимията от 

Аристотеловите „Категории“. Най-общо, тук застъпваме позицията, че включително и за Тома 

тези  две  представи  за  аналогия  са  били  различни  проблеми:  когато  говори  за  аналогия  на 
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битието, той се обляга преди всичко на Аристотел, а когато се занимава с аналогичността на 

космоса, се обръща към текстовете на Дионисий Ареопагит. На следващо място, въз основа на 

текстовете на Дионисий се отваря един друг кръг от въпроси, обвързан с отношението между 

мистическото  и  символическото  богословие (тази  проблематика  ще  бъде  от  значение  и  по 

отношение на Николай Кузански). Въпросът е едновременно теологически и логически. Алберт 

Велики и Тома от Аквино твърдят, че божествените имена (според Дионисий) се изказват по два 

начина  –  в  унивокален смисъл,  и  тогава  са  мистични;  и  в  еквивокален  смисъл,  и  тогава  са 

символични.  При  това  положение  се  оказва  невъзможно  един  символ  да  бъде  разглеждан 

мистично,  тъй  като  двете  области  са  разделени  вследствие  от  разликата  в  начините  на 

предикация.  Това  ще  се  окаже  препятствие  при  интерпретацията  на  образите  при  Николай 

Кузански,  понеже  ще  бъде  необходимо  те  да  бъдат  доведени  до  областта  на  мистиката. 

Проблемът  може  да  бъде  разрешен  донякъде  единствено  ако  приемем,  че  при  Николай 

причиняването  и  предикацията  са  различно  разпределени  в  сравнение  с  положението  им  у 

Алберт  и  Тома,  при  които  символичното  и  метафоричното  са  следствие  от  вторична 

сигнификация,  основана  на  подобие.  Творението  се  отнася  унивокално-аналогично  (Алберт 

експлицитно определя аналогията като вид унивокалност) спрямо твореца. За Николай, от друга 

страна,  подобието принадлежи първично към отношението между причина и причинено и в 

същото време може да се интерпретира мистически, доколкото творението се отнася изобщо и 

изначално еквивокално спрямо твореца (т.е. то е много по-силно откъснато от твореца, отколкото 

е при Алберт и Тома).

Тук  достигаме  до  втората  от  горепосочените  точки  –  причиняването  като  оператор  в 

аналогичната вселена. Ако тази аналогия почива на подобие, то самото подобие е резултат от 

каузалното разгръщане на космоса. Всяко по-късно в реда на разгръщането (а то може да бъде 

мислено  и  като  еманация,  но  не  задължително,  особено  при  християнските  автори),  т.е. 

причиненото,  функционира  като  символ  за  причиняващото.  Причина  и  следствие  си 

принадлежат взаимно и в действителност никога не се разделят напълно – това е показано въз 

основа на някои пропозиции от „Първооснови на богословието“ на Прокъл. Критерият, според 

който два елемента могат да бъдат идентифицирани като причина и нейното следствие, е именно 

подобието. Според Прокъл отношението между causa и causatum е тройно: придвижване напред 

(или прошествие) на следствието от причината; оставане на следствието в причината; обръщане 

на  произходилото  към  източника.  Тогава,  ако  разбираме  причиненото  като  символ  на 
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причината, го правим в буквалния смисъл на понятието „символ“, т.е. като tessera hospitalis – 

отломък от един по-голям предмет, включително и в романтически смисъл – този символ се  

основава  върху  онтологична  свързаност  (по  причиненост),  която  никога  не  може да  бъде 

прекъсната.

5. Символът при Николай Кузански

У Николай Кузански символът се появява именно в контекста на познавателната теория и 

методология от „За ученото незнание“ и „За предположенията“. На това място се концентрираме 

преди  всичко  върху  онзи  откъс  от  първата  книга  на  „За  ученото  незнание“,  който  излага 

програмата на Николай за познание и интерпретация на божественото (De docta ign. I, 11: h I, p. 

22,  lin.  4-20).  Тази  програма  е  тясно  обвързана  с  Прокловата  и  след  това  Дионисиевата 

космология и онтология. В посочения откъс от „За ученото незнание“ творецът е представен 

като  едновременно  станал  видим чрез  творението  и  останал  скрит  в  него.  Тази  двойствена 

връзка  става  обект  на  интерпретационен  метод,  който  Николай  описва  като  символичен и 

трансумптивен.  Пътищата на познанието следват линиите на аналогичната структура.  Освен 

това подходът съдържа и диалектически момент, доколкото невидимото не може да стане по 

прост начин видимо и непознатото – по прост начин познато. Скритостта на Бога трябва да бъде 

съхранена.  Ето  защо  познанието  трябва  да  бъде  извършвано  анагогично,  чрез  въздигане  и 

отвеждане към мистическото съзерцание. Негова изходна точка обаче е винаги един образ, който 

бива съзерцаван символично и се намира в отношение на аналогия към образеца си.

Втора глава: Образ и подобие. Перспективите на средновековната философия

Във тази част от предложения текст основен обект на изследването представлява статутът на 

образа  в  християнската  философия  и  теология  на  Средните  векове  и  Ренесанса.  В  това 

отношение  са  установени  и  анализирани  две  линии  от  проблеми:  1.  понятието  за  образ  в 

тринитарната теория; 2. понятието за образ в християнската антропология. Тези две линии не се 

развиват откъснато една от друга, а винаги в тясно теоретично взаимодействие. Въпросните два 

аспекта, както и връзката помежду им са били разработени още в ранните фази на християнската 

мисъл и биват наследени в последващата история на теологията. Фундаменталните автори в това 
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отношение са Августин и Иларий от Поатие, чието твърдения биват обобщени от Пиетро от 

Ломбардия.  На  следващо  място  е  представено  развитието  на  тези  два  аспекта  във 

високосхоластическата теология, в доминиканския и францисканския ѝ вариант, съответно при 

Тома от Аквино и при Бонавентура. От методологична гледна точка реконструираното по този 

начин понятие за образ остава теологически обусловено, но трябва да бъде подчертано, че този 

факт не намалява неговата стойност, а по-скоро го постановява като елемент от една цялостна 

онтологична система. Подходът на тези автори показва в обичайния случай следното логическо 

движение:  първоначално едно понятие бива  разработено чисто теоретично,  а  едва  след това 

приложено върху божественото.

Като  изходни  позиции  за  всяко  християнско-теологическо  разсъждение  върху  образа  се 

очертават четири библейски топоса: 1.  Бит.  1:26,  където сътворението на човека е описано с 

израза  „по  образ  и  подобие“;  2.  Рим.  1:19-20  –  основното  положение  на  всяко  естествено 

богословие,  посочващо  „невидимите  Божии“  като  показани  от  видимите;  3.  I  Кор.  13:12  – 

познанието на Бога в този век е възможно единствено per speculum in aenigmate; 4. Кол. 1:12-22, 

в  което Синът е  представен с  израза  imago  Dei  invisibilis,  primogenitus  omnis  creaturae,  чрез 

когото е бил сътворен и светът.

В разглеждането на тези постановки се очертават два аспекта на понятието за образ: 1. Синът 

като образ на Отца и 2. човекът като образ на Бога. Първият съответно засяга триадологията и 

винаги  заема  водещата  позиция  спрямо  втория,  антропологичен  въпрос.  Става  ясно  и  че  от 

логическа гледна точка първият въпрос е много по-тежък, тъй като трябва да бъде хармонизиран 

с догматичното положение за субстанциалното единство на трите божествени лица.

Като изходни текстове в разглеждането на тези два проблема са използвани засягащи ги места 

от „Сума на теологията“ на Тома от Аквино – 35-ти въпрос от I-вата част върху първия проблем 

и 93-ти от същата част върху втория. Изборът на именно тези текстове се основава преди всичко 

на техния каноничен статут. В хода на анализа на откъсите става ясно, че 93-тият въпрос е бил 

разгърнат  от  автора  си  по-рано  от  35-тия,  тъй  като  в  него  биват  внимателно  разработени 

аргументи, които на свой ред се използват в 35-ти вече като готови формули. Ето защо започваме 

с разглеждането на 93-тия въпрос. Още веднага в него биват цитирани и коментирани позициите 

на  Августин  от  въпрос  74  от  съчинението  „83  въпроса  по  различни теми“,  където  Синът  е 

разгледан като „образ на невидимия Бог“. Тук Августин дефинира понятието за образ във връзка 

с  понятията  за  подобие  и  равенство  и  формулира  три  понятийни  постановки,  при  които 
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подобието функционира  като  основа  за  равенството:  1.  там,  където се  открива  образ,  има с 

необходимост подобие, но не и равенство; 2. там, където се открива равенство, с необходимост 

има и подобие, но не и образ; 3. там, където се открива подобие, не е необходимо да се открива 

нито образ, нито равенство. Подобието е в основата на другите две, а това, което отличава  

образа  от  равенството,  е  елементът  на  израз  (expressio),  който  при  отношението  на 

образност  бележи  отстоянието  и  йерархията  между  образец  (exemplar)  и  образ  (imago). 

Образът прибавя изискването за израз към понятието за подобие. Ето защо логически понятията 

за  образ и за  равенство не  могат  никога  да съвпаднат.  Августин обаче посочва  един особен 

пример, при който това е възможно – при отношението между Сина и Отца в Троицата, които не 

са  разделени  включително  и  от  темпорална  разлика.  Така  Синът  може  да  бъде  описан 

едновременно и като образ (imago), и като равен (aequalis) на Отца. Този случай е назован от 

Августин съвършен образ (imago perfecta). По-късно Августиновата триадология ще бъде много 

силно подета наново от Николай Кузански – в „За ученото незнание“ и „За равенството“ трите 

определения на лицата  като  единство,  равенство и  връзка ще бъдат разпределени по същия 

начин, по който ги намираме у Августин.

В 93-ти въпрос от първата част на „Сумата“ Тома цитира още един значим раннохристиянски 

автор,  Иларий  от  Поатие  с  място  съчинението  „За  съборите“,  разглеждащо  същия  проблем. 

Според определението на Иларий онзи момент, който определя Сина като образ на Отца и в 

същото време съхранява единството помежду им, е едно понятие за  живот. Животът е това, 

чието даряване обуславя субстанциална връзка, но и едновременно се дава като независим от 

източника си. Същата особеност е повторена от Иларий и в съчинението му „За Троицата“. Така 

Синът бива описан като „жив образ на Отца“. В тази посока може да се наблюдава друга точка 

на свързване с Николай Кузански, а именно, фактът, че Николай използва същия израз („жив 

образ“),  но  не  по  отношение  на  Сина  спрямо  Отца,  а  за  опише  човека  и  преди  всичко  на 

човешкия ум (mens) (приведен е анализ на пасажа De mente 12: h2V, n. 148, lin. 8 – n. 149, lin. 22). 

Следователно, по отношението на проблематиката около проблема „образ и живот“ у Николай се 

наблюдава следното преместване на акцента: определението viva imago се пренася от полето на 

тринитарната теория на ранната християнска мисъл към областта на антропологията.

2.  Първа интерпретация на образа – експресия и степени на образ
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В следващите две секции от текста са разгледани два основни подхода във философското 

определяне на образа – на Тома от Аквино и на Бонавентура. Според първата от тях образът 

трябва да бъде дефиниран като „експресия“ (по модела на Августин) и да допуска степенуване, а 

втората представя образа като „единство по качество и по количеството“.  Основната разлика 

между двете се отнася до мястото на понятието за подобие в дефиницията на понятието за 

образ.

Както беше посочено, в 93-ти въпрос от първата част но „Сума на теологията“ Тома дефинира 

образа  по  същия  начин,  по  който  и  Августин:  образът  добавя  разумното  основание  на 

изразяването (ratio expressionis) към това на подобието. От друга страна, равенството също може 

да  бъде съставна част  на  образа,  но  само ако той бъде „съвършен образ“.  Така  Синът бива 

определен като „съвършен образ на Отца“,  характеризиран едновременно с подобие,  израз и 

равенство. Човекът, на свой ред, не може да бъде идентифициран като „образ на Бога“ – той е 

сътворен само „по образ“, като на това място акцентът се поставя върху предлога „по“ в текста 

на  Бит.  1:26.  Същият  аргумент  относно  природата  на  човека  откриваме  и  у  Ериугена,  „За 

разделението на природите“ (съчинение, оказало огромно въздействие върху Николай Кузански) 

и във въпрос 51 от „83-те въпроса“ на Августин.

На следващо място трябва да се подчертае, че у Тома образът се определя с оглед на различни 

степени,  чието  дефиниране  зависи  от  начина,  по  който  разумното  основание  на  израза  се 

прибавя към това на подобието. Така Тома посочва три степени на образ: 1.  imago perfecta;  2. 

imago imperfecta; 3. vestigium (който съвпада с простото similitudo). Първото е в сила единствено 

по  отношение  на  Божия  Син;  второто  –  спрямо  човека,  който  може  да  се  придвижва  към 

съвършенство  посредством  добродетелта;  третото  се  отнася  за  отдалеченото  подобие  на 

останалата  част  от  творението  спрямо  Твореца.  Що  се  отнася  до  чистото  понятие,  образът 

трябва  да  бъде  дефиниран  като  израз  (expressio) на  образеца  (exemplar).  В  случая  с 

несъвършения  образ,  който  най-плътно  осъществява  въпросното  понятие,  разглеждано 

логически,  това  означава,  че  образът  е  винаги  онтологически  подчинен на  някакъв  образец. 

Именно по този начин образът бива разграничен от божествения си образец. Тази постановка 

отговаря на Аристотеловата идея за еквивокалност на образа. Откъм другата си страна обаче 

образът е  отграничен понятийно от  нещо още по-нисше,  което вече не  може да  носи името 

„образ“, тъй като „не всяко подобие е образ“. Такъв е случаят на неразумната част от творението, 

за която подобава названието „следа“. Понятието за следа също включва логически и момента на 
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подобието, а разликата спрямо образа бива определена от начина, по който едното и другото са 

подобни на образеца: 1. образът е подобен на образеца с оглед на последната видова разлика 

(ultima ratio speciei) – у Бога тази последна разлика е разума и по тази причина отличаващото се 

с разум творение може да се определи като „образ Божи“, доколкото това творение трябва да се 

разбира като  израз  на  образеца;  2.  в  случая  със  следата  подобието е  установено с  оглед на 

някаква  друга  видова  разлика;  на  това  място  Тома  говори  вече  не  за  израз  (expressio),  а  за 

отпечатване (impressio) – така следата трябва да се определи като отпечатък от творческия разум. 

Обобщено казано, в разсъжденията на Тома от Аквино понятието за образ се определя откъм  

едно все по-стесняващо обема си степенуване на понятието за подобие. Необходимо е да се 

открои и фактът, че заедно с теологическата проблематика, всички понятия са определени и от 

логическа гледна точка.

Подобно на връзката, която беше установена между Николай Кузански и понятието за „жив 

образ“ у Иларий от Поатие, може да бъде открита сходна и между Николай и тук разработеното 

(в случая с Тома – на логическо равнище) Августиново понятие за образ. Тя е организирана 

около опозицията  expressio – impressio  като белег на разликата между образ (човека) и следа 

(останалото творение). За да обоснове разликата между израз и отпечатък, Тома отново цитира 

Августин, по-специално проповедта „За десетте струни“. В нея Августин използва известното 

сравнение с монетата: образът на императора е по един начин у сина му и по друг – върху 

монетата.  Човекът като Божи образ се намира между двете – той бива сравнен с надарена с 

разум монета, която знае кой е изобразеният върху нея образ. В тази точка е нужно да се направи 

отпратка към Николай Кузански – приведен е откъс от съчинението „За играта на топка“ (De 

ludo, II: h IX, n. 115), където кардиналът описва човешкия ум като  nummus qui et nummularius 

(монетата, която е и самият монетарий) и nummus Dei (Божия монета), т.е. онази монета, която е 

в състояние да оцени, да измери всички останали монети. Тук човекът се явява като надарена с 

разум монета, докато Бог е този, който изсича монетите.

В рамките на тази първа линия на дефиниране на образа (като степенуване) следва да бъде 

добавен и още един момент, а именно намесата на западната средновековна интерпретация на 

Прокловите  „Първооснови  на  богословието“.  В  структурата  на  така  изработеното  от  Тома 

(базирано върху Августин) понятие за образ се включва и един елемент на каузалност, който 

служи като точка за възвръщане обратно към проблематиката на символа. Доколкото понятието 

за  символ  беше  най-подробно  разгърнато  въз  основа  на  „Първооснови  на  богословието“  от 
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Прокъл,  на  това  място  разглеждаме  единствения  средновековен  коментар  на  Запад  към 

въпросното съчинение, дело на Бертолд от Моосбург. Този коментар е бил познат и на Николай, 

както самият той споменава в „Апология на ученото незнание“ (Apol.: h 2II, n. 44, p. 29, lin. 15 – 

p. 30, lin. 3). В случая анализираме предговора на съчинението, който е интересен преди всичко с 

това, че поставя цялостната интерпретация на „Първоосновите“ под знака на въпроса за образа. 

Предговорът е оформен като коментар към Рим. 1:20 (стих, който засяга отношението между 

видимо и невидимо в света и у Бога), като цялото съчинение на Прокъл е разгледано като един 

вид  много  разширено  тълкувание  на  въпросния  стих.  Проблемът  за  образа  е  поставен  на 

равнището на космологията и онтологията – образът, разбиран като видимата страна на  

невидимото и като явление, вписано в логиката на космичната каузалност, е разгледан като 

решаващият момент в хода на познание на истината. Тогава, определеният по този начин 

образ, се явява като символ – като същностно прилежаща част или отломък от истината. В 

добавка към това, във въпросния предговор Бертолд повтаря и замисъла на Тома за степенуване 

на образа,  но избира различни наименования –  imago perfecta  е назована  imago perfectissima, 

imago  imperfecta  се  появява  под  името  imago  perfecta  –  т.е.  образът  в  собствен  смисъл,  а 

определението vestigium се запазва.

В частта, обобщаваща тази първа интерпретация на образа, бива разгледано второто понятие 

за подобие, което Тома предлага. Подобието е от една страна предварително изискване и основа 

на образа, но съществува и негов втори смисъл, в който подобието представлява по-късна и по-

висша степен на образа. Според този втори аспект подобието представлява съвършенството на 

образа, т.е. неговата трансформация от  imago imperfecta  в  imago perfecta.  В този случай Тома 

определя подобието чрез рамката на учението за категориите и на това за трансценденталиите: в 

трансцендентално  отношение  подобието  се  отнася  до  едното  (unum  transcendentale),  а  в 

категориално –  до  качеството  (qualitas).  Следователно,  в  този  смисъл  подобието  може да  се 

определи като единство по качество. Тогава усъвършенстването ще се осъществи въз основа на 

онова качество, което е общо между образеца и образа (последната видова разлика) – разума, но 

този път отнесен не към спекулативната си употреба, а към практическото си приложение под 

формата на добродетел (любов).

Последната  основна  част  от  втората  глава  на  представения  текст  се  занимава  с  втората 

интерпретация на образа. Това е извършено въз основа на анализ на коментара на Бонавентура 

към „Сентенциите“ на Пиетро от Ломбардия. Във версията на Бонавентура се наблюдава съвсем 
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различна систематика на отношението между понятията за образ и за подобие. Общ момент е 

фактът,  че  и  тук  тези  въпроси  са  разтълкувани  в  две  перспективи  –  триадологична  и 

антропологична. Според Бонавентура (Comment. in I Sent., dist. XXXI) равенството (aequalitas) и 

подобието (similitudo) образуват опозиционна двойка, която може да се опише чрез предикатите 

на количеството и съответно на качеството. И двете обаче обозначават някакъв вид отношение – 

равенството е  отношение по количество,  а  подобието  –  по  качество.  Понятието  за  образ  не 

изключва  равенството  (както  е  и  при  Тома),  подобието  и  равенството  заедно  обозначават 

принадлежност или свързаност (convenientia) и тази convenientia е основна съставна част от ratio 

imaginis.  Така  логически  образът  бива  дефиниран  като  структура  на  израз  (expressio),  която 

почива  обаче  не  само  на  подобието,  но  и  на  равенството.  В  допълнение  към  това,  в  тази 

структура не е имплициран само израз, но и разумното основание на произхода (ratio originis). 

Това  означава,  че  за  Бонавентура  образът  се  намира  в  логическа  връзка  с  причиняването. 

Посочвайки разликата между образ и образец, авторът подчертава и това, че никой образец не е 

образец на самия себе си, при което собственият смисъл на понятието за образ се помества  

тъкмо  в  разстоянието  между  образ  и  образец.  Разликата  между  тринитарната  и 

антропологичната перспектива към образа се отнася до това, че Божият Син е образ в същата 

природа, докато човекът – образ в друга природа. В края на XXXI-ва дистинкция Бонавентура се 

обръща и към проблема за красотата: заключението от разсъжденията му гласи, че намесата на 

понятие за образ изобщо вече имплицира един аспект на красивото. Този аспект може да бъде 

описан по следния начин: не е необходимо всеки образ да се отличава с качеството на красотата 

(pulchritudo  или  species  в смисъла на красота), но именно отношението (и отстоянието) между 

образец и образ е  това,  което изобщо прави възможно и извиква поставянето на въпроса за 

красивото. Според Бонавентура, тъкмо тази неизбежна добавка към понятието за образ, аспектът 

на красивото, обосновава приписването на красота именно на Сина (доколкото той отговаря на 

понятието за образ), а не на другите две божествени лица.

Трета глава: Образът символ и познанието

Тази  глава  се  отнася  изключително  към  Николай  Кузански  и  неговото  понятие  за  образ. 

Трябва  да  бъде  подчертано,  че  въпросите,  които  са  водещи  тук,  не  засягат  възможните 

тълкувания на образите у Николай, а се опитват да изяснят тяхната обща структура и начини на 
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функциониране. В центъра на вниманието застава съчинението „За берила“. Като основна нишка 

при описанието на особеностите на образа у Николай е използван образът на берила, доколкото 

специфика на текстовете на кардинала е това,  че в тях образите са по-скоро употребявани и 

функционализирани, вместо да бъде изработена последователна дефиниция на понятието образ. 

Това пренася съставянето на такава в режима на реконструкцията.

Първоначално е предложен кратък преглед на историята на възникването на съчинението „За 

берила“,  както и на  връзките,  които този трактат  установява  спрямо останалите  текстове  на 

Николай Кузански. Следва изложение на научната рецепция на трактата. Основната перспектива 

към текста, която ще бъде използвана оттук нататък в анализа му, засяга преди всичко формите 

на зрене.  Те могат първоначално да бъдат определени като  мистично и  свръхинтелектуално 

зрене.  Става  дума  за  особена  форма на  познание,  при  която  всички  човешки  познавателни 

способности биват надмогнати и трансцендирани, а ключов момент в този процес е тъкмо 

образът.

Според „За ученото незнание“ обект на свръхинтелектуалното познание е съвпадението на 

противоположностите. Още в следващото съчинение, „За предположенията“, това твърдение е 

коригирано: обектът на свръхинтелектуалното съзерцание, Бог, или „неделимото първоначало на 

всички  неща“,  е  положено  отвъд  съвпадението  на  противоположностите.  Така  замисълът  за 

съвпадение на противоположностите се превръща в  инструмент за познание.  Ролята на този 

инструмент  се  изпълнява  от  образа  на  берила  –  той  се  явява  като  оптически инструмент, 

посредством който неделимото първоначало на всички неща става видимо. Негова основна черта 

е  прозрачността му  (едно  понятие,  което  ще  бъде  подложено  на  по-внимателен  анализ  в 

четвъртата глава от предложения текст). Този инструмент прави възможно едно зрение, което е 

способно  да  вижда  всичко  едновременно.  Въпросното  зрение  трябва  да  бъде  разбирано  в 

преносен смисъл, като интелектуално зрение. Въпреки това всички процеси и функции на това 

зрение са описани „образно“, т.е. по аналогия със сетивното зрение. Образът, включително и под 

формата на рисунка в трактата, остава през цялото време пред очите на читателя. Към това обаче 

бива добавено и твърдението, че едновременността на всички фази на сгръщане и разгръщане 

(процесите  на  complicatio  и  explicatio  на  божественото  първоначало) става  възможна 

благодарение на факта, че образът е вербален образ.

В  собствено  тълкувателната  част  от  главата  на  първо  място  е  разгледана  теорията  на 

познанието на Николай. Въпросът, който на първо място се поставя, гласи: как е възможно с 
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посредничеството  на  образ  сетивното познание  да  постигне отвъдвидимата  истина.  Основен 

текст  към  този  проблем  представлява  съчинението  „За  предположенията“,  в  което  Николай 

Кузански  най-последователно  излага  познавателнотеоретичните  си  постановки.  Анализираме 

мистическата фигура P и нейните две тълкувания в трактата – онтологическо и гносеологическо, 

които са  взаимносвързани и не  могат  да  бъдат разгледани поотделно.  Заключенията  от  този 

анализ показват, че силно платонизираната познавателна теория на Николай, със стъпаловидния 

си  характер,  възвежда  непосредственото  възрение  в  отвъдинтелектуалното  към  същия 

механизъм,  който  управлява  всяко  друго  познавателно  равнище  –  и  този  всеприсъстващ 

механизъм винаги  бива  изразяван  в  понятията  на  сетивното  познание,  и  преди  всичко  –  на 

зрението. Като субект на това свръхинтелектуално познание се установява човешкият ум (mens), 

а  той  във  всеки  един случай  бива  описан като  снабден с  око  (oculus  mentis),  чрез  което  се 

извършва мистическото възрение.

Следва преглед на представите на Николай за характера на мистиката. Анализът на откъси от 

кореспонденцията  между  Николай  и  абата  на  бенедиктинския  манастир  Тегернзее,  Каспар 

Айндорфер,  показва,  че  Николай  разбира  мистическото  като  форма  на  поддържано  чрез 

интелекта познание и го обвързва със своята идея за учено незнание (всичко това се развива в 

контекста на възлизащата към XIV и XV в. дискусия по въпроса, дали мистическото трябва да 

бъде  схващано  като  единствено  афективно  явление,  или  като  вид  интелектуално  познание). 

Според  Николай  мистическото  познание,  което  има  интелектуален  характер,  може  да  бъде 

придобито чрез  symbola,  или  aenigmata.  На това място се обръщаме отново към въведения в 

първа глава въпрос относно  съвместимостта на символическото и мистическото богословие 

във връзка с имената на Бога. Според Алберт Велики мистика и символизъм не могат да бъдат 

обединени логически и теологически, Николай обаче го прави особено успешно като въвежда 

един вид  мистичен символ. Логически това се оказва възможно, доколкото според Николай на 

нито едно творение не може да се припише такъв предикат, който да се отнася в унивокален 

смисъл и към Бога. Всичко се приписва на Бога и на творението в различни смисли. Ето защо 

всяко познание може да съществува само под формата на предположение. Следователно всяко 

творение  е  в  състояние  да  предложи  някакъв  път  към  Бога.  Мистическото  се  появява  в  

тварните  същини  благодарение  на  специфично  тълкувание  на  символни  образи.  Тук  се 

обръщаме  към  изследванията  на  М.  де  Серто  по  отношение  на  историята  на 

западноевропейската мистика.
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В следващия откъс от  тази глава е  разгледано отношението на концепцията  за  образ към 

практиката  на  изобразителното  изкуство  от  XV  в.  (т.е.  съвременно  за  Николай  Кузански). 

Акцентът е поставен върху ролята на прозрачното и на парергоналните елементи в живописта, 

които  са  обвързани  с  различни  видове  камък,  скъпоценни  камъни  и  прозрачни  предмети 

(кристали, огледала, стъкло). Тезата на този откъс гласи, че изобразителната практика на XV в. е 

в състояние да конструира триизмерно пространство, в което зрителят е въвлечен – не само със 

средствата на перспективата, но посредством прозрачното, което обединява зрител и изобразено 

в едно общо обемно поле на видимост, простиращо както отвъд, така и отсам плоскостта на 

изображението.  Това  пространство  се  характеризира  със  свойството  да  съдържа  в  себе  си 

определени линии и траектории за погледа на зрителя, които са в състояние по особен начин да 

направляват  движенията  на  този поглед.  Това  направляване става  възможно благодарение на 

разпределението  на  прозрачно  и  непрозрачно.  Въпреки  различния  характер  на  северната  и 

южната живопис от периода, откриваме сходни образувания и при двете. Тъкмо движението на 

погледа  е  това,  което  произвежда  смисъла  на  изображението.  В  числото  на  прозрачните 

предмети  се  включват  прозрачни  скъпоценни  камъни,  стъклени  предмети,  огледала  и  други 

огледални повърхности, също и очите. Според представите на средновековната и ренесансова 

оптика, които предстои да бъдат подробно разгледани в четвъртата глава от представения текст, 

очите и огледалата трябва да бъдат приемани за прозрачни. Непрозрачните предмети са тези, 

които  препречват  движението  на  погледа  –  например,  каменни  стени,  готически  каменни 

декорации  и  рамки,  изцяло  или  отчасти  затворени  прозорци,  врати  и  т.н.  Към  анализа  на 

подобни  построения  се  включва  разглеждането  на  т.нар.  гризел  на  север  и  „фалшивите“ 

(нарисувани) мраморни плоскости в италианската художествена практика (въз основа най-вече 

на интерпретациите им у Х. Белтинг, М. Баксандал и Ж. Диди-Юберман). Заключението гласи, 

че образите в живописта от  XV  в. представят една диалектика между видимо и невидимо, в 

основите  на  която  лежи  специфичен  теологически  и  художествен  концепт:  видимото  и 

невидимото  се  осъществяват  едновременно,  а  ролята  на  основен  агент  в  този  процес  играе 

медиумът  на  прозрачното (който  трябва  да  бъде  разбиран  като  особена  обща  природа  на 

видимостта).  Въз  основа  на  интерпретациите  върху западноевропейската  мистика  на  М.  де 

Серто  бива  показано,  че тъкмо  това  преплитане  на  видимо  и  невидимо  в  полето  на 

(не)прозрачното постановява мистически смисъл.

На следващо място, аналогични на описаните по отношение живописта процеси откриваме 

33



и в текстовете на Николай Кузански. В това отношение централна роля играе трактатът „За 

берила“,  където  образът  на  самия  берил  изпълнява  тази  функция.  Берилът  представлява 

оптически  инструмент,  който  чрез  и  във  прозрачната  си  среда  може  да  покаже  неделимото 

първоначало на всички неща, при което обаче всички фази и степени на разгръщането на света и 

всички  такива  на  съответното  му  обратно  сгръщане  стават  едновременно  видими.  В  берила 

разгръщането (explicatio) и сгръщането (complicatio) биват демонстрирани в един единен поглед, 

невъзможен  както  логически,  така  и  сетивно,  но  осъществен  благодарение  на  оптическия 

инструмент  (oculare) на  мистичното  възрение.  Освен  това  този  един  поглед  е  и  динамичен, 

доколкото е  в състояние да покаже  процеса като движение в  цялост,  а не като поредица от 

разпаднали се отделни статични състояния или степени.

В същия смисъл бива разтълкуван и образа на стената на Рая от съчинението „За виждането 

на Бога“ (De  vis.,  10 – 11: h VI). Подобно на берила,  стената на рая,  която показва известна 

близост със стените и гризелните фигури, изобразявани във фламандската живопис, сама по себе 

си не представлява обектът на съзерцанието, ала само посредник, структуриран по такъв начин, 

че едновременно да скрива, съхранява, завоалира, но и да разкрива, да пропуска погледа отвъд. 

Именно  по  тази  причина  тя  се  очертава  като  мистически  символ,  доколкото  прави  

мистерията видима, без в същото време действително и еднозначно да я разкрива.

3. Трансформативност на образа

Необходимо е да се отбележи, че при Николай Кузански мистическата оптика се разгръща и 

на равнището на самия  mens  (intellectus), доколкото  mens  също бива изобразен като прозрачен 

скъпоценен камък, а именно като диамант в съчинението „За ума“. На това място идва ред на 

подробен анализ на онзи откъс от трактата „За ума“, който представя човешкия ум като диамант. 

Диамантът на ума е прозрачният кристал, в който се отразяват всички намиращи се наоколо  

(т.е. всички възможни) познавателни обекти (De mente, 5: h 2V, n. 85, lin. 1-16 – n. 86, lin. 1-7). 

От съчинението за ума бива анализиран още един фрагмент,  който описва възможностите за 

трансформация на видимото по мистически начин – това е образът на лъжицата на обикновения 

човек. Както посочва и анализът на М. де Серто върху този фрагмент, пред мистическия поглед 

лъжицата  се  превръща  в  прозрачен  предмет,  а  именно  в  структура  от  огледала,  които 

изчерпват всички възможни математико-оптически форми. Образът на лъжицата демонстрира 
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и начина, по който математиката бива въвлечена във формите на мистическо съзерцание. При 

това следва да бъде подчертан и фактът, че според Николай математическите обекти еднозначно 

са определени като продукти на човешкия ум.

Откъсът  от  „За  ума“,  който  описва  ума  като  диамант,  засяга  още  едно  понятийно 

разграничение, възприето от Николай – дистинкцията между образ (imago) и подобие (similtudo). 

Този въпрос ни връща обратно към проблематиката на понятията за образ и подобие, както тя 

беше разгърната във втората глава на текста. Така, в споменатия трактат умът е определен като 

imago,  доколкото представлява  образ  на  Божия ум.  Останалите  образи,  които се  отразяват  в 

диаманта в качеството си на познавателни обекти, не могат да получат названието „образ“ в 

собствен смисъл, те са много по-подобни на онова, което във втората глава беше определено 

като „следи“,  и са назовани тук „подобия“ (similitudines).  По този начин понятието за  образ 

еднозначно бива обвързано с представата за  прозрачното –  образът трябва да се определи не 

конкретен обект, а възможността за събиране и съчетаване в себе си на множество видими 

(т.е. познаваеми) обекти.

Образът,  следователно,  е  снабден  със  способността  да  трансформира –  това  е 

заключението, което може да се направи от анализа на образите на берила, диаманта и лъжицата 

на обикновения човек. Въпросът за трансформативността на образа е на свой ред обвързан с 

проблематиката на понятието за не-другото (non aliud) и с идеята за първоначалото като „всичко 

във всичко“ (quodlibet in quolibet). В качеството си на прозрачен медиум образът е в състояние да 

направи  подобни  истини  видими,  доколкото  в  него  се  разкрива  едно  познавателно 

пространство  на  непрестанна  трансформация.  В  образа  може  да  бъде  показан  процес  в 

развитие (например, разгръщането на всички възможни ъгли от линията в „За берила“). Този 

процес бива показан динамично, в своето движение, и същевременно един-единствен поглед. 

Статика и динамика се състоят едновременно в образа, не могат да бъдат отделени една от 

друга.  Тази особеност е отнесена изрично към вербалния образ.  Така идеите за „всичко във 

всичко“ и за не-другото могат да станат видими в образ без каквато и да било профанация или 

дефект.

Във  финалните  части  от  тази  глава  е  проведен  детайлен  анализ  на  образа  на  берила  от 

едноименното  съчинение  (De  beryl.:  h2XI/1,  n.  3,  lin.  1-7).  Приписаните  на  берила  качества 

(lucidus, transparens, albus, forma pariter concava et  convexa) биват коментирани едно по едно и 

подробно.  Акцентът  при  тълкуванието  в  случая  се  отнася  от  една  страна  до  комплекса  от 
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понятия, обвързани с прозрачността, светлинността и белотата на камъка, които го превръщат в 

предмет и агент на зрителното, а от друга, до логическото противоречие между най-малката и 

най-голямата форма, което ни препраща към въпроса за съвпадението на противоположностите, 

както е представено в „За ученото незнание“. Успоредно с оптическата и зрителна проблематика 

са посочени и връзките на описанието на образа на берила със съвременните за Николай учения 

за  минералите  и  металите  (преди  всичко,  трактатът  на  Алберт  Велики  „За  минералите“  и 

няколко по-ранни съчинения за лечебните свойства на различните видове камъни от Епифаний 

Кипърски, Марбод от Рен и др.)

Така  берилът  бива  тълкуван  като  парадигмален  образ.  Той  е  оптически  инструмент,  

свързан с областта на светлината и зрението. Заедно с това той представлява и вербално  

образувание,  което на свой ред го  снабдява с  трансформативни възможности,  а  именно –  

свойството да показва едновременно и в един поглед различни и дори противоречиви аспекти  

на предметите. Всички тези негови особености са обвързани с една представа за светлината, 

зрението и прозрачното, която е характерна за Средните векове и Ренесанса и подлежи на 

разглеждане в следващата, четвърта глава.

Четвърта глава: Предмодерна теория на зрението

В тази глава са разгледани теории за зрението от Късната античност и Средните векове, като 

целта  на  този  анализ  е  да  покаже,  че  именно  такава  концепция  за  оптика  прави  възможна 

образна структура, каквато се наблюдава при образа на берила от трактата на Николай Кузански. 

Основните понятия тук са светлината и прозрачното. За референтни текстове са избрани преди 

всичко такива, които най-вероятно са били познати на самия Николай Кузански. В последната 

част от главата е разгледан подробно краткият мистически трактат „За търсенето на Бога“, който 

най-много се доближава до последователно изложение на представите на Николай за оптиката и 

зрителното възприятие.

Оптическите  теории на  Античността  и  Средновековието  не  са  изградени под формата  на 

независима обективна научна дисциплина, а винаги остават вкоренени (подобно на понятие като 

образа, подобието и символа, както вече беше посочено) в широката картина на една физика или 

дори  метафизика,  понякога  могат  да  носят  и  етически  импликации.  В  случая  най-грубо  и 

обобщено разделяме теориите на две линии – платонически и перипатетически ориентирана, 
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като разбира се, става дума за много по-сложни преплитания между антични, късноантични и 

средновековни  елементи,  като  например  такива  от  стоическата  медицина  или  Евклидовата 

математика, както и за идеи от арабската мисъл. Анализирани са следните текстове: Аристотел, 

откъси от „За душата“ (De an., II, 7, 418a29-418b14) и негови арабски коментари като Авицена 

(„За душата“) и Авероес („За сетивото и сетивно възприемаемото“ и „За душата“),  Алхазен, 

(„Оптика“); Платон, откъси от „Тимей“ (Tim., 45b3-46a2) и от „Държавата“ (Rep., VI, 506d-509b), 

късноантичният  превод  и  коментар  към  „Тимей“  от  Халцидий,  светлината  в  Августиновите 

„Разговори със себе си“ и „Обща перспектива“ от Джон Пекам.

1. Прозрачното. Аристотел

От  основно  значение  за  настоящото  изследване  е  Аристотеловата  идея  за  прозрачното, 

развивана и от арабските му коментатори по-късно. Прозрачното тук интерпретираме не просто 

като  посредник  или  среда  за  светлината,  а  като  същина,  съприродна  на  светлината  и  на 

зрителното  сетиво.  Прозрачното  е  онази  природа,  която  се  открива  в  различни  видими 

обекти,  доколкото  са  видими,  и  прави  възможна  видимостта  изобщо.  Въз  основа  на 

Аристотеловата концепция за прозрачното и за процеса на зрителното възприятие, както и на 

късноантични медицински източници арабските философи и медици на свой ред разработват 

идеята за една  анатомия на окото. Според нея в центъра на окото се намира орган, наречен 

кристално  тяло,  в  който  собствено  се  изпълнява  зрителната  дейност.  Арабските  автори 

изследват и особеностите при движенията на лъчите – най-обобщено, теорията по отношение на 

това движение гласи, че правилата, според които се движат лъчите на светлината, важат и за 

самите  зрителни процеси.  Основните  разлики между теориите  на  тези автори се  отнасят  до 

въпроса за съществуването на т.нар. зрителни лъчи, т.е. на лъчение от окото. В крайна сметка се 

оказва,  че  независимо  от  позицията  на  отделния  автор  по  този  въпрос,  всички  приемат,  че 

зрението  и  светлината  следват  общи  закони.  Тези  общи  закони  са  обвързани  най-вече  с 

понятието за прозрачното: прозрачното, което се появява във втвърдената форма на кристала 

(включително  и  на  кристалното  тяло  в  центъра  на  окото),  е  общо  качество  на  всички  

предмети, които са зрими, пропускат, транспортират зримото или са активно способни на  

зрение. Различните функции в зрителния процес могат да бъдат описани като различни модуси 

на работа на прозрачното.
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Към  Аристотеловите  трактати  „За  душата“  и  „За  сетивото“  възхождат  и  някои  от  най-

влиятелните формулировки относно зрителния процес: светлината като цвят на прозрачното в 

действителност, цветът като собствен обект на зрението и като същина, задвижваща прозрачното 

в действителност, цветът като край (граница, термин) на прозрачното в едно ограничено тяло. 

Тези постановки достигат и до Николай Кузански и стават част и от неговата възприятийна 

теория, макар в модифициран вид.

2. Зрителният платонизъм

В платонически обагрената традиция акцентът е поставен по-скоро върху спецификите на 

светлината като елемент, който прави зрението възможно и който е обвързан най-вече с 

огнената природа.  Според изложеното в  „Тимей“  зрението се  осъществява  като  единение и 

сливане на два светлинни потока – вътрешен (наречен „зрителен огън“) и външен (огнената 

природа  на  изтичащите  от  предметите  цветове)  –  при  условията  на  присъствие  на  дневна 

светлина.  Същата  троична  концепция  придобива  метафизично-етическо  тълкувание  в 

„Държавата“, в известните пасажи, описващи слънцето като „видимата рожба“ на Благото. При 

Халцидий тази теория бива обвързана със стоическата медицина.  Халцидий е  от значение в 

случая в качеството си на версия на един от малкото Платонови текстове, познати през Средните 

векове на Запад. Николай Кузански също притежава копие от неговия превод и коментар.

Аналогията между слънцето и Благото се разгръща като проблем на познанието при Августин 

–  паралелизмът  между  телесното  зрение  и  интелектуалното  познание  формира  цялостното 

виждане на Августин за човешката познавателна дейност. В библиотеката на Николай Кузански 

се откриват и две копия от „Обща перспектива“ от Джон Пекам, автор, обвързан с оксфордския 

платонизъм, който обаче по отношение на възгледите си върху оптиката се опира по-скоро на 

арабски  източници,  преди  всичко  Алхазен.  Към  Алхазен  се  обръща  в  съчинението  си 

„Нравствено  тълкувание  за  окото“  и  Петър  от  Лимож,  чието  морално  тълкувание  на 

особеностите на окото и на зрителния процес може би са послужили като образец за етическата 

и анагогичната интерпретация на зрението у Николай в трактата „За търсенето на Бога“.

3. Зрителното и образът според Николай Кузански в трактата „За търсенето на Бога“
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В третата подчаст от четвъртата глава се насочваме към анализ на трактата „За търсенето на 

Бога“. Съчинението е избрано поради това, че в центъра му стои група от проблеми, простиращи 

се от оптичното и сетивно възприемаемото през познавателното до анагогичното възвеждане 

към мистическо съзерцание. В този смисъл той е в съзвучие с трансумптивната програма на „За 

ученото  незнание“.  „За  търсенето  на  Бога“  осъществява  възможностите  за  философско  и 

богословско  обвързване  между  сетивно,  свръхсетивно  и  свръхинтелектуално.  Освен  това 

съчинението  съдържа  и  директни  твърдения,  разкриващи  природонаучните  представи  на 

Николай по отношение на зрителното възприятие.

Анализът  на  този  трактат  следва  да  покаже  практическото  приложение  на  дотук 

разработените понятия за образ и за символ. Тук вербалният образ функционира като форма на 

означаване в много по-широкото поле на проблематиката на причиняването. Отношенията на 

каузалност правят  възможно образът да  влезе  в  ролята  на  символ  и  тъкмо  тях  опитваме да 

разкрием при анализа на „За търсенето на Бога“.

На  първо  място  бива  коментирано  мястото  на  този  трактат  сред  останалите  кратки 

мистически съчинение на кардинала,  възхождащи към средата на 40-те години на  XV  в.  „За 

търсенето на Бога“ се базира върху проповедта  Dies sanctificatus  (h: Sermo XLVIII),  засягаща 

темата за божествените имена. Този проблем препраща обратно към влиянието на Дионисий 

Ареопагит върху Николай и към посредническата роля на коментарите на Алберт Велики в този 

процес  –  това  функционира  като  фон  при  анализа  на  проповедта.  На  първо  място  в  нея  е 

поставен централният теоретикопознавателен въпрос, по какъв начин Бог може да бъде познаван 

от творението. Възможностите за това са свързани от една страна с естествените познавателни 

способности на тварното, а от друга – с приетия за безспорен факт, че Бог се самодемонстрира 

на и чрез творението си. Пример за такова самопоказване е името. Въпросът за името на свой 

ред бива пренесен върху равнището на сетивно възприемаемото – името и неговото значение 

биват обяснени по подобие с възприятието на цвета, доколкото познанието на божественото е 

поставено в аналогия с познанието на цвета от окото. Тази структура трябва да бъде разбирана 

откъм  изложената  в  трета  глава  теория  на  познанието  на  Николай,  отнасяща  се  до 

познавателните  региони  („За  предположенията“).  В  този  контекст  Бог  се  представя  като 

неназовимото по отношение на творението, както зрителната способност се явява неназовима по 

отношение  на  цветовете.  В  случая  са  налице  две  линии:  на  имената  и  на  зримите  същини, 

обвързани  със  съответните  видове  познание.  И  двете  функционират  като  символи  спрямо 
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означаваното от тях, доколкото Бог се явява в ролята на непостижимото спрямо всяка от двете 

линии,  но  въпреки  това  по  някакъв  начин съдържимо в  тях  (по  контрахиран  или  разгърнат 

начин). В случая от значение е и връзката между образ и име, употребявани почти синонимно 

спрямо проблематиката на познанието. Името е образ, а неназовимото име е непредставимият 

образ (Бог).

На следващо място,  преминаваме към анализа на трактата „За търсенето на Бога“. В него 

метафизичното и мистическо тълкувание на природонаучните факти (процесите на сетивното 

възприятие)  е  задълбочено  още  повече.  (Както  беше  посочено,  възможен  образец  за  този 

тълкувателен механизъм вероятно е бил трактатът на Петър от Лимож „Нравствено тълкувание 

за окото“.) Както в проповедта  Dies sanctificatus,  и тук пътят в търсенето на Бога минава на 

първо място през името на Бога  (theos),  което (подобно на тълкуванието в „За не-другото“) е 

псевдоетимологически възведено към комбинация от два гръцки глагола със значения „виждам“ 

и „тичам“.  По този начин тъкмо най-разпространеното божествено име подкрепя ползата  от 

видимото в хода на търсенето на Бога.

След тази въвеждаща част трактатът изброява няколко основни положения от физиката на 

сетивновъзприятийния  процес,  съпътствани  от  трансумптивно  тълкувание.  Тази  преносна 

интерпретация обаче  не  представлява  прост  трансфер  на  значения  по метафоричен начин,  а 

пренасяне на цялостни познавателни модели от едно отнологично равнище на друго. В това се 

състои трансумпцията (както е описана в първата книга на „За ученото незнание“). Преносът на 

имена се извършва под формата на обмен на реални качества между въвлечените в процеса на 

пренос елементи.

Въз основа на посочените от Николай твърдения относно същината на зрителния процес е 

възможно да бъдат идентифицирани някои от неговите източници по въпросите на оптиката. На 

първо място препращаме към „Нравствено тълкувание за окото“ и изброените там знания за 

зрението. Петър от Лимож се позовава от своя страна на Константин Африкански и Алхазен. В 

числото на използваните от Николай източници трябва да се добави и „Обща перспектива“ на 

Джон  Пекам  (която  служи  за  посредник  на  арабската  традиция  в  оптиката),  а  също  и 

Халцидиевият „Тимей“. Мистическото тълкувание на Николай се състои в трансумпцията на 

физични факти за окото и зрителния процес върху равнището на интелектуалното зрение. Както 

първоначалото  на  видимото  не  се  намира  на  равнището  на  телесното  видимо,  така 

първоначалото  на  интелектуално  зримото  не  се  открива  в  числото  на  интелектуално 
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постижимите същини. Тук е налице основната теоретикопознавателна постановка на Николай 

(която  той  споделя  с  неоплатоническата  традиция):  всяко  познаваемо  бива  познато  от  една 

способност, която стои по-високо от цялата област на подчинените ѝ познаваеми елементи. Това 

правило следва да важи и за интелектуално познаваемите същини. Заключението от това гласи, 

че съществува една по-висша познавателна способност, в чиято област те се намират. Все пак по 

отношение на настоящия анализ не това заключение относно мястото на Бога в онтологичната и 

познавателна  йерархия  е  от  значение,  колкото  отношението  между  видимо  и  невидимо, 

представящо  се  в  процеса  на  трансумпция.  Трансумпцията  на  свой  ред  се  показва  като 

тълкувателна  процедура,  която  се  ползва  от  символичните  стойности  на  образите  (в  случая 

разбирани както като зрителни, така и като вербални образувания) за изграждането на цялостна 

философско-теологическа структура на света. Тази процедура бива мотивирана и от идеята, че 

Бог  представлява  висша  форма  на  зрение  –  а  именно,  такова  зрение,  чието  виждане  е  и 

действително  причиняване  на  съзерцаваните  от  него  обекти.  Следователно,  сетивно 

възприемаемото и интелектуалното са неотделими едно от друго, а образът и комплексът от  

обвързани с него същини – подобието и символа – работят като оператори и в двете области.

Заключение: За литературния образ

Заключителната част от представения текст опитва възможностите, направените наблюдения 

върху образа, подобието и символа при Николай Кузански (и общо в предмодерните възгледи) да 

бъдат  отнесени  към  литературната  практика  от  същия  исторически  период.  Дотук 

реконструираните  понятия  или  мрежа  от  понятия  се  разгръщат  в  полето  на  философско-

теологическото  и  изобразителното  –  ето  защо  в  заключение  търсим  проявата  на  сходни 

особености на вербалния образ в поетически текстове. Проблемът в този подход (а той се явява 

като проблем и при избора на текстове) се отнася преди всичко до въпроса за историческите 

граници на понятието за литература. Тъй като този проблем е практически нерешим в настоящия 

случай, избираме формален темпорален критерий и се спираме на поетически текстове почти 

съвременни за Николай Кузански, които да изпълняват ролята на документи за същата културна 

ситуация.

Както беше показано дотук, в тази култура зрението се отличава с привилегирован статут на 

образец за всички висши познавателни процеси и нравствената им оценка. Същото ще се отнася 
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и до зрителното в  поетически текстове.  В поезията  на  XV  в.  проблематиката  на  зрителното 

попада във взаимодействие с една метафизика на любовта, чиито източници са с доста различен 

характер – от късносредновековната поезия на народни езици, през Новия стил и Петрарка до 

възобновената в средата на XV в. във Флоренция платоническа любовна теория. Две традиции – 

тази на литературата (на любовната лирика от времената на трубадурите нататък)  и тази на 

философското (теорията на любовта като специфична метафизика или дори теология, но също 

така части от втората философия – например теорията на възприятието и въображението) се 

преплитат в лирическите текстове.  При това следва да се подчертае и още една отличителна 

черта на тази поетическа традиция, а именно – нейният топически характер, който се отнася до 

всичките  ѝ  аспекти  и  реторико-поетически  съставни  елементи.  Ренесансовата  поезия,  не 

изработва,  а пре-работва – наследството на Петрарка (сам той наследник на средновековната 

традиция в любовната лирика) и на античните автори.

Това създава  особената  хомогенност  на  тази поетическа  традиция  –  едно  свойство,  което 

позволява избраните примери да бъдат еднозначно представителни за цялото. Тук се насочваме 

към няколко  сонета  от  сборника  „Песенник“  на  Лоренцо  де  Медичи,  създаден  през  втората 

половина  на  XV  в.  Тематиката  на  тези  творби  е  задължително  отнесена  към  любовното 

преживяване, което може да бъде тълкувано в най-различни смисли, от конкретна биографична 

история  или  набор  от  общи  места  в  поетическата  традиция,  през  платоническата  любовна 

теория да  проблематиката на мистическото преживяване и любовта към Бога.  Акцентът при 

анализа в случая обаче не се отнася до историческите източници на текстовете, а до употребите 

на зрителното и образното в тях. 

Няколко са основните моменти в тези употреби.  На първо място,  налице е един аспект в 

текстовете,  който  се  отнася  до  натурфилософско  знание  в  най-общ  смисъл  –  процесът  на 

сетивното възприятие, работата на светлината, работата на духовете на телесните функции, на 

откъснатите от предмета образи и на прозрачното (под формата на кристал). На второ място, 

това натурфилософско знание е интерпретирано етически и мистико-метафизически. Появяват 

се  множество  от  особеностите,  с  които  се  описва  мистическото  преживяване  –  откриваме 

мистическо възрение много сходно до описаното от Николай в „За виждането на Бога“. Основна 

негова  характеристика  е  едновременността  на  виждане  и  невиждане,  на  ослепяване  и 

проглеждане,  наслагването  на  тези  две  страни  и  дори  взаимното  им  обуславяне.  Тази 

специфична ситуация е обвързана задължително с образа и с погледа на любимата, които са в 
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състояние  да  приведат  в  действие  взаимосвързаността  на  видимо  и  невидимо.  В  избраните 

сонети централна роля играе и образът на скъпоценния камък и този на каменното изображение 

(портрет) на любимата, по отношение на който може да се открие представата, че механизмът на 

работа на изкуството, на художественото изобразяване повтаря този на сетивното възприятие 

като „изтегляне“ на формата от предмета във вид на образ.

Анализът  на  поетическите  текстове  показва,  че  те  се  отличават  с  една  метафизическа 

плътност,  обвързана  с  проявите  на  образа  като  символ  –  това  е  отнасянето на  цялостното 

говорене към абсолютното (Бог, любовта). В условията, при които речта може да бъде реч за 

абсолютното и да доставя знание за него (ако и несъвършено),  оформените от нея  смислови 

цялости функционират като символи, правещи невидимото видимо.
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Приноси на дисертационния труд:

1. Дисертацията  представлява  първото  детайлно  изследване  върху  понятието  образ  у 

Николай Кузански в българската и чуждата научна литература.

2. Дисертацията  предлага  първият  пълноценен  анализ  на  генеалогията  и  употребите  на 

понятието прозрачно в  античната  и  средновековната  теория  на  зрението,  изяснявайки 

детайлно неговата функция в предмодерните теории на образа.

3. Тръгвайки  от  реконструкциите  на  понятията  образ  и  прозрачно,  дисертацията 

реконструира  констелация  от  елементи,  включващи  понятия  като  подобие,  символ, 

аналогия, еквивокалност, логически и граматически категории като равенството и съюза 

'по',  концепции  на християнската  триадология,  антропология  и  мистика,  предмодерни 

оптически,  математически  и  естествонаучни  теории,  художествени  и  поетически 

практики.

4. Въз основа на направената реконструкция е предложено динамично схващане на образа 

преди модерността като едновременно движение на сгръщане и разгръщане, даващо на 

образа една особена трансформативна свобода.

5. Детайлното описание на това динамично понятие за образ, предприето в дисертационния 

труд, показва невъзможността то да бъде разбирано откъснато от предмодерните режими 

на казване на истината,  включващи както теологията, така и математиката,  оптиката и 

естествознанието, и в крайна сметка от въпроса за истината. 

6. Реконструираното от дисертацията понятие за образ позволява да бъдат подложени на 

критическа преоценка серия точки на историческо закрепване на съвременните теории на 

образа.  Предприетият критически анализ на тези точки на закрепване позволява да се 

покаже,  че сигурността,  какъв е произходът на модерните схващания за образа,  която 

дават  много  от  съвременните  теории,  се  дължи  на  съкращаване,  преработване  и 

дестилиране на една сложна констелация от елементи, които при внимателен анализ не 

биха могли да бъдат подредени в непрекъснатата линия на едно историческо развитие, 

свързващо античността, средновековието и модерността.

7. Критиката  на  точките  на  закрепване  на  модерните  понятия  за  в  техния  предмодерен 

произход, която може да бъде илюстрирана с  критиката на генеалогията на западната 

теория  на  перспективното  възприятие,  позволява  да  бъдат  проследени  други  линии, 

свързващи реконструираното въз основа на трудовете на Николай понятие за образ не 
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само  с  теологията,  но  и  с  ренесансовата  поезия,  математика,  мистика  и  дори  с 

парергоналните  елементи  на  съвременната  на  Николай  италианска  и  нидерландска 

живопис.

8. Описанието на сложната генеалогия на модерните понятия за образ дава възможност да 

бъдат  мислени  по  нов  начин  серия  понятия  на  съвременната  теория,  включващи 

описанието  на  ренесансовата  епистема  у  Мишел  Фуко,  на  предмодерната  мистика  у 

Мишел дьо Серто, понятието сигнатура у Агамбен, романтическото схващане за символ и 

алегория, опитите да бъде реабилитирана алегорията от позициите на херменевтиката у 

Х.Г. Гадамер и откъм перспективата на средновековната алегорична поезия у Х.Р. Яус, 

преосмислянето  на  опозицията  между  символ  и  алегория  у  Пол  де  Ман,  както  и 

отношението между семиотично, семантично и образ в съвременната българска теория на 

образа.
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