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Словото като образ и знак. Въведение към темата 

 

„Чрез своето съвечно Слово ти създаваш всичко и само чрез говорене ти създаваш, и 

все пак не създаваш вечно онова, което говориш вечно”* 

 

 Още в ранни текстове на Хераклит личи, че е правена дистинкция между legein, 

„да кажа” и semainein, „да означа”. Думата, използвана в смисъла на „да означа”, носи 

корена sem-, образуващ и semeion – думата за „знак” 
1
.  

 За да се разясни отношението между говоримия език и мисленето, Аристотел 

употребява „символ”, давайки възможност да се разбере, че нещата във вокализацията 

са знаци като представени в душата, а писмената са знаци на това, което е във 

вокализирането
2
. Разграничавани са крясък (нечленоразделните звуци), глас 

(артикулирани в гърлото звуци) и говор (оформен с помощта на езика глас). В „За 

тълкуването” Аристотел представя думата semeion, знак, като symbol
3
 на понятията на 

ума; Августин по-късно ще назове свещеното тайнство „свещен знак” (signum sacrum) и 

това ще се превърне в платформата, върху която ще се развива средновековната 

семиотика. 

 Да се върнем към Античноста. Стоиците различавали знак (означаващо), 

означено (което указва знакът) и материален обект. Смисловото означаване, lekta, било 

„незавършено”, (S-P) и „завършено”, в което роля играят пропозициите. Вниманието 

към и анализът на lekta включва обсъждането на частите на речта и така се прокарва 

път на едно философско изследване на граматиката. Естествено възникналият език, 

според стоиците, можел да се окаже ключ към разбирането на света, тъй като той е 

изоморфен с действителното, а възстановяването на оригиналните му форми би 

изразило по ясен начин истината за нещата. Според Августин, стоиците „вярвали, че 

съгласуването с усещанията на нещата и усещанията за звуците представлява нещо 

като люлка за думите. Така възможността за именуване накрая достига до подобието 

между самите неща” 
4
.  

                                                 
* Августин, „Изповеди” 
1 Платон, „Кратил”, 427c8: „Създаващият имена, изглежда, е свеждал до звукове и срички и другите 

неща, създавайки за всяко нещо и звук, и име...”. В българския превод се използва „звук”, макар в 

диалога да е употребен именно „знак”, semeion, в смисъла на буква (вж. бел. 167, стр 622 ).   
2 Аристотел, „За тълкуването”, 16а3: „И тъй, звуците в речта са знаци за афектациите в душата, а техни 

знаци, на свой ред, са писмената”.  
3 Мислите са подобия на предметите; подобията се различават от знака по това, че подобието „се стреми” 

да изрази природата на вещта, а знакът е субективен, зависещ от нас. Това налага в „За тълкуването”, 

16а6-8, σύμβολον да се преведе не като „символ”, а като „знак”. 
4 Августин, „Основи на диалектиката”, гл. V, стр. 29 
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 Със задаването на въпроса съществува ли „обективна” истина и правилност на 

самите изказвания, се стига до въпроса за дистинкцията между истина и неистина, тъй 

като словото може да отразява и несъществуващи неща.  

 Стоиците използват думата lekton за разлика от phone, „звучащото слово”. 

Lekton e „смисъл”, „словестна предметност”, като има отношение не само към процеса 

на говорене, но и към осмислянето, „към което се има предвид”. Отличават го и от 

ennoia и ennoema, т.е. от възпроизвеждането в ума на сетивно възприеманото, но без 

осъзнаване на смисъла на това отражение. Различава се и от phantasia, представа, 

лишена от съдържателен смисъл
5
. 

 Най-общо казано, в Античността философите се изправят пред констатацията, 

че битието може да бъде изречено по много начини. За да се избегнат двусмислиците и 

неразбирането, трябвало да се намери принцип, според който философската мисъл, 

приложена към езиковата реалност, би произвела и би дала значенията на понятието за 

„битие”. Философията трябвало да избегне метафоричния израз и да не прибягва до 

множествен смисъл, като това би я превърнало в истинно говорене на нещата, в знак за 

изразяване истинността на битието. 

 Граматиката, реториката и диалектиката, формиращи изкусната в спора 

словестност, се изучавали като въведение към математическия цикъл, но постепенно 

получават преимущество, черпещи ценност и важност от връзката им с изначалното 

Слово, а христианството е именно религия на Словото (което произвежда битие). 

Основана върху Откровението, Божественото послание, записано в него, изисква 

четене и коментиране, следователно знакова употреба. Затова идва възходът на 

лингвистичните изкуства, за сметка на дисциплините от математическия цикъл
6
.  

 По отношение на реториката, Августин ще разруши софистическата традиция. 

Тъй като според Чарлз Балдуин, в глава IV на „ За Християнското Учение” личи наи-

ясно историческото значение на това ново разглеждане
7
, ще акцентираме именно на 

нея. 

 Християнската проповед отхвърля сякаш необходимо софистиката, макар, 

разбира се, използването на някои софистични техники да е неизбежно. Самият 

Августин също е под въздействието на софистиката, като никога няма да успее да се 

освободи напълно от него. Но правилата на реториката изисквали преразглеждане, 

                                                 
5 Георгиев, О., „Средновековието и свободните изкуства” 
6 Пак там, стр. 127 
7 Пак там, стр. 128 
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понеже учебната програма щяла да бъде подчинена на преподаването на светото 

писание, т.е. ораторът вече нямало да е със стария си статут на харизматик, щял да се 

превърне в съобщител. Разбирането на функцията на реториката наистина се променя. 

Разглеждайки проблема за изразяването в IV книга, Августин смята, че става въпрос за 

постигане на ефект върху слушателя. Този ефект се дели на три части: обучение, 

наслаждение и въздействие. Обучението принадлежало на откриването на истината, 

наслаждението било опасно и, следователно, реториката се оказвала просто 

въздействие върху слушателя, употребата й не била задължителна, а ако имаме нужда 

от нея, то е за да впечатлим публиката. Обучението в правилно говорене и откриването 

на истината изглежда принадлежали на граматиката и логиката. Реториката застава 

извън знаковия процес, водейки единствено до практически резултати. В „За оратора”, 

Цицерон говори за единството между философия и реторика и за „златния век” на 

философията – философстването преди Сократ, когато разбирането за философия 

включвало и реториката в себе си. След него обаче те се разделят, той е и виновникът 

за разделението думи – знание
8
. 

  В „За диалектиката” той твърди за знака, че „винаги е знак за нещо в нечий 

ум”, а „речта е произвеждането на знаци посредством отчленени думи” 
9
. В De Doctrina 

Christiana, Августин предефинира знака като „нещо, което освен подобие пред сетивата 

поражда нещо друго в мисълта”. Всичко може да бъде редуцирано до вербално 

означаване, щом чрез Иисус, Словото, може да се верифицира цялата същност на 

света
10

. 

 В „За учителя”, произходът на съществителното, nomen, може да се свърже с 

noscendo – познание, и дума, verbum с verberando – удрям: в „За диалектиката”, 

Августин твърди, че гласното произнасяне на думата е като удар с камшик във въздуха. 

Думите биват разделени на „външни”, или звучащи, които изкуствено се слепят към 

нещата и „вътрешни”, или реални. Чрез вторите Иисус изговаря в нас истинното си 

учение. Съществителното е носител на смисъл и значения, думата генерира гласно 

произнесени звуци. Бог, привнесен в езика, „изговаря” познанието за себе си. Думите 

реферират истинното познание за бог, но само ако са съизмерими с вътрешната 

светлина (реалността). Етимологията се оказва източник на познание, тъй като е опит за 

                                                 
8 Цицерон, „За оратора”, стр. 174 
9 Августин, „Основи на диалектиката”, стр. 25 
10 Георгиев, О., „Средновековието и свободните изкуства” 
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проникване в сферата на пълнокръвните значения, но без патериците на думите, 

външни, вторични на същността на означаемото. 
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