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Абстракт: В образа на Богородица, изграден от канонични и апокрифни 

текстове, словото разкрива определени състояния, всяко от които може 

да бъде посочено и назовано, а впоследствие – изобразено. Някои от 

тях са устойчиво повтарящи се, други са редки, но характерни. Сло-

вото ни дава възможност да „виждаме“, а речевите актове с тяхната 

илокутивна сила правят това „виждане“ по-ясно фокусирано. Колкото 

повече разбираме световете на словото, толкова повече се доближа-

ваме към същността на иконографските решения. Но и зад едните, и 

зад другите стои един неизменен свят – вътрешният свят на Божията 

Майка с характерната за всеки един контекст изживяност и със също 

толкова характерната в теологичен аспект диалогична връзка с Хрис-

тос, отвъд която интерпретацията е немислима. Има различни пътища 

на доближаване и описание на този вътрешен свят. Един от тях е да се 

видят начините, по които състоянията на вътрешния свят се съотнасят 

към външния свят; да се проследи и осмисли тяхната насоченост. Въз-

намерявам да очертая диря към Сърл и неговото виждане за тези със-

тояния, които той определя като интенционални. Ще опитам да по-

кажа, че можем да мислим изображенията чрез природата на скритите 

в тях интенционални състояния и че последните могат да бъдат надеж-

ден ориентир за типологията на изображенията. 

 

Ключови думи: (Богородична) иконография, интенционални състоя-

ния, речеви актове, психологически модус, иконографски код. 
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Abstract: In the image of the Theotokos constructed from canonical and 

apocryphal texts, the word does reveal certain states, each of which can be 

referred to and named, and subsequently depicted. Some of these are 

persistently recurrent, others are rare but characteristic. The word enables 

us to “see,” and the speech acts, with their illocutionary power, make this 

“seeing” more clearly focused. The more we understand the worlds of the 

word, the closer we come to the essence of the iconographic decisions. But 

behind both is an immutable world: the inner world of the Mother of God, 

with the characteristic of each context livedness and with the equally 

characteristic, in theological terms, dialogical relationship with Christ, 

beyond which interpretation is unthinkable. There are different ways of 

approaching and describing this inner world. One is to see the ways in 

which the states of the inner world relate to the outer world; to trace and 

make sense of their directionality. I intend to draw a line to Searle and his 

view of those states he identifies as intentional. I will try to show that we 

can think of images in terms of the nature of the intentional states implicit 

in them and that the latter can be a reliable guide to the typology of images. 

 

Keywords: Iconography of the Theotokos, intentional states, speech acts, 

psychological mode, iconographic code. 

 

Въвеждащи думи 

В своето Първо послание до византийския император Лъв III Исав-

риец (717‒741) папа Григорий II (715‒731) пише следното в защита на све-

тите икони: „Иконите ни служат като средство за напомняне; те пробуждат 

и възнасят нашия ленив и груб ум към по-висш свят, на предмета на който 

не можем да не дадем име, название и образ. Но ние не почитаме иконите 

като богове, не на тях възлагаме надежди. Ако пред нас е икона на светата 

Майка на Господа Иисус Христос, ние казваме: света Богородице, Майко 

Божия, бъди наша застъпница пред твоя Син, истинския Бог наш, за спа-

сение на душите ни“. [1] Подобни послания имат дълбок смисъл – аксиоло-

гизират не образа сам по себе си, а обекта, с който образът се съотнася. Ос-

порването на почитанието към образа би било немислимо, ако прерасне в 

оспорване на обекта, към който препраща. Неслучайно словото на Григо-

рий II прозвучало десетилетия по-късно в самото начало на Седмия вселен-

ски събор в Никея (787), като видимо повлияло за отхвърлянето на иконо-

борството.  
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Думите на папа Григорий II за общението с икони на Божията Майка 

със сигурност са прозвучали познато на присъстващите на събора. Да при-

помним, че почитането на изображения се споменава за първи път у Авгус-

тин и Епифаний Саламински, но не преди V век, а за първи път за поклоне-

ние пред икона споменава Ипатий Ефески през първата половина на VI век. 

[2] А през VII век, ако се доверим на поклонническия пътепис на Аркулф, в 

Константинопол вече имали обичай да слагат на стена в дома си малка 

икона с образа на Богородица [3], което придава на това общение и един 

друг, личен аспект, за разлика от официално тържествения. Освен това съ-

борът най-вероятно е възприел папското послание и в контекста на позна-

тите му думи в прослава на иконите, принадлежащи на един от най-горе-

щите защитници на иконопочитанието – Йоан Дамаскин (ок. 680‒780). Из-

вън всяко съмнение, пише той, „дори в момента да не мислим за страданията 

на Господа, щом видим изображението на Христовото разпятие, ще си спом-

ним за спасителното страдание, и като коленичим, се покланяме не на ма-

териала, а на Изобразения, както се покланяме не на материала, от който е 

изработено Евангелието, и не на материала, от който е изработен кръстът, а 

на това, което е изобразено чрез тях“. [4]  

 

Богородична иконография и интенционални състояния 

Тази пропита от теологически блясък прослава всъщност се основава 

върху семиотична перспектива, която Йоан Дамаскин, а преди него и Гри-

горий II, невидимо са извикали в защитата си на образите. Образът е защи-

тим, защото притежава знакова същност. Иконата е знак, неотменна част от 

семиозис. Изобразеното на нея не е затворено в себе си, а препраща и свър-

зва („пробужда и възнася нашия ум“, по думите на папа Григорий II). Силата 

на изобразеното е веднъж в пряката референция, която ни отвежда към 

обекта, и втори път в смисъла, който се поражда чрез това препращане: 

онази неописуема струя на надежда и закрила, на обич и утеха, които даря-

ваме, получаваме или измолваме във връзката си с Божията Майка или 

Христос посредством иконата. Иконата е медиум, тя действа отвъд своята 

автотеличност. Ние изживяваме, мислим и действаме чрез изобразеното, а 

не поради материалния му носител; и към обекта, към който изобразеното 

ни препраща, отправяме мислите и думите си, а не към самия образ върху 

дъската (стената). Точно както и при богатството от названия и обръщения 

в хвалебствените и молителните слова към Богородица: ние изживяваме, 

мислим и действаме чрез изреченото (написаното), а не поради материалния 

му носител; и отново към обекта, към който изреченото (написаното) ни 

препраща, отправяме мислите и думите си, а не към самата книга.  

Чрез словото за Божията Майка, както и чрез Нейните образи, човекът 

изживява свързаността си с Нея, а посредством Нея – и със Спасителя. 

Колкото повече се повтаря един устойчив образ или текст, толкова по-
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интензивна е тази свързаност; колкото повече вариации имат образите и тек-

стовете – толкова по-екстензивна е тя. Следвайки Йоан Дамаскин, можем да 

кажем: дори в момента да не мислим за страданието на Богородица, щом 

видим изображението ѝ по време на свалянето на Христовото тяло от 

кръста, или след това по време на оплакването Му, ще си спомним за това 

страдание, и като коленичим, се покланяме не на изображението, а на изоб-

разеното. Тази невидима знакова функция стои зад всяко наше общение с 

образа.  

Богатството от Богородични изображения е богатство от начини на 

свързване с Нея. Те на свой ред са знак за посоките, в резултат на търсене 

на верния път на доближаване към Божията Майка и към Спасителя. Бого-

родичните изображения не са устойчиво повторение на един-единствен об-

раз, а вариативни. Иконичното богатство от вариации крие и огромно смис-

лово богатство, като смисълът обикновено се постига чрез групирането на 

иконичните кодове в някакви по-големи гроздове около определено ядро. В 

това множествено самоизписване около ядрото отделни иконични кодове 

функционират като иконографски кодове. Постигнатият от тях устойчив об-

раз може да бъде назован и да бъде мислен като иконографски тип, а ораз-

личаването от него – като наличие на иконографски варианти в рамките на 

типа, или като нов иконографски тип, в зависимост от вида на различията. 

Миловидният образ на Божията Майка и сгушеният в нея Младенец е едно 

такова устойчиво изписване, зад което прозира иконографският тип на Уми-

лението. Фигурата на Богородица с молитвено вдигнати нагоре ръце е друго 

такова устойчиво изписване, зад което също прозира иконографски тип – 

този път на Молението. Но ако в първия случай изобразим Младенеца в 

игрива поза, или Божията Майка да Го кърми, а във втория пред гърдите на 

Богородица изобразим в медальон Христос Емануил, получаваме нови из-

писвания, които са варианти вътре в рамките на вече изградените иконограф-

ски типове. Те не променят типа, а вътрешния интензитет – запазват се и 

сърдечно-интимното отношение на Умилението, и визионерското звучене 

на Молението.   

Проблемът за многообразието в изобразяването на Божията Майка пе-

риодично е поставян за разрешаване още от края на XIX и началото на XX 

век. Въпреки това все още няма консенсус около класификациите на морето 

от образи. [5] Дори единодушието относно съществуването на няколко ос-

новни иконографски типа, каквито са „Елеуса“, „Одигитрия“, „Оранта“, 

„Никопея“ и „Параклисис“, не обяснява на какъв принцип към тях често се 

добавят нови и как те се съотнасят към останалите. [6] Да назовеш „Бого-

родица Елеуса“ иконографски тип е напълно закономерно. Но дали „Бого-

родица Гликофилуса“ е друг, различен от „Елеуса“ иконографски тип, или 

просто иконографски вариант на „Елеуса“? Тук настояването върху типа оп-

ределено буди съмнения с оглед на огромната близост между двете 
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Богородични изображения. Но при „Богородица Достойно ест“ думата 

„тип“ е напълно неуместна. Преди да бъде именувана като „Достойно ест“, 

иконата вече принадлежи към определен иконографски тип (в случая „Еле-

уса“) и това, че оттук насетне изображението има своя стилистика и своя 

история, не го превръща в нов иконографски тип, а в негово производно. 

Типологията на Богородичните образи изхожда от изображението – или от 

най-характерните му черти, или от полагането му в някакъв контекст. Ко-

гато това е контекстът на мястото на известна икона, имаме и обвързаност с 

нейното име, [7] а когато е времеви контекст – обвързаност с техниката и 

стила, но най-вече с доминиращата през този период концепция за образа. 

Не са много случаите, когато в изображението се търси кодирано психоло-

гическо състояние, а когато това се случва, е по-скоро „откритие“ на интер-

претацията. Така например Панофски открива, че заместването на традици-

онния тип изображение на Богородица в „Рождество Христово“ (лежаща 

върху легло или друга постеля) с друг тип (коленичила в поза на преклоне-

ние пред Младенеца), означава както въвеждане на нова тема, така и разкри-

ване на ново емоционално отношение, характерно за Късното средновеко-

вие. [8] Тук безспорно става дума и за променено състояние, видимо от зна-

ците за adoratio в композицията, които в по-ранни периоди на изобразяване 

не присъстват по този начин. А след като образът може да се обвърже с 

определено състояние, най-вероятно подобен акт на обвързване може да 

улесни и типологизирането – трябва само да се провери за кои контексти е 

валидно това. 

За предобразите на Пресвета Богородица научаваме от Стария Завет, 

а за самата Нея – от благовестието на Новия завет, от някои апокрифни тек-

стове и от агиографската литература. Богородичните изображения, както и 

всички останали образи от евангелските текстове, първоначално дължим на 

словото, писмено и устно. Впоследствие, когато тези изображения се разви-

ват, протичат и чисто иконични процеси, но началният тласък е немислим 

отвъд словото. Отношението между словото и образа, което е в основата на 

цялата поредица „Атониада“, ни бе необходимо, за да разберем иконогра-

фията на един ранен и специфичен по отношение на Богородица контекст – 

Акатиста. [9] Всъщност Богородичният Акатист е специфичен не толкова за 

Нея самата, а заради неразривната ѝ теологическа връзка с Христос. Ака-

тистният химн позволява да я осмислим именно като Богородица. Но дали 

Акатистът не съдържа и критерий за по-лесното ориентиране сред хилядите 

Богородични изображения?  

Един такъв възможен критерий в случая са психологическите състоя-

ния, които словото разкрива, особено когато са устойчиви, и които са коди-

рани и в изображението. Основание за подобно търсене намирам дори сред 

чисто иконографските изследвания. Например в студията на Хенри Магуа-

йър върху скръбта в изкуството на Византия до XII век [10], в статията на 
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Йоли Калаврезу, която размишлява върху превръщането на Богородица 

(Theotokos) в Майка Божия (Meter Theou) и върху двата типа представяне 

на майчинското във византийското изкуство – формалното и интимното 

[11], или в студията на Стивън Шумейкър върху страданието на Божията 

Майка пред Разпятието. [12] Същото може да се каже и за основополагащи 

и при това доста по-ранни книги по иконография. Например за книгата на 

Талбот Райс за иконите от Кипър, където в иконографията на Разпятието 

страдащото тяло е положено в две различни концепции – една дидактична, 

следваща Божествената природа на Христос, и една чисто човешка, пред-

ставяща Богородица и Йоан да плачат и страдат неутешимо под кръста, а 

Христос като страдащо човешко същество. [13] Съвместната книга на Габ-

риел Мийе и Талбот Райс също разглежда иконографията на Разпятието 

чрез жестовостта на страдащата Богородица. [14] Мийе прави това и в своя 

ранен фундаментален труд върху иконографията на Евангелието, като 

проследява промяната в жестовете на Богородица при изразяване на мъката. 

[15] У нас това прави Лиляна Мавродиева в някои от отделните етюди на 

изследването си върху дванадесетте големи църковни празника. [16] 

В образа на Богородица, изграден от канонични и апокрифни текстове, 

словото действително разкрива определени състояния, всяко от които може 

да бъде посочено и назовано, а впоследствие – изобразено. Някои от тях са 

устойчиво повтарящи се, други са редки, но характерни. Можем да видим, 

образно казано, смутената от думите на ангела Мария (Лук. 1:29), но и 

възторжената Мария, която величае Господа (Лук. 1:46); можем да видим 

бързащата „със страх и радост голяма“ Мария да предаде благата вест за 

Възкресението (Мат. 28:8), но и вглъбената в моление с апостолите Мария 

(Деян. 1:14). Словото ни дава възможност да „виждаме“, а речевите актове 

с тяхната илокутивна сила правят това „виждане“ по-ясно фокусирано. Кол-

кото повече разбираме световете на словото, толкова повече се доближаваме 

към същността на иконографските решения. Но и зад едните, и зад другите 

стои един неизменен свят – вътрешният свят на Божията Майка с харак-

терната за всеки един контекст изживяност и със също толкова характерната 

в теологичен аспект диалогична връзка с Христос, отвъд която интерпрета-

цията е немислима. 

Има различни пътища на доближаване и описание на този вътрешен 

свят. Един от тях е да се видят начините, по които състоянията на вътрешния 

свят се съотнасят към външния свят; да се проследи и осмисли тяхната на-

соченост. Както в книгата за Богородичния Акатист обвързах четенето на 

Акатистните сцени с разбирането на Джон Сърл за илокуцията на речевите 

актове, така и тук възнамерявам да очертая диря към Сърл и неговото виж-

дане за тези състояния, които той определя като интенционални. [17] Още 

повече, че двата възгледа са неразривно свързани. Ще опитам да покажа, че 

можем да мислим изображенията чрез природата на скритите в тях интен-
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ционални състояния [18] и че последните могат да бъдат надежден ориен-

тир за типологията на изображенията. 

Интенционалността в разбирането на Сърл е свойството на огромна 

част от менталните състояния и събития, чрез което те са съотнесени (насо-

чени, ориентирани) към обекти и положения във външния свят. Именно на-

сочени (от лат. intentо – протягам, насочвам, както и от intentus – протягане, 

насочване; за разлика от сродното intentio – намерение, което води до смес-

ване на интенционалността и интенцията). Когато казваме, че едно състоя-

ние е интенционално, това означава да можем да го проектираме извън нас, 

навън към света; да назовем посоката му. Вярата винаги е в нещо, което мо-

жем да посочим; страхът и смутеността са от нещо, което също може да 

бъде посочено. Надеждата и желанието са за нещо, любовта е към нещо, 

скръбта е по нещо, удивлението и възхищението – от нещо. Нито едно от 

тези състояния, а и много други по аналогия с тях, не е изолирано (затво-

рено) в себе си, а имат единение с нещо, което може да бъде посочено, т.е. 

имат насоченост към света навън. Тази насоченост лесно може да бъде от-

крита в речевия акт, но и в изобразяването, които де факто разкриват интен-

ционалното състояние. За смутената Мария научаваме от думите на еван-

гелист Лука, пак от него научаваме и за насочеността на тази емоционал-

ност („от думите на ангела“); за възторжената Мария научаваме от самата 

нея (от изреченото от нея); за страха и радостта – от думите на евангелист 

Матей, пак от него – за думите на ангела върху гроба Господен. Словото на 

Богородичния Акатист от VI век следва и в определен смисъл пренаписва 

тези разкази. Такава е палимпсестната съдба на всички по-късни разкази и 

на изображенията, които отгласят Акатистното словото – да „превеждат“ и 

пренаписват интенционалността.  

Интенционалните състояния притежават вътрешна форма на интенци-

оналност (насоченост), за разлика от речевите актове например, които при-

тежават вторична форма на интенционалност (насоченост). Поради което 

езикът (в това число и визуалният език) може да стъпи обосновано върху 

интенционалността, но не и обратното. Всъщност тук трябва да се при-

помни, че интенционалните състояния и речевите актове са пряко обвър-

зани, поне в няколко аспекта. Най-напред характерното за речевите актове 

различие между илокутивна сила и пропозиционално съдържание е при-

също и на интенционалните състояния, но тук то се изразява като интенци-

онално съдържание (или още репрезентативно съдържание) и психологи-

чески модус. Интенционалното съдържание, че „виждам чудотворната ико-

на на Богородица Скоропослушница от Дохиар“, например, може да се об-

върже с различни психологически модуси като: вяра (че неизбежно ще я 

видя), надежда, копнеж (да я видя), желание (да я видя), учудване (че ще я 

видя, или че я виждам, че съм допуснат да я видя), съмнение (че ще успея 

да я видя), възхищение (от видяното), мечтание (чрез видяното; в момента 
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на виждането), разочарование (от пропуснатата възможност да я видя). По-

соченото интенционално съдържание може да живее във всеки един от из-

броените модуси, контекстът е този, който артикулира един от тях. Контек-

стът на преданието за иконата описва състоянията на монаха Нил, който не 

се подчинил на „желанието“ на иконата да не я опушва със запалена факла 

и бил наказан със слепота. Монахът минава през уплахата и разкаянието, 

докато – след като Богородица се смилила над него и върнала зрението му 

– стигнал до удивлението и благодарността. Опушваният преди образ сега 

бил целуван с възторг, вяра и любов не само от Нил и от братството на До-

хиар, но и от всички, които се стичали тук след сътвореното от иконата чудо. 

Сътвореният по този начин букет от интенционални състояния може да бъде 

претворен в разказ, но и в серия от изображения – така в Светогорския ма-

настир „Ивирон“ откриваме визуалния разказ за посрещането на чудотвор-

ната икона „Портаитиса“ в манастира. 

„Виждането“ вследствие на съответния психологически модус може 

да бъде на свой ред описано и/или изобразено, като при изобразяването 

участват различни иконологични конвенции – от чертите на лицето и жес-

товете до една по-пълна кинесика, която да обхване цялостния език на тя-

лото и да покаже неговата илокутивна сила. Така ние научаваме по обратен 

път както за интенционалното съдържание (видях чудотворната икона на 

Богородица Скоропослушница; видях посрещането на чудотворната икона 

„Портаитиса“ от братството на „Ивирон“), така и за психологическия модус 

и четем в изображението учудването, възхищението, съмнението, вярата, 

благодарността и т.н. Ето още един пример. Интенционалното съдържание, 

че „иконата, пред която патриарх Сергий чете Богородичен Акатист, ще 

спаси Константинопол от варварите“, също може да се обвърже с различни 

психологически модуси като: надежда (че с тази икона Константинопол ще 

оцелее), вяра (че иконата е способна да извърши чудо), желание (час по-

скоро враговете да бъдат победени), увереност (че защитниците на Констан-

тинопол ще бъдат свидетели на победата и чудото), възторг (от начина, по 

който иконата „стои“ сред защитниците на Константинопол по време на мо-

лебена) или мечтание (чрез визията за иконата победителка, или както се 

пее в самия Акатистен химн – за иконата „поборница-воевода“). Посоче-

ното интенционално съдържание отново може да живее във всеки един от 

изброените психологически модуси. И наистина, в своя прочит на тази 

сцена – например в трапезата на Бачковския манастир – ние сякаш усещаме 

как всеки един от тези психологически модуси е стаен в изобразеното. Най-

силно и комплексно те въздействат пред Акатистната икона в Светогорския 

манастир „Дионисий“. След като са кодирани в самото Акатистно слово, 

тези психологически модуси няма как да не живеят стаени и в неговото 

изобразяване. Именно в Акатиста, под формата на речеви актове, са стаени 

вярата, надеждата, желанието, увереността и възторга; всички те се изливат 
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в благодарствено-похвалното слово, правят го възможно, превръщат Ака-

тистното слово в език в състояние на мечтаене. Визуалният „речев“ акт 

просто превежда словото на езика на изображението, като съхранява интен-

ционалността не само като съдържание, но и като психологически модус. 

Друго важно различие при речевите актове – това между посоките на 

съответствие (direction of fit), също е характерно и за интенционалните със-

тояния. Желанието (да видя чудотворната икона на Богородица Скоропос-

лушница) може да бъде изпълнено или не, а намерението – осъществено 

или не. Или с втория даден по-горе пример: желанието (иконата, пред която 

патриарх Сергий чете Богородичен Акатист, да спаси Константинопол от 

чуждите нашественици), може да бъде изпълнено или не, а намерението (че 

нейното изнасяне на крепостните стени ще функционира като паладиум) – 

осъществено или не. Всъщност ето колко е значима тук интенционалността: 

когато иконата паладиум на Византия се проваля в своята мисия два пъти – 

през 1204 г., по време на Четвъртия кръстоносен поход, и през 1453 г., когато 

османците завладяват Константинопол завинаги – в летописите се говори за 

пропаднала надежда, за изгубена вяра. Доминират отчаянието и покрусата, 

които като интенционалност не могат да бъдат свързвани с чудотворна 

икона. В двата посочени случая имаме посока на съответствие между 

света и мисълта по аналогия с асертивното твърдение (речевия акт), че съм 

видял или не чудотворната Богородична икона (че спасява или не Констан-

тинопол от чуждите нашественици), където имаме посока на съответствие 

между света и словото.  

И както при речевите актове посоката на съответствие може да се про-

меня при различните типове речеви актове, така и тук може да се променя 

при различните интенционални състояния. Просто в единия случай външ-

ният свят е в отношение с речта, а в другия – с мисълта. Желанието или 

намерението ми да видя как иконата функционира като паладиум и спасява 

града може да бъде осъществено или не, но и в двата случая светът трябва 

да отговори на моето желание/намерение, т.е. посоката е „от света към ми-

сълта“. Такава е посоката на съответствие и при комисивните и директив-

ните речеви актове („от света към словото“), когато говорещият субект изис-

ква бъдещи действия от себе си или от другите. Но разочарованието ми и 

покрусата ми от това, че иконата не е успяла да спаси града, променя посо-

ката на съответствие – сега моят вътрешен свят отговаря на действител-

ността („от мисълта към света“). Такава е посоката на съответствие и при 

асертивните речеви актове („от словото към света“, когато говорещият су-

бект изрича твърдения, проверими като истинни или неистинни. Изображе-

нието е откъм страната на речевия акт – ако приемем света на изображенията 

като визуален език, то всяко отделно изображение може да бъде мислено 

фигуративно като отделен визуален речев акт. Изображението също прите-

жава вторична интенционалност и също позволява промяна в посоката на 
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съответствие. Но което е по-важно: и чрез речевия акт, и чрез изображението 

ние се връщаме и търсим устоите на вътрешния свят, което ще рече, че тър-

сим закодираната интенционалност, нейния психологически модус, ней-

ните посоки на съответствие. 

Интенционалността е преди словото и преди изображението. Когато 

интрепретираме изображението, ние се приближаваме към скритата в него 

интенционалност, към съкровеността на свързването, което изображението 

прави с обекта, към когото препраща. Да интерпретирам изображението на 

„Богородица Страшна закрилница“ в Съборния храм на Светогорския ма-

настир „Кутлумуш“, ще рече, освен всичко останало, да опитам да открия 

скритата в него интенционалност. Да интерпретирам изображението на „Бо-

городица Галактотрофуса“ от иконостаса на църквата на Хилендарския ко-

нак в Карея, ще рече, освен всичко останало, отново да опитам да открия 

скритата в него интенционалност. И тъй като те са много различни като ви-

зуален речев акт, в интерпретацията си би следвало да „видя“, че зад тях са 

скрити и различни интенционални състояния. Умението да разграничим ин-

тенционалното съдържание и психологическия модус, в който то същест-

вува във всяко едно интенционално състояние, би ни помогнало както при 

непосредственото четене на образите, така и при тяхната типология.  

И така, изображението, следвайки словото, отглася преживяното, 

„снема“ го в себе си  и по този начин представя визуално определени интен-

ционални състояния. В акта на четене на изображението те могат да бъдат 

открити и да бъдат надежден ориентир в една възможна типология на изоб-

разеното. Тогава, когато имаме изобразяване на устойчиви и разпознаваеми 

интенционални състояния, които на свой ред са в основата на други по-

късни изобразявания, можем да говорим за иконографски тип. Но къде и 

как „да виждаме“ интенционалните състояния, когато пред нас са вълнува-

щите Богородични образи? 

Символът на вярата, приет от Втория вселенски събор (381 г.), преос-

мисля и допълва вероопределението, прието на Първия вселенски събор 

(325 г.), че заради нашето спасение Иисус Христос „слезе от небесата и се 

въплъти от Духа Свети и Дева Мария, и стана човек“; пак заради нас, чо-

веците, „бе разпнат при Понтий Пилат и страда, и биде погребан, и въз-

кръсна в третия ден според Писанията; и възлезе на небесата, и седи от-

дясно на Отца…“. [19] Този интервал от време – от Въплъщаването до Въз-

несението – артикулира осезаемо човешката Му природа, присъствието му 

в плът сред хората. Дева Мария е избрана да бъде от началото до края на 

този път заедно със Спасителя. Колко радост ѝ носи в началото тази заед-

ност, колко скръб, когато Синът познава по плът страданието и смъртта, и 

колко видимо радостта ѝ, завърнала се отново и още по-силна, успява да 

надделее след чудното Възкресение. В този именно смисъл можем да гово-

рим за интенционалност, когато разглеждаме Нейния образ. Можем дори да 
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разгледаме Via Dolorosa като цялостна интенционална синтагма, в която 

всяка една отделна спирка по този път носи своя специфична изживяност, 

отразена и в изображенията, и същевременно се съотнася и репрезентира 

идеята за Страстите в тяхната цялост. В този смисъл всяка спирка функци-

онира като интенционална синекдоха на страданието. Видима е тази силна 

свързаност на Майката, докато Синът проявява сред хората човешката си 

природа. Но дали така стои въпросът след Възнесението, когато фокусът е 

изместен върху божествената природа на Спасителя? Догматическото пра-

вило за двете природи на Христос – божествена и човешка, прието на Чет-

въртия вселенски събор (451 г.), показва тяхната неделимост. Две природи, 

но едно лице, една ипостас: „роден преди вековете от Отца по Божество, а 

в последните дни – заради нас и нашето спасение – от Дева Мария по чове-

чество – единият и същ Христос, Син, Господ, Единороден, в две природи 

неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно познаван, не на две лица раз-

сичан или разделян, но единият и същ Син и Единороден, Бог Слово, Господ 

наш Иисус Христос“. [20] Или както казва Йоан Дамаскин – бидейки еди-

носъщен на Бога и Отца, но и на хората, Той има както божествената сво-

бода и действие, така и човешката. „Негови са и чудесата, Негови са и стра-

данията“.[21] Ето защо разделянето на двете природи, макар и условно, ни-

кога не е било добър ориентир.  

И божествената, и човешката природа на Христос предполагат силна 

свързаност между Майката и Сина. Радостта например е всеобемаща ин-

тенционалност, която не се съизмерва само с една от двете природи, а е не-

разделно с тях. Но както е особено видимо в Акатиста, предполага два раз-

лични дискурса и два различни начина на изобразяване. Два типа на пред-

ставяне на майката и майчинското – формален, официално-тържествен, но 

и интимен, сърдечен, по думите на Йоли Калаврезу. [22] Първият е лишен 

от емоция и дистанциран, вторият е близък и чувствен. Интимната свърза-

ност на Майката и Сина, предпоставена от човешката природа на Христос, 

подсказва, че за Богородица са характерни интенционални състояния, при-

същи на житейския път на всеки човек от раждането до смъртта. Описанието 

им предполага исторически разказ – какъвто предвижда и първата част на 

Богородичния Акатист. В такъв тип разказ най-често посоката на съответст-

вие на интенционалните състояния е „от мисълта към света“, тъй като сло-

вото и изображението, които са снели в себе си интенционалността, отгла-

сят на случилото се в света. Тогава, когато в този разказ има пророчески 

предсказания, посоката на интенционалните състояния се преобръща и вече 

е „от света към мисълта“. Но психологическите модуси, които разкриват 

интенционалните съдържания на тези състояния, са винаги иманетни на Бо-

городица. За това, когато в тези разкази и изображения откриваме дисекция 

на човешкото и срещаме позната и близка до нас емоционалност, когато пре-

откриваме майчино-синовната връзка, всъщност ние доближаваме Нейната 
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емоционалност до нас, Тя ни позволява да го направим. Това обяснява защо 

визуалната образност и жестовост в стотици икони и иконографски сцени 

изглежда близка до нас и нашето ежедневие, споделена в човешкия опит; 

неслучайно се усеща като общо място за различни култури и епохи. 

Редом с тях съществуват и стотици други изображения, за които еже-

дневното познание и опит не са достатъчен ключ за разбиране; смисълът на 

тяхната образност и жестовост е по-труднодостъпен, обвит в сякаш съзна-

телно и грижливо изградена символика. Затова ни се струва, че тук интен-

ционалността минава отвъд естествения човешки път между раждането и 

смъртта. По аналогия с втората част на Акатиста тук имаме догматичен дис-

курс и е необходим теологичен прочит, който да разкрие характерната за 

определените периоди на християнското мислене образност и иконография. 

Докато в първия случай състоянията на Богородица изглеждат непосредст-

вени, във втория звучат абстрактно. Проблемът не е само в това, че свърза-

ността на Майката и Сина сега е догматично изразена в контекста на бо-

жествената природа на Христос, а в това, че състоянията вече са вторично 

свързани с Богородица. Радостта вече не е собствено Нейна, радостта е все-

обща – породена от мисълта за Нея, от чувството към Нея, от разбирането 

за Нея, което пренаписва нашата връзка с Христос. Това пренаписва стае-

ните психологически модуси на интенционалните съдържания, и вече не Тя, 

а ние, чрез Нея, очертаваме нов тип свързаност със Спасителя. Това е силата 

на рефлексията на Нейния образ в нашия свят – роден и изграден от нашето 

прошение, от нашата благодарност и от нашата вяра, че Богородица е най-

близкият до Христос наш застъпник. Ако първото разбиране за радостта 

може да бъде усетено в интимно-камерното пространство на общуването, 

второто е визионерско. Ако първото сочи към Нея, второто сочи към нас – 

един колективен образ, който Я включва неизменно като наша застъпница и 

помощница: „Радвай се Ти, чрез Която ще изгрее радостта!“ (Акатист на 

Пресвета Богородица: Икос 1). 

 

Заключителни думи 

В контекста, в който полагам Богородичната иконография, следова-

телно става дума за непосредствено изразени лични изживявания и за абст-

рактно изразени общи изживявания – и едните, и другите достижими през 

словото и образа. Непосредствено изразените лични изживявания търсим в 

образа на Божията Майка. Те протичат в интервал от време, съизмерим с 

човешкия живот, в който ни се разкрива предимно човешката природа на 

Христа и в който Тя е в непосредствена близост до Него. Това е интенцио-

налност, свързана пряко с Нея. Абстрактно изразените общи изживявания, 

обратно, протичат във време, съизмеримо с вечността, когато ни се разкрива 

предимно божествената природа на Христа, с която Богородица е догма-

тично свързана. Тук имаме интенционални състояния, вторично свързани с 
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Божията Майка. Те представят рефлексията, която Нейният образ има в на-

шия свят; те са наши интенционални състояния. Не е случайно, че тази ин-

тенционалност е кодирана в мощни експресивни речеви актове, каквито съ-

държа Акатистът: в тях не само измолваме застъпничество, но и благодарим 

и изричаме похвала на Богородица. В изричането на похвално-благодарст-

веното слово е кодиран спектърът на нашата интенционалност – доста-

тъчно широк, за да изрази ясно Нейното място в нашия свят – място на 

„Всевъзпявана Майка“. И личните, и общите изживявания имат способ-

ността да превръщат иконичните кодове в иконографски. Интенционал-

ността и в двата случая може да ни помогне за разбирането на Богородич-

ната иконография.  
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