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ПРЕД-ГОВОР 

Ако печатният текст с откритието на Гутенберг1 е доминирал в ев-
ропейската култура половин хилядолетие и ако медийното слово, както 
разобличаващо изтъква Маршал Маклуън2, въздейства като своеобразен 
опиат, променящ нервно-психологичното възприятие и функциониране 
на мозъка при човека, то в началото на 70-те години на XX век първона-
чално в съвременното изкуствознание, а впоследствие във Визуалните 
изследвания като част от Културните и цялото хуманитарно знание за-
почва да се формира нова тенденция, получила названието „картинен/
иконичен обрат“3. Така, дори Маклуън да алармира със заг риженост за 
обсебващото и манипулиращото перцепцията медийно слово, то, макар 
и вокално, произлиза от образа – картинките от телевизията говорят, 
така че може да се мисли като преход, като вътрешен генезис на обрата 
от словото към изображението. А то в съвременната хипердинамична, 
бързострелна култура доминира изцяло, най-малкото поради обстоя-
телството, че хората вече не четат или нямат време да усвояват инфор-
мацията по тази начин и, респективно, тя се предава много по-бързо и 
ефективно чрез образи.

Именно инвазията на изображенията в съвременната култура 
прави актуална всяка тема свързанa с тях – включително и проблемът 
за цвета, който наред с формата, е най-фундаменталният, първичен и 
неразложим елемент, конструиращ образа.

А и както Мишел Пастуро в книгата си „Черен. История на цвета“ 
многократно акцентира, че „проблемът за цвета е преди всичко проб-
лем на цялото общество“ (Пастуро, М. 2008: 3), т. е. цветът е и социа-
лен въпрос; „упоменаването на цвета носи културна и идеологическа 
натовареност“ (Пастуро, М. 2008: 6) – цветът е носител на културна и 
идеологическа информация, било то религиозна или за държавното уп-
равление; „цветът не съществува сам по себе си, той придобива смисъл, 
„функционира“ в пълна сила във всички аспекти – социален, художест-
вен, символичен“ (Пастуро, М. 2008: 3) – цветът наред със социалната 
му функция, има естетическо и културно измерение; „упоменаването 
или отсъствието на упоменаване за цвета на този или онзи предмет само 
по себе си вече е многозначителен факт, в който се отразяват икономи-
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ческите, политическите и социалните задачи или символичните сми-
сли, вписани в някакъв контекст“ (Пастуро, М. 2008: 6). А това означава, 
че изследвайки схващанията за цвета през даден исторически период, 
правим срез на религиозното, политическо, икономическото, техни-
ческото и културно устройство на обществото. И, респективно, само 
чрез фрагмента „цвят“ реконструираме целия исторически „гоблен“, т. е. 
само чрез една „нишка“ сме в състояние „да разтъчем“ = да проанализи-
раме целия период. Което означава, че цветът е своеобразен културно-
исторически код и следвайки го, навлизаме директно в сърцевината 
на всички аспекти от живота на обществото. И в този смисъл Пастуро 
е прав, утвърждавайки, че историята на цвета е история на обществото 
и че цветът е социално явление. А настоящето изложение си поставя за 
цел да го разглежда преди всичко като културен феномен, фокусирайки 
се предимно върху символния му план, без да пропуска и художестве-
ния като важен, със значими постижения аспект в теориите на цвета. 

Стигайки до хроматиката (теория за цвета), следва да се упомене 
съществуването на две дисциплини, изследващи собствено цвета: 
цветознанието и колористиката. Цветознанието е комплексна наука 
за цвета, включваща систематизирана съвкупност от данни от облас-
тта на физиката, физиологията и психологията, изучаващи природния 
феномен „цвят“, а също и сумата от теоретичните положения на фило-
софията, естетиката, историята на изкуствата, филологията, етнографи-
ята, литературата, познаващи цвета като явление на културата. И ако 
цветознанието има така широк теоретичен регистър (от природата до 
културата), то колористиката, представлявайки такъв раздел от науката 
за цвета, е практически ориентирана, изследвайки теорията по прило-
жение на цвета в различни области на човешката дейност (от психоло-
гия по цветовото въздействие до употребата му в дизайна и оформяне 
пространството на обитание или на вещите с конкретна цел на прило-
жение). Двете науки за цвета отразяват всеобхватността и сложността 
на проблема за цвета. Така и настоящето изложение ще докосне някои 
аспекти от цветознанието като важни фази от развитието на теориите за 
цвета, няма да се занимава с колористиката като сфера предимно на спе-
циалистите – художници, дизайнери и рекламни оформители, създали 
достатъчно професионални разработки по въпроса, а ще се концентрира 
върху изменението на представите за цвета в културата, акцентирайки 
върху разглеждането на цвета като символ.

Така, ако изхождаме от цвета в културния му план, следва да се 
посочи, че е прието да се обособяват два етапа в историята по класи-
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фикация на цвета: от архаиката до XVII век и от XVII век до наши дни. 
Първият етап (до XVII век) се определя като митологичен и тогава 
цветът функционира като символ на различни енергии, субстанции 
(същности) и т. н. В него се формира символичната колористична триа-
да: бял, черен, червен. Следва да се отбележи, че през цялата Античност, 
Средновековието, (където още от архаично време отново доминира 
хроматичната триада), цветът не е представлявал особен или поне са-
мостоятелен интерес на изучаване. Едва през Ренесанса с Леонардо да 
Винчи като създател на новата цветова система, поставя въпроса за цве-
та. Той изработва основния цветови регистър: 1) бял, 2) черен, 3) червен, 
4) жълт, 5) зелен, 6) син. През XVII – XIX века в Европа в историята по 
класифициране на цветовете започва нов етап. През 1665 – 1666 г. сър 
Айзак Нютън4 открива цветовия спектър, с което създава нов цвето-
ви порядък. Така започва процесът по раздробяване, разчленяване на 
цвета. Именно Нютън въвежда научната символика по разделяне на 
цветовете. Той взима спектъра на белия цвят като основен и синтези-
ращ всички, в който, респективно, се обособяват всички хроматични 
цветове: червен, оранжев, зелен, синьо-зелен, син, виолетов, добавяйки 
към това съчетание пурпурния, (разглеждайки го като цвят, образуван 
при смесването на червено и виолетово). Със светлинния си спектър, 
Нютън създава нов хроматичен регулатив, разделяйки цветовете на: 
ахроматични – черно и бяло или не-цветове и хроматични: всички ос-
танали. Черното и бялото престават да се разглеждат като цветове, след 
като са били възприемани като такива хилядолетия наред. Така преди 
XVII век дълги векове черният и белият се считали за хроматични, тъй 
като до XVII век съществуването на цветовия спектър и на спектрал-
ния порядък на цветовете не са били познати. Едва през решителния за 
хроматиката XVII век възниква и се закрепва разделянето на цветовете 
на основни и допълнителни, като финално се признава официално едва 
през XIX век. Противопоставянето на цветовете от художниците на 
топли и студени тонове е чиста условност, която не е съществувала през 
Средновековието, например. Това я превръща в историческа специфика 
при разбирането за цвета, характерна за строго определен период. А това 
сумарно означава, че цветът е конвенция, която се променя и развива 
във времето. И единственото, което ни остава е да я проследим с интерес 
и вълнение от неподозираните неща, които ще открием.

ПРЕДГОВОР
Вяра Попова
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I. ЦВЕТЪТ КАТО СИМВОЛ

1.1. Тричленната цветова класификация  
на Виктор Търнър

Ако разгърнем тематичната ос „цвят“, за да започнем да очертава-
ме културната му окръжност, първата историческа допирателна точка 
следва да бъде „архаиката“ като начало. Така британският антрополог 
Виктор Търнър5 с книгата си „Символ и ритуал“ (1967) демонстрира как 
тя и в частност ритуалите на родово-племенното общество са в състоя-
ние да разяснят някои аспекти на социалните процеси в съвременните 
западни общества. Изследването ѝ способства обогатяването не само 
на общоприетите фолклористика, етнография и религиозознание, но и 
на различни научни дисциплини като: психология, социология, антро-
пология, история, семиотика. Това е безспорен позитив сред научните 
качествата на самия автор. Но собствено в случая ни интересува „про-
блема за цветовата класификация в ритуала на африканското племето 
„ндембу“. Преди да се фокусираме върху него, следва да направим едно 
уточнение, което самият Търнър извършва относно намирания от него 
за по-адекватен спрямо символа изследователски метод. За разлика от 
предпочитаната от Леви Строс форма на бинарната опозиция, Търнър 
се отнася с недоверие към нея, считайки че „всяка форма на дуализъм 
следва да се разглежда като част от по-широка, тричленна класифика-
ция“ (Търнър, В. 1972: 45). Но и същевременно въвежда уточнението 
за обратния процес, цитирайки специалиста по символна логика А. Б. 
Кемпе: „За човека е свойствено да мисли в термините на диадните от-
ношения: ние обикновено разбиваме триадното отношение на двойки 
диади. Тази склонност е толкова силно изразена, че някой би могъл да 
възрази, че сякаш триадното отношение е двойка диади. Също толко-
ва логично би било да се утвърждава, че всички диадни отношения по 
същност са триади, съдържащи нулев член“ (Kempe, A. B. 1890. On the 
Relation between the Logical Theory of Classes and the Geometrical Theory 
of Points). Или внасящото яснота: всички триади се презентират като 
видими диади с изплъзващ се от визията нулев член. Този потъващ в  
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невидимото, пуст член наподобява и съответства на самия „празен“ бог 
от представите на примитивните народи, (от когото като от общ източ-
ник изтичат реките на силата, видими като три цвята), ставащ активен 
при еманирането на трите битийни принципа, символизирани от и при-
добиващи зрима форма в бяло-червено-черната триада (Търнър, В. 1972: 
51). Така двойките диади в различни вариативни комбинации с третия, 
празен, невидим член образуват триади, отговарящи на различните, 
конкретни измерения на битието. Но същността на цветовата триада: 
бяло-червено-черно е, че тя представлява архетип на човека като про-
цес по преживяване на себе си и собствения си опит, свързан с болка и на-
слаждение в отнасянето към и живеенето в света. „Възприятието на тези 
цветове и осъзнаването диадните и триадните отношения в космоса 
и обществото, непосредствено или метафорично, се явява производно 
на този психо-физиологичен опит (формирането на цветовите сим-
воли е резултат, следствие от психо-физиологичния опит – б. м., В. П.),  
който може да бъде придобит само във взаимодействие с хората“ (Тър-
нър, В. 1972: 65). Т. е. натрупването на психо-физиологичния опит се 
разглежда не само като процес, но и като взаимодействие по смислово 
конструиране, което още повече обогатява картината, построявайки 
я на нива по релации. Но цветовата класификация не е ограничена 
само до цвета като символ: „множествата налагащи се едни върху 
други класификации, образуващи системата на идеологията, които 
контролират социалните отношения, (т. е. цветовата класификация е 
възглед за света като познание и социален регулатив – б. м., В. П.), чи-
ято същност е производна от тези изначално два или три, очистени от 
първичния емоционален фон. Основната, (тъй като само тези цветове 
при племето ндембу имат първични, непроизводни термини  – б. м., 
В. П.) триада е свещена, доколкото притежава силата да „увлече/въвлече 
човека“, да преодолее силата на съпротивлението му. Макар и триадата 
да е иманентна на тялото му (по-късно ще обясним как  – б. м., В. П.), 
тя се представя като трансцендентна за съзнанието му. Представяйки 
тези „сили“ или „нишки на живота“ чрез цветовите символи в ритуален 
контекст, хората придобили усещането, че те са в състояние да укротят 
и „да направят послушни“ тези сили и да ги използват за социалните си 
цели, (т. е. става дума за своеобразна цветова магия като манипулация, 
целяща промяната на действителността и социума – б. м., В. П.). Но тези 
сили и обозначаващите ги символи биологически, психологически и ло-
гически предшестват социалните класификации на племенните съюзи, 
кланове, тотеми“ (Търнър, В. 1972: 65). Т. е. анализирайки маркираните 
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от символите сили, извършваме познавателни процедури върху телес-
ната, емоционална, възгледна и социална формация на човека. От фраг-
мента сме в състояние да реконструираме цялото като приложение на 
следвания от Търнър принцип, изведен от Уилям Блейк в „Йерусалим“: 
„Общите форми придобиват живот в частностите, а всяка частност е 
човек“ (Търнър, В. 1972: 6). И ако общата форма/структурата е статична 
конструкция, функционираща като принцип в единичностите, които 
я въплъщават и витализират, то чрез тях като конкретика стигаме до 
едното – до определен човек като обобщение на човека като такъв. И 
Търнър специфизира тоталната генерализация до опита, представен от 
трите цвята, явяващ се общ за цялото човечество (Търнър, В. 1972: 65). 

Сега вече след направеното разяснение относно триадичния прин-
цип на конструиране, можем да преминем към собствено хроматичната 
триада сама по себе си и впоследствие да проследим различните диадни 
вариативни комбинации, представени от Търнър.

Бялото като цвят символизира: 1) благо; 2) живот; 3) източник на 
сили и здраве; 4) раждане на дете като начало на нов живот и размно-
жаване; 5) чистота и ритуално измиване; 6) почитание на и общуване 
с духовете на предците; 7) отсъствие на несполука, сълзи, смърт; 8) 
продоволствена задоволеност; 9) ловна смелост; 10) възмъжаване или 
съзряване; 11) щедрост; 12) дружелюбие; 13) явност, откритост на жи-
вота на всеки член пред очите на племето; 14) отсъствие на насмешки 
(добронамереност и уважение); 15) власт.

Сред всички изброени значения няма нито едно отрицателно, само 
позитивни. За племето ндембу бялото като цвят символизира: доброто 
изобщо, благото, благополучието, развитието като нарастване и натруп-
ване. Респективно, това синтезирано обобщение за него е характерно за 
всички първобитни народи не само от архаиката, но и от съвременност-
та, което го прави универсално и всеобхватно. Бялото става и остава 
символ на: битието, живота, света. Същевременно то като оцветяване се 
използва в тези магически ритуали, апелиращи към силите на доброто (в 
обредите по жертвоприношение на светлите богове се използва живот-
но с бяла окраска или украшение в бяло) и живота или защитаващи от 
противоположните им по въздействие зли сили и духове, разгонвайки 
ги (белязването с бяло или носенето на амулети в бял цвят се използва 
като защита от уроки и за разваляне на магии).

Противоположно на съвременните ни културни очаквания, където 
черното е символ на траур, в архаиката е наопаки – там бялото се използ-
ва и като погребален цвят. Тази отлика произтича от разбирането на 
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живота при първобитните хора като непрекъснат процес на преход от 
едно състояние в друго, последователност от раждания и смърти (ян и 
ин изразяват точно това преминаване от единия свят в другия, предста-
вяйки ги във визуално-формено единство). Така смъртта се схваща като 
трансформация, преход в ново състояние. По силата на това преминава-
не, умрелият или се преражда отново в новороден член на племето, или 
става безплътен дух, грижещ се за общността си. Затова използването 
на бялото при погребения няма негативен характер, тъй като то сим-
волизира „живота под нова форма“ на само телесно напусналия ги, но 
съпътстващ ги духовно съплеменник.

Но за първобитните хора бялото не се явява само нагледно-сети-
вен символ, а и понятие, изразяващо основополагащите за общността 
морално-етически принципи на поведение. Така добрите намерения 
се обозначават и представят чрез парадоксалния израз: „имам „бял“ 
черен дроб“. Той придобива смисъл, ако изхождаме от представата за 
бялото (като символ на доброто) в регламентиращата и регулиращата му 
функция, като своеобразен критерий, формиращ поведението на хората 
(моралното изискване да бъдат добри към членовете на общността, към 
която принадлежат). Така бялото се явява психологически знак, индики-
ращ добрите интенции и като цветово представено морално изискване 
се превръща в средство за контролиране и управляване на психичните 
си функции и поведение (т. нар. „бяло поведение“). Респективно, чрез 
призоваването към „бяло поведение“ се изразява ценността да се живее 
открито пред съплеменниците си, т. е. да не се уединяват, да не замислят 
лоши неща срещу другите, бидейки равнозначно на това да бъдат „чис-
ти“. Разбира се, всичко това произлиза от фундаменталния принцип, че 
в общността, цялото е по-значимо от единичното и частното следва да 
се ръководи и да защитава интересите на мнозинството, за да може тя да 
оцелее, а чрез нея и отделният индивид, принадлежащ към нея.

Търнър открива фундамента на бялото (както и на другите два 
основни цвята) като символика в психо-биологическия опит на човека. 
Безспорна е пряката връзка на цвета с двете най-важни субстанции на 
човешкото тяло – семенната и млечната течности, считани от древни-
те за свещени като носители на живота. Така двете субстанции освен 
прякото им предназначение, на по-абстрактно ниво се схващат като 
първоначала на човешкото съществуване, получавайки значението 
на: живот, здраве, благо изобщо. Тези смисли се отлагат асоциативно в 
символиката на бялото, допълнени с чисто зрителната пряка връзка, че 
белият цвят е равнозначен на светлината, деня, когато нещата са видими 
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ясно и отчетливо, а човек е активен, деен. И ако оптически бялото е ета-
лон на яснотата, метафорично на чистотата и от там морално-етически 
става образец на чистотата на мислите и поведението като противопо-
ложност на мърсотията и хаоса. Такъв е психо-биологичният източник 
на символиката на бялото, позволяващ ни да разберем магическото му 
значение в живота на първобитния човек. 

И ако сред трите цвята, белият се презентира доминиращо и едноз-
начно позитивно, то червеният е амбивалентен, усъвместявайки в едно 
цяло противоречащите си: положителното плодородие и негативната 
опасност, родилната кръв като начало на нов живот и същата тази телес-
на субстанция, отделяна при убийство като финал, отнемане на живота. 
Така червеният представя т. нар. „червени неща“, изградени от кръв и 
представяни чрез червена глина. Символното значение на червеното се 
материализира чрез и в кръвта като най-важната течност на човешкия 
организъм, носител на живота и силата: 1) кръв на животни; 2) родил-
ната кръв; 3) менструалната кръв; 4) кръвта, отделяна при обрязване; 
5) кръвта при убийства; 6) кръвта при магьосничество. И именно от 
означаването на силата, символизирана от червеното, произтича дуал-
ното разделяне на „червените вещи“ като 1) принасящи добро: родил-
ната кръв или 2) предизвикващи зло: тази, пролята при убийство. Но 
независимо от противоречивата си валентност, (която предзадава ам-
бивалентната природа на цвета), всички „червени неща“ генерализират 
силата – позитивното ѝ придобиване при раждането или негативното ѝ 
отнемане при смърт след убийство.

Като конкретно отражение на червеното като символ на силата и 
живота могат да се посочат следните примери: при раждането, червеният 
цвят се нанася под формата на точки по тялото на детето като магическо 
средство по призоваване на сила и здраве; рисуването на червена ръка 
при входа на пещерата прогонва зли демони; магическото оцветяване на 
лицата на войните цели едновременно да им придаде сила и храброст, 
но и да изплаши враговете – тук амбивалентните функции на червено-
то са обединени в едно. Същевременно червеният цвят от древните се 
счита за лечебен, способен за заживява рани и да възвръща здравето и 
силата – с тази цел към тялото се привързват червени парчета плат6 или 
глина. 

Aко червеният е амбивалентен (противоречив в едновременното 
си двузначие), то черният, бидейки антипод на битийния бял, е дуален, 
антитетичен на доминиращия, еднозначно позитивен бял. Ако белият 
цвят означава светлината, то черният – мрака; ако белият символизира 
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живота, то черният – смъртта; ако белият съответства на чистотата и 
порядъка, то черният отговаря на мърсотията и хаоса. Оптически двата 
цвята образуват най-силния и ярък контраст, контрарни са символните 
им значения. Черното и бялото се взаимоотнасят като дуални символи 
и подобно на всички двузначни формули имат непосредствена връзка с 
великите митове за близнаците, представляващи битийна теза и антите-
за, чието противопоставяне е снето в синтезата на единството им (ин и 
ян, образуващи едно цяло, например). Така членовете на дуалната двой-
ка (хора, животни, растения и т. н.) с противоположна окраска отразяват 
и хроматично изразяват противопоставянето на двата свята. 1) Черното 
като противоположност, антитеза на бялото има следните символни 
значения: 1) зло, лоши неща; 2) липса на късмет и чистота; 3) страда-
ние; 4) болест; 5) вещерство и магьосничество; 6) смърт (включително 
и ритуална); 7) полово влечение (нагон); 8) нощ, тъмнина. Черното като 
антипод на бялото презентира противоположната, негативна страна на 
живота като цялостен позитив. Съответно, всичко най-отрицателно в 
живота на първобитния човек се изразява символно чрез черния цвят: 
злите сили имат черен цвят; за разлика от „бялата“, „черната магия“ 
призовава силите на злото, носейки проклятие и гибел на човека, към 
когото е насочена. Заради директната връзка на черния със злите сили, 
магията, призоваваща ги, се обозначава като „черна“. И така черният 
цвят започва да символизира вещерството и магьосничеството като 
ритуали за активиране на лошите енергии, нанасяне на вреда и от там 
произлиза преносния израз „черен“ черен дроб, означаващ негативните 
намерения спрямо някого. 

При все директната обвързаност на черния с отрицателните магиче-
ски манипулации по въздействие, цветът се използва и в обратен ход – 2) 
за защита от уроки и лоши очи. Т. е. на същото се отговаря със същото: 
ако към някого са насочени зли очи и намерения, то чрез покриването 
на приемника с черен цвят, той става невидим7 за тях, представяйки се 
като непритежаващ нищо, което би било достойно за завист. Затова и 
по телата на новородените се нанасят черни точки, оцветяват се в черно 
животни, домове (черния крайъгълен камък на къщата) и т. н.

Така в градация най-важните значения на черното като опозиция 
на бялото са: небитие, смърт, хаос, разрушение. В магическите ритуали 
черното символизира смъртта като прекъсване, финал на живота или 
превръщане, трансформация. Затова и в ритуалите по инициация, тела-
та на посетените се оцветяват в черно, символизиращо ритуалната им 
смърт и прехода им от един битиен или социален статус в друг (възмъ-
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жаването като ритуал е равнозначно на смъртта на детето и раждането 
на зрелия мъж). 

И ако на абстрактно, метафорично ниво черният символизира 
смъртта като небитие, разрушението като хаос, то на ниво конкретика 
източниците на цвета, както проницателно ни направлява Търнър, след-
ва да се търсят в психо-биологичния опит на първобитните. Черният 
като тъмнина е отсъствието на светлина през нощта, когато активността 
на човека е понижена, той не се ориентира добре в обкръжаващата го 
обстановка, става безпомощен пред хищниците и стихиите; също така 
беззащитен е и в съня по биологичен часовник, протичащ през нощта 
като липса на светлина. Така и сънят като отсъствие на съзнание метафо-
рично се приравнява със смъртта и оттам асоциативната нишка добавя 
към символизиращото черно разложението и хаоса като кулминация на 
разпадането. Така натоварен с конотациите на смъртта, черният пред-
ставно се локализира като подземната част на света, невидим и скрит 
източник, от който извира черната, безсъзнателна „река“ – еманация на 
„пустия, празен“ бог под формата на небитие.

Изведените от Търнър положения за бялото като доминиращ хро-
матичен и смислов символ, черното като негов 1) дуален (двойнствен с 
обратен знак) антипод и червеното като 2) амбивалентен, удържащ в 
едно цяло положителните и отрицателните характеристики, допъл-
нено от методологичните изследователски съображения на Търнър за 
видимата на повърхността цветова диада, собствено представляваща 
триада поради изпадането в невидимост на третия член, могат да се от-
крият в анализираните от него цветови двойки. 

1) Първата двойка са хроматично контрастните и смислови антипо-
ди черно и бяло. В тази антитетична двойка (бялото като теза, черното 
като анти-теза): бялото цветово символизира доброто, благото, живо-
та, здравето, чистота, сполуката, щастието, разбирателството със 
съплеменниците и благосклонното попечителство на мъртвите пред-
ци, светлината (деня) в опозиция на X черното като злото, смъртта, 
болестта, мърсотията, несполуката, нещастието, вещерството, 
тъмнината (нощта). Еднозначно е изводимо, че двата цвята, извлече-
ни извън социалния си и ритуален контекст, представляват хроматична 
опозиция: черното се построява като смислов антипод, на места просто 
отрицание като липса на характеристиките на бялото.

ЦВЕТЪТ КАТО СИМВОЛ
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Древен ръкопис с изобразен  
Тайдзи-ту – ин и ян.

И в този план двата цвята стават фун-
даменталната и същевременно най-висша 
антитеза един на друг в конструираните 
от тях модели на реалността (Търнър, В. 
1972: 55). Така цветовата дуалност фор-
мира два взаимопротивоположни аспекта 
на действителността, образуващи едно 
цяло (отсамен свят на живите и отвъден 

на мъртвите, свързани с прехода, трансформацията от едно състояние 
в друго).

2) Проследявайки широкия диапазон от референти при ритуалните 
цветове, Търнър извежда втората цветова двойка: бялото и червеното. 
А чрез изброяването на отличителни им качества, той преминава от 
конкретните характеристики и отличителни качества на цвета към 
субстанциализирането му, представянето му като същност. Вече не 
става дума просто за бялото или за червеното, а за белотата или червено-
тата, като това не е просто синтактична формулировка. Тук двата цвята 
функционират като пълноценни символи и не просто заместват, а изця-
ло въплъщават смислово асоциативно закрепените преди това към тях 
идеи. Така белотата символизира: 1) правилните отношения с мъртвите 
и живите; 2) възпитанието като приемственост на традицията, сама по 
себе си въплъщаваща в обичая правилният битиен и социален порядък; 
3) системата на властта и субординация, господството и подчинението 
(доминиращият партньор поради заеманата позиция по морален регу-
латив следва да бъде щедър, а подчиненият да бъде благодарен; същият 
принцип на взаимообмен функционира в почитанието на мъртвите 
предци от живите, осигуряващи им дълголетие, щастие, плодородие и 
т. н. – така мирът, съгласието и хармонията между живите и мъртвите 
в 3 е просто реализация на нормативното изискване от 1). „Белотата не 
само служи за знак на социална сплотеност и традиция, но символизира 
всичко 4) явно, очевидно и открито“ (Търнър, В. 1972: 56). Това според 
корпоративния морал на ндeмбу е равносилно на отнасянето с подо-
зрение към всичко частно и от там с обратен знак: хранещите се или 
работещи сами се подозират във вещерство. Белотата, освен като цвят, 
символизиращ всеобщата осведоменост и публичната, метафорична ви-
димост като морален и социален регулатив, представя чисто физически 
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5) дневната светлина, когато нещата са отчетливо видими и, превръща 
луната и слънцето в нейни символи. Паралелно, от своя страна, луната 
и слънцето като светила се схващат като символи на бога, допълнени с 
белота, която по-силно от другите два основни цвята, представя божест-
вото именно като същност и източник на всичко. Така белотата като 
гарант за божественост под формата на светлина, струяща от божест-
вото (от аналогията, че слънцето като символ на божеството излъчва 
светлина), обуславя и придава надеждност и истинност на видимите 
чрез нея неща, обуславяйки непосредственото зрително възприятие 
като надежден и достоверен източник на знание. Така че, белотата като 
видимост при дневна светлина през божествеността в един примитивен 
и неразгърнат вид е епистемологичен и алетиен8 гарант, построявайки 
релацията 6) „виждане – знание“.

Белотата също така означава 7) неопетненост и неоскверненост, 
разбирани паралелно в ритуален и в морален смисъл: „белия“ черен дроб 
като вербален знак на позитивните намерения като пример от хроматич-
ната дуалност „черно-бяло“. От друга страна, определени състояния или 
статуси на ритуално оскверняване се разглеждат като нечисти и биват 
разделяни от съприкосновение, за да не лишат от ефективност и загуба 
на мистически способности при неосквернените (необрязаното момче 
се счита за „нечисто и небяло“ и няма право да се храни от един съд 
с обрязаните, „чисти“ мъже). Имено поради способността на водата да 
очиства от мърсотията при измиване, тя се разглежда като „бяла“. Така 
водата чрез отстраняване на нечистота възвръща предходното биоло-
гично състояние и социален статус. В ритуалите, свързани с жизнените 
преходи, „се измива“ = се изчиства състоянието на ритуална смърт, т. е. 
се преодолява, превъзмогва дадено „лиминално“9 състояние, (схващано 
само по себе си като мръсно, поради което се налага очистването му 
чрез измиване), между два периода от активния и явен социален живот. 
Така белота в смисъла на „чистота“ става идентична със законното 
признаване на определен социален статус. Поведение, излизащо извън 
нормите на даден статус, може да се счита за напълно пристойно 
при друг, но от гледна точка на първия се разглежда като „нечисто“, 
неподобаваща и неотговарящо му. Съответно, за най-нечисто се 
възприема регресивното, т. е. такова съответстващо на нормите на онзи 
статус от жизнения цикъл, с който индивидът е разполагал по-рано. 
Така последователните етапи от живота се оценяват като възхождане 
от нечистотата (необрязаното момче) към чистота (на обрязания мъж) 
(Търнър, В. 1972: 56). В тази градация за най-чисти (като напълно 
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изчистени от телесното) се схващат „мъртвите“, безплътни предците.
В резюме, символиката на бялото е свързана и вплетена с представите за 
хармония, традиция, чистота, за явното/публичното, общоприетото 
и законното.

Сега, след пълноценното презентиране на белотата като символика, 
следва да се премине към червения цвят, представян в архетипичната си 
форма, в обряда по инициация чрез образа по смесването на две „кърва-
ви реки“ (източника, еманации). Точно тази двойственост, двузначност, 
амбивалентност10, едновременното притежаване на противоположни 
и взаимоизключващи се значения („червеното носи добро и зло ед-
новременно“) или качества формират специфичните му хроматични 
характеристики. Така, като демонстрация за връзката на символите с 
психо-физическия опит на човека на първо място, веднага първата суб-
станция, с която се свързва визуално цвета, е кръвта11 (като носител на 
живота, здравето и силата). Червеното, бидейки цвят на кръвта, месото 
и плътта – физическият аспект се психологизира, свързвайки червеното 
с агресивността и плътските желания. Кръвта при убийства, както и 
менструалната кръв се възприемат като „мръсни“ и се свързват с черния 
цвят. Така сумарно кръвта, бидейки амбивалентна, включва в едно цяло 
(червенотата като същност на цвета): кръвта при раждане (позитив) и 
кръвта при убийство (негатив). 

Тази двузначна визия за кръвта като потвърждение за амбивалент-
ността на червения цвят, плавно ни отвежда до разглеждането на 2-та 
хроматична двойка: бялото и червеното като бинарна система (два цвята 
в едно цяло).

При анализа на връзката им, в цветовата двойка чрез червеното 
навлиза асоциацията с плътските желания, поради което тя цялостно 
се натоварва с половата символика в представите за възпроизводство, 
което именно заставя Търнър да ги разглежда като двойка или бинарна 
система. Като продължение на темата за менструалната кръв и отделе-
ната по време на убийство като форма на черното, Търнър продължава 
да го проблематизира, превръщайки го в трети член, (с което диадата 
става де факто хроматична триада), но цветът, оставайки невидим, 
бива пренебрегван. Черното символизира смъртта, безплодието и 
лошите заклинания. Но оставяйки невидимо, неактивирано, то задей-
ства бялото като смислова опозиция, символизираща живота, възпро-
изводството и добрите (правилните) намерения. Така, ако черното е 
невидим пасив, то бялото и червеното, оставайки видими, напротив, 
са обвързани с активните състояния. Но в хроматичната двойка се 
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извършва вътрешно противопоставяне, на което се дължи цветовата 
динамика. Кръвта като главен денотат на червенотата се отъждествя-
ва със силата, белотата се приравнява с живота. И, ако принципно по 
цветови профил и двата цвята са позитивни, то в цветовата им комби-
нация, те се противопоставят, функционирайки като бинарна система. 
Така в хроматичната двойка бялото символизира съхраняването и 
продължаването на живота, докато червеното в негов противовес  – 
отнемането на живота. Но в противоречие на логическите очаквания 
убийството, като и детераждането се извършва от живи, поради което, 
обаче, заедно с бялото парадоксално попада в единната рубрика „жи-
вот“. Наблюдава се процесът по трансформация на един цвят в друг: 
бялото, асоциирано с чистота, преминава символно в другостта си от 
хроматичната бинарна опозиция – в пролятата за общото благо кръв. 
Червеното, от своя страна, поради двуичната си природа (позитивна 
и негативна едновременно) може да се смесва с: 1) бялото като едноз-
начно положително или 2) черното. В случаите, където в двучленната 
класификация бяло-червено, черното привидно отсъства поради па-
сивната си невидимост, то неявно привнася негативните си характе-
ристики върху червеното, оставяйки го само в плана на отрицателни 
и нежелателни цветови атрибути. Т. е., ако черното, изпадайки от зре-
нието, то червеното го замества и възприема негативната му смислова 
натовареност, включвайки се в антитетична опозиция спрямо абсо-
лютния позитив на бялото. Така невидимата тричленна класификация 
се презентира като видима двучленна в потвърждение на изведената 
по-рано от А. Б. Кемке предразположеност на човека да мисли в ди-
адни отношения и от там да представя триадните като двойки диади. 
Аналогично, когато бялото и червеното се разглеждат като допълни-
телни цветове, а не като антитетична двойка, следва да сме уверени в 
невидимото съществуване на троично отношение, където черното е 
незрим член, тъй като според принципа на репрезентацията черното е 
символ на невидимото, скритото в мрака, тайното и неизвестното и то 
функционира точно така. Черният е мълчаливият партньор, третият 
в сянка като противопоставяне на диадичните бяло-червено, докол-
кото той репрезентира „смъртта, стерилността и нечистота“. От своя 
страна, бялото и червеното като двойка, в различните си проявления 
(мъжкото и женското; мира и войната; млякото и месото; семето и 
кръвта), съвместно, в заедност представляват „живота“, образувайки в 
композиция хроматична опозиция на черното като символ на смъртта 
и негацията (Търнър, В. 1972: 56). 
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И сега след като сме демонстрирали как двете хроматични двойки, 
всъщност, представляват цветова триада, можем да се върнем там, от 
където започнахме – от трите реки, символизиращи източника и явява-
щи се три аспекта, три проявления на единното божество като първоиз-
точник. Затова и Търнър последователно ни отвежда до тълкуването на 
цветовата триада в „Чхандогя упанишад“12, представящи я в най-адек-
ватен и изчистен вид. „Червеният цвят на (материалния) огън е цвят на 
(първо)огъня, белият цвят на (материалния) огън е цвят на (първичните) 
води, черният цвят на (материалния) огън е цвят на изначалната земя. 
Така в огъня изчезва всичко, което се нарича „огън“, видоизменението е 
просто име, възникващо в речта, и само трите цвята (форми) са исти-
на“ [Търнър цитира „Чхандòгя-упанишàд“: VI, IV, 1; Търнър, В. 1972: 56]. 
Видно е как цветовете се обвързват чисто визуално с определени стихии 
(червено – огън; бяло – вода; черно – земя) и, съответно, в обратен ред, 
обозначавайки ги, ги символизират. Докато трите цвята представляват 
три форми, три видоизменения на първоизточника. Така трите „реки“ 
(форми) парцелират три-частно света, бидейки единственото истинно 
в него. „Затова, както и в случая с огъня, единственото истинно в света 
са тези три цвята. Доколкото земята е плод на водата, то единствената 
истина е водата, а „земята“ е само име. Но водата на свой ред е порож-
дение на огъня, т. е. също така тя е име, така както единствената истина 
е огъня. Но огънят на свой ред е порождение на Сат13 или Чистото Би-
тие, т. е. то също така е само едно име, а единствената истина е Чистото 
Битие“ (Търнър, В. 1972: 56). От което следва, че трите цвята като три 
форми, както и видоизмененията им са просто номинални обозначения 
на единствено съществуващото Чисто Битие.

Търнър извежда тъждеството на трите „реки“ (форми) с трите гуни 
или „нишки“ на съществуването, изложено в „Санкхя-карика“14 от Иш-
вара Кришна (IV в.). Трите гуни или „нишки“ пронизват, прониквайки 
навсякъде, цялото природно битие. Те се наричат: 1) Сатва („гуна на 
благостта“); 2) Раджас („гуна на страстта“) и 3) Тамас („гуна на невеже-
ството“). Логично, Сатва гуна следва да съответства на чистотата и е 
равносилна на бялото, Раждас като гуна на страстта директно отговаря 
на червеното като символ, а Тамас метафорично се равнява на незнание-
то като духовна тъмнина и директно в преносен и буквален смисъл ко-
респондира с черното (Сатва = бяло; Раджас = червено; Тамас = черно). 

Търнър подкрепя отъждествяването на гуните с цветовете, позо-
вавайки се на Заехнер, привеждащ цитат от „Шветашватара упанишад“, 
разясняващ релацията между гуните и цветовете: „Една неродена бяла, 
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червена и черна (символи на трите гуни според Заехнер15) поражда 
множество същества, подобни на себе си“ (Търнър, В. 1972: 62). Така 
Търнър очевидно извежда цветовата символика като наследство от 
доиндоевропейското минало, (а е известно, че индуизмът16 е една от 
най-древните култури), съответно, Упанишадите представляват същ-
ността на по-късните философски „спекулации“17 по темата. Следва да 
се подчертае, че в индуизма трите цвята или трите форми се свеждат 
към единна природа или същност – Сат (вж. бел. 13) или Пракрити18, 
точно както трите реки на цветовете на племето ндембу произтичат от 
единно божество. 

И след като чрез трите цвята като символи, преминавайки през по-
нятието за трите гуни като техен аналог, стигнахме до Древноизточните 
култури, следва да проследим как цветовете като символи функциони-
рат в тях и с какви значения са натоварени.

Така съгласно разгледаните два примера за цветовете в 1) „Чхандòгя-
упанишàд“ с коментара от Шанкарачаря19 и 2) „Санкхя-карика“ в тълку-
ванието на Ишвара Кришна, е видно, че основните цветове се явяват 
символи на главните световни (космически) сили, съставящи частите 
на мирозданието, (т. е. хроматичните фундаменти са и битийни прин-
ципи).

Изхождайки от древноиндийската представа за слънцето, (като 
Брахман20, главна веда и най-висше божество), нямащо определен цвят, 
постижимо само мисловно, а не сетивно. То съдържа в себе си всички 
цветове, излъчвайки ги, ги поражда. И оттам и произлиза понятието 
„невидима светлина“ или „черно слънце“.

Светлината (като бялотo) и тъмнината (като черно) се схващат 
като диалектично единство, в което тъмнината се явява инобитие за 
светлината. В „Ригведа“21 този дуален синтез е представен със следния 
образ: огънят, чист и ярък в небето, оставя черни ленти по земята (или 
обгорелия предмет); дъждът, черен в небето (под формата на дъждовни 
облаци), става прозрачен на земята (Schneider, M. 1946: 25). 

В „Махабхарата“22 по-ниските по ранг божества имат определен, 
устойчиво фиксиран цвят. Цветът на богинята на любовта е бял, на смър-
тта (Кали23) е черен и червен, съответно, на богинята на майчинството е 
червен, тъй като тя е свързана с принципа на творението, активността, 
изразявана от и символизирана чрез червения цвят на кръвта, според 
Търнър. 

Сумарно, добрите богове и сили се обозначават с бял цвят, а злите – 
или само с черен или със съчетанието на черен с червен.
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Кали, танцуваща над тялото на 
Шива. Миниатюра от школата 
Кангра. 1800 – 1825 г., Галерия 
Уолтърс, Балтимор.

И ако продължим с духа на обоб-
щенията, капитализирайки можем да 
посочим Древна Индия за генетичен 
първоизточник на древноизточната 
култура, то към нея следва да причис-
лим Китай и Япония, получавайки 
териториален блок, съответстващ на 
Далечния Изток. Изхождайки от функ-
ционирането на цветовата триада и в 
Средния Изток (Западна Азия и Еги-
пет24 като най-древната известна кул-

тура), можем да го причислим географски, (съобразно темата за цвета 
на настоящето изложение), към цветовата архаика25 като първооснова 
в разбирането на цветовете, което собствено може да се разглежда като 
доказателство за древността им и за съхраняването на възгледите, тра-
дициите и обичаите в нея. 

Това ни дава основания, изхождайки и от географските тотализа-
ции като широк обхват на разположение, да визираме архаичнaта хро-
матична триада като начало, основание, произход, първопричина, 
принцип в схващанията за цвета в световен и в културен план изобщо.

И след като сме приключили с географските отклонения като до-
казателство за всеобхватността на цветовата триада чрез най-древните 
култури, е нужно да се върнем към времевия вектор и следвайки исто-
рическата последователност, да преминем към Античността и Средно-
вековието.

1.2. „Aхроматичната“ Античност

Формулировката на заглавието е преднамерено подвеждаща, но тя 
отразява реален културен предразсъдък. Започвайки с Античността 
като първите писмено фиксирани документи в историята на човечество-
то, оставаме поразени от цветовата им бедност или незаинтересованост, 
безразличие към цвета при древните гърци като предци на западноев-
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ропейската култура. Доминиращи в нея остават черното и бялото. А 
според културния си формат, сме обучавани да считаме, че те са ахро-
матични цветове, т. е. собствено не са цветове. Но Мишел Пастуро26 с 
книгата си „Черен. История на цвета“ прозорливо ни напомня, че „дълги 
векове черният и белият са се считали за хроматични цветове; че до XVII 
век хората не са знаели за съществуването на цветовия спектър и спек-
тралния порядък на цветовете“ (Пастуро, М. 2008: 6). От това следва, че 
изхождайки от културните си предразсъдъци, вменяваме на древните 
гърци неоснователни подозрения. Вероятно, от сходни културни пред-
поставки е бил ръководен Уилям Гладстоун като предан почитател на 
Омир, написващ през 1858 г. историко-лингвистичната си книга „Омир 
и Омировата епоха“ („Homer and the Homeric Age“), където провежда 
своеобразен „хроматичен аудит“ на цялото творческо наследство от 
Омир, отброявайки употребата на: 1) „мелас“ („черен“)  – 170 пъти;  
2) бял – 100; 3) червен („еритос“) – 13. Съответно, жълтият, зеленият и 
лилавият не събрали и 10 споменавания, а синият бил упоменат само 
веднъж. Тази цветова оскъдност дала основание Гладстоун да счита, 
че древните гърци фактически не са различавали цвета. Естествено, 
той като представител на XIX век, изхожда от типичния за епохата си 
културен предразсъдък – теорията на Дарвин и през културното ѝ фор-
матиране да смята, че древните гърци като раса са страдали от някаква 
форма на далтонизъм и, респективно, зрителните им органи за възпри-
ятие на цвета били частично развити. Кристофър Роу27 в „Концепция за 
цвета и цветовия символизъм в древния свят“ справедливо отбелязва и 
прокарва разграничението: „отсъствието на конкретен термин за обо-
значаване на определен цвят не означава задължително психологическа 
или друга неспособност по различаване на един цвят от другите“ (Роу, К. 
1996: 8). Следва да се отбележи, че цветовата лексика на древните гърци 
се характеризира с изменчивост, неточност и поразителна неопределе-
ност: свойствата на пигментите и колористичните ефекти изглеждат по-
важни от хроматичната идентичност на боите. Текстурата, плътността, 
наситеността или блясъка на тона се оказват с първостепенно значение, 
докато тонът сам по себе си се пренебрегва, оставяйки вторичен. В по-
твърждение на констатираното: една и съща дума може да обозначава 
не един цвят, а няколко  – например, синият и черният номинално се 
определят с kyanos на гръцки; caeruleus на латински и обратното – един 
и същи нюанс се обозначава с различни думи, което поражда огромни и 
непосилни за превъзмогване трудности при превода. Латинският език е 
по-близо до съвременната цветова лексика, но той дава по-скоро пред-
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става за интензивността на блясъка (светъл/тъмен, матов/блестящ), 
за текстурата на боята (наситена/лека) или за структурата на повърх-
ността (еднородна/разнородна; плоска/релефна) и едва след това за 
цвета. Тази лексикална особеност може да се интерпретира така: цветът 
се мисли вторично, в него на първо място се акцентира върху блясъка, 
т. е. мисли се през светлината или отсъствието ѝ като матираност – на-
личието на тъмнина в цвета. Респективно, акцентът на интерес за древ-
ните са светлината/блясъкът или тъмнината/матираността в окраската,  
цветът е второроразряден или не представлява особен интерес. Съот-
ветно се наблюдава още едно вътрешно цветово раздвоение с оглед на 
блясъка или матираността на цвета: например черният матов (ater) и 
черният блестящ (niger); alubus – „млечно бял“ или „неутрално бял“ и 
candidus – „ослепително бял“. Което потвърждава констатацията, че за 
латините, както и за древните гърци, важен е не цветът сам по себе си, 
а неговата яркост или приглушеност, т. е. интерес за тях представлява 
наличието на светлина/тъмнина в цвета, а той сам по себе си е ире-
левантен или малозначим. Следва и да се отбележи бедността на коло-
ристичната лексика при римляните. Синият и жълтият нямат собствени 
названия за обозначаване, а се прибягва към неточни, променящи се 
определения, което може да се интерпретира и така: синият и жълтият 
не са били популярни сред древните римляни или не са представлявали 
особен интерес за тях. Матово черният (ater) към II в. сл. Хр. придобива 
негативна конотация: става неприятен, мръсен, отблъскващ, печален 
черен цвят, докато черният блестящ (niger) се прилага за обозначаване 
на великолепните, наситени и блестящи оттенъци на черното. От което 
следва, че блясъкът/светлината в цвета се разглежда в позитивен ключ, 
докато матираността/ приглушеността/тъмнината в цвета има негати-
вен аспект. Това отново под друга форма потвърждава изведеното, пре-
връщайки го в правило. За древните гърци и римляни основен интерес 
представлява блясъка/светлината и приглушеността/тъмнината като 
фокус, акцент, а цветът сам по себе си е вторичен и до голяма степен 
ирелевантен. Обаче, двата общоупотребими базови термини за черно 
и бяло, удържащи позитивните (niger) и негативните (ater) конотации 
позволяват черното и бялото сами по себе си да се разглеждат като сим-
воли. Символната природа на цвета най-ясно е изразена в белия цвят: с 
alubus се изразява неутралния просто бял цвят, докато candidus – „осле-
пително бял“ придобива особено сакрално, обществено или символно 
значение. А от двете амбивалентни думи за черно и бяло Мишел Пасту-
ро (Пастуро, М. 2008: 15) прави извод за доминирането им в цветовата 



37

триада (черен, бял, червен – Пастуро просто безвъпросно преповтаря 
хроматичната триада, изведена от Виктор Търнър, с което утвърждава 
научната ѝ значимост). Най-поразителен остава парадоксът при изуча-
ването на германските езици, че black (ярко черен) и blank (белоснежно 
бял) имат обща етимология, произхождайки от общогерманския глагол 
blik-an (блестят). Именно точно общият генезис на цветовите кон-
трапункти: черно като тъмнина и бяло като светлина показва на най-
дълбоко ниво, че първостепенното им значение подчертава яркостта 
им и в този план ги изравнява, при все че вторично те са диалектични 
отрицания, което показва, че хроматичната идентификация е по-малко 
значим фактор от яркостта им или отсъствието ѝ. Така с номиналното 
обозначаване на цвета, първо се указва дали е матов или блестящ, све-
тъл или тъмен, наситен или бледен и едва след това се определя гамата 
на тона (черен, зелен и т. н.). Така може да се направи вече кардиналният 
извод, че в светa на боите за древните европейци определящият пока-
зател е яркостта на цвета. Така на езиково ниво се изразява важната за 
европейските народи от Античността чувствителност към светлината, 
определяща и формираща хроматиката.

Но да оставим настрана професор Кристофър Роу като прекалено 
погълнат от лингвистичните тънкости и да се обърнем към история на 
цветовъзприятието като друг познавателен инструментариум. 

Десет години след Гладстоун, през 1867 г. немският философ и фи-
лолог Лазар Гайгер28 (1829 – 1870) публикувал изследванията си, където 
анализирал Корана29 и оригинални текстове от Библията; изучавал 
древнокитайски хроники и исландски саги. И навсякъде се сблъсквал 
със същата бъркотия в определенията на цвета. В работите си Гайгер 
развивал идеите на Гладстон за това, че цветовъзприятието на хората 
се развивало и изменяло с времето. Той обърнал внимание, че в много 
древни текстове отсъстват упоменавания на синия цвят. Така, в „Произ-
ход и развитие на човешкия език и разума“ („Ursprung und Entwicklung 
der menschliehen Sprache und Vernunft“, 1868 – 1872) Гайгер отбелязва, 
че нито във Ведите30, където хиляди строфи са посветени на небесни 
събития, нито в Библията31, където небето се споменава 430 пъти, нито 
веднъж описанието му не е било съпроводено с цветови епитет. Продъл-
жавайки изследванията, Гайгер открил, че в по-стари източници, като в 
Ригведа32, в този ред на липси, отсъства и употребата на зеления цвят. В 
още по-древната литература няма жълтия, а в най-древната – червения. 
(От което следва, че първични по поява са (1) белият и черният; трети 
е (3) червеният, последван от жълтия (4); пети като последовател-
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ност е зеленият (5) и последен (6) възниква синият цвят). На базата на 
проведения анализ Лазар Гайгер развил хипотезата на Гладстоун, при-
давайки ѝ еволюционен характер. Той разгърнал предположението, че 
развитието на човешкия разум може да се проследи чрез историята на 
езика и, съответно, функцията на универсален закон се изпълнява от 
порядъка в появата като последователност на думите за обозначаване 
на цветовете в спектралния ред. Изследванията на Гайгер са забележи-
телни с обстоятелството, че авторът им, изпреварвайки Чарлз Дарвин, 
стигнал до признаване на еволюционния процес като генеалогичен, 
дескриптивен и познавателен фактор, прилагайки еволюционната тео-
рия и към областта на мисленето и езика, с което само ги биологизира. 
Според Гайгер, в основата на езика лежат малко значещи възклицания, 
близки до междуметията. Съгласно разсъжденията му, езикът се явява 
източник на мислителната дейност при човека и именно чрез него се е 
развил човешкият разум, поради което Гайгер отрежда определяща роля 
в генезиса му не на слуха, а на зрението. Съгласно учения, едва когато 
хората започнали да привикват към думите и възприемчивостта им 
значително се повишила, те забелязали, че се усилила и способността 
им към различаване на предметите. T. е. езикът изменя и когнитивните 
способности, следователно развитието върви от мислене към език, а не 
обратно – развиващата се мисъл да генерира нови езикови форми.

Впоследствие сходна теория през 60-те г. на XX век развивали Пол 
Кей (р. 1934) и Брент Бърлин33 в работата им „Основни цветови тер-
мини: тяхната универсалност и еволюция“ („Basic Color Terms: Their 
Universality and Evolution“, публикувана през 1969  г.). В нея се разра-
ботвали идеи, за първи път изказани в хода на полемиката за наиме-
нованията на цветовете през XIX век от Лазарус Гайгер в контекста на 
хипотезата за лингвистичната им относителност. Книгата на Бърлин и 
Кей оказала значително влияние в развитието на антропологията, линг-
вистиката и когнитивистиката. Основнатa концепция, заложена от из-
следователите, е следната: в езиците на определени народи йерархията 
на основните цветови термини (черен, бял или червен) е предсказуема 
съгласно количеството им. Всяка култура притежава термини за черни/
тъмни и бели/светли цветове. Бърлин и Кей разграничават седем ста-
дия по формиране на цветовите термини34, характерни за културите 
и езиците им. Езици в първия стадий имат названия само за черните 
(тъмно-студени) и бели (светло-топли) цветове. Във всеки следващ 
стадий имената на цветовете се увеличават с едно. Езиците в седмия 
стадий, съответно, имат осем и повече цветови наименования. В хода 
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на езиковата еволюцията, в тях се изработват нови цветови термини 
в строго определена последователности. Може да се направи следният 
извод: ако в езика е наличен даден термин, характерен за определен 
стадий, то това означава, че въпросният език включва в себе си всички 
термини от по-ранните, предшестващи го стадии. Последователността 
е такава: стадий I: тъмно-студени и светло-топли цветове (предполага 
се по-широк цветови спектър от този, включван в названия просто „че-
рен“ и „бял“); стадий II: червен; стадий III: зелен или жълт; стадий IV: 
зелен и жълт; стадий V: светлосин; стадий VI: кафяв; стадий VII: виоле-
тов, розов, оранжев, сив и т. н. Основният извод на изследователите се 
състои в констатацията за ограничеността на цветовите наименования 
сред световните езици и групирането им в няколко фиксирани групи. Те 
правят два извода: 1) възприятието на хроматичните категории е вроде-
но; обаче, от своя страна, 2) отсъствието на цветово обозначение в езика 
влияе върху зрителното му възприятие.

Още по-мащабно изследване от 80-те г. разкрило факти, противо-
речащи на тези изводи: съществуването на езици35, в които „цветоде-
лението“ се извършвало по съвсем различен от предлагания от Кей и 
Бърлин начин. Класически пример е езикът химба (племе, живеещо в 
югозападна Африка), в който целият видим спектър се разделя на пет 
сегмента. Или езикът ренел-белона, (на който говорят полинезийците 
на един от аталите на Соломоновите острови), чийто спектър се дели 
на; бял, тъмен и червен; като в „тъмния“ влизат зеленият и синият, а в 
„червения“ – жълтият и оранжевият.

Така излязлата впоследствие литература, наложила взаимовръзка-
та: език, цвят, култура. Релативистите утвърждават, че езикът не просто 
влияе на възприятието, а дори го формира и, че при липсата на съответ-
стващо лексично обозначение, не сме в състояние дори да го видим, да 
го отличим сред другите – нещо като вербална слепота, предопределяща 
перцептивната, т. е. ако нещо не е номинално обозначено, то дори и да 
съществува, остава сетивно нерегистрирано и невъзприето. Другият 
лагер  – на универсалистите (Бърлин и Кей) са убедени, че основопо-
лагащите цветови категории са единни за всички, бидейки заложени в 
самата биология на човека поради физиологичната им еквивалентност. 
Но спорът остава нерешен.

Затова и настоящето изложение ще разгърне една различна тео-
ретична оптика, която би ни извадила от тази непродуктивна главоб-
лъсканица. От релацията език  – цвят  – култура изваждаме елемента 
„език“, тъй като само допълнително усложнява нещата и изхождайки от 
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предпоставката, че цветът е форма на зрителна, довербална (до/пред-
съзнателна) информация, предшестваща езика. И, ако цветът функцио-
нира на емоционално, неосъзнато ниво, то езикът е рационален, осъзнат 
процес. И, ако цветът работи като символ, то езикът/думите са ментални 
знаци, обозначаващи и вербално заместващи предметите.

Сега след като сме визирали цвета като емоционален символ, ще се 
опитаме да докажем това твърдение практически, изхождайки от поста-
новката за бялото и черното като първични, доминиращи цветове.

Естествено, бялото като цвят обозначава по аналогия светлината, 
деня, когато нещата са видими, а черното съответства на тъмнината, 
нощта, когато са невидими и не можеш да се предпазиш от тях. Хора-
та от древността са се страхували от нощния мрак и таящите се в него 
невидими опасности: от хищниците, ловуващи на тъмно; бояли са се 
от животни и птици, при които цветът на козината или оперението на-
помняли за мрака; опасявали се от нощта, носеща кошмарни сънища и 
гибел. Тези страхове са не просто древни, а направо архаични, първични 
и възхождат към много далечни времена, когато хората още не са позна-
вали огъня с предоставяната от него светлина. Те са дори филогенетич-
но заложени в нас така, че всеки може да усети поглъщащата им цялото 
същество ирационална, даже инстинктивна сила.

Така се конструират първичните взаимовръзки, хроматичните асо-
циации36: светлината съответства на бялото, нощта отговаря на черното, 
огънят и кръвта – на червеното, а растителността – на зеленото. Физио-
логичнa основa за асоциацията се явява кратковременната нервна връз-
ка, а фундаментът на този психологичен процес се опира на условните 
рефлекси. В основата на асоциацията лежи кратковременното условно 
(случайно по Джон Лок) генериране на психични връзки, отговарящи на 
предметното сходство (сходство по аналогия: светлината, денят е бял(а); 
тъмнината, нощта е черна). 

На този етап можем да изведем асоциативната хроматична връзка 
(сходството по аналогия) между: светлината/деня и бялото, тъмнината/
нощта и черния цвят. Точно тя ни дава основание да разглеждаме бялото 
и черното като цветови символи в психоаналитичен смисъл. Тъй като 
релацията между символите и това, към което се съотнасят, се построя-
ва чрез асоциация на идеите и обичайно се установява конвенционално. 
Съответно, психоаналитичната теория на символизма се интересува от 
безсъзнателното заместване на едни образи, идеи или действия с други. 
Респективно, ако черното е символ на референта „нощ/тъмнина“, то бя-
лото е символ на референта „ден/светлина“ и го замества. 
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Терминът „символ“37 е адекватен като употреба, защото той може да 
се приложи при отнасяне към елементи, възникващи в сънищата (чер-
ната нощ носи кошмари), но и също в митовете, приказките, фолклора 
изобщо, отличаващи се с безсъзнателен, (а емоциите, включително и 
първичният инстинктивен страх са безсъзнателни), непряк, заместващ, 
репрезентативен материал, използван за защита, (която ще обясним 
малко по-късно). Фрoйд обособява, отделя символите от другите форми 
на косвена репрезентация по трите им специфични характеристики: 
1) символите са „неми“ или „безмълвни“ – така безгласни са цветовете 
като символи: не казват нищо, но отключват зрителни и емоционални 
асоциации; 2) символите имат постоянни значения, което следва, че не 
съществуват „индивидуални“. [А са просто общоприета културна кон-
венция, каквато представляват и цветовете  – и в този план въпросът 
за цветовете е културен проблем: „проблемите и задачите на цвета са 
неразривно свързани с културата, а следователно, историкът в работата 
си е длъжен да отчита спецификата на епохата и географския регион 
(изискване, издигнато от Пастуро, от което ще се стреми да се ръководи 
и настоящата работа – б. м., В. П.); … съществуват такива хроматични 
асоциации, явяващи се общи за всички социуми“ (Пастуро, М. 2008: 
11). Тези първични, архетипни общи асоциации са черното и бялото];  
3) символите се унаследяват филогенетично. Това обяснява постоянно-
то им, универсално значение (не просто за отделните култури, а за чо-
вечеството изобщо, за човека като такъв). Следователно, изграждането 
на символни връзки и значенето им не е продукт на обучение. Те се явя-
ват безсъзнателни, филогенетично предавано „архаично наследство“,  
универсален код, който може да бъде открит в сънищата, митовете, 
фолклора. 

Изведеното от Фройд правило, че символът става съществена част 
от „езика на безсъзнателното“ пряко се проектира в разглеждането 
на цвета като символ, заместващ определена емоция. (Черният цвят 
означава нощта и се свързва асоциативно с първичния страх от нея, а 
особено този инстинктивен страх, от своя страна, принадлежи към без-
съзнателното и е волево неуправляем, тъй като лежи във филогенетич-
ната памет). Символизацията38 поддържа отношението между скритото 
(страха от нощта) и явното съдържание (черен цвят). Принципът от 
Фройд за образуването на символите по формулата: конфликт  – по-
тискане – сублимация39, работи и при хроматичния символ: страхът от 
нощта отговаря на конфликта (страх), който бива потискан и културно 
сублимиран в черния цвят, като обратният път по асоциативна връзка се 
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забравя – изплъзва се парализиращият страх и остава само естественото 
определение: черен като нощта. Категория „В“ (цветът) се състои от съз-
нателни реакции и сублимации на безсъзнателни комплекси. Например, 
черното съзнателно символизира нощта, но се явява защитна реакция 
спрямо страха от нея, който изтласкваме културно, замествайки го емо-
ционално приемливия черен цвят. 

Тази замяна лежи в основата на съновиденията, невротичните 
симптоми, митовете, изкуствата, приказките, обредите и други ре-
лигиозни действия. Природата на тези образования като частично 
приети компромиси се определя от наличието на конкуриращи ин-
тереси (мобилизиращия цялото същество страх и потискането му) в 
съзнанието. За приглушаване на импулса (страх от нощта), символът 
(черен цвят) се явява мотивирана погрешна идентификация, в която 
той неправилно се приема за символизирания обект и се отнасят към 
него така сякаш той се явява символизираното – така върху черното 
се проектира страха от нощта, отъждествява се с нея и се натоварва с 
негативна конотация.

Фройд разграничава два вида символи: традиционни и нетради-
ционни. Цветът директно попада в рубриката на нетрадиционните, oпре-
деляни още като „нехаотични“, „уплътнени“, (а цветът е такъв уплътнен 
символ до степен на непроницаемост, непробиваемост до референта), 
„нелогични“ (цветът като емоционален символ със сигурност е двойно 
алогичен). Нетрадиционните символи (като цвета) не се използват за 
общуване или обращение. Именно те се разглеждат като защитни замес-
тители, образувани по схемата: конфликт (страх от нощта) – репресия 
(изтласкване на страха) – заместител (цвят). Тези символи могат да 
представляват комплекс от действия, връзки и събития. Така ако се 
върнем на черното и бялото, символизиращи нощта и деня, можем да 
допълним асоциативната връзка така:

Черно – тъмнина/нощ – лошо – смърт – (възраст:) младост – (емо-
ции:) страдание – (пространство:) долу/ляво – (време:) бъдеще – душа: 
безсъзнателно

Бяло – светлина/деня – добро – живот – (възраст:) старост – (емо-
ции:) удоволствие  – (пространство:) горе/дясно  – (време:) минало  – 
душа: подсъзнание

Символите, (бялото – символ на деня и черното – на нощта) при-
състващи в културата, носят универсален характер. Това се дължи на 
сходството в онтогенезата на отделните ѝ представители (правилото: 
онтогенезата е кратко повторение на филогенезата и в културен план).
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Така в митовете, в културните (сакрални) ритуали и в религиозни-
те практики изработеният символ (черен цвят) не просто се налага, а 
заменя безсъзнателния (нощта). Символизираното (страха от нощта) е 
първично и безсъзнателно, символът (черен цвят) е вторичен и съзна-
телен. Убеждението в идентичността на символизираното и символа е 
безсъзнателно (черен цвят и нощ се отъждествяват), а различаването им 
е съзнателно. Инстинктивно отхвърляното (страха от нощта) винаги се 
обменя със заместителя (черен цвят). Това обяснява еднопосочността 
на символното изравняване. Символът не сочи нещо „висше“, трансцен-
дентно. Всичко, което посочва, може да се открие в материалния ни, 
пространствено-времеви свят. [„В символа намираме пълно равновесие 
между „вътрешното“ (страха от нощта) и „външното“ (черен цвят), иде-
ята (нощта) и образа (черен цвят), „идеалното“ и „реалното“. В „образа“ 
няма нищо такова, което да го няма в „идеята“. … „Идеята“ е дадена 
конкретно, сетивно, нагледно, а не се промисля като отвлечено понятие. 
„Образът“ (черен цвят) сам по себе си говори за изразената „идея“ (нощ-
та), …; и е достатъчно само съзерцанието на самия „образ“ (черно), за 
да обхванем с това и „идеята“ (нощта). …В символа има тъждество на 
„идеята“ (нощта) и „образа“ (черен цвят). В него всичко е равно. Симво-
лът е самостоятелна действителност. Това е среща на два плана, дадени в 
пълна, абсолютна неразличимост“ (Лосев, А. 2008: 20)]. 

Но да се върнем отново към хроматизма. Виктор Търнър40 разши-
рява архаичната цветова диада (черно-бяло) с червеното в „Символ и 
ритуал“, превръщайки я в триада. На други места тя може да се открие 
и като декада – добавя се жълтото или се посочва като заместител на 
червеното. Естествено. червеното символизира огъня, кръвта и като 
продължение на живота, (респективно, кръвопролитието се приравня-
ва с отнемането му). Жълтото, от своя страна, символизира слънцето, 
жълтъка на яйцето, дори на места пръстта/земята се възприема като 
жълта. Но със или без двата добавени цвята, говорим за доминиращите 
в Античността черен и бял. А те представляват символи на стихии (ден/ 
светлина – нощ/тъмнина) или обозначават напълно конкретни, реални 
неща (червена кръв, жълтък на яйцето, бяло мляко). 

Връщайки се към Античността като едната от двете тематични 
допирателни, ще редуцираме хроматизма ѝ до Аристотел, изхождайки 
от Гьотевото41 изказване, че под името на Аристотел можем да съберем 
всичко, което е било известно на древните по въпроса. (В приписвания 
на) Аристотел (384 – 322  г. пр. Хр.) трактат „За цвета“ (De coloribus), в 
3 гл. „За сетивното възприятие“ излага учението си за цвета. Аристо-
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тел сред всички сетивни възприятия, на първо място поставя именно 
зрението, което освен чисто практическата си полезност, съдейства и на 
познанието, разкривайки много различия сред нещата (и от там се нала-
га обратната асоциация: познанието като истинско виждане). И точно от 
подстъпателната функция на зрението, подпомагащо и опосредстващо 
познанието, то и получава приоритет сред сетивата.

Естествено, Аристотел, изхождайки от античната традиция, об-
вързва представите си за цвета с метафизика на светлината, която раз-
глежда като нематериална (безплътна), идеална, абсолютно невидима 
(прозрачна) „материя“. Затова за Аристотел прозрачността в безкрайна 
степен представлява светлина, а прозрачността в крайна степен – цвят. 
Т. е. модусът е прозрачност, в безкрайността му лежи светлината, а ок-
райностяването на прозрачността или затъмняването ѝ в градация е 
цветът. Съответно, представата на Аристотел за цвета се гради върху 
диалектиката на идеалното, (към което се отнася светлината) и матери-
алното, (към което реферира цвета), а основните цветове са неотделими 
от стихиите: земя, въздух, вода, огън. На земята, въздуха и водата отго-
варя белият цвят, на огъня съответства жълтият; черният цвят възниква 
при прехода на една стихия в друга. Останалите цветове произлизат от 
смесването на основните и светлината. Прекрасните цветове за Аристо-
тел са червеният и пурпурният. 

В трактата „За цветовете“ Аристотел изяснява причините за форми-
рането на едно или друго оцветяване на предметите от живата и неживата 
природа, във връзка с което представлява интерес за историята на есте-
тиката и колористиката42. Тъй като се явява един от най-ранните опити 
по търсене на закономерности в една от главните области на сетивното 
възприятие. Съответно, от трактата може да се реконструира картина 
за възгледите на автора не само за цвета, но и да се изведат принципите 
за античното цветознание. Точно начинът на мислене кара Аристотел 
да не отчленява въпроса за цвета от описанието на физическите тела, 
носители на цвета (предикатът не се отделя от субекта). Това се дължи 
на обстоятелството, че телесните и осезателните аналогии са характерни 
за Античността. Затова като първа, едва ли не присъща и определяща 
характеристика на предмета се посочва цвета му. А цветът се схваща 
телесно и осезателно точно поради тази неразкъсваема свързаност меж-
ду типичен цвят – характерен предмет (морето е синьо и оттам: синьо 
като морето – т. е. цветът винаги се дава като сравнение спрямо някаква 
типична предметност). Също така цветът първично се свързва със свой-
ствата, (като едно от тях), на стихиите: земя, въздух, вода, огън. Те, от 
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своя страна, се мислят като степен на концентрация и напрегнатост на 
материята. Това положение е унаследено от досократиците43, разглеж-
дащи материята като сгъстяване и разреждане, т. е. самата материя се 
мисли едва ли не стихиално. Всъщност, през цялата античност стихиите 
се схващат като определена степен на съсредоточаване силите на ма-
терията, ефира или идеите. Затова и цветът се представя в зависимост 
от типа елемент, който характеризира и като негов частен случай, носи 
типичната му напрегнатост и сгъстеност. Те са резултат от вътрешната 
за цвета диалектична борба и активно противоречие между светлина-
та и тъмнината. Така в жълтия и в червения цвят, светлината, бидейки 
настъпващо начало, напрегнато преодолява тъмнината; в синьото тя се 
отдалечава, сякаш потъвайки навътре, а в зеленото двете начала  – на 
тъмнината и светлина са в баланс, което придава хармоничност на цве-
та. Така се вижда как физиологичното възприятие става психология на 
сетивното усещане, минавайки през метафизични положения.

Aристотел прокарва различие между простите и съставните, т. е. 
смесените цветове. За прости, основни цветове той приема три: бял, 
черен и жълт поради при-същността им към стихиите. С изключение на 
огъня, всички стихии са бели. В трактатите „За душата“ и „За сетивното 
възприятие“ определя водата и въздуха като прозрачни, т. е. без цвят, 
докато в трактата „За цветовете“ те се явяват носители на цвят. (Земята е 
по природа бяла, но вследствие проникването на оцветяващи вещества 
в нея, тя променя цвета си. Т. е. изменението в оцветяването се дължи на 
смесването). Огънят като четвърта стихия има жълт цвят. Но, когато е 
силно сгъстен, жълтият му цвят става слънчев, златист. 

Възниква въпросът: откъде произлиза третият, основен  – черни-
ят? Бидейки цвят, той не може да се приравнява с тъмнината. Тъй като 
цветът е градация на окрайностената светлина, т. е. цветът е форма 
на намаляваща регресивно светлина, чието отрицание е тъмнината. 
Така черният цвят се определя като такъв, по силата на формиращата 
го оптимално затъмнена светлина в него, в отлика от тъмнината, коя-
то няма цвят. Две са границите: 1) безкрайната светлина е прозрачна, 
т. е. безцветна и 2) тъмнината като отсъствие, отрицание на светлината 
също е безцветна. Респективно, цветът варира при окрайностяването на 
светлината, при постепенното ѝ намаляване до тъмнината като пълната 
ѝ липса и на цветове като резултат.

Лосев проницателно фокусира вниманието в метафизично направ-
ление: за Аристотел цветът е система от две борещи се за надмощие 
сили – светлината и тъмнината. Постигната доминацията на светлината 
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над инобитието ѝ – тъмнината, собствено представлява цвета. Но ако 
тъмнината победи в двубоя, то цветът изчезва и остава само безцветие-
то като мрак. Значимото присъствие и въздействие на светлината и тъм-
нината е така силно, че те едва ли не се персонифицират като водещи, а 
цветът остава второразрядна категория, производна от първосъщност-
ната светлина.

На въпроса дали съществуват сетивно-възприемаеми качества из-
вън самото възприятие или, че няма сетивен резултат без възприятието 
като процес: няма цвят без виждане, звук без чуване, мирис без обоня-
ние, Аристотел в III книга на трактата „За душата“ отговаря, че дейст-
вието на възприеманото от сетивото и действието на самото сетиво са 
тъждествени, но по битие не са еднакви. Тази фраза може да се разбира 
така: действието на сетивно-възприемания обект (виждането на цвета) 
и органа на усещането (зрението) са едно и също единно по число дейст-
вие, но според същностните си определения са различни. Произволно 
взаимодействие на две тела представлява едно-единствено действие, 
макар че страните в процеса са две. И, съответно, ако процесът следва 
да се разглежда от двете страни на участниците в него – едно е да бъдеш 
възприеман (страдателен залог), друго е да възприемаш (да извършваш 
някаква активна дейност върху нещо). Същото се отнася и сетивното 
възприятие, доколкото и то е разновидност, частен случай на общото 
взаимодействие: не е едно и също за окото да вижда (орган – функция – 
възприятие), а за цвета да бъде видим (зрителна информация – резул-
тат – възприятие). [Така възприятието като процес на взаимодействие, 
от едната си страна докосва физиологията на сетивните органи, а от дру-
гата се опира до обективните характеристики на сетивната информация 
(психология на възприятието)]. И ако следва да се изразим със стилис-
тиката на Аристотел, то битието на цвета (физика на цвета) е различно 
от възприятието на цвета (психофизиология на цвета). От това следва, 
че цветът не се свежда изключително към претърпяването (възприяти-
ето, усещането за …), изпитвано от зрителния орган, т. е. цветът не се 
редуцира само до сетивното възприятие, което явно не обхваща всички 
негови аспекти. Затова, ако окото претърпява въздействието на цвета, 
следователно, след като цветът влияе, то значи има собствено, незави-
симо от окото съществуване, т. е. представлява само по себе си нещо в 
обективната реалност. От което следва, че дори цветът да не се възпри-
ема от зрението (субективната страна на възприятието), то цветът, все 
пак, по някакъв начин съществува. Аристотел изтъква, че когато цветът 
не се възприема от зрението, той съществува потенциално и битието му 
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става актуално, само когато окото го вижда. От това следва, че дори и 
окото да се намира в пасивна позиция спрямо въздействието на цвета, 
то става активиращ фактор за актуалното съществуване на цвета и об-
ратното също.

Следва да направим известно отклонение от въпроса възприятие – 
цвят, за да го проясним и да се върнем към него собствено. Аристотел 
различава два смисъла, два вида потенциално (Аристотел, За Душата, 
II, 5, 417a 12 – 25). „Потенциално“ в първия смисъл нарича предмет, до-
колкото той се отнася до определен род неща и при изпълнението на 
определен род условия може да придобие съответстваща форма. Това е 
потенциално във възможност. Във вторият смисъл „потенциален“ се 
нарича предмет, когато притежава определена форма (потенциално по 
форма), но още не действа в съответствие с нея. Така всяко сетивно-въз-
приемаемо качество (цвят, звук, вкус, мирис) извън съответстващото му 
усещане, се явява потенциално по форма. Цветът извън зрението се явя-
ва това, което виждаме, доколкото притежава готовата за възприятие 
форма и съдържа всички необходими условия за виждане. За прехода от 
възможност към действителност не му достига само вторият участник 
във взаимо-действието – самият субект на възприятие.

В съчиненията си Аристотел разглежда и двете страни: 1) актуално 
съществуващия и 2) потенциално съществуващия цвят. В трактата „За 
душата“ предимно се говори за цвета в актуалното му битие, т. е. в хода 
на процеса по непосредствено взаимодействие с органа на зрителното 
възприятие. Такова хроматично разглеждане в съвременното естество-
знание се отнася към областта на физиологията. Потенциалното същест-
вуване на цвета се коментира от Аристотел в трактата „За усещането и 
усещаното“. Съответно, в съвременното естествознание с този аспект на 
цветовите явления се занимава физиката (физика на цвета) и по-точно 
физическата оптика44. Съответно, ще акцентираме тук именно върху 
физическия аспект на цвета или по израза на Аристотел към потен-
циалното му битие, поради което се налага да се проследят обективно 
съществуващите условия на зрителното възприятие. 

Там Аристотел сравнява цвета с видимото, тъй като той се намира на 
повърхността на това, което е видимо само по себе си. Така проблемът за 
цвета се оказва не толкова на физиката, колкото на психологията, което, 
обаче, не го лишава от обективната, „физична“ реалност, без до го свежда 
изключително до субективния аспект на възприятието. Видимото само 
по себе си, подчертава Аристотел, не следва да се мисли в логически 
ключ, през каузалността, тъй като то само по себе си съдържа причи-
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ната, поради която то е видимо. Следователно, продължава Аристотел, 
светлината е видима сама по себе си, а цветът е видим чрез светлината, 
бидейки производен от нея, (което предопределя започналото още от 
Античността, продължилото през цялото Средновековие, Ренесанс до 
Ново време възприемане на цвета като акциденция). Така светлината 
присъства в цвета не като непосредствено съдържание, (защото тогава 
би бил просто светлина, а не цвят), а като принцип, овъзможностяващ 
съществуването на цвета.

Съпоставяйки всички сетива, Аристотел разглежда сензорната 
способност диалектично: слухът е насочен към чуваемото и нечува-
емото, зрението към видимото и невидимото. Дори в отсъствието на 
сензорна информация, сетивния орган пак функционира, отчитайки 
отсъствието ѝ.

Темата за енергията на цвета при Аристотел е сходна с Платоновото 
учение за стягането и разреждането на средата при преминаващия през 
нея бял цвят, т. е. светлина. Само че, при Платон това собствено не е 
теория, а просто случайно наблюдение. За Аристотел, въздействието 
върху сетивните органи (очите) е възможно само чрез съприкоснове-
ние. Както изтъква Кристофър Роу (Роу, К. 1996: 17), първостепенно 
условие за виждането при Аристотел се явява наличието на активирана 
прозрачна среда  – въздухът при дневна светлина, например. Цветът 
привежда тази среда в движение, което мигновено достига до окото. 
Въздухът като прозрачен медиум предава цвета от предмета до окото. 
(Това функционалистко описание е продукт от властта на физикали-
ските представи, формиращи визиите както на Демокрит, така и на 
Аристотел). Точно в този пункт Аристотел посочва, че светлината е 
цвят на прозрачността, на прозрачната среда, (респективно, пър-
воизходна е прозрачността, последвана от оцветената светлина). По 
подобие, цветът на определени предмети се явява резултат от наличи-
ето на прозрачност в тях. Прозрачното в тях е причина за цвета им. 
Извършва се обратния ход на мисълта: тъй като цветът се разполага 
върху повърхността на предмета, то той следва да се намира и върху 
повърхността на прозрачното, съдържащо се в предмета. Следователно, 
както посочва Кристофър Роу, можем да определим цвета като предел 
на прозрачното в определено ограничено тяло. Така едното състояние 
се явява светлина, а другото  – тъмнина  – по същия начин бялото и 
черното се зараждат в обусловените предмети, като естествено бялото 
отговаря на светлината, а черното съответства на тъмнината. Другите 
цветове се образуват от смесването им. Кристофър Роу изтъква, че 
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първостепенността на черното и бялото и явната им връзка с тъмни-
ната и светлината предполага близко сходство между разсъждения-
та на Аристотел и Платон, в което Роу се съмнява, предлагайки своя 
интерпретация. Целият цветови диапазон се обяснява с два фактора: 
прозрачност/непрозрачност на предмета и предизвикването на свет-
лина във въздуха, която активира прозрачността на предмета. Според 
Роу, този тайнствен, скрит фактор на източника на светлина е цветът, 
който косвено става цвят на средата, която го предава, както се излага в 
псевдоаристотеловия45 трактат „За цвета“, където светлината е цвят на 
огъня. Роу намира сложността на Аристотеловите разсъждения като ре-
зултат от неопределеността му в схващанията за физическата природа 
на светлината, за която не предполага нито телесност, нито движение. 
„Терминът „светлина“ се прилага към активираното състояние на 
средата, състояние, при което тя „действително“, а не „потенциално“ 
се явява прозрачна“ (Роу, К. 1996: 18). Следователно, взаимодействието 
на слънцето или огъня (светлината е цвят на огъня: цвят – светлина) и 
прозрачността в предметите формират цвета. Светлината в прозрачния 
предмет образува бял цвят, а при липсата ѝ в случая на непрозрачно 
тяло, се получава черен. Съответно, различните степени на прозрачност 
или непрозрачност предизвикват останалите цветове. Кристофър Роу 
прави решителен извод: „тъй като той изгражда мнението си за цвета 
на основание анализа причините на светлината и тъмнината, то може 
да се допусне, че разсъжденията му се построяват върху наблюденията 
и размишленията за метереологичните явления, а не обратното“ (Роу, 
К. 1996: 18). Което е основателно, изхождайки от знанието, че Аристо-
тел е реалистичен иманентист и въвежда физиката, както и природния, 
емпиричен свят сред значимите философски идеи, обръщайки векто-
ра не само към трансценденталното, но и към сетивното. Но изборът 
на черното и бялото за основни цветове при Аристотел се различават 
от метафизичните при Платон. Основата за Аристотеловия списък се 
изгражда от конкретните цветове, наблюдавани в природата, а не 
изхожда от някаква абстрактна система от термини. Оттук следват две 
неща: 1) при Аристотел се наблюдава засилен интерес собствено към 
цвета като такъв, а не към модалностите, градациите и формите на 
светлина, характерен за Античността; 2) запазва се описанието на цвета 
чрез референция към конкретно притежаващи същия цвят предмети, 
т. е. цветът продължава да се мисли като характеристика на вещта, 
акцидентално; 3) наблюдават се известни признаци на прогрес в посока 
към абстрактност на речника от термини за предаване на цвета. 
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Aристотел типично за Античността мисли цвета през предметната 
му обвързаност, характерност (цветът е неотделима акциденция46 на 
същностния предмет): зеленият цвят е при-същ на всичко раждано от 
земята. Застоялата вода винаги първоначално бива жълто-зелена, смес-
вайки се със слънчевите лъчи. Озеленяването на влагата под въздейст-
вието на слънчевите лъчи се обяснява със смесването на жълтия и чер-
ния, образуващи зелен цвят. Но при съчетаването на жълто с черното 
играят роля условията. В жълтия цвят има две възможности: в посока на 
червеното, преминавайки през оранжевото, а другото направление е в 
посока зеленото, трасирайки преди това през жълто-зеленото, т. е. гово-
рим за градация, модулация при прехода. Въздухът става пурпурен при 
изгрев и залез слънце, т. е. когато слънцето като източник на светлина се 
намира в двете граници: 1) започва да възхожда и 2) низхожда от небос-
клона. Сходен цвят се вижда в морето, когато вълните се затъмняват от 
собственото им дъгообразно изкривяване, когато в тях попадат слабите 
лъчи на слънцето се образува виолетов цвят.

И финално за цветовата скала при Аристотел: при него няма раз-
лика между хроматични и ахроматични цветове. Сивото е резултат от 
смесването на бяло и черно, виолетовото е смес от бяло и жълто. Бялото 
е общото за двете цветови комбинации, но ако при сивото то се затъм-
нява отвън, то в лилавото бялото като светлина влиза във вътрешната 
конструкция на цвета. Като типичен метод на древните случайни фи-
зически процеси се пренасят върху смесването на цветовете и оттам се 
прехвърлят върху предметите, бидейки техни типични носители.

Лосев проницателно отбелязва, че в Аристотеловите съчинения за 
цвета, постоянно присъства мисълта за художествената или естетиче-
ската значимост на цветовите съчетания. Значението при пропорцио-
налността на цветовете се подчертава чрез аналогията с музикалните 
съзвучия. В „За душата“ звуците образуват съзвучие, където е нужна 
съразмерността им. По тяхно подобие, зрението също се нуждае от 
съразмерност, тъй като се потиска, притъпява се от несъразмерната 
прекаленост на твърде ярките или твърде тъмните цветове. Поради 
това несъздаващи напрежение и приятни за окото като възприятие са 
чистите и без примеси предмети, съхраняващи пропорционалността. 
Така смесеното се явява по-близо до идеалната мяра на съразмерното, от 
което се отдалечават двете гранични ситуации: 1) на твърде ярките, на-
ситени и 2) твърде тъмните, приглушени цветове. Всички те, излизащи 
извън предела на съразмерността, причиняват болка или раздразнение. 
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В тези разсъждения на Аристотел няма нищо оригинално, те са типични 
за общата древногръцка естетическа традиция.

Естетиката на Аристотел като производна на общата му теория се 
базира на учението за присъствието, наличието на идеалното в самото 
материално, което определя Аристотел като реалист, а не трансценден-
талист. По силата на това, идеалният цвят присъства в материалните 
сетивно-възприемани цветове. 

Именно поради присъствието на идеята в материалния предмет, 
философията и естетиката на Аристотел могат да се интерпретират като 
символни. Така всеки предмет съдържа в себе си идеята си. Идеята не 
може да е трансцендентна спрямо предмета, тя следва да се намира в 
самия него. Предметът (материалното съдържание) не може да същест-
вува извън осмислящата го идея, а идеята на вещта не съществува ни-
къде извън самата нея, в която дадената форма (=идея) се осъществява, 
овеществява. 

Аристотел извежда линейната последователност в изменението на 
цветовете от бялото (1) до черното (7) като граници, подобно на по-
степенното намаляване на концентрацията на светлината при прехода 
от деня към нощта, разполагайки петте цвята: 2) бяло-жълто, 3) алено,  
4) пурпурно, 5) зелено, 6) тъмно синьо. Тази хроматична система оста-
нала основополагаща до 1666 г., до Нютъновите открития, (но тях ще ги 
разгледаме в отделна субглава).

При все че, Лосев акцентира естетическия характер на хроматич-
ните учения, то цветът за Античността не съществува като самостоя-
телно значим проблем, а просто представлява част от общата картина 
на света и се мисли вторично чрез овеществяването му, т. е. цветът се 
опредметява или се дава в релация с характерен предмет (зелен като 
тревата, син като небето). Античните представи за цвета най-често са 
материалистични, може би, точно поради тази предметна обвързаност 
в цветовата рецепция. Светлината като принцип и цветът като нейна 
производна, т. е. цветът се мисли само през светлината, като частен 
случай, където акцентът пада върху първопричината  – светлината, 
изпълнявали важна роля в Античната философия, но собственото ес-
тетическо значение на цвета присъствало слабо сред такива значими 
концепти като хармония, мяра, съразмерност. 

Формираната през Античността метафизика на светлината като 
прафеномен на света, обединяващ в себе си всичко съществуващо, се 
развива и през Средновековието, получавайки там по-различна ин-
терпретация. Съвместявайки в природата си несъпоставими начала и  
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бидейки изконно свързан с понятията „порядък“, „числа“, „отношения“, 
а, следователно, оттам с „разума“, „истината“, „словото“, светлината играе 
функцията на опосредстващо и свързващо звено, събиращо в единно 
онтологично цяло телесното и духовното (в макро- и микрокосмоса), 
сетивното и умопостигаемото, вещественото и идеалното, тварното и 
нетварното. Mетафизиката на светлината дължи възникването си, от 
една страна, на уподобяването от Платон статуса на Благото в умопости-
гаемата сфера с положението на Слънцето в сферата на сетивно възпри-
еманото („Държавата“ VI, 508b-е), а също с ученията му за космическия 
„стълб на светлината“ („Държавата“ X, 616b-617d) и за „колесницата“ на 
душата („Федър“ 247b). А от друга страна, с обстоятелството, че съгласно 
Библейския текст, светлината е творение от първия ден, предшестващо 
останалите творчески актове на Бога (Бит. 1,3), тя се отъждествява с 
„всичко, правещо явни нещата“ (Еф. 5,13) и в допълнение: Бог „обитава 
в непристъпна светлина“ (1 Тим. 6,16), бидейки Самият светлина („Бог е 
светлина“, 1 Ин. 1,5; Ин. 1,9). По-късно неоплатониците47, разработвайки 
учението за еманациите на Единното, съгласно което видимата светлина 
е проявление в материята на умопостигаемата такава, утвърдили пред-
ставата за битието като светлинна йерархия, усвоена както от християн-
ската, така и от юдейската и мюсюлманската теологии, (с които поради 
тематичните си ограничения настоящето изложение няма да се занима-
ва). В тази йерархия уподобяваните една на друга светлини (понякога 
трактувани като трите стадия по угасване на единната светлина в тъм-
нината на материята) могат да се обособят: 1) низша тварна светлина – 
сетивна, естествена, телесна; 2) висша тварна светлина – умопостигаема, 
духовна; 3) нетварна светлина на славата Божия: вечна, Божествена, про-
изтичаща от Божествения мрак и явяваща себе си само пред достойните 
за видението ѝ [неоплатоници, кападокйци, Августин, Псевдо-Дионисий 
Ареопагит, Йоан Скотт Ериугена, Бонавентура, Алберт Велики, „Книга 
сияния“ („Зохар“) и др.].

Естествената светлина (lux naturalis), определяна като „универсал-
на“ или „обща природа“ (natura universalis, communis) на всички тела, 
стои на границата на телесния свят и този на чистите форми, където съ-
ществува собствена умопостигаема светлина (lux intelligibilis), встъпва-
ща едновременно: като светлина на битието, т. е. като цялата съвкупност 
от умножаващи се от първата интелигенция форми: като 1) светлина на 
прекрасното, понеже всяка форма е причастна към съвършената красо-
та; като 2) светлина на разумението, просвещаваща умовете на хората с 
Божествените истини (illuminatio). Благодарeние на това, че една и съща 
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светлина определя началата както на битието, така и на познанието, се 
установява съответствие между пронизващата света йерархична струк-
тура и порядъка на мисленето, правещо този свят прозрачен за разума. 

1.3. Двете хроматични системи  
през Средновековието

Както вече бе изтъкнато в християнското Средновековие, метафи-
зиката на светлината се разиграва, започвайки от другостта ѝ, диамет-
ралната ѝ противоположност и отрицание – тъмнината. „В началото Бог 
сътворил небето и земята. Земята била безвидна и пуста; и тъмнината 
беше над бездната. … И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог 
раздели светлината от тъмнината“ (Битие 1: 1 – 4). Според Библията, 
тъмнината е първична, предшествайки светлината и обгръщала земята 
тогава, когато на нея нямало живот. Съответно, тъмнината като символ 
асоциативно се обвърза с отсъствието на живот. Тук, както в Античност-
та и архаичната символика се наблюдава асоциативното приравняване 
между светлината и доброто. А светлината е добро, защото, за да въз-
никне живот на земята, тя е необходима: Fiat lux! (лат. „Да бъде светли-
на!“; Битие 1: 3). Така според Библейския наратив, освен онтологичните 
и етически конотации излиза, че черният цвят е възникнал по-рано 
от всички останали. Нещо като колористичен аналог на онтологията: 
черният е първозданният цвят, но и изначално натоварен с негативен 
статус. В тъмнина животът е невъзможен, следователно, светлината 
е добро, а тъмнината  – не. Така Библията като авторитет предзадава 
цветовата символика, където черният цвят става безполезен и нежелан, 
бидейки несъвместим с живота. 

За първичността на тъмнината се хипотезира 35 века48 по-късно и 
в един друг наратив  – този за Големия взрив49, чрез който от областта 
на теологията преминаваме в астрофизиката. Науката утвърждава също, 
че тъмнината е предшествала светлината: първоначално е съществувала 
някаква тъмна материя50 и след Големия взрив, Вселената започнала да се 
разширява. Така че относно архаичността на тъмнината религията и нау-
ката са единoдушни51. Остава сходството между религиозната и научната 
картина за произхода на света, породен от тъмнината. Подобно на тях, 
болшинството митологични системи, описващи или обясняващи пораж-
дането на света, прибягват към същия образ: всичко съществуващо е било 
породено от безкрайната, изначална нощ или животът се формирал от 
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