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ПРЕДГОВОР

КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ

Философията на Хегел е насочена към историята на 
духа, а една от неговите най-ярки изяви е изкуството, ето 
защо изкуството, все едно дали става въпрос за архи
тектура, скулптура, живопис, музика или поезия, винаги 
е привличало вниманието на мислителя. Дори ако оста
вим настрана статиите за определени епохи, творци или 
произведения, написаното или казаното от него през 
различни периоди на творческата му дейност е осеяно с 
позовавания на образи, с оценки, вплетени в тъканта на 
сложни философски изложения. В произведения като 
останалото непубликувано тогава изложение на собстве
ната философска система от 1805-1806, Феноменология 
на духа от 1807, Философска пропедевтика от 1808- 
1816, трите издания на Енциклопедия на философските 
науки (от 1817, 1826 и 1830 г.) на изкуството или на 
философията на изкуството са посветени съответни 
раздели. Всичко това, взето вкупом, е естетиката на 
Хегел в процеса на нейното ставане и разитие и сигурно 
би заслужавало да се направи предмет на отделно из
следване.

Разбира се, обобщение, венец или корона на всичко 
са самите обстойни лекции по естетика или философия 
на изкуството (както ги нарича сам той), които Хегел е 
чел за пръв път по времето, когато е професор в Хай
делберг, през летния семестър на 1818 г., под формата на 
диктовки, а вече под формата на едно по-свободно 
дискурсивно изложение още четири пъти в Берлин -  
през зимния семестър на 1820-1821, през летните 
семестри на 1823 и 1826 и пак през зимния семестър на 
1828-1829 г.
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След кратко и тежко боледуване Хегел умира на 14 
ноември 1831 г., когато е на 61 години, в разцвета на 
силите си и на върха на славата си, без да успее да 
осъществи много свои замисли, включително да доведе 
до окончателен вид и издаде като книги своите лекции.

Така задачата да се издаде, да се направи всеобщо 
достояние и се запази за света обемистото, наситено с 
невероятни знания в много области и още повече с 
интензивността на едно дълбоко и смело философско 
мислене, с „напрежението на понятието“ творческо дело 
на Хегел, твърде съществена част от което са и лекциите 
му, пада върху плещите на негови съвременници и на 
представители на бъдни поколения, осъзнали значи
мостта на това дело.

Буквално още връщайки се от погребението, група 
приятели и следовници на Хегел, към които по-сетне се 
присъединяват и други лица, решават да подготвят пълно 
издание на неговите произведения, което и наистина е 
реализирано в годините или най-много десетилетията 
непосредствено след смъртта му -  под редакцията на 
Лудвиг Боуман, Фридрих Фьорстер, Едуард Ганс, Карл 
Хегел, Леополд фон Хенинг, Хайнрих Густав Хото, 
Филип Мархайнеке, Карл Лудвиг Мишле, Карл Розен- 
кранц и Йоханес Шулце. Възникнало доста набързо, при 
изисквания, които далеч не могат да се сравнят с 
днешните, това издание търпи основателна критика в 
много точки и е вече в доста висока степен антиквирано, 
но, от друга страна, не може да не се признае, че то е 
изиграло своята историческа роля през един особено 
неблагоприятен за философията на Хегел период, а и 
независимо от по-сетнешните усилия на множество ав
тори да поднесат нещо ново, отговарящо на по-високите, 
модерните изисквания за автентичност и пр., тъй като 
по-голямата част от непубликуваните от мислителя ма
териали междувременно са пропаднали, съдържа неща, 
особено що се отнася до лекциите, които не могат с лека 
ръка да се хвърлят в коша за смет.

При подготовката на своите издания на лекциите 
приятелите и учениците на Хегел са имали на раз
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положение, от една страна, негови собствени ръкописи, 
които в някои случаи съдържали само бегло скицирани 
основни мисли, включително под формата на отделни 
думи, а в други по-пълни разработки, но винаги мно
гократно допълвани, зачерквани, поправяни с хода на 
времето, и, от друга страна, записки на слушатели, кога 
по-добри,кога не толкова (водени по време, когато още 
не е имало дори стенография, а да не говорим за някаква 
звукозаписна техника и пр.). Те вземали материалите от 
двата вида и от различните години на дейността на Хегел 
и, кога повече, кога по-малко успешно, така ги взаимо- 
прониквали, преработвали, претопявали, че да се получи 
едно единствено вътрешно свързано и завършено цяло. 
Така се загубила разликата както между взетото от 
собствените ръкописи на философа и взетото от за
писките на слушателите му, така и между взетото от 
различните години, през които, въпреки че вече е било 
навлязло в една по-късна фаза на зрелост и относително 
постоянство, философското мислене на Хегел не е могло 
да не подлежи и сега на известно развитие, особено като 
се имат предвид и промените в околния свят, т.е. в 
науката, в изкуството, в живота. В тези стари издания на 
лекциите на Хегел времето е сякаш заличено, въз основа 
на тях не можем да проследяваме развитието му през 
съответния, т.е. отчасти и хайделбергския, но главно 
берлинския период.

С обработката на лекциите по естетика или фило
софия на изкуството, подчинена на същите принципи, се 
заел Хайнрих Густав Хото.

Х.Г.Хото (1802-1873) е роден в Берлин, учил е право 
и философия пак там тъкмо по времето, когато Хегел е в 
своя апогей, и не е могъл да не попадне под могъщото 
въздействие на неговото философско мислене. В 1826 г. 
той защитава докторска дисертация върху философията 
на Декарт, а в 1827 г. се хабилитира с труд на тема За 
третирането на историята на изкуството, като и в 
двата случая получава висока оценка от страна на Хегел, 
който общо взето не е бил много щедър в оценките си. В 
1829 г. Хото е вече професор по история на изкуството в
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Берлинския университет, сега той е автор на поредица от 
забележителни изкуствоведски изследвания: Предвари
телни студии за живота и изкуството, 1835, История 
на немската и нидерландската живопис, 2 тома, 1842- 
1843, Живописната школа на Хуберт ван Ейк, заедно с 
неговите немски предшественици и съвременници, 2 
тома, 1855-1858, Албум Ейк, 1862, Албум Цюрер, 1863 
(всички дотук издадени в Берлин), История на хри
стиянската живопис, изложена в хода на нейното раз
витие, 2 тома, Щутгарт, 1867-1872 г. и др.

Осъществената от Хото обработка на лекциите по 
естетика или философия на изкуството, която е не
съмнено най-добрата, най-блестящата, най-конгениална- 
та от всички обработки на Хегелови лекции, правени по 
обрисувания по-горе начин както по това време, така и 
по-късно, излиза от печат в три части, като т. 10 на 
старото издание на събраните произведения -  за пръв 
път в 1835-1838 и за втори път, с леки подобрения, в 
1842-1843 г.

В предговора си към първото издание (виж по-долу) 
Хото описва източниците, които е използвал за своята 
редакция, преди всичко собствени ръкописи на Хегел, но 
също записки на негови слушатели.

Хайделбергският ръкопис от 1818 г., за който сам 
философът казва (в писмото си до Леополд фон Хенинг 
от 20 април 1823 г.), че вече не го удовлетворява и повече 
не може да му послужи почти за нищо, явно не е 
послужил много и на Хото, но същото не може да се каже 
за сложния, многократно допълван берлински ръкопис, 
който вероятно изцяло е вложен в редакцията.

И все пак тежка загуба за науката е, че този ръкопис, 
неизвстно по чия вина, е унищожен или просто се е 
загубил -  ако днес всичко, дори най-незначителното, се 
издирва, събира и съхранява най-грижливо в огнеупорни 
каси, в онези времена отношението към ръкописното 
наследство на Хегел е било повече от небрежно, това 
наследство е безогледно разпиляно, стигало се е дотам, 
да се подаряват на приятели за спомен страници, 
оставени от ръката на мислителя. Затова и неимоверните
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усилия, полагани в наше време, в повечето случаи не 
дават резултат или имат за резултат само фрагменти.

В т. 18 (1983) на годишника Hegel-Studien, S. 9-22, 
Лучиа Шиборски съобщи за откриването на фрагмент, 
засягащ обективността на художественото произведение, 
а в т. 19 (1984), S. 9-44, Хелмут Шнайдер за фрагмент, 
третиращ фантастичната символика. Двата фрагмента 
бяха включени в т. 18 на академичното историко-крити- 
ческо издание на Събрани произведения на Хегел, 
излязъл в 1995 г. под редакцията на Валтер Йешке (S. 
113-117).

Някои от слушателските записки, за които говори 
Хото, също са пропаднали, но с хода на времето са 
открити други. В рамките на инициираното от него 
критическо издание на Събрани произведения на Хегел в 
(тогава лайпцигското, сега хамбургското) издателство 
„Феликс Майнер“ Георг Ласон предприе нова обработка 
на лекциите по естетика, в която акцентира върху по- 
ранните и по-философските, а не върху по-късните и по- 
популярните, както Хото (поне според твърденията на 
Ласон) варианти, но успя да издаде в 1931 г., като том 10- 
А на своето издание, само уводната част -  Идеята и 
идеалът. Хелмут Шнайдер откри и издаде в 1995 г., като 
том 3 на издаваната от него поредица Hegeliana (Изда
телство „Петер Ланг“, Франкфурт на Майн и др.) 
записки от Хегеловите лекции по естетика, водени през 
зимния семестър на 1820-1821 г. от Закс ван Терборг. Но 
може би най-значително явление между тези опити да се 
представи естетиката на Хегел по един нов начин е 
издадената с обстойни коментари от Анемари Гетман- 
Зиферт, като т. 2. на излизащата пак във „Феликс Май
нер“ поредица Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Лекции. 
Избрани записки и ръкописи, собствена тетрадка на 
Хайнрих Густав Хото от летния семестър на 1823 г.

Няма съмнение, че тези издания, които внасят мно
жество нови щрихи, моменти, обогатяват познанията ни 
за естетиката на Хегел и заслужават най-сериозно 
внимание. Но, от друга страна, независимо от понякога и 
основателните критики, отправяни против нея, ре
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дакцията на Хото също не може да бъде извадена от 
употреба. Тази редакция беше възпроизведена не само в 
юбилейното издание на Събрани произведения на Хегел 
под редакцията на Херман Глокнер (Издателство „Фрид
рих Фроман“, Щутгарт), но и в сравнително пълното 
издание на Събрани произведения под редакцията на Ева 
Молденхауер и Карл Маркус Михел (Издателство „Зур- 
камп“, Франкфурт на Майн), а също в редица единични 
немски издания на лекциите (например във велико
лепното издание под редакцията на Фридрих Басенге, 
„Ауфбау-Ферлаг“, Берлин и Ваймар и др.), както и във 
всички преводи, които познавам. Колкото и да се 
натрупват допълнителни познания, дори само поради 
факта, че съдържа в себе си в повече или по-малко до
пълнен и дообработен вид собствения ръкопис на Хегел, 
който вече не съществува за науката в автентичната си 
форма, редакцията на Хото винаги ще остане най- 
широката основа, към която другите издания се отнасят 
като добавки, даизяснявания на някои положения и пр., 
но не могат да я изместят. Ето защо именно тази ре
дакция послужи за основа и на настоящия превод.

София, август 2004 г. Генчо Дончев
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На това място нито трябва да си поставя за цел да 
започна с предварително хвалебствие лекциите на Хегел 
по естетика, които тук се предлагат на публиката за пръв 
път, нито бих могъл да искам да посоча евентуалните 
недостатъци по отношение на разчленяването на цялото 
или по отношение на разработката на отделните части. 
Настоящото произведение най-добре ще позволи дъл
бокият основен принцип на Хегел, който и в този кръг на 
философията отново потвърди силата на своята истин
ност, да си пробие път чрез самия себе си. А стане ли 
това веднъж, този принцип доста скоро ще получи за 
прозорливите правилното си място както по отношение 
на близко сродните му Шелингови наченки на една спе
кулативна естетика, така и по отношение на още твърде 
малко оценените заслуги на Золгер, в което той пре
възхожда всички по-раншни и съвременни, изхождащи 
от становища с подчинено научно значение, повече или 
по-малко несполучливи опити в същата степен, в която 
той като един досега неразколебан в основата си връх на 
познанието същевременно се противопоставя на клоко- 
ченето и кипежа на онова младежко високомерие, което 
си мисли, че с половинчатия си талант за художествено 
творчество се е издигнало над сериозността на науката и 
в лъжовната вяра, че трябва да таи в себе си и удовлет
ворява съвсем нови нужди, и сега, като смесва повърх
ностно двете, се държи в двойната област на изкуството 
и на философията на изкуството толкова по-свободно, 
колкото по-малко иска да му се удаде същинското за
дълбочаване в едната или в другата област.

При това убеждение за издателя не остава по-на
татък нищо, освен да засегне накратко основните
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положения, които както затрудниха, така и облекчиха 
работата му над поверената редакция.

Задълженията, свързани с такова издание, могат да 
се сравнят с изискванията, които би искал да удовлет
вори добросъвестният реставратор на стари картини. От 
една страна, те се състоят в най-свободното от всяка 
субективност потъване в оставеното произведение и в 
неговия дух и начин на изложение; от друга страна, в 
най-последователната скромност, която си позволява да 
допълни само най-необходимото, за да пощади изцяло 
първоначалното, където се намира то, и се стреми 
навсякъде хармонично да издигне допълненото до 
приблизителната стойност на запазеното и същинското, 
когато е възможно това. Но, за жалост, подобна работа, 
дори ако се извърши успешно, дели с еднаквите задълже
ния еднаквата съдба: наградата на невъзнаградеността; 
защото там, където търпението, усърдието, разсъдъкът, 
усетът и духът са извършили своето в най-висока степен 
и са осъществили най-доброто, което е могло да се по
стигне, те не само остават най-много скрити, но и тъкмо 
на връхната точка на своята завършеност стават напълно 
непознаваеми, докато единствено недостатъците, дори 
там, където не са могли да се избегнат поради естеството 
на работата, лежат открито наяве и за по-неопитния 
поглед.

Една такава участ сполетява издателя на настоящите 
тетрадки толкова по-неизбежно, колкото той, в съот
ветствие с естеството на задачата, доста скоро се видя 
заплетен във все по-значителни трудности. Защото 
ставаше въпрос не да се подготви за печат един изра
ботен от самия Хегел ръкопис или някаква тетрадка със 
записки, за които имаме уверението, че са верни, като се 
внесат някои стилни промени, а да се претопят и доведат 
до едно по възможност закръглено цяло най-разнород- 
ните, често пъти несъвместими помежду си материали, с 
най-голяма предпазливост и страх от разкрасяване.

Най-сигурен материал за това ми дадоха собстве
ните ръкописи на Хегел, с които той винаги си служеше 
при устното изложение. Най-старата тетрадка е написана
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в Хайделберг и носи годината 1818. Разделена по 
маниера на Енциклопедия на философските науки и на 
по-късната Философия на правото в кратки, сбити па
раграфи и обстойни забележки, тя е служила вероятно за 
диктовки и според главните си черти е била нахвърлена 
може би още в Нюрнберг за целта на гимназиалното 
обучение по философия. Обаче след призоваването си в 
Берлин Хегел ще да е смятал, че вече не е задоволително 
да остане при първите си изложения по естетика, защото 
още през октомври 1820 г. е започнал коренно нова пре
работка, от която е възникнала тетрадката, която отсега 
нататък е останала основата за всичките му по-късни 
лекции по съшия предмет, така че по-съществените про
мени от летните семестри на 1823 и 1826 г., както и от 
зимния семестър на 1828-1829 г. са били написани само 
върху отделни листове и коли и вмъкнати като при
ложения. Състоянието на тези различни ръкописи е най- 
различно; уводите започват с една почти непрекъсната 
стилно издържана разработка, а и в по-нататъшния ход 
на изложението в отделни дялове се вижда подобна пъл
нота; останалата, най-голямата част, напротив, или е 
дадена във вид на съвсем къси, несвързани изречения, 
или пък е загатната в повечето случаи само с отделни, 
разпокъсани думи, които могат да станат разбираеми за 
нас само след сравняването им с най-грижливо водените 
слушателски тетрадки. Впрочем за нас е почти непо
нятно как е могъл сам Хегел на катедрата, в процеса на 
четенето на лекцията, да се оправи от тези тетрадки с 
техните лаконични думи, в които е изразена сърцевината 
на цели изречения и пасажи, и с безредно натрупваните 
от година на година, пъстро написани една през друга 
бележки в полето, щом дори най-опитният читател често 
пъти не може да се ориентира нито след като е търсил и 
намерил знаците, които отправят отгоре надолу и отдолу 
нагоре, отляво надясно и отдясно наляво, нито след като 
е извършил правилно необходимата съпоставка.

Но тази външна трудност се надминава далеч повече 
от една друга, вътрешна трудност. А именно, никои 
други лекции не ни дават по-очевидно свидетелство за
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живия интерес, с който Хегел се стремеше при всяко 
ново прочитане да проникне по-дълбоко в своя предмет, 
да го подраздели с по-голяма философска обоснованост 
и да остави цялото да се разпростре и закръгли така, че 
да съответства в по-висока степен на излагания предмет, 
или да хвърли чрез нови осветления все по-ясна свет
лина върху установените още по-рано главни точки, за 
това усърдие, което произтича не от желание за по
добряване, продиктувано от недоволство, а от задълбоча
ването в стойността на предмета. А и в действителност 
никоя друга дисциплина не се нуждаеше повече от едно 
такова преобразуване, предприемано с винаги свеж 
поглед и укрепнала сила на спекулацията, както тъкмо 
науката за изкуството. Чуждите начини на третиране 
оказваха полезна помощ само за отделни области, а при 
тази липса на предварителни работи и онова, което по- 
рано е било самостоятелно премислено, по-после винаги 
можеше да се смята само за собствена подготвителна 
работа. Но, колкото и резултатни да бяха тези повече от 
десетгодишни усилия, все пак нито бих искал да твърдя, 
че са се радвали на онази завършеност, с която Хегел се 
видя награден при своята логика, философия на правото 
и история на философията, нито бих искал, макар и да 
съм съгласен с основния принцип, да се подпиша под 
всеки отделен възглед и схващане, при което в изкуст
вото по-лесно, отколкото в други области, получават 
гласност младежките впечатления, субективната симпа
тия и антипатия и т. н. Затова беше толкова по-трудно да 
издиря същинското и истинното и да го изтъкна като 
значимо, изхождайки от най-разнородните подразделе
ния и от винаги възобновяваното им изменение, сякаш в 
безмълвно съгласие със самия Хегелов дух. В това 
отношение веднага трябва да се предпазя от една страна. 
А именно, лесно би могло да стане така, че слушатели на 
Хегел, като сравнят отпечатаните лекции със собстве
ната си тетрадка от тази или онази година и намерят 
доста често променен ход и значително различна раз
работка, да се видят предизвикани да вменят тази 
разлика във вина на произволното желание на издателя
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да знае повече от автора. И все пак тази липса на 
съответствие възникна само от обзора на целия 
материал, който обзор ми възложи дълга, като следвам 
своето най-вътрешно убеждение, да издирвам най- 
доброто, където и да го намирах, веднъж от по-ранните, 
друг път от по-късните ръкописи, и да го привеждам в 
хармония. В това отношение смятам изобщо, че у Хегел 
за напредващата разработка на неговите лекции по 
натурфилософия, психология, естетика, философия на 
религията и на световната история периодът от време от 
1823 до 1827 г. приблизително е бил общо взето най- 
богат откъм успехи. Борейки се по-рано еднакво много 
както с мисълта, така и с емпиричното съдържание, едва 
по това време, в пълната мощ и яснота на своята спе
кулация, той овладяваше все по-пълно, все по-широко 
натрупвания материал предимно от източното изкуство, 
религия и наука и проницателната дълбочина на хода на 
мисълта, разгръщащ се според понятието за предмета, го 
е интересувала все още съвсем така, както и живо из
пълващото подреждане на неговите богати и разнообраз
ни възгледи и познания. В по-късните години, изглежда, 
известен горчив опит от неразбирането на лекциите му 
го е карал да преминава към все по-популярни изло
жения, които наистина може и да са постигали специ
фичната си цел, тъй като често развиват най-трудните 
точки с майсторска яснота, обаче в строгостта на 
научния метод стоят значително по-назад. -  Ако мястото 
позволи, надявам се, че ще мога да прибавя към втория 
том на Естетика, който излиза наскоро, една сбита 
характеристика и обзор на различните годишни течения 
на лекциите и на промените, извършени в тях във връзка 
с обучението, за оправдание на избраното от мене 
разчленяване.

И така, състоянието на Хегеловите ръкописи, което 
описах по-горе, направи напълно необходима допъл
нителната помощ от страна на грижливо водените 
слушателски тетрадки. Ръкописите на Хегел и слуша
телските тетрадки се отнасят помежду си както скица и 
разработка. Също и в това отношение, вместо да се
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оплаквам от липса на материал, мога само да изкажа 
публично най-голямата си благодарност за намерената 
драговолна подкрепа във връзка с това. Аз не се нуждаех 
от хайделбергските лекции от 1818 г., тъй като в по- 
късните си ръкописи Хегел черпи от тях само един или 
два пъти, за да вземе по-подробни примери; в същата 
степен можех да отбегна първите берлински изложения 
от зимния семестър на 1820-1821 г. За идващите след тях 
съществено преработени лекции от 1823 г. моята соб
ствена тетрадка, водена през тази година, ми даде сигур
ни данни. Подобна тетрадка притежавах и за лекциите от 
1826 г., към която обаче, където беше необходимо да се 
допълва, се присъединиха също подробно водената 
тетрадка на господин капитан фон Грисхайм, подобна 
тетрадка на съдебния кандидат господин М. Волф и 
конспективно написаната на господин д-р Щиглиц. Със 
същото богатство разполагах за зимните лекции от 1828- 
1829 г., за които лежаха пред очите ми по най-задово- 
лителен начин подробната тетрадка на моя колега, 
господин лисансието Бауер, както и тетрадките на госпо
дин д-р Хайман и господин Лудвиг Гайер и по-сбитите 
тетрадки на мои колеги, на господин професор д-р 
Цройзен и на лисансието господин Фатке.

Следователно главната трудност се състоеше във 
взаимопроникването и сливането на тези разнообразни 
материали. От издаването на Хегеловите лекции по фи
лософия на религията и история на философията насам в 
това отношение вече бяха изказани съвсем проти
воположни изисквания. От една страна, се казваше, че е 
най-целесъобразно да се запази по възможност действи
телното устно изложение и последното евентуално само 
да се освободи от най-очебийните стилни грапавини, от 
честите повторения и от други дребни недостатъци. Аз 
не можех да се съглася с този възглед. Онзи, който е сле
дил по-дълго време с прозрение и любов своеобразното 
четене на лекции от Хегел, ще признае като негови 
предимства освен силата и богатството на мислите 
главно невидимо просветващата през цялата топлота, 
както и непосредствената действителност на моментното
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възпроизвеждане, от което са се породили най-резките 
разлики и най-пълните повторни опосредствания, най- 
грандиозните, възгледи, най-богатите подробности и 
най-широките обзори, сякаш в гласния монолог на за
дълбочаващия се в себе си и в своята истина дух, и са се 
въплътили в най-стегнатите и богати по съдържание 
думи, които в своята обикновеност са все пак винаги 
нови, които в своите странни особености са все пак 
винаги достойни за почит и старинни. Но най-чудни бяха 
онези потресващо пламващи светкавици на гения, до 
които се концентрираше, в повечето случаи неочаквано, 
всеобхватната индивидуалност на Хегел, и сега про
изнасяше с неописуемо въздействие, изхождащо от най- 
вътрешните душевни гънки, най-дълбокото и най-ху
бавото, което имаше в себе си, така богато с нагледност, 
както и ясно по мисъл за онези, които бяха способни 
изцяло да го схванат. Външната страна на четенето на 
лекциите, напротив, не беше пречка само за такива слу
шатели, за които тя, благодарение на продължителното 
слушане, вече беше станала навик дотолкова много, че те 
биха се почувствали смутени само от лекотата, глад- 
костта и елегантността. -  Но ако хвърлим поглед върху 
слушателските тетрадки, ще ни направят впечатление 
повече или по-малко само тези задържащи външни осо
бености, от които е избягал онзи освежаващ вътрешен 
живот. Усилието да се възстановят първоначалните лек
ции, като се изхожда от тези тетрадки, дори с помощта 
на най-живия собствен спомен, винаги би могло да има 
за резултат само половинчатия успех, от който не могат 
да се изтръгнат и най-умелите художници, когато им се 
възложи неизпълнимата задача, изхождайки от маската 
на покойника, сякаш по магичен начин отново да извикат 
пред погледа ни образа на живия човек.

Поради тази причина още от самото начало стре
межът ми беше да дам на настоящите лекции при тяхната 
обработка характера и връзката на книга, без изцяло да 
разрушавам по-живата небрежност на устното изло
жение, на което е позволено да се отклонява епизодично 
и ту да се сбива, ту да се разпростира и да си служи не
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принудено с разнообразни примери. Защото четенето и 
слушането са две различни неща и сам Хегел, както се 
вижда от ръкописите, никога не е писал така, както е 
говорил. Затова аз не си забраних често да извършвам 
промяна в разделението, свързването и вътрешната 
структура на изреченията, обратите и периодите, които 
намирах в тетрадките; винаги верен на авторовата 
мисъл, аз се стараех напълно да предам специфичните 
изрази на мислите и възгледите на Хегел в тяхната най- 
собствена окраска и да запазя, доколкото бях в състоя
ние, колорита на неговата дикция, който живо се запе
чатва в съзнанието на всеки, който продължително се е 
запознавал със съчиненията и лекциите на Хегел. Но 
главното ми внимание беше насочено натам -  доколкото 
това се изискваше от този начин на редактиране и до
колкото то можеше да се извърши успешно, -  отново да 
вдъхна на текста, съставен с усилия от един така раз
нообразен материал, душата и вътрешната жизненост, 
която минаваше като червена нишка през всичко, което 
казваше и пишеше Хегел.

Но, от друга страна, противоположни гласове изра
зиха изискването, че издателите на Хегеловите лекции 
би трябвало да си поставят по-трудната задача не само 
да заличат външните недостатъци, но и да премахнат 
вътрешните недъзи, където се срещнат те, и затова да 
преобразуват разчленението на цялото, когато то няма 
научно оправдание, да вмъкват диалектически преходи, 
щом те липсват, да правят по-лесно за разбиране 
прекомерно трудното, да свързват философски по-здраво 
онова, което не е здраво свързано, да увеличават при
веждането на примери от изкуството и изобщо както в 
подробностите, така и в общото да излагат онова, което 
биха били в състояние да постигнат самите те в същата 
област. Този възглед можех да приема още по-малко. За
щото публиката има неоспоримото право да има пред 
себе си и в посмъртно издадените лекции не този или 
онзи ученик и проникнат от същите убеждения съ
трудник на Хегел, а самия него с неговите породили се 
единствено от него мисли и развития. В този смисъл до
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ри подобряването би било фалшифициране и грях пред 
верността и истинността на исторически документи.

Но, колкото и да съм проникнат от последното убеж
дение, все пак трябва да призная, че в известен смисъл, 
в подробностите, не съм му останал верен. А именно, 
тъй като беше необходимо да вземам отделни места и 
разработки ту от това, ту от онова годишно течение на 
различните лекции, за да изчерпя напълно наличните 
материали, неизбежно беше освен езиковите преходи 
сам да намирам и да вплитам малки предметно свързва
щи междинни звена. Не бих си позволил и това свое
волие, ако Хегел не беше избирал поредно в различните 
преработки всеки път други глави, които третира с най- 
голяма любов и изчерпателност. Ако всички те вкупом 
трябва да се слеят в едно и също цяло, такива думи и 
изречения бяха неизбежни и по такъв начин ми се стори, 
че предимството на пълнотата далеч надхвърля онази 
нередност, която се състои в това, че редакцията се 
намесва самостоятелно по отношение на второстепенни 
неща.

Освен току-що споменатите прибавки си позволих 
още също и на такива места, където известно забърква
не във външното подреждане на материала и в неговата 
последователност можеше да се вмени във вина само на 
случайностите на устното излагане, да търся по-пре- 
гледен и ясен ред. На онзи, който иска да види липса на 
право и тук, не мога да противопоставя като защита 
нищо друго освен тринадесетгодишната си запознатост с 
философията на Хегел, продължителното си приятелско 
общуване с нейния създател и все още в нищо неотслаб- 
налия спомен за всички нюанси на неговото изложение.

Кое, впрочем, ми се е удало в настоящата редакция 
и кое не е, трябва да предоставя на оценката на онези, 
които благодарение на изгодата на подобни обстоя
телства са призвани да бъдат компетентни съдии за това.

А на по-широката публика предавам това произве
дение с пожеланието да хвърли върху него свободен от 
предразсъдъци поглед и да прояви към него онова 
основно вработващо се усърдие, което единствено прави
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хората способни да оценяват по достойнство рядко сре
щащото се и великото, в каквато и форма да се явява то, 
и да му се наслаждават.

Берлин, 26 юни 1835 г. X. П Хото



П Р Е Д Г О В О Р

К Ъ М  В Т О Р О Т О  Н Е М С К О  И З Д А Н И Е

Доколкото още отначало разполагах с най-богати 
материали за първата обработка на естетиката на Хегел, 
а също доколкото не бях притеснен от външни об
стоятелства по времето, когато работех над изданието, за 
мене беше възможно да осъществя равномерно още 
първата редакция с беззаветна любов към предмета и с 
непрестанно усърдие. Ето защо при второто издание, 
което стана необходимо сега, сметнах, че трябва да се 
доверя на убеждението, че едно ново връщане към ръ
кописите на Хегел или към слушателските тетрадки не 
би могло да даде нито нов резултат, нито възможност за 
някакви подобрения по същество. Затова, особено като 
се имат предвид ограниченото свободна време, с което 
разполагах, и претрупаността ми със собствени работи, 
аз се стремях само да използвам прегледа, който 
направих още веднъж, за да направя пояснения на някои 
места и незначителни стилни промени на други. По
следното сторих главно с цел да дам на изложението 
поне относително по-голяма жизненост, без да нару
шавам характера му на книга, като зачеркнах на много 
места често повтарящите се „например“, „и т. н.“, „за
това“, „поради това“, „вследствие на това“, „именно“, 
„доколкото“ и др. п., разделих някои прекалено дълги 
изречения и изобщо посъкратих и сбих някои места, къ- 
дето беше възможно това. Напротив, като следвах своето 
най-дълбоко убеждение, аз не можех да се съглася с 
многократно изявяваното желание да сведа цялото 
произведение до един значително по-малък обем, за да 
стане то по-евтино и достъпно и намери толкова по- 
широко разпространение и упражни толкова по-голямо 
влияние. В главните неща, предимно във философските
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развития, съкращаването ми се стори неосъществимо. А 
изоставянето на примерите и извадките или на мно- 
гобройните отклонения поне за мене напълно би раз
рушило главния чар на книгата, приятната пълнота, 
удобните почивки, живата нагледност. Аз намерих, че 
имам толкова по-малко право да правя по-коренни про
мени, колкото повече с хода на времето у мене се бяха 
затвърдили по-други възгледи относно разчленяването 
на целокупната естетика като наука и схващането на 
отделните ù главни части.

И все пак, доколкото ми позволяват другите за
дължения, на драго сърце ще се опитам да реша колкото 
плодоносната, толкова и трудна задача да преработя 
настоящата Естетика във вид на сбито помагало за 
гимназиите и висшите училища, като подбера най-важ
ните точки и поясня най-основните мисли.

Защото никой не е имал по-добра възможност да 
научи от опит колко е насъщна в наши дни нуждата пред
варително да се подготви университетското обучение 
също и по отношение на възгледа за изкуството и живия 
художествен усет, отколкото онзи, който е чел в про
дължение на дълги години университетски лекции върху 
предмети от областта на изкуството, изхождайки от 
естетическа гледна точка.

Берлин, 5 декември 1841 г. X. Г. Хото



Г Е О Р Г  В И Л Х Е Л М  ФРИДРИХ Х Е Г Е Л

ЛЕКЦИИ ПО ЕСТЕТИКА

ИЛИ

ФИЛОСОФИЯ НА ИЗКУСТВОТО



У В О Д  В Е С Т Е Т И К А Т А

Уважаеми господа!
Тези лекции са посветени на естетиката; неин 

предмет е обширното царство на красивото, а, по-точ
но, нейна област е изкуството, и то изящното изкуство.

Разбира се, името естетика всъщност не е съвсем 
подходящо за този предмет, защото „естетика“ означава, 
по-точно, наука за сетивото, за чувството, и тя възникна 
в това значение като нова наука, или по-скоро като нещо, 
което тепърва трябваше да стане философска дисци
плина, в школата на Волф по времето, когато в Германия 
художествените произведения се разглеждаха с оглед на 
чувствата, които трябваше да пораждат, например чув
ствата за приятно и за възхищение, за страх, за състра
дание и т.н. Поради несъответния или, още по-точно, 
поради повърхностния характер на това име бяха напра
вени опити да се образуват и други имена, например 
калистика. Но и то се оказва незадоволително, защото 
науката, която се има предвид, разглежда не красивото 
изобщо, а само красивото в изкуството. Затова нека и 
ние си служим с името естетика, тъй като, доколкото е 
само име, то е безразлично за нас, а освен това засега 
така е влязло в обикновения език, че може да се запази 
като такова. Обаче същинският израз на нашата наука е 
„<философия на изкуството“, а по-определено - „<фило
софия на изящното изкуство



I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ HA ГРАНИЦИТЕ 
HA ЕСТЕТИКАТА И ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА ПРОТИВ НЕЯ

1. Природно красиво и художествено красиво

И така, с този израз веднага изключваме природно 
красивото. От една страна, такова ограничение на на
шия предмет може да изглежда произволно определение, 
както и наистина се твърди, че всяка наука има право да 
очертава обема си по свое желание. Но ограничаването 
на естетиката върху красивото в изкуството не бива да се 
схваща в този смисъл. Наистина в обикновения живот 
сме свикнали да говорим за красив цвят, за красиво небе, 
за красив поток, а също за красиви цветя, за красиви жи
вотни и още повече за красиви хора, но все пак, макар че 
тук не искаме да се впускаме в спора доколко на такива 
предмети може да се припише с право качеството кра
сота и по такъв начин изобщо природно красивото да се 
постави редом с художествено красивото, против това 
още отначало можем да заявим, че художествено краси
вото стои по-високо от природата. Защото художестве
ната красота е красота, която се е родила и преродила от 
духа, и колкото духът и неговите произведения стоят по- 
високо от природата и нейните явления, толкова худо
жествено красивото е по-висше от красотата на природа
та. Нещо повече, формално погледнато, дори едно лошо 
хрумване, каквото минава навярно през ума на всеки, е 
по-висше от който и да било природен продукт; защото в 
такова хрумване е винаги налице духовността и свобо
дата. Разбира се, по съдържание например Слънцето се 
явява като абсолютно необходим момент, докато едно 
погрешно хрумване изчезва като случайно и преходно; 
но, взето само за себе си, такова природно съществуване, 
каквото е Слънцето, е индиферентно, а не свободно и
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самосъзнателно в себе си и ако го разгледаме във взаимо
връзката на неговата необходимост [да стои в отноше
ние] с нещо друго, ние не го разглеждаме само за себе си 
и по такъв начин не го разглеждаме като красиво.

Ако казахме изобщо, че духът и неговата художест
вена красота стоят по-високо от природно красивото, с 
това, разбира се, още не сме установили почти нищо, за- 
щото „по-високо“ е съвсем неопределен израз, който още 
обозначава природната и художествената красота като 
стоящи една до друга в рамките на представата и посочва 
само една количествена и поради това външна разлика. 
Но по-висгието на духа и на неговата художествена кра
сота в сравнение с природата не е само относително, на
против, едва духът е истинното, което обхваща в себе си 
всичко, така че всичко красиво е истински красиво само 
доколкото е приобщено към това по-висше и е породено 
от него. В този смисъл природно красивото се явява само 
като рефлекс на красивото, което принадлежи на духа ка
то несъвършена, непълна разновидност, която по своята 
субстанция се съдържа в самия дух. -  Освен това, огра
ничаването върху изящното изкуство ще ни се стори 
много естествено, защото колкото и да се говори у -  
древните по-малко, отколкото у нас -  за природни красо
ти, все пак навярно още никой не е дошъл до хрумването 
да изтъкне гледището на красотата на природните неща 
и да поиска да създаде наука за тези красоти, да им 
направи систематично изложение. Хората са избрали 
гледището на полезността и са създали например наука 
за природните неща, които ни служат против болестите, 
materia medica1, описание на минералите, химичните 
продукти, растенията, животните, които са полезни за 
лекуването, но не са свързали и преценили царствата на 
природата от гледището на красотата. При природната 
красота се чувстваме прекадено много стоящи в сферата 
на неопределеното, без критерий, и затова такова свър
зване би било много малко интересно, за да го предприе
мем.

Тези предварителни бележки върху красотата в 
природата и изкуството, върху отношението на двете и
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изключването на първата от сферата на същинския ни 
предмет трябва да отстранят представата, че огранича
ването на нашата наука е дело само на произвол и свое
волие. Това отношение тук още не би трябвало да се 
доказва, защото неговото разглеждане спада към самата 
наша наука и затова трябва да се поясни и докаже по- 
отблизо едва по-късно.

2. Опровержение на някои 
възражения против естетиката

Но ако вече предварително се ограничим върху 
красивото в изкуството, още при тази първа крачка се 
сблъскваме веднага с нови трудности.

А именно, първото, което може да ни хрумне, е съм
нението дали и изящното изкуство ще се окаже достой
но за научна трактовка. Защото красивото и изкуството 
наистина пронизват като дружелюбен гениус всички дей
ности в живота и украсяват весело всички външни и 
вътрешни обстоятелства, като смекчават сериозността на 
отношенията, заплетеностите на действителността, за
пълват занимателно свободното време и дори когато не 
водят до извършването на нещо по-добро, поне заемат 
винаги мястото на злото по-добре, отколкото самото зло. 
Но, макар че изкуството се намесва със своите привлека
телни форми навсякъде, като се започне от примитивния 
накит на диваците и се стигне до разкоша на богато укра
сените храмове, все пак самите тези форми, изглежда, 
спадат вън от истинските крайни цели на живота, и 
макар че художествените творения не стават вредни за 
тези сериозни цели, нещо повече, понякога самите те, 
поне като не допускат злото, изглежда, подпомагат осъ
ществяването им, все пак изкуството принадлежи повече 
към ремисията, към отпускането на духа, докато суб- 
станциалните интереси се нуждаят по-скоро от напреже
нието му. Затова може да изглежда, че това, да искаме да 
третираме с научна сериозност нещо, което само за себе 
си не е от сериозно естество, би било неподходящо и
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педантично. Във всеки случай, според един такъв въз
глед изкуството изглежда излишество, дори ако омеко- 
тяването на душата, което може да предизвика зани
манието с красотата, не става вредно за сериозността на 
онези интереси тъкмо като разнежване. В това отноше
ние много пъти е изглеждало необходимо изящните 
изкуства, за които се приема, че били лукс, да се вземат 
под закрила с оглед на отношението им към практиче
ската необходимост изобщо, а по-точно -  към морал
ността и набожността, и тъй като тяхната безвредност не 
може да се докаже, най-малкото да се изказват уверения, 
че този лукс на духа предоставя все пак по-голям сбор от 
ползи, отколкото от вреди. В това отношение са припи
свали на изкуството дори сериозни цели и много пъти са 
го препоръчвали като посредник между разума и сетив
ността, между склонността и дълга, като помирител на 
тези елементи, встъпващи в такава остра борба един 
против друг и в такова остро стълкновение един с друг. 
Но може да се смята, че при такива наистина по-сериоз
ни цели на изкуството разумът и дългът все пак не биха 
спечелили нищо чрез онзи опит за посредничество, тъй 
като тъкмо по своята природа, като непримесваеми, те не 
биха се отдали на такава сделка и биха изисквали същата 
чистота, която имат в самите себе си. А освен това и по 
този начин изкуството не би станало по-достойно за 
научно разглеждане, тъй като все пак служи винаги от 
две страни и редом с по-висшите цели насърчава също 
така безделието и фриволността, нещо повече, вместо да 
бъде в тази си служба изобщо цел за самото себе си, мо
же да се явява само като средство. -  Що се отнася, най- 
сетне, до формата на това средство, изглежда, че то оста
ва винаги вредна страна, че макар и в действителност 
изкуството да се подчинява на по-сериозни цели и да 
произвежда по-сериозни въздействия, средството, което 
употребява за тази цел самото то, е измамата. Защото 
красивото има своя живот в привидността. Но всеки ще 
признае лесно, че една крайна цел, която е истинска в 
самата себе си, не трябва да се реализира чрез измама, и 
макар че в някои случаи измамата може да подпомогне
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реализирането ù, все пак това може да стане само в огра
ничен смисъл; и дори тогава измамата не ще може да се 
смята за подходящо средство. Защото средството трябва 
да съответства на достойнството на целта и не при- 
видността и измамата, а само истинското може да породи 
нещо истинско. Както и науката трябва да разглежда 
истинските интереси на духа според истинския начин на 
действителността и според истинския начин на пред
ставата за нея.

В тези отношения може да се получи привидността, 
че изящното изкуство не е достойно за научно разглеж
дане, тъй като остава само приятна игра, и макар да пре
следва и по-сериозни цели, все пак противоречи на при
родата на тези цели, а изобщо стои само в служба на 
онази игра и на тази сериозност и може да си служи само 
с измамата и с привидността като елемент на неговото 
съществуване и като средство за въздействието му.

Но, второ, още повече може да изглежда, че макар 
изящното изкуство да се поддава наистина изобщо на 
философски разсъждения, все пак то не би било подхо
дящ предмет за истински научно разглеждане. Защото 
художествената красота се предлага на сетивото, на 
усещането, на нагледа, на въображението, тя има по-дру- 
га област, отколкото мисълта, и схващането на нейната 
дейност и на нейните продукти изисква по-друг орган, 
отколкото научното мислене. По-нататък, в художестве
ната красота се наслаждаваме тъкмо на свободата на 
творчеството и на въплътяването в художествени форми. 
При създаването и при съзерцаването на художествени 
произведения ни се струва, че отбягваме всякакви вериги 
на правилата и на подчинеността на правила; изправени 
пред строгостта на закономерното и пред мрачния вътре
шен свят на мисълта, ние търсим успокоение и оживот- 
воряване в образите на изкуството, в противоположност 
на съставеното от сенки царство на идеята търсим по
весела, пълнокръвна действителност. И най-сетне, извор 
на художествените произведения е свободната дейност 
на фантазията, която в самите си въобразявания е по- 
свободна, отколкото природата. Изкуството има на раз
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положение не само цялото богатство от природни обра
зувания в тяхното разнообразно, пъстро привиждане 
(Scheinen) -  напротив, творческото въображение може 
освен това да се излива неизчерпаемо и в собствени 
произведения. При тази неизмерима пълнота на фанта
зията и на нейните свободни продукти мисълта, изглеж
да, ще трябва да загуби смелостта да доведе напълно 
пред себе си тези продукти, да ги прецени и подведе под 
своите общи формули.

Напротив, всеки е съгласен, че по своята форма 
науката се занимава с мисленето, което се абстрахира от 
масата единичности, вследствие на което, от една стра
на, от нея остава изключено въображението с неговия 
случаен и произволен характер, следователно остава 
изключен органът на художествената дейност и на ху
дожествената наслада. От друга страна, ако изкуството 
оживотворява развеселяващо тъкмо нямащата светлина, 
безсочна сухота на понятието, примирява неговите аб
стракции и неговото раздвоение с действителността, до
пълва понятието с действителност, едно само мисловно 
разглеждане премахва отново самото това средство за 
допълване, унищожава го и отново отвежда понятието 
обратно към неговата нямаща действителност простота и 
сенчеста абстрактност. По-нататък, по своето съдържа
ние науката се занимава с това, което е необходимо вътре 
в самото себе си. И така, ако естетиката остави настрана 
природно красивото, в това отношение привидно не само 
че не сме спечелили нищо, но и обратно -  по-скоро сме 
се отдалечили още повече от необходимото. Защото вече 
изразът природа ни дава представата за необходимост и 
закономерност, следователно за едно отнасяне, което 
оставя надеждата, че е по-близо до научното разглежда
не и може да му се предложи. Но на духа изобщо и най- 
много на въображението, в сравнение с природата, из
глежда, са присъщи произволът и неподчиняването на 
закони, а последното се изплъзва от само себе си от 
всяко научно обосноваване.

Ето защо от всичките тези страни изящното изкуст
вото както по произхода си, така и по въздействието си и
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по обема си, вместо да се окаже подходящ обект за 
научно изследване, изглежда, по-скоро се съпротивява 
самостоятелно срещу регулирането на мисълта и е 
неподходящо за истински научно разглеждане.

Тези и други подобни опасения по отношение на 
едно истински научно занимание с изящното изкуството 
са заимствани от обикновени представи, гледища и раз
глеждания, които, по-обстойно разработени, можем да 
четем до пресита в по-стари -  особено френски -  съчи
нения върху красивото и върху изящните изкуства. От 
една страна, в тях се съдържат факти, които са правилни 
сами по себе си, от друга страна, от тези факти са извле
чени разсъждения, които отначало също така изглеждат 
правдоподобни. Такъв е например фактът, че изобразява
нето на красивото е така разнообразно, както е всеобщо 
разпространено явлението на красивото, от който, стига 
да поискаме, можем да заключим и по-нататък за едно 
всеобщо влечение към красотата на човешката природа 
и да направим по-нататъшния извод, че тъй като предста
вите за красивото са така безкрайно многообразни и с 
това са преди всичко нещо партикуларно, не може и да 
има общи закони на красивото и на вкуса.

Но преди да изоставим тези разглеждания, за да 
можем да се насочим към истинския ни предмет, следва
щата ни задача ще трябва да се състои в едно кратко 
встъпително определение на възникналите опасения и 
съмнения.

Що се отнася, първо, до достойнството на изкуст
вото да бъде научно разглеждано, положението на 
нещата, разбира се, е такова, че изкуството може да се 
употребява като мимолетна игра, да служи за удовол
ствие и развлечение, да разкрасява обстановката, в която 
живеем, да дава приятен вид на външната страна на 
житейските отношения и да изтъква чрез накит други 
предмети. По този начин в действителност то не е неза
висимо, не е свободно, а е служещо изкуство. Но онова, 
което искаме да разгледаме ние, е изкуството, което е 
свободно както в целта си, така и в средствата си. Впро
чем отношението, което се състои в това, че изкуството
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изобщо може да служи и на други цели и в такъв случай 
да има чисто спомагателна роля, е свойствено както за 
изкуството, така и за мисълта. Защото, от една страна, 
науката може да се употребява наистина като подвластен 
разсъдък за крайни цели и случайни средства и тогава 
получава своето определение не от самата себе си, а чрез 
други определения и отношения; но, от друга страна, тя 
също се изтръгва от тази подвластност, за да се издигне 
в свободна самостоятелност до истината, в която се 
изпълва независимо само със свои собствени цели.

И така, изящното изкуството е истинско изкуство 
едва в тази своя свобода и решава най-висгиата си задача 
едва когато се е поставило в общ кръг с религията и фи
лософията и е само начин на осъзнаване и изказване на 
божественото, на най-дълбоките интереси на човека, 
на най-всеобхватните истини на духа. Народите са вло
жили в художествени произведения своите най-съдържа
телни вътрешни съзерцания и представи и често пъти 
изящното изкуство, а у някои народи единствено то, съ
ставлява ключ за разбирането на мъдростта и религията 
на нациите. Изкуството има това определение заедно с 
религията и философията, обаче по този своеобразен на
чин, че то изобразява сетивно и най-висшето и с това го 
доближава до начина на проявяване, свойствен на при
родата, до сетивата и до усещането. Мисълта прониква в 
дълбочината на един свръхсетивен свят и слага този 
свят пред нас преди всичко като нещо отвъдно, в проти
воположност на непосредственото съзнание и на налич
ното усещане; свободата на мисловното познание се 
изтръгва от отсамното, което се нарича сетивна дей
ствителност и крайност. Но духът умее и да лекува този 
разрив, до който идва той; той поражда от самия себе си 
произведенията на изящното изкуство като първото 
помирително звено между чисто външното, сетивното и 
преходното, природата и крайната действителност, от 
една страна, и чистата мисъл, безкрайната свобода на 
мисленето, което схваща нещата в техните понятия, от 
друга.
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Но що се отнася до недостойнството на художест
вения елемент изобщо, а именно до привидността и 
нейните измами, това възражение, разбира се, би било 
правилно, ако привидността трябва да се смята за онова, 
което не трябва да бъде. Но самата привидност е същест
вена за същността, истината не би съществувала, ако не 
би се привиждала и проявявала, ако не би била за едно, 
както за самата себе си, така и за духа изобщо. Затова 
може да стане предмет на упрек не привиждането из
общо, а само особеният вид привидност, в която изкуст
вото дава действителност на истинното в самото себе си. 
Ако в това отношение привидността, в която изкуството 
създава налично битие на своите концепции, трябва да 
бъде определена като измама, този упрек получава своя 
смисъл преди всичко в сравнение с външния свят на 
явленията и тяхната непосредствена материалност, както 
и по отношение на нашия собствен свят на усещанията, 
т.е. към вътрешно сетивния свят; на тези два свята в 
емпиричния живот -  в живота на нашето явление -  сме 
свикнали да даваме сами стойността и името на дей
ствителност, реалност и истина в противоположност на 
изкуството, на което липсва такава реалност и истина. 
Но тъкмо цялата тази сфера на емпиричния вътрешен и 
външен свят трябва да бъде наречена не свят на истин
ската действителност, а по-скоро в по-строг смисъл, от- 
колкото изкуството, чиста привидност и по-груба изма
ма. Истинската действителност може да се намери само 
отвъд непосредствеността на усещането и на външните 
предмети. Защото истински действително е само бива
щото в себе си и за себе си, субстанциалното на при
родата и на духа, което наистина си дава присъствие и 
налично битие, но в това налично битие си остава бива
щото в себе си и за себе си, субстанциалното на приро
дата и на духа, което наистина си дава присъствие и на
лично битие, но в това налично битие си остава биващо
то в себе си и за себе си и едва така е истински дей
ствително. Изкуството изтъква и кара да се прояви тъкмо 
властването на тези общи сили. Отделната същност (We
senheit) се проявява наистина и в обикновения външен и
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вътрешен свят, обаче във формата на хаос от случай
ности, помрачена от непосредствеността на сетивното и 
от произвола в състоянието, събитията, характерите и 
т.н. Изкуството отнема от онова истинско съдържание на 
явленията привидността и измамчивостта на този лош, 
преходен свят и им дава по-висша действителност, която 
се е родила в духа. Следователно проявите на изкуството 
са твърде далеч от това, да бъдат само привидно ст, на тях 
трябва да им се припише по-висша реалност и по- 
истинско налично битие в сравнение с обикновената 
действителност.

Изображенията, които намираме в изкуството, не 
могат да бъдат наречени измамчива привидност и в 
сравнение с по-истинните изложения, които намираме в 
историографията. Защото и историографията има за еле
мент на своите описания не непосредственото налично 
битие, а духовната му привидност, и нейното съдържа
ние остава обременено с цялата случайност на обикнове
ната действителност и нейните събития, ситуации и ин
дивидуалности, докато художественото произведение ни 
представя господстващите в историята вечни сили без 
тази прибавка на непосредствено сетивното настояще и 
неговата несъстоятелна привидност.

Но ако начинът на проявяване на художествените 
форми бива наричан измама в сравнение с мисленето на 
философията, с религиозните и нравствените принципи, 
формата на проявяване, която едно съдържание получава 
в сферата на мисленето, е, разбира се, най-истинската 
реалност; и все пак в сравнение с привидността на се
тивното непосредствено съществуване и с тази на исто
риографията привидността на изкуството има това пре
димство, че самата тя прозира вътрешното и предвещава 
чрез себе си нещо друго (durch sich hindurchdeutet), из
хождайки от себе си, сочи към нещо духовно, което 
трябва да дойде до представата чрез нея; напротив, непо
средственото явление представя самото себе си не като 
измамчиво, а по-скоро като действителното и истинното, 
докато все пак непосредствено сетивното лишава истин
ското от неговата чистота и го скрива. Твърдата кора на
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природата и на обикновения свят затрудняват духа да 
проникне до идеята повече, отколкото произведенията на 
изкуството.

Но ако, от една страна, даваме на изкуството това 
високо място, от друга страна, трябва да напомним и за 
това, че изкуството все пак нито по съдържание, нито по 
форма е най-висшият и абсолютен начин да се накара 
духът да осъзнае своите истински интереси. Защото тък
мо поради своята форма изкуството е също ограничено 
върху едно определено съдържание. Само известен кръг 
и известна степен на истината са способни да бъдат 
изобразени в елемента на художественото произведение; 
в собственото определение на истината още трябва да се 
съдържа изискването да излиза навън към сетивното и да 
може да бъде в него адекватна на себе си, за да бъде 
истинско съдържание на изкуството, какъвто е случаят 
например при гръцките богове. Напротив, има едно по- 
дълбоко Схващане за истината, в което тя вече не е така 
сродна със сетивното и дружелюбна към него, за да може 
да бъде възприета от този материал и изразена от него по 
подходящ начин. От такъв вид е християнското схващане 
за истината и преди всичко духът на нашия днешен свят, 
или по-точно на нашата религия и на нашето образова
ние на разума, изглежда излязъл отвъд степента, при 
която изкуството съставлява най-висшия начин на осъз
наване на абсолютното. Своеобразният вид на художест
веното творчество и на неговите произведения вече не 
отговаря на най-висшата ни нужда; ние сме далеч от 
това, да можем да почитаме произведенията на изкуст
вото като божествени и да можем да им се молим; впе
чатлението, което правят те, е от по-благоразумно ес
тество, и онова, което събуждат в нас, се нуждае още от 
един по-висш пробен камък и от потвърждение, което 
идва от другаде. Мисълта и рефлексията излетяха по- 
високо от изящното изкуство. Когато някои обичат да 
изпадат в оплаквания и укори, това явление може да се 
смята за поквара и да се припише на преобладаването на 
страстите и своекористните интереси, които прогонват 
както сериозността на изкуството, така и неговата весе
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лост; или можем да обвиним тежкото време, в което жи
веем, заплетеното състояние на гражданския и политиче
ски живот, което не дава възможност на душата, нами
раща се в плен на дребнави интереси, да се освободи за 
по-висшите цели на изкуството, тъй като самият инте
лект е подчинен на това тежко време и на неговите инте
реси в науките, които са полезни само за такива цели, и 
се оставя да бъде подведен да се обвърже здраво в тази 
сухота.

Но каквото и да е положението на нещата тук, 
веднъж завинаги е вярно, че изкуството вече не дава оно
ва удовлетворение на духовните нужди, което по-раншни 
времена и народи са търсили в него и намирали само в 
него; удовлетворение, което поне от страна на религията 
е било най-тясно свързано с изкуството. Прекрасните 
дни на гръцкото изкуство и златното време на късното 
средновековие са отминали. Както по отношение на во
лята, така и по отношение на съждението рефлективната 
образованост на днешния ни живот прави необходимо за 
нас да фиксираме общи гледища и да направляваме осо
беното според тях, така че общите форми, закони, мо
рални задължения, права, максими важат като основания 
за определянето и са главното направляващо. Но за худо
жествения интерес, както и за художественото творчест
во, ние изискваме изобщо повече жизненост, в която 
общото не е налице като закон и максима, а действа като 
тъждествено с душата и с чувството, както и във фанта
зията общото и разумното се съдържат като приведени в 
единство с конкретното сетивно явление. Затова нашето 
настояще по своето общо състояние не е благоприятно за 
изкуството. Дори практикуващият художник не е само 
подведен и заразен от рефлексията, която получава глас
ност край него, от общия навик да се изказват мнения и 
съждения върху изкуството, да влага повече мисли в 
самите си работи; напротив, цялата духовна култура е от 
такова естество, че самият той стои в такъв рефлектиращ 
свят и в неговите отношения и не би могъл например 
чрез воля и решителност да се абстрахира от него, или 
чрез особено възпитание или отдалечаване от житей
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ските отношения да си създаде изкуствено и приведе в 
изпълнение една особена самотност, която да попълни 
отново онова, което е загубено.

Във всичките тези отношения, взето от страна на 
своето най-висше определение, изкуството е и остава 
нещо отминало за нас. С това то е загубило за нас и съ
щинската си истинност и жизненост и е пренесено пове
че в нашата представа, отколкото да потвърди в действи
телността своята по-раншна необходимост и да заеме по- 
висшето си място в нея. Това, което сега се пробужда в 
нас чрез художествени произведения, е освен непосред
ствената наслада, същевременно и наше съждение, тъй 
като ние подчиняваме на нашето мисловно разглеждане 
съдържанието, средствата за изобразяване, с които си 
служи художественото произведение, и съответствието и 
несъответствието на двете. Затова в наше време науката 
за изкуството е необходима много повече, отколкото по 
времето, когато изкуството вече само за себе си, като 
изкуство, е доставяло пълно удовлетворение. Изкуството 
ни кани към мисловно разглеждане, и то не с цел да се 
извика на живот пак изкуство, а за да се познае научно 
какво е изкуството.

Но ако поискаме да последваме тази покана, ще се 
сблъскаме със засегнатото вече опасение, че изкуството 
наистина предлага изобщо един адекватен предмет за 
философски рефлектиращи, обаче не и за систематично 
научни разглеждания в собствения смисъл на думата. В 
това се крие обаче преди всичко фалшивата представа, че 
философското разглеждане може да бъде и ненаучно. 
Върху тази точка тук трябва само да кажа накратко, че 
каквито и представи да имаме иначе за философия и за 
философско мислене, аз смятам, че философското ми
слене е изцяло неделимо от научността. Защото филосо
фията трябва да разглежда предмета според необходи
мостта, и то не само според субективната необходимост 
или външния ред, класификация и т.н. -  напротив, тя 
трябва да разгръща и доказва предмета според необ
ходимостта на неговата собствена вътрешна природа. 
Едва това обяснение съставлява изобщо научността на
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едно разглеждане. Но, доколкото обективната необходи
мост на един предмет се крие всъщност в неговата 
логико-метафизическа природа, впрочем можем нещо 
повече, дори трябва, при изолирано разглеждане на из
куството -  което има толкова много предпоставки отча
сти по отношение на самото съдържание, отчасти по от
ношение на своя материал и елемент, чрез който изкуст
вото същевременно винаги навлиза в случайността -  да 
се откажем от научната строгост, и за формирането на 
необходимостта следва да напомняме само с оглед на 
същественото вътрешно движение напред на съдържа
нието и изразните средства на изкуството.

А що се отнася до възражението, че произведенията 
на изящното изкуство се изплъзвали от научно мисле
щото разглеждане, тъй като получавали произхода си от 
неподчинената на правила фантазия и от душата, и тъй 
като са необозрими по брой и многообразие, упражня
вали своето въздействие само върху чувството и въобра
жението, това затруднение, изглежда, още има значение 
и днес. Защото художествено красивото действително се 
проявява във форма, която противостои изрично на ми
сълта и която мисълта е принудена да разруши, за да се 
прояви като мисъл. Тази представа е свързана с мнение
то, че щом реалното изобщо, животът на природата и на 
духа, се схване в неговото понятие, той се обезобразява 
и умъртвява, че мисленето чрез понятия, вместо да го 
доближи до нас, за пръв път го отдалечава истински от 
нас, така че чрез мисленето като средство за схващане 
на живото човек по-скоро сам се лишава от тази цел. Тук 
не можем да говорим изчерпателно по този въпрос, а 
трябва само да посочим гледището, от което би следвало 
да се извърши отстраняването на тази трудност или 
невъзможност, или неумелост.

Дотолкова ще се съгласим преди всичко, че духът е 
способен да разглежда самия себе си, да има съзнание, и 
то мислещо съзнание относно самия себе си и относно 
всичко, което произтича от него. Защото тъкмо мислене
то съставлява най-вътрешната съществена природа на 
духа. В това мислещо съзнание относно себе си и относ
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но своите продукти, колкото и свободни и произволни да 
са те, стига само да е истински в тях, духът се отнася в 
съответствие със своята съществена природа. И така, 
изкуството и неговите произведения, като произлезли и 
породени от духа, сами са от духовно естество, макар че 
тяхното изображение възприема в себе си привидността 
на сетивността и прониква с дух сетивното. В това отно
шение изкуството вече стои по-близо до духа и до него
вото мислене, отколкото само външната, нямащата дух 
природа; в художествените продукти духът се интере
сува само от собственото си съдържание. И макар че 
художествените произведения са не мисли и понятия, а 
развитие на понятието из самото себе си, отчуждаване в 
посока към сетивното, силата на мислещия дух се състои 
в това, не например да схване само самия себе си в своя
та своеобразна форма като мислене, а също толкова да 
препознае себе си в своето отчуждаване към усещането 
и сетивността, да схване себе си в своето понятие в 
своето друго, като превърне отчужденото в мисли и по 
такъв начин го сведе обратно до себе си. И в това 
занимание с другото на самия себе си мислещият дух не 
изневерява на себе си, така че в него да забрави себе си 
и да се откаже от себе си, нито пък е така безсилен, че да 
не може да схване различаващото се от него, напротив, 
той схваща в тяхното понятие себе си и своето противо
положно. Защото понятието е общото, което се запазва в 
своите обособявания, минава отвъд себе си и своето 
друго, и по такъв начин е силата и дейността, насочена 
също така към това, да снеме отново отчуждаването, до 
което се придвижва понятието. По такъв начин и худо
жественото произведение, в което мисълта отчуждава 
самата себе си, принадлежи към сферата на мисленето, 
което схваща нещата в техните понятия, и духът, като го 
подлага на научно разглеждане, удовлетворява в него 
само нуждата на своята най-собствена природа. Защото 
щом мисленето е неговата същност и неговото понятие, 
в последна сметка духът е удовлетворен само когато е 
проникнал всички продукти на своята дейност също и с 
мисълта и по такъв начин едва тогава ги е направил
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истински свои. А изкуството, както ще видим още по- 
определено, далеч от това, да бъде най-висшата форма на 
духа, получава своето същинско потвърждение едва в 
науката.

По същия начин изкуството не се отказва от фило
софско разглеждане чрез неподчинен на правила произ
вол. Защото, както вече загатнах, истинската му задача е 
да довежда до съзнанието най-висшите интереси на 
духа. От страна на съдържанието, от горното се полу
чава веднага, че изящното изкуство не може да блуждае 
в дива необузданост на фантазията; защото тези духовни 
интереси установяват твърдо за него определени опорни 
точки на съдържанието му, колкото и многообразни и 
неизчерпаеми да са формите и образуванията. Същото 
важи за самите форми. Те също не са под властта на 
чистия случай. Не всяко образувание е способно да бъде 
израз и изображение на въпросните интереси, да ги въз
приема в себе си и да ги възпроизвежда, напротив, също 
и съответната на него форма е определена от едно опре
делено съдържание.

А и тъкмо от тази страна сме способни да се ориен
тираме мислено в привидно необозримата маса от худо
жествени произведения и форми.

Следователно по такъв начин сега, първо, посочих
ме и видяхме съдържанието на нашата наука, върху 
която искаме да се ограничим, посочихме и видяхме как 
нито изящното изкуство е недостойно за философско 
разглеждане, нито философското разглеждане е неспо
собно да познае същността на изящното изкуство.



//. НАЧИНИ НА НАУЧНО ТРЕТИРАНЕ 
НА КРАСИВОТО И НА ИЗКУСТВОТО

А ако запитаме за вида научно разглеждане, тук 
също се сблъскваме отново с два противоположни начи
на на третиране, всеки един от които, изглежда, изключ
ва другия и не ни позволява да достигнем до никакъв 
истинен резултат.

От една страна, ние виждаме как науката за из
куството се труди над действителните произведения на 
изкуството сякаш само отвън, около тях, подрежда ги 
едно до друго, за да образува по този начин история на 
изкуството, извършва разглеждания върху наличните ху
дожествени произведения, или нахвърля теории, които 
трябва да дадат общите гледища за оценката, както и за 
художественото творчество.

От друга страна, ние виждаме как науката само
стоятелно, сама за себе си, се предоставя на мисълта за 
красивото и създава само нещо общо, което не докосва 
художественото произведение в неговото своеобразие, 
една абстрактна философия на красивото.

1. Емпиричното като 
изходна точка на трактовката

Що се отнася до първия начин на третиране, който 
има за изходна точка емпиричното, той е необходимият 
път за онзи, който възнамерява да се образова за изкуст
вовед. И както в наши дни всеки, макар и да не се посве
щава на физиката, все пак иска да бъде въоръжен с най- 
съществените физически знания, по същия начин повече 
или по-малко стана изискване за образования човек да 
има известни познания за изкуството и твърде всеобща е
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претенцията всеки да се покаже любител и познавач на 
изкуството.

a. Но ако тези познания действително трябва да бъ
дат признати за ученост, те трябва да бъдат от различен 
вид и да имат широк обем. Защото първото изискване е 
точното познаване на неизмеримото царство на индиви
дуалните художествени произведения от древно и ново 
време, художествени произведения, които отчасти са ве
че загинали в действителността, отчасти принадлежат 
към далечни страни или части на света, и които не- 
благоприятността на съдбата е изтръгнала от собствения 
ни поглед. Освен това всяко художествено произведение 
принадлежи на своето време, на своя народ, на своята 
обстановка и зависи от особени исторически и други 
представи и цели, поради което учеността в областта на 
изкуството изисква също така широко богатство от ис
торически, и то същевременно твърде специални позна
ния, тъй като тъкмо индивидуалната природа на худо
жественото произведение се отнася до единичното и за 
своето разбиране и изтълкуване се нуждае от специал
ното. -  И най-сетне, тази научност се нуждае не само -  
както всяка друга -  от паметта, необходима за запаз
ването на познанията, но и от остро въображение, за да 
фиксира образите на художествените изображения сами 
за себе си според всички техни различни черти и да ги 
има пред себе си предимно за сравнение с други худо
жествени произведения.

b. Вече в пределите на това преди всичко истори
ческо разглеждане се получават различни гледища, които 
не трябва да изпускаме от очи при разглеждането на ху
дожественото произведение, за да изведем оценките си 
от тях. А както при други науки, които имат емпирично 
начало, тези гледища, като бъдат изтъкнати и съпоста
вени сами за себе си, образуват общи критерии и по
ложения, а в още по-нататъшно формално обобщение -  
теориите на изкуствата. Тук не е уместно да изброяваме 
литературата от този вид и затова можем да се задоволим 
да напомним най-общо само за няколко съчинения. Така 
например за Аристотеловата Поетика, чиято теория на
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трагедията представлява интерес и сега; и, по-точно, 
между древните автори още и Хорациевото Ars poetica2, 
съчинението на Лонгин За възвишеното могат да дадат 
обща представа за начина, по който боравеха с такова 
теоретизиране. Общите определения, които се извеждаха 
чрез абстрахиране, трябваше да важат по-специално като 
предписания и правила, според които предимно трябва
ше да се създават художествени произведения в епохите 
на влошаване на поезията и изкуството. И все пак тези 
лекари на изкуството предписваха за лекуването на из
куството още по-малко сигурни рецепти, отколкото лека
рите за възстановяването на здравето.

Относно теориите от този вид ще приведа само това, 
че макар и да съдържат много поучителни неща в по
дробностите, все пак техните забележки бяха получени 
чрез абстрахиране от един твърде ограничен кръг худо
жествени произведения, които минаваха за истински 
красиви, обаче винаги съставляваха само един тесен 
обем от областта на изкуството. От друга страна, такива 
определения са отчасти твърде тривиални рефлексии, 
които в своята всеобщност не се придвижват до уста
новяване на особеното, до което предимно се свежда все 
пак същината на работата; както приведената Хорациева 
епистола е пълна с такива общи положения и затова е 
наистина всесветска книга, която обаче тъкмо поради то
ва съдържа твърде много нищо не казващи неща: „Omne 
tulit punctum“ etc.3 -  подобно на толкова много назида
телни учения -  „Остани в страната и се прехранвай 
честно“, -  които в своята всеобщност са наистина пра
вилни, но им липсват конкретните определения, които са 
важното в действането. -  Един по-друг интерес не се 
състоеше в изричната цел да се предизвика пряко създа
ването на истински художествени произведения, а се 
появи намерението да се образова чрез такива теории 
съждението върху художествените произведения, да се 
образова изобщо вкусът, както в това отношение Хоу- 
мовите Elements o f criticism4, съчиненията на Батьо и 
Рамлеровият Einleitung in die schönen Wissenschaften5 
бяха на времето си много четени произведения. В този
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смисъл вкусът засяга подреждането и трактовката, 
умелостта и образоваността на онова, което принадлежи 
към външната проява на едно художествено произве
дение. По-нататък към основните положения на вкуса, 
както ако бяха принадлежали към предишната психо
логия, бяха привлечени още възгледи и последните бяха 
набелязани по отношение на емпиричните наблюдения 
на душевните способности и дейности, на страстите и на 
тяхното вероятно засилване, последователност и т.н. Но 
нещата си остават вечно такива, че всеки човек схваща 
художествените произведения или характери, действия и 
събития според мярката на своите прозрения и на своята 
душа, и тъй като въпросното образоване на вкуса беше 
насочено само към външното и бедното, а освен това зае
маше своите предписания също така само от един тесен 
кръг художествени произведения и от ограничената об
разованост на разсъдъка и душата, неговата сфера беше 
незадоволителна и неспособна да обхване вътрешното и 
истинското и да изостри погледа за схващането му.

Такива теории процедират изобщо по начина на 
останалите нефилософски науки. Съдържанието, което 
подлагат на разглеждане, се възприема като нещо налич
но от сферата на нашата представа; сега се поставя по- 
нататък въпросът за характера на тази представа, тъй ка
то излиза наяве нуждата от по-точни определения, които 
също биват намирани в нашата представа и затвърдявани 
в дефиниции, като се изхожда от нея. С това обаче ведна
га се намираме върху една несигурна почва, която може 
да бъде оспорвана. Защото отначало наистина би могло 
да ни се стори, че красивото е съвсем проста представа. 
Но скоро се оказва, че в него могат да се намерят много- 
бройни страни, и по такъв начин един изтъква една, друг 
друга, или дори ако са взети под внимание еднаквите 
гледища, възниква борба около въпроса, коя именно 
страна трябва да се смята за съществена.

В това отношение се смята за научна пълнота да се 
привеждат и критикуват различните дефиниции на 
красивото. Ние няма да сторим това нито в историческа 
пълнота, за да опознаем всевъзможните тънкости на де
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финирането, нито заради историческия интерес, а само 
ще изтъкнем като пример някои от новите по-интересни 
начини на разглеждане, които насочват по-точно към 
онова, което се крие в действителност в идеята за краси
вото. За тази цел трябва да напомним предимно за Гьоте- 
вото определение на красивото, което беше възприето от 
Майер в неговата Geschichte der bildenden Künste in Grie
chenland6 и по повод на което той, без да споменава 
Хирт, привежда и неговия начин на разглеждане.

Хирт, един от най-големите, от истинските познава
чи на изкуството в наше време, след като говори в 
статията си Über das Kunstschöne7 {Die Horen, 1797, 7 
Stück) за красивото в различните изкуства, обобщава 
като резултат, че основата за правилната оценка на худо
жествено красивото и за образованието на вкуса е поня
тието за характерно. А именно, той формулира красиво
то като „съвършеното, което може да стане или е пред
мет на окото, на ухото или на въображението“. После той 
дефинира съвършеното по-нататък като „целесъобраз
ното, което природата или изкуството са поставили пред 
себе си при изграждането на предмета в неговия род и 
вид“, поради което и ние, следователно, за да образоваме 
съждението си за красивото, би трябвало да насочваме 
вниманието си колкото е възможно повече към индиви
дуалните белези, които съставляват едно същество. За- 
щото тъкмо тези белези съставляват характерното у него. 
В съответствие с това той разбира под характер като 
закон на изкуството „онази определена индивидуалност, 
по която се различават формите, движението и жестът, 
изражението и изразът, локалният цвят, светлината и 
сянката, светлосянката и разположението, и то така, как- 
то изисква това споменатият предмет“. Това определение 
е вече по-характеризиращо, отколкото други дефиниции. 
А именно, ако запитаме по-нататък какво е характер
ното, отговорът ще бъде, че към него принадлежи, първо, 
едно съдържание, като например определено чувство, 
ситуация, събитие, действие, индивид; второ, начинът, 
по който е изобразено съдържанието. До този начин на 
изобразяване се отнася художественият закон на харак
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терното, тъй като последният изисква всичко особено в 
начина на изразяване да служи за определено обрисуване 
на неговото съдържание и да бъде член в изразяването 
му. Следователно абстрактното определение на харак
терното се отнася до целесъобразността, в която осо
беното на художествения образ действително изтъква на 
преден план съдържанието, което то трябва да изобрази. 
Ако искаме да разясним тази мисъл съвсем популярно, 
ограничението, което се съдържа в нея, е следното. На
пример в драматичното едно действие съставлява съдър
жанието; драмата трябва да изобрази как протича това 
действие. И ето, хората вършат най-различни неща; те 
разговарят един с друг, между другото ядат, спят, обли
чат се, казват това и онова и т.н. Но всичко онова, което 
не стои в отношение с въпросното определено действие 
като същинско съдържание, трябва да бъде изключено, 
така че да не остане нищо, което няма значение за това 
съдържание. По същия начин в една картина, която об
хваща само един момент от въпросното действие, в ши
рокото разклонение на външния свят биха могли да бъдат 
вместени множество обстоятелства, лица, разположения 
и други случайни събития, които в този момент нямат 
отношение към определеното действие и не могат да 
служат за изобразяването на неговите отличителни ха
рактерни особености. Но според определението на ха
рактерното в художественото произведение трябва да 
встъпи само онова, което принадлежи към явлението и 
всъщност към израза тъкмо само на това съдържание; 
защото нищо не трябва да се оказва празно и излишно. -  

Това е много важно определение, което в известно 
отношение може да се оправдае. Обаче в произведението 
си, което приведох по-горе, Майер е на мнение, че този 
възглед бил безследно отминал, и, както смята той -  
отминал за доброто на изкуството. Защото въпросната 
представа вероятно е щяла да доведе до карикатурното. 
Това съждение веднага съдържа погрешното твърдение, 
че при такова установяване на красивото би ставало 
въпрос за ръководене. Философията на изкуството не си 
поставя за задача да дава предписания на художниците, а
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трябва да изследва какво е красивото изобщо и как се е 
показало то в наличното, в художествените произведе
ния, без да иска да дава такива правила. А що се отнася 
освен това до споменатата критика, дефиницията на 
Хирт, разбира се, обхваща в себе си и карикатурното, за- 
щото и окарикатуреното може да се бъде характерно; 
трябва обаче веднага да възразим против това, че в 
карикатурата определеният характер е засилен до пре
увеличение и сякаш съществува излишество от характер
но. Но излишеството вече не е онова, което се изисква 
истински за характерното, а е досадно повторение, което 
може да денатурира самото характерно. Наред с това 
карикатурното се оказва по-нататък характеристика на 
грозното, което, разбира се, е извратяване. Грозното, от 
своя страна, се отнася по-точно до съдържанието, така че 
може да се каже, че с принципа за характерното е прието 
като основно определение също и грозното, и изобра
жението на грозното. Дефиницията на Хирт, разбира се, 
не дава по-точен отговор на въпроса, кое трябва да бъде 
характеризирано в художествено красивото и кое не 
трябва, на въпроса за съдържанието на красивото, а дава 
в това отношение само едно чисто формално определе
ние, което обаче, макар и по абстрактен начин, съдържа 
в себе си нещо истинно.

Но сега възниква по-нататъшният въпрос, какво 
противопоставя Майер на въпросния художествен прин
цип на Хирт, какво предпочита той? Той разглежда преди 
всичко само принципа в художествените произведения 
на древните, който обаче трябва да съдържа определе
нието на красивото изобщо. Във връзка с това той говори 
за определението на идеала, което намираме у Менгс и у 
Винкелман, и се изказва в този смисъл, че не иска нито 
да отхвърли, нито да приеме изцяло този закон на красо
тата, докато, напротив, може да се присъедини без коле
бание към мнението на един вътрешно просветлен съдия 
на изкуството (Гьоте), тъй като то е определящо и, из
глежда, разрешава загадката по-отблизо. Гьоте казва: 
„Най-висшето основно положение на древните беше 
значителното, а най-висшият резултат от една сполуч
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лива трактовка -  красивото.“ Ако се вгледаме по-от- 
близо какво се съдържа в това изказване, отново ще на
мерим в него две неща: съдържанието, предмета и начи
на на изобразяване. При едно художествено произведе
ние започваме с това, което ни се представя непосред
ствено, и едва тогава се питаме кое е в него значение или 
съдържание. Външното, за което споменах, не важи не
посредствено за нас, а приемаме, че зад него се крие още 
и нещо вътрешно, значение, което одухотворява външ
ното явление. Външното загатва за тази своя душа. За- 
щото едно явление, което означава нещо, представя не 
самото себе си и онова, което е то като външно явление, 
а нещо друго; както например символът, а още по-ясно 
баснята, чийто морал и чиято поука съставляват значе
нието. Нещо повече, вече всяка дума насочва към едно 
значение и не важи сама за себе си. По същия начин чо
вешкото око, зрението, плътта, кожата, целият облик 
оставя да проблеснат през него духът, душата, и тук зна
чението винаги е още нещо по-широко, отколкото онова, 
което се показва в непосредственото явление. По този 
начин художественото произведение трябва да бъде зна
чително и да не изглежда изчерпано само в тези линии, 
кривини, плоскости, вдлъбнатини, издълбавания на 
камъка, в тези цветове, тонове, звуци на думите или ка- 
къвто и друг материал да е използван, а да разгръща въ
трешна жизненост, чувство, душа, съдържание и дух, 
който тъкмо наричаме значение на художественото 
произведение.

Ето защо с това изискване за значителност на едно 
произведение не е изказано нещо много по-широко или 
по-друго, отколкото с Хиртовия принцип на характер
ното.

Следователно според това схващане имаме като еле
менти на красивото нещо вътрешно, едно съдържание, и 
нещо външно, което означава, характеризира въпросното 
съдържание; вътрешното проблясва във външното и се 
оставя да бъде познато чрез него, тъй като външното, на
пускайки себе си, сочи към вътрешното.
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Обаче ние не можем да навлезем по-нататък в по
дробностите.

с. По-ранният маниер на това теоретизиране, както 
и на въпросните практически правила, в Германия беше 
вече мощно отхвърлен настрана предимно чрез появява
нето на истински жива поезия и бяха утвърдени правото 
на гения, неговите произведения и техните ефекти в про
тивоположност на претенциите на въпросните законно- 
сти и широки водни потоци от теории. От тази основа на 
едно изкуство, което само е истинско духовно изкуство, 
както и от съчувствието към него и от проникването в 
него, се породиха възприемчивостта и свободата да се 
наслаждаваме и да признаваме също и отдавна налич
ните велики художествени произведения на модерния 
свят, на средновековието или също на съвсем чужди 
народи от древността (например индийските) -  про
изведения, които поради своята възраст или поради 
своята чужда националност, разбира се, имат за нас една 
чужда по естеството си страна, но все пак при тяхното 
надминаващо този чужд характер общо за всички хора 
съдържание са могли да бъдат окачествени като про
дукти на един варварски, лош вкус само поради предраз
съдъка на теорията. Това признаване изобщо на ху
дожествени произведения, които излизат вън от кръга и 
формите на онези, които предимно са били поставени в 
основата при извличането на абстракциите на теорията, 
доведе преди всичко до признаването на един особен вид 
изкуство, на романтичното изкуство, и стана необхо
димо да схванем понятието и природата на красивото по 
един по-дълбок начин, отколкото можаха да сторят това 
въпросните теории. С това се свързва същевременно 
фактът, че понятието само за себе си, мислещият дух, 
сега също и от своя страна позна себе си по-дълбоко във 
философията и с това беше непосредствено предизвикан 
да схване по един по-основен начин и същината на 
изкуството.

Следователно по такъв начин, дори според мо
ментите на това по-общо протичане, разгледаният начин 
на размишляване върху изкуството, разгледаното теоре-
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тизиране беше антиквирано както според неговите 
принципи, така и според тяхното провеждане. Само уче- 
ността на историята на изкуството запази своята трайна 
стойност и трябва да я запазва толкова повече, колкото 
повече, благодарение на споменатите крачки напред, 
извършени от духовната възприемчивост, нейният кръ
гозор се разшири на всички страни. Нейната дейност и 
нейното призвание се състоят в естетическото оценяване 
на индивидуалните художествени произведения и в 
изучаването на историческите обстоятелства, които обу
славят външно художественото произведение; оценя
ване, което, ако бъде извършено с усет и дух, ако бъде 
подкрепено с исторически сведения, единствено ни поз
волява да проникнем в цялата индивидуалност на едно 
художествено произведение; както например Гьоте писа 
много върху изкуството и върху художествените произ
ведения. Този начин на разглеждане не си поставя за цел 
същинското теоретизиране, макар и да си служи често с 
абстрактни принципи и категории и може да изпадне 
безсъзнателно в тях, но все пак, когато не се оставя да 
бъде спрян от тях, а запазва пред погледа си само въ
просните конкретни изображения, дава във всеки случай 
нагледните признаци и потвърждения за една философия 
на изкуството, в чиито особени исторически детайли фи
лософията не може да се впуска.

Това би било първият начин на разглеждане на из
куството, който изхожда от партикуларното и наличното.

2. Идеята като изходна точка на трактовката

От него трябва да различаваме съществено противо
положната страна, а именно съвсем теоретичната ре
флексия, която се стреми да познае красивото като тако
ва и да обоснове неговата идея, изхождайки от самата 
себе си.

Както е известно, по един по-дълбок начин Платон 
започна да предявява към философското разглеждане 
изискването, че предметите трябва да бъдат познати не в
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тяхната особеност, а в тяхната всеобщност, в техния 
род, в тяхното битие в себе си и за себе си, като твърде
ше, че не отделните добри постъпки, истинни мнения, 
красиви хора или художествени произведения са истин
ното, а самото добро, самото красиво, самото истинно. 
Но ако красивото действително трябва да бъде познато 
според неговата същност и понятие, това може да стане 
само чрез мислещото понятие, чрез което логикомета- 
физическата природа на идеята изобщо, както и на осо
бената идея за красивото, навлиза в мислещото съзна
ние. Обаче самото това разглеждане на красивото само за 
себе си, в неговата идея, може да стане отново една аб
страктна метафизика и макар че при това Платон се 
взема за основа и за водач, все пак Платоновата абстрак
ция, дори за логическата идея за красивото, вече не може 
да ни задоволи. Ние трябва да схванем самата тази идея 
по-дълбоко и по-конкретно, защото безсъдържател- 
ността, която е неизбежно присъща на Платоновата идея, 
вече не удовлетворява по-богатите философски нужди на 
днешния ни дух. Следователно във философията на из
куството и ние трябва да изхождаме наистина от идеята 
за красивото, обаче не така, че да затвърдяваме само 
онзи абстрактен начин на Платоновите идеи, който едва 
започва да философства над красивото.

3. Обединение на емпиричното и идейното гледище

Философското понятие за красиво -  нека поне загат
нем предварително за неговата истинна природа -  трябва 
да съдържа като опосредствани в него двата крайни 
термина (Extreme), които посочих, тъй като то обединява 
метафизическата всеобщност с определеността на реал
ната особеност. Едва така то е схванато само по себе си 
в неговата истина. Защото, от една страна, в противопо
ложност на стерилността на едностранчивата рефлексия, 
тогава то е плодоносно от само себе си, тъй като според 
своето собствено понятие трябва да се развие до една 
целокупност от определения, и самото то, както и него
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вото проанализирване, съдържа необходимостта на не
говите особености, както и на тяхното движение на-пред 
и на техния преход една в друга; от друга страна, особе
ностите, към които се преминава, носят в себе си всеоб
щността и съществеността на понятието, като соб
ствени особености на което се проявяват те. И едното, и 
другото отбягва на засегнатите досега начини на раз
глеждане, поради което само въпросното пълно понятие 
води до субстанциалните, необходими и целокупни 
принципи.
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След тези предварителни бележки нека пристъпим 
сега по-отблизо към същинския ни предмет, към фило
софията на художествено красивото, а щом се заемаме да 
го третираме научно, следва да започнем с понятието за 
него. Едва когато установим това понятие, ще можем да 
изложим подразделението, а с това -  плана на цялото на 
науката; защото ако подразделението не трябва да бъде 
извършено по само външен начин, както се случва при 
не-философско разглеждане, то трябва да намери прин
ципа си в самото понятие за предмета.

При такова изискване веднага се натъкваме на въ
проса, откъде заимстваме това понятие. Ако започнем 
със самото понятие за художествено красиво, по този 
начин то става непосредствено предпоставка и чисто 
предположение; обаче философският метод не допуска 
чисти предположения, а трябва да се докаже, т.е. да се 
посочи като необходима истинността на това, което 
трябва да важи пред него.

Нека се ориентираме с няколко думи относно тази 
трудност, която засяга увода във всяка философска ди
сциплина, разглеждана самостоятелно, сама за себе си.

При предмета на всяка наука се вземат под внима
ние преди всичко две неща: първо, че един такъв пред
мет е, и второ -  какво е той.

В обикновените науки най-често си създават малко 
затруднение относно първата точка. Нещо повече, отна
чало би могло да изглежда дори смешно, ако се предяви 
изискването да се докаже в астрономията и физиката, че 
има Слънце, звезди, магнитни явления и т.н. В тези нау
ки, които се занимават с нещо сетивно налично, предме
тите се вземат от външния опит и вместо да се доказват, 
смята се за достатъчно да се посочат. Но вече в не- 
философските дисциплини могат да се зародят съмнения
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относно битието на техните предмети, както например в 
психологията, в учението за духа се заражда съмнение, 
има ли душа, дух, т.е. нещо субективно, което е различно 
от материалното, е самостоятелно, само за себе си, или в 
теологията се заражда съмнението, че съществува бог. 
Ако, по-нататък, са налице предметите от субективно ес
тество, т.е. предметите, които съществуват само в духа, а 
не като външно сетивни обекти, ние знаем, че в духа 
съществува само онова, което е създал чрез своята дей
ност. С това възниква веднага случайността, дали хората 
са произвели в себе си тази вътрешна представа или този 
вътрешен наглед, или не са, и дори ако действително се 
окаже, че е вярно първото, дали те не са накарали такава 
представа също да изчезне отново, или най-малкото дали 
на се я принизили до една чисто субективна представа, 
на чието съдържание не е присъщо битие в себе си и за 
самото себе си; както например често се е смятало за 
красивото, че само по себе си не е необходимо в предста
вата, а е чисто субективно харесване, само случаен усет. 
Вече нашите външни нагледи, наблюдения и възприятия 
са често пъти лъжливи и заблуждаващи, но още повече 
са такива вътрешните представи, макар че имат в себе си 
най-голяма жизненост и би трябвало да ни увлекат към 
страст, без да можем да окажем съпротива.

Така въпросното съмнение, дали един предмет на 
вътрешната представа и на вътрешния наглед изобщо 
съществува или не, както и въпросната случайност, дали 
субективното съзнание го е породило в себе си и дали 
начинът, по който то го е довело пред себе си, също и 
съответства на предмета според неговото битие в себе си 
и за себе си, събужда в човека тъкмо по-висшата научна 
нужда, която изисква, щото макар и да ни се струва, че 
съществува един предмет или че има такъв предмет, все 
пак той да бъде посочен или доказан според неговата 
необходимост.

С това доказателство, ако то бъде развито истински 
научно, е даден в такъв случай задоволителен отговор 
същевременно и на другия въпрос: какво е един предмет.
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Обаче разработката на това тук би ни отвела много далеч 
и трябва да загатнем за него само следното.

Ако трябва да се посочи необходимостта на нашия 
предмет, на художествено красивото, би следвало да се 
докаже, че изкуството, или красивото, е резултат от нещо 
предходно, което, разгледано според неговото истинско 
понятие, отвежда с научна необходимост до понятието за 
изящно изкуство. Но щом започваме от изкуството, щом 
искаме да разгледаме неговото понятие и реалността на 
последното и не искаме да разглеждаме в неговата същ
ност онова, което по силата на собственото понятие на 
изкуството предхожда последното, за нас изкуството ка
то особен научен предмет има предпоставка, която лежи 
вън от нашето разглеждане, и разгледано научно като 
друго съдържание, то принадлежи на други философска 
дисциплина. Затова не остава нищо, освен, така да се 
каже, да възприемем лематично понятието изкуство, ка- 
къвто е случаят при всички особени философски науки, 
когато трябва да се разглеждат поединично. Защото едва 
целокупната философия е познание за универсума като 
една органична в себе си целокупност, която се развива 
от своето собствено понятие и в своята отнасяща се към 
самата себе си необходимост се връща в себе си обратно 
към цялото, слива се със себе си като един свят на исти
ната. В короната на тази научна необходимост всяка от
делна част, от една страна, е също така кръг, който се 
връща обратно в себе си, както, от друга страна, съще
временно има необходима връзка с други области -  
връщане назад, от което се извежда тя, както и отиване 
напред, към което се стреми самата тя вътре в себе си, 
доколкото отново поражда плодоносно от себе си нещо 
друго и го кара да възникне за научното познание. Сле
дователно доказването на идеята за красивото, с която 
започваме, т.е. извеждането ù по силата на необходи
мостта от предходните за науката предпоставки, от 
недрата на които се ражда тя, не е сегашната ни цел, 
напротив, то е задача на едно енциклопедично развитие 
на целокупната философия и на нейните особени ди
сциплини. За нас понятието за красиво и за изкуство е
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предпоставка, дадена от системата на философията. Но 
тъй като тук не можем да определим тази система и 
връзката на изкуството с нея, ние още нямаме научно 
пред себе си понятието за красиво, напротив, това, което 
е налице за нас, са само елементите и страните му, както 
се намират или са били предварително схванати в раз
личните представи за красивото и за изкуството вече в 
обикновеното съзнание. Изхождайки оттук, ние ще пре
минем едва после към по-основното разглеждане на въ
просните възгледи, за да получим по този начин пре
димството да създадем преди всичко обща представа за 
нашия предмет, тъй както чрез кратката критика ще се 
запознаем предварително с по-висшите определения, с 
които ще трябва да се занимаваме по-нататък. По този 
начин последното ни встъпително разглеждане ще пред
ставя сякаш възвестяване на изложението на самия 
предмет и ще цели да постигне общо съсредоточаване и 
насочване към същинския предмет.

А.  О Б И К Н О В Е Н И  П Р Е Д С Т А В И  ЗА И З К У С Т В О Т О

Онова, което може да ни бъде известно за худо
жественото произведение преди всичко като обикновена 
представа, засяга следните три определения:

1. Художественото произведение не е природен про
дукт, а е създадено чрез човешка дейност;

2. то е създадено всъщност за човека, и то за неговия 
усет, затова е заимствано повече или по-малко от сфера
та на сетивното,

3. то има цел вътре в себе си.

7. Художественото произведение като 
продукт на човешка дейност

Що се отнася до първата точка, а именно, че худо
жественото произведение е продукт на човешка дейност, 
от този възглед
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а. произлезе твърдението, че тази дейност като съ
знателно създаване на нещо външно може също да се 
знае и посочва и да се изучава и следва от други хора. 
Защото това, което прави един, би могъл -  така може да 
ни се стори -  да направи или поне да направи по пътя на 
подражанието и друг, стига само да познава още отнача
ло начина на подхождане, така че при общата запозна- 
тост с правилата на художественото творчество би било 
само въпрос на общо предпочитание да се изпълнява 
едно и също нещо по еднакъв начин и да се създават ху
дожествени произведения. По този начин възникнаха 
даващите правила теории, които разгледахме по-горе, и 
техните предписания, разчитащи да бъдат следвани пра
ктически. Но онова, което може да се осъществи според 
такива указания, може да бъде само нещо формално пра
вилно и механично. Защото само механичното е от така 
външно естество, че за да го възприемем в представата и 
го осъществим, остава да се изисква само една съвсем 
празна волева дейност и умелост, която не се нуждае от 
това, да носи в самата себе си нещо конкретно, което не 
може да се предпише чрез общи правила. Това проличава 
най-ярко, когато такива предписания не се ограничават 
върху чисто външното и механичното, а се разпростират 
и върху съдържателно духовната, художествена дейност. 
В тази област правилата съдържат само неопределени 
всеобщности, например тази, че темата трябва да е инте
ресна, че авторът трябва да накара всеки герой да говори 
според съсловието си, възрастта си, пола си, обществе
ното си положение. Ако правилата тук трябва да ни 
задоволят, техните предписания би трябвало същевре
менно да имат такава определеност, че да могат също да 
бъдат изпълнени без по-нататъшна собствена духовна 
дейност, съвсем по този начин, по който са изразени. И 
все пак, абстрактни по своето съдържание, поради тази 
своя абстрактност такива правила в своята претенция, че 
биха били пригодни да изпълнят съзнанието на худож
ника, се оказват изцяло непригодни, тъй като художест
веното творчество не е формална дейност според дадени 
определености, а като духовна дейност трябва да работи,
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изхождайки от самото себе си, и да довежда пред ду
ховното съзерцание съвсем друго, по-богато съдържание 
и по-всеобхватни индивидуални творения. Ето защо въ
просните правила, доколкото действително съдържат 
нещо определено и затова практически употребимо, в 
краен случай могат все пак да дадат евентуално само 
определения за съвсем външни обстоятелства.

Ь. По такъв начин някои наистина съвсем се отдръп
наха от това така обрисувано направление, обаче затова 
пък изпаднаха също така отново в противоположната 
крайност. Защото художественото произведение наисти
на вече не се смяташе за продукт на общочовешка дей
ност, за творба на един съвсем своеобразно надарен дух, 
който обаче сега трябва също чисто и просто да пред
остави пълна свобода само на своята особеност като спе
цифична природна сила и съвсем да се освободи от 
насочеността към общовалидни закони, както и от при
месването на съзнателна рефлексия в неговото ин
стинктивно творчество, нещо повече, да бъде предпазен 
от нея, тъй като чрез такова съзнание неговите произве
дения биха могли само да бъдат лишени от тяхната чи
стота и покварени. От тази страна започнаха да раз
глеждат художественото произведение като продукт на 
таланта и на гения и да изтъкват главно природната 
страна, която крият в себе си талантът и геният. Отчасти 
с право. Защото талантът е специфична, а геният е обща 
способност, която човекът няма власт да си даде само 
чрез собствена самосъзнателна дейност; по-нататък ще 
говорим за това по-подробно.

Тук трябва да спомена само за фалшивата страна на 
този възглед, а именно, че при художественото твор
чество всяко съзнание за собствената дейност се смя
таше не само за излишно, но и за вредно. Тогава твор
чеството на таланта и гения изглежда само състояние 
изобщо, а по-точно -  състояние на вдъхновение. Към та
кова състояние, казват, геният бива възбуден отчасти от 
един предмет, а отчасти сам той може да се пренесе 
произволно в него, при което, разбира се, не е била за
бравена и благотворната роля на бутилката шампанско. В
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Германия това мнение разцъфтя по времето на така наре
чения период на гения, който започна с първите поетич
ни творби на Гьоте и после беше подкрепен от тези на 
Шилер. В първите си произведения тези поети започнаха 
предварително с пренебрегване на всички правила, 
които бяха фабрикувани тогава, и действаха умишлено 
против тях, в която дейност после други ги надминаха 
несъмнено още повече. Но аз няма да навлизам по-по
дробно в заблудите, които господстваха относно поня
тието вдъхновение и гений и които още господстват и до 
ден днешен относно това, че вече вдъхновението като 
такова може да извърши всичко. Трябва да установим 
като съществен само възгледа, че макар талантът и ге
ният на художника да имат вътре в себе си природен 
момент, все пак този момент се нуждае всъщност от 
образоване чрез мисълта, от рефлексия върху начина, по 
който творецът създава творбите си, както и от упраж
нение и умение в творчеството. Защото и без друго една 
от главните страни на това творчество е външната ра
бота, тъй като изкуството има и чисто техническа страна, 
която граничи със занаятчийското; най-много в архитек
турата и скулптурата, по-малко в живописта и музиката, 
и най-малко в поезията. За изработването на умение в 
тази насока не ще помогне никакво вдъхновение, само 
рефлексията, прилежността и упражнението. Обаче ху
дожникът се нуждае от такова умение, за да овладее вън
шния материал и да не бъде възпрепятстван от неговата 
неподатливост.

Но, по-нататък, колкото по-високо стои художникът, 
толкова по-проникновено трябва да изобразява той дъл
бочините на душата и духа, които не са непосредствено 
известни, могат да се овладеят в дълбоката им същност 
само чрез насочването на собствения дух към вътрешния 
и външния свят. По такъв начин пак чрез изучаването 
художникът осъзнава това съдържание и получава мате
риала и съдържанието на своите концепции.

Наистина в това отношение едно изкуство се нуждае 
от съзнанието и познанието за такова съдържание 
повече, отколкото друго. Например музиката, която се
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интересува само от съвсем неопределеното движение на 
духовния вътрешен живот, сякаш от звученето на 
чувството, в което няма мисъл, се нуждае от малко или 
изобщо не се нуждае от духовен материал в съзнанието. 
Затова и музикалният талант се изявява най-често в 
твърде ранна младост, при ум, в който още няма по
знание, и при малко подвижна душа и понякога може да 
достигне до много значителна висота вече преди
временно, преди още духът и животът да са се опознали 
от опит; както и наистина виждаме как доста често една 
много голяма виртуозност в музикалната композиция и в 
музикалното изпълнение съществува редом със значи
телна беднота на духа и характера. По-друго е, напротив, 
в поезията. В нея се цели да се постигне изпълнено със 
съдържание и мисъл изобразяване на човека, на неговите 
по-дълбоки интереси и на силите, които го движат, и по 
такъв начин самият дух и самата душа трябва да бъдат 
богато и дълбоко образовани чрез живот, опит и размиш
ление, преди геният да може да осъществи нещо зряло, 
съдържателно и завършено в себе си. В първите творби 
на Гьоте и Шилер виждаме незрелост, нещо повече, дори 
грубост и варварщина, от която можем да се изплашим. 
Предимно това явление, че в повечето от онези опити се 
намира преобладаваща маса от съвсем прозаични, отча
сти студени и плоски елементи, е насочено против обик
новеното мнение, че вдъхновението е свързано с мла
дежкия огън и с младежкото време. Едва зрялата възраст 
на тези два гения, които, може да се каже, първи съумяха 
да дадат на нашата нация поетически творби и са наши 
национални поети, ни подари дълбоки, самобитни, про
излезли от истинско вдъхновение, а също така съвър
шени във формата си произведения, както едва старецът 
Омир получил вдъхновение и създал своите вечно 
безсмъртни песни.

с. Третият възглед, който засяга представата за 
художественото произведение като продукт на човешка 
дейност, е свързан с отношението на художественото 
произведение към външните природни явления. Тук оби
кновеното съзнание беше близо до мнението, че худо
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жественият продукт на човека стои по-назад от природ
ния продукт. Защото художественото произведение няма 
в себе си чувство и не е изцяло оживотворено, а, разгле
дано като външен обект, е мъртво. А ние обикновено 
ценим живото по-високо от мъртвото. Трябва, разбира 
се, да се съгласим, че художественото произведение не е 
подвижно и живо в самото себе си. Природно живото, 
взето както от вътрешната, така и от външната му стра
на, е организация, целесъобразно осъществена дори във 
всички най-малки части, докато художественото произ
ведение постига привидността за жизненост само на по
върхността си, а от вътрешната си страна е обикновен 
камък или дърво и платно, или пък, както в поезията, е 
представа, която се изявява в реч и букви. Но не тази 
страна на външното съществуване прави едно произве
дение продукт на изящното изкуство; то е художествено 
произведение само доколкото се е породило от духа и 
сега принадлежи и на почвата на духа, получило е кръ
щението на духовното и изобразява само онова, което е 
образувано според настроението на духа. Човешкият 
интерес, духовната ценност, която едно събитие, един 
индивидуален характер, една постъпка има в своята за
връзка и в своя изход, се схващат от художественото 
произведение и се изтъкват по-чисто и по-прозрачно, от- 
колкото е възможно това на почвата на останалата, неху- 
дожествената действителност. Благодарение на това 
художественото произведение стои по-високо от всеки 
природен продукт, който не е извършил това премина
ване през духа. Както например чрез чувството и 
прозрението, от които се изхожда в живописта при из
образяване на един пейзаж, това духовно произведение 
заема по-висш ранг, отколкото чисто природният пейзаж. 
Защото всичко духовно е по-добро, отколкото всеки при
роден продукт. А и без друго никое природно същество 
не изобразява божествени идеали, както изкуството 
може да върши това.

А духът умее да даде трайност на онова, което 
заимства в художествените произведения от своя соб
ствен вътрешен свят, също и от страна на външното
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съществуване; отделна природна жизненост, напротив, е 
преходна, колеблива и променлива във външния си 
облик, докато художественото произведение се запазва, 
макар че не чистата трайност, а подчертаността на 
духовното въодушевление съставлява истинското му 
предимство в сравнение с природната действителност.

Но все пак това по-високо място на художественото 
произведение се оспорва отново от една друга представа 
на обикновеното съзнание. Защото природата и нейните 
продукти -  се казва -  са творение на бога, са създадени 
от неговата мъдрост и добрина, докато художественият 
продукт, напротив, е само човешко произведение, създа
дено от човешки ръце според човешкото прозрение. В 
това противопоставяне на природната продукция като 
божествено творчество и на човешката дейност като са
мо крайна се крие веднага недоразумението, че бог не 
действа в човека и чрез човека, а ограничава кръга на 
тази дейност единствено върху природата. Трябва да от
хвърлим изцяло това фалшиво мнение, ако искаме да 
проникнем до истинското понятие за изкуство, нещо 
повече, в противовес на този възглед трябва да потвър
дим противоположния, че бог се почита повече от онова, 
което върши духът, отколкото от природните продукти и 
образувания. Защото в човека не само има нещо божест
вено, а то е дейно в него във форма, която е адекватна на 
същината на бога по един съвсем друг, по-висш начин, 
отколкото в природата. Бог е дух и единствено в човека 
средата, през която преминава божественото, има форма
та на съзнателен, дейно произвеждащ се дух; а в приро
дата тази среда е безсъзнателното, сетивното и външ
ното, което по стойност стои далеч след съзнанието. И 
така, при художественото творчество бог е така деен, 
както при природните явления, но така, както се изявява 
в художественото произведение, като породено от духа, 
божественото е получило за свое съществуване една съ
ответна точка на преминаване, докато наличното битие в 
безсъзнателната сетивност на природата не е съот
ветстващ на божественото начин на проявяване.
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d. Но ако художественото произведение като про
дукт на духа е създадено от човека, в заключение -  за да 
извлечем от казаното досега един по-дълбок извод -  се 
пита коя е нуждата на човека, която го кара да създава 
художествени произведения. От една страна, това съз
даване може да се смята за чиста игра на случая и на 
хрумванията, която може с еднакво право както да се 
изостави, така и да се изпълни; защото има и други, дори 
по-добри средства да се осъществи на практика онова, 
което цели изкуството, и човекът носи в себе си още и 
по-висши, и по-важни интереси, отколкото онези, които 
изкуството е способно да удовлетвори. Но, от друга стра
на, изглежда, изкуството произлиза от едно по-висше 
влечение и удовлетворява по-висши нужди, нещо повече, 
понякога и най-висшата и абсолютна нужда, тъй като е 
свързано с най-общите светогледи и с религиозните ин
тереси на цели епохи и народи. Ние още не можем да 
отговорим напълно на този въпрос за не случайната, а 
абсолютната нужда от изкуството, тъй като той е по-кон
кретен от отговора, който вече бихме могли да дадем тук. 
Ето защо засега трябва да се задоволим да установим 
само следното.

Общата и абсолютна нужда, от която извира изкуст
вото (от формалната му страна), произлиза от това, че 
човекът е мислещо съзнание, т.е., че той прави за себе си 
и като изхожда от самия себе си, онова, което е той, и 
което изобщо е. Природните неща са само непосредстве
ни и еднократни, но все пак човекът като дух се раз
двоява, тъй като той преди всичко е, както природните 
неща, но след това е също така и за себе си, съзерцава 
себе си, има представа за себе си, той мисли, и само чрез 
това дейно битие за себе си е дух. Човекът получава това 
съзнание за самия себе си по два начина. Първо, теоре
тично, доколкото в своя вътрешен свят трябва да осъзнае 
самия себе си, да осъзнае онова, което се движи в чо
вешката гръд, което се вълнува и напира в нея; и изобщо 
той трябва да съзерцае себе си, да си представи себе си, 
да фиксира за себе си онова, което мисълта намира за 
същност, и да познае само самия себе си както в онова,
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което е извикал на живот из самия себе си, така и в 
онова, което е получил отвън. -  Второ, човекът става за 
себе си чрез практическа дейност, тъй като има влече
нието да създаде самия себе си в онова, което му е непо
средствено дадено, което е налице за него външно, и да 
познае в него самия себе си. Той осъществява тази цел 
чрез изменение на външните неща, на които налага 
печата на своя вътрешен свят, и сега отново пренамира в 
тях своите собствени определения. Човекът върши това, 
за да може като свободен човек да отнеме и на външния 
свят неговия недостъпно чужд характер и в облика на 
нещата да се наслаждава само на външната реалност на 
самия себе си. Вече първото влечение на детето носи в 
себе си това практическо изменение на външните неща; 
момчето хвърля камъни в реката и се любува на кръгове
те, които се очертават във водата, като на произведение, 
в което то съзерцава нещо свое. Тази нужда преминава 
през най-многообразни явления и стига до начина на 
произвеждане на самия себе си във външните неща, 
както е той налице в художественото произведение. А 
човекът постъпва така не само с външните неща, но и 
със самия себе си, със своя собствен природен облик, 
който той не оставя такъв, какъвто го намира, а го про
меня умишлено. Тук се крие причината за всяко гиздене 
и украсяване, дори ако то е все още така варварско, 
безвкусно, напълно обезобразяващо или дори пагубно, 
какъвто е случаят с краката на китайките или с прорези- 
те в ушите и устните. Защото само у образования изме
нението на облика, на поведението и на всеки начин на 
изявяване произтича от духовна култура.

Следователно общата нужда от изкуство е раз
умната нужда, която се състои в това, че човекът трябва 
да издигне до своето духовно съзнание вътрешния и 
външния свят като един предмет, в който той препознава 
своята собствена насоченост към себе си (Selbst). Той 
удовлетворява нуждата от тази духовна свобода, като, от 
една страна, прави за себе си нещо вътрешно онова, 
което е, но също така реализира външно това битие за 
себе си, и по такъв начин в това раздвоение на себе си
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кара както себе си, така и другите да съзерцаят и познаят 
онова, което е в него. Това е свободната разумност на 
човека, в която както всяко действане и знание, така и из
куството имат своето основание и своя необходим про
изход. Но ние ще видим по-после специфичната нужда 
от изкуство за разлика от останалата политическа и мо
рална дейност, от религиозната представа и от научното 
познание.

2. Художественото произведение като 
заимствано от сферата на сетивното и 

предназначено за човешкия усет

Ако дотук разгледахме тази страна на художестве
ното произведение, че е направено от човека, сега трябва 
да преминем към второто определение -  че то се създава 
за усета на човека и затова се заимства повече или по- 
малко и от сферата на сетивното.

а. Тази рефлексия даде повод за разсъждението, че 
изящното изкуство е призвано да събужда чувството, а 
по-точно чувството, което намираме за съответстващо на 
нас -  приятното чувство. В това отношение някои напра
виха изследването на изящното изкуство изследване на 
чувствата и се питаха кои, собствено казано, чувства 
трябвало да се събуждат от изкуството: например страх 
и състрадание -  но как са приятни последните, как раз
глеждането на нещастие може да предизвика удовол
ствие. Тази насока на рефлексията води началото си 
особено от времето на Мозес Менделсон и в съчине
нията на последния могат да се намерят много такива 
разсъждения. Но такова изследване не би Ни завело 
далеч, защото чувството е неопределената смътна област 
на духа; онова, което чувстваме, остава обвито във фор
мата на най-абстрактната единична субективност, и 
затова и разликите на чувството са съвсем абстрактни, 
не са разлики на самия предмет. Например страхът, не
спокойствието, загрижеността, уплахата са, разбира се, 
по-нататъшни модификации на един и същ начин на
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чувстване, но те са отчасти само количествени степену
вания, отчасти форми, които не засягат с нищо самото му 
съдържание, а са безразлични за него. Например при 
страха е налице едно съществуване, към което субектът 
има интерес, но същевременно вижда как се приближава 
към него отрицателното, което застрашава да разруши 
това съществуване, и сега намира непосредствено в себе 
си като противоречиво състояние на своята субективност 
двете тях, този интерес и въпросното отрицателно. Но 
такъв страх сам за себе си още не обуславя някакво съ
държание, а може да възприема в себе си най-различното 
и най-противоположното. Чувството като такова е съв
сем празна форма на субективното състояние. Наистина 
тази форма може, от една страна, да бъде многообразна в 
самата себе си, например надежда, скръб, радост, удо
волствие, а, от друга страна, да обхваща в това различие 
различно съдържание, както и наистина има чувство за 
справедливост, нравствено чувство, възвишено рели
гиозно чувство и Т.Н.; но поради това, че такова съдър
жание е налице в различни форми на чувството, неговата 
съществена и определена природа още не излиза наяве, а 
остава чисто субективно състояние на самия мене, в 
което изчезва конкретният предмет като съсредоточен в 
най-абстрактния кръг. Затова изследването на чувствата, 
които изкуството събужда или трябва да събужда, остава 
изцяло в сферата на неопределеното и е разглеждане, 
което се абстрахира тъкмо от истинското съдържание и 
от неговата конкретна същност и понятие. Защото ре
флексията върху чувството се задоволява с наблюдение
то на субективното състояние и на неговата особеност, 
вместо да потъне и се задълбочи в предмета, в художест
веното произведение, и да остави заради него настрана 
чистата субективност и нейните състояния. При чув
ството обаче тъкмо тази безсъдържателна субективност е 
не само запазена, но е и главното, и затова хората така 
обичат да се отдават на чувства. Но затова пък и такова 
разглеждане става скучно заради своята неопределеност 
и празнота и противно поради насочването на вни
манието към дребнавите субективни особености.



68 У в о д

b. Но тъй като художественото произведение не 
трябва да събужда чувства само изобщо -  защото тогава 
би преследвало тази цел редом с красноречието, 
историографията, религиозното поучение и т.н., без да се 
отличава специфично от тях, -  а трябва да върши това 
само доколкото е красиво, рефлексията изпадна в това, 
да търси и своеобразно чувство за красиво и да намира 
определен усет за него. При това скоро се оказа, че един 
такъв усет не е твърдо определен от природата и сляп 
инстинкт, който вече сам по себе си различава красивото, 
и по такъв начин по-после започнаха да изискват обра- 
зованост за него, а образованият усет за красота беше 
наречен вкус, който, макар и да е образовано схващане и 
намиране на красивото, все пак не трябва да престане да 
бъде непосредствено изпитване на чувство. Ние засег
нахме вече как някои започнаха да изграждат абстрактни 
теории за такъв вкусов усет (Geschmackssinn) и как сам 
той оставаше външен и едностранчив. А и конкретната 
критика на отделни произведения на изкуството по вре
мето, когато господстваха въпросните становища, която, 
от една страна, беше неудовлетворителна в общите си 
основни положения, от друга страна, беше по-малко на
сочена към това, да обоснове едно по-определено съдър
жание -  защото още нямаше инструмент за това, -  от- 
колкото по-скоро да подпомогне изобщо образоването на 
вкуса. Ето защо това образоване също така остана в 
сферата на по-неопределеното и само се стремеше чрез 
рефлексията така да въоръжи чувството като усет за 
красотата, че сега красивото трябваше да може да се 
намери непосредствено, където и както да е налице. Но 
дълбочината на предмета остана затворена за вкуса, 
защото една такава дълбочина завладява не само усета и 
абстрактните рефлексии, но и разума в неговата пълнота 
и самородния дух, докато вкусът беше насочен само към 
външната повърхност, около която се разиграват чув
ствата и върху която могат да се наложат едностранчиви 
принципи. Затова пък така нареченият добър вкус се 
страхува от всички по-дълбоки въздействия и мълчи, ко
гато заговори същината на работата и изчезнат външни
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те страни и второстепенните неща. Защото там, където 
се разкриват величави страсти и движения на една 
дълбока душа, вече не става дума за по-фините разлики 
на вкуса и за неговата търговия на дребно с подробно
стите; вкусът чувства как геният прекрачва отвъд преде
лите на такава почва и отстъпвайки пред неговата мощ, 
той чувства, че за него вече се появява нещо, което не е 
в реда на нещата, и той вече не знае къде да се дене.

с. Ето защо се отказаха и от това, при разглеждане 
на художествени произведения да имат предвид само 
образоването на вкуса и да искат да проявяват само вкус; 
на мястото на човека или съдията на изкуството, който 
има вкус, застана познавачът. Ние вече изказахме като 
необходима за разглеждането на изкуството положител
ната страна на познаването на изкуството, доколкото се 
отнася до основната запознатост с целия обсег на инди
видуалното в едно художествено произведение. Защото 
поради своята едновременно материална и индиви
дуална природа художественото произведение произлиза 
всъщност от особени условия от най-различно естество, 
към които спадат предимно времето и мястото на възник
ването, после определената индивидуалност на худож
ника и главно техническото равнище на изкуството. За да 
съзерцаваме и познаваме изкуството определено, за
дълбочено, нещо повече, дори за да се наслаждаваме на 
едно художествено произведение, е необходимо да съ
блюдаваме всичките тези страни, с които предимно се 
занимават познавачите, и затова трябва да приемем с 
благодарност онова, което постигат те по свой начин. 
Но, макар че такава ученост наистина има право да 
минава за нещо съществено, все пак тя не бива да се смя
та за единственото и най-висшето на отношението, което 
си дава духът към едно художествено произведение и 
към изкуството изобщо. Защото познавачите -  а това е в 
такъв случай тяхната неудовлетворителна страна -  могат 
да останат при познаването на чисто външните страни, 
техническата, историческата и т.н., и да не доловят мно
го от истинската природа на художественото произве
дение или съвсем да не знаят за нея; нещо повече, те
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могат дори да се изкажат подценяващо за стойността на 
по-дълбоките разглеждания в сравнение с чисто поло
жителните, технически и исторически сведения; и все 
пак дори тогава познавачите, стига само да са истински, 
идват най-малкото до определени основания и сведения 
и до трезва оценка, с което е свързано и по-точното раз
личаване на различните, макар и отчасти външни страни 
в едно художествено произведение и оценяването им.

d. След тези забележки относно начините на раз
глеждане, за които ни даде повод тази страна на худо
жественото произведение, според която самото то като 
сетивен обект трябва да има съществено отношение към 
човека като сетивен, нека разгледаме сега тази страна в 
нейното по-съществено отношение към самото изкуство; 
и то а. отчасти с оглед на художественото произведение 
като обект ß. отчасти с оглед на субективността на ху
дожника, с оглед на неговия гений, талант и т.н., без 
обаче да се впускаме в онова, което може да произлезе в 
това отношение само от познанието за изкуството в 
неговото общо понятие. Защото тук още не се намираме 
истински на научна основа и почва, а стоим едва само в 
областта на външните рефлексии.

а. Следователно художественото произведение 
предлага наистина самото себе си за сетивно схващане. 
То се предлага на сетивното усещане, външно или въ
трешно, на сетивния наглед и представа, както външната 
природа около нас, или както нашата собствена вътреш
на усещаща природа. Защото например и една реч може 
да съществува за сетивната представа и усещането. Но 
въпреки това художественото произведение не е само за 
сетивното схващане, като сетивен предмет, а мястото му 
е от такова естество, че като нещо сетивно то е същевре
менно всъщност за духа, духът трябва да бъде афициран 
от него и да намери някакво удовлетворение в него.

И така, това определение на художественото про
изведение разрешава веднага въпроса, че то не трябва по 
никой начин да бъде природен продукт и да има природ
на жизненост от природната си страна, все едно дали 
природният продукт ще се цени по-ниско или по-високо,
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отколкото едно чисто (bloßes) художествено произведе
ние, както се изразяват обикновено в смисъл на подце
няване.

Защото сетивната страна на художественото произ
ведение трябва да има налично битие само доколкото 
самото то съществува като нещо сетивно само за себе си.

Ако разгледаме по-отблизо по какъв начин същест
вува сетивното за човека, ще видим, че онова, което е 
сетивно, може да се отнася към духа по различен начин.

αα. Най-лошият, най-малко свойствен за духа спо
соб е чисто сетивното схващане. То се състои преди 
всичко в чистото гледане, слушане, докосване и т.н., как
то правим в часове на духовна отмора -  нещо повече, за 
някои може да бъде изобщо развлечение да се разхождат 
свободни от мисъл и чисто и просто тук да чуят нещо, 
там да се поогледат наоколо и т.н. Духът не остава при 
чистото схващане на външните неща чрез зрението и 
слуха, той ги прави за своя вътрешен свят, който преди 
всичко сам още бива тласкан да се реализира отново в 
нещата във формата на сетивност и се отнася към тях 
като желание. В това изпълнено с желание отношение 
към външния свят човекът като сетивно единичен про
тивостои на нещата като също така единични; той не се 
насочва навън, към тях, като мислещ, с общи опреде
ления, а се отнася според единични влечения и интереси 
към обектите, които сами са единични, и се запазва в тях, 
като ги употребява, консумира, и чрез пожертването им 
проявява активно своето самоудовлетворение. В това 
отрицателно отношение желанието иска за себе си не 
само повърхностната привидност на външните неща, но 
и самите тях в тяхното сетивно-конкретно съществуване. 
На желанието не биха послужили за нищо едни голи кар
тини на дървото, което то иска да употреби, на живот
ните, които иска да изяде. Желанието не може също така 
да остави обекта да съществува в своята свобода, защото 
неговото влечение напира тъкмо натам, да снеме тази 
самостоятелност и свобода на външните неща и да пока
же, че последните са съществували само за да бъдат раз
рушени и изразходвани. Но в същото време и субектът,
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доколкото е в плен на отделните ограничени и нищожни 
интереси на своите желания, не е свободен нито вътре в 
самия себе си, защото не определя себе си, като изхожда 
от съществената всеобщност и разумност на своята воля, 
нито по отношение на външния свят, защото желанието 
остава всъщност определено от нещата и отнесено към 
тях.

Но отношението на човека към художественото 
произведение не е такова отношение на желание. Той 
оставя художественото произведение да съществува сво
бодно само за себе си като предмет и се отнася към него 
без желание, като към един обект, който съществува само 
за теоретичната страна на духа. Затова, макар и худо
жественото произведение да има сетивно съществуване, 
в това отношение то все пак не се нуждае от сетивно- 
конкретно налично битие и от една природна жизненост, 
нещо повече, то дори не трябва да остане в тази почва, 
доколкото трябва да удовлетворява само духовни ин
тереси и да изключва от себе си всяко желание. Затова 
практическото желание, разбира се, цени органичните и 
неорганичните единични природни неща, които могат да 
му служат, по-високо от художествените произведения, 
които се оказват негодни да се поставят в служба на него 
и могат да бъдат обект на наслада само за други форми 
на духа.

ßß. Вторият начин, по който външно наличното 
може да съществува за духа, е -  в противоположност на 
единичния сетивен наглед и на практическото желание -  
чисто теоретичното отношения към интелекта. Теоре
тичното разглеждане на нещата няма интерес да ги кон
сумира в тяхната единичност и да се удовлетворява се
тивно и се запазва чрез тях, а има интерес да ги опознава 
в тяхната всеобщност, да намира вътрешната им същ
ност и вътрешния им закон и да ги схваща според тяхно
то понятие. Ето защо теоретичният интерес предоставя 
единичните неща на собствената им съдба и се оттегля 
от тях като сетивно единични, тъй като тази сетивна 
единичност не е онова, което се търси от разглеждането, 
извършвано от интелекта. Защото разумният интелект не
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принадлежи на единичния субект като такъв така, както 
му принадлежи желанието, а му принадлежи, доколкото 
последният е същевременно общ вътре в себе си. Тъй 
като човекът се отнася към нещата според тази все
общност, неговият общ разум се стреми да намира в 
природата самия себе си и да възстановява по този начин 
вътрешната същност на нещата, която сетивното същест
вуване не може да покаже непосредствено, макар че тя 
съставлява основата му. Но изкуството не споделя този 
теоретичен интерес, чието удовлетворяване е задача на 
науката, в тази научна форма, тъй както няма нещо 
общо с влеченията на само практическото желание. За- 
щото науката наистина може да изхожда от сетивното в 
неговата единичност и да има представа как това еди
нично нещо е непосредствено налице в неговия еди
ничен цвят, форма, големина и т.н. И все пак тогава това 
единично сетивно нещо като такова няма по-нататъшно 
отношение към духа, доколкото интелектът се насочва 
към общото, закона, мисълта и понятието за предмета, и 
затова не го напуска, след като го е овладял само според 
непосредствената му единичност, а го превръща вътреш
но, прави го от нещо сетивно-конкретно един абстракт, 
нещо мислено, и по такъв начин всъщност нещо по-дру- 
го, отколкото онова, което този обект е бил в сетивната 
си проява. За разлика от науката, художественият инте
рес не върши това. Както художественото произведение 
се изявява като външен обект в непосредствена опре
деленост и сетивна единичност от страна на цвета, фор
мата, звука или като единичен наглед и т.н., така същест
вува то и за разглеждането на изкуството, без последното 
да излезе до такава степен отвъд непосредствената пред- 
метност, която му се предлага, че да иска да схване поня
тието за тази обективност като общо понятие, както 
прави науката.

Интересът към изкуството се различава от практи
ческия интерес на желанието по това, че оставя предмета 
си да съществува свободно сам за себе си, докато жела
нието го изразходва разрушително в своя полза; напро
тив, разглеждането на изкуството се отличава от теоре
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тичното разглеждане, извършвано от научни интелект, по 
обратен начин, тъй като таи в себе си интерес към пред
мета в неговото единично съществуване и не действа да 
го превърне в своя обща мисъл и понятие.

γγ. А оттук следва, че сетивната страна, разбира се, 
трябва да бъде налице в художественото произведение, 
но следва да се проявява само като повърхност и при- 
видиост на сетивното. Защото в сетивната страна на 
художественото произведение духът не търси нито кон
кретната материалност, емпиричната вътрешна пълнота 
и широта на организма, към която се стреми желанието, 
нито общата само идейна мисъл, а иска сетивно настоя
ще, което наистина трябва да остане сетивно, но също 
така трябва да бъде освободено от снаряжението на не
говата чиста материалност. Затова сетивната страна в 
художественото произведение, в сравнение с непосред
ственото налично битие на природните неща, е издигна
та до чиста привидиост и художественото произведение 
стои в средата между непосредствената сетивност и 
идейната мисъл. То още не е чиста мисъл, но в противо
вес на своята сетивност то вече не е и чисто материално 
налично битие, каквото са камъните, растенията и орга
ничният живот; напротив, самата сетивна страна в худо
жественото произведение е нещо идейно, което обаче, 
доколкото не е идейно на мисълта, същевременно е все 
още външно налице като вещ. И тъй като духът остави 
предметите свободни, без обаче да слезе в съществената 
им вътрешна страна (чрез което те биха престанали из
цяло да съществуват външно за него като единични), 
тази привидност на сетивното се появява за него отвън -  
като форма, облик, или като звучене на нещата. Затова 
сетивната страна в изкуството се отнася само до двете 
теоретични сетива, до зрението и слуха, докато обо
нянието, вкусът и осезанието остават изключени от 
художествената наслада. Защото обонянието, вкусът и 
осезанието имат за обект материалното като такова и 
неговите непосредствено сетивни качества; обонянието 
-  материалното изпаряване чрез въздуха, вкусът -  мате
риалното разтваряне на предметите, а осезанието -
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топлината, студенината, гладкостта и т.н. На това 
основание тези сетива не могат да имат нищо общо с 
предметите на изкуството, които трябва да се запазят в 
своята реална самостоятелност и не допускат едно само 
сетивно отношение. Приятното за тези сетива не е краси
вото в изкуството. Затова изкуството умишлено създава 
от страна на сетивното само един илюзорен свят от фор
ми, тонове и нагледи и съвсем не може да става дума за 
това, че когато човекът извиква на живот художествени 
произведения, от чисто безсилие и поради своята огра
ниченост умее да предложи само повърхността на сетив
ното, само схеми. Защото тези сетивни форми и тонове 
се явяват в изкуството не само заради самите тях и зара
ди непосредствената им форма, а с цел да удовлетворят в 
тази форма по-висши духовни интереси, тъй като са 
способни да предизвикат в духа отглас и ехо от всички 
глъбини на съзнанието. По този начин сетивното в из
куството е придобило духовен характер, тъй като в него 
духовното се проявява като придобило сетивен характер.

ß. Но тъкмо поради това една художествена творба е 
налице само доколкото е преминала през духа и се е 
породила от духовна творческа дейност. Това ни отвежда 
до другия въпрос, на който трябва да отговорим, а имен
но, как необходимата за изкуството сетивна страна 
действа в художника като творческа субективност. -  Този 
вид творчество като субективна дейност съдържа в себе 
си съвсем същите определения, които намерихме обе
ктивно в художественото произведение; това творчество 
трябва да бъде духовна дейност, която обаче същевре
менно има в себе си момента на сетивността и непо
средствеността. И все пак то не е нито само механична 
работа като чисто безсъзнателна сръчност в извършва
нето на сетивни манипулации, или формална дейност 
според твърдо установени, подлежащи на заучаване пра
вила, от една страна, нито научно творчество, което пре
минава от сетивното към абстрактни представи и мисли, 
или действа изцяло в елемента на чистото мислене, от 
друга; напротив, в художественото творчество страните 
на духовното и сетивното трябва да бъдат обединени в
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едно. Така например при поетически творби бихме 
могли да поискаме да постъпим така, че още предва
рително да схванем като прозаични мисли онова, което 
предстои да изобразим, и после да приведем тези мисли 
в образи, рими и т.н., така че сега образното да бъде 
прикачено към абстрактните рефлексии само като 
украшение и накит. Но такъв подход би могъл да има за 
резултат само лоша поезия, защото тук би действало 
като разделена дейност онова, което при художественото 
творчество има значение само в своето неразделно един
ство. Това истинско творчество съставлява дейността на 
художествената фантазия. Тя е разумното, което съ
ществува като дух, само доколкото дейно се стреми към 
съзнанието, и все пак разкрива пред себе си само в 
сетивна форма онова, което носи в себе си. Следователно 
тази дейност има духовно съдържание, което обаче тя 
формира сетивно, тъй като може да го осъзнае само по 
този сетивен начин. Това може да се сравни с маниера на 
човек, който вече е натрупал голям житейски опит, а съ
що с маниера на духовит, остроумен човек, който, макар 
че знае много добре кое е важното в живота, кое обеди
нява хората като субстанция, кое ги движи и е силата в 
тях, все пак нито е схванал за самия себе си това съдър
жание в общи правила, нито умее да го обясни на други 
в общи рефлексии, а винаги изяснява на себе си и на 
другите особени случаи, действителни или измислени, с 
адекватни примери и т.н. онова, което изпълва неговото 
съзнание; защото за неговата представа всичко се фор
мира в конкретни образи, определени по време и място, 
при което, естествено, не трябва да липсват и имена, и 
всякакви други външни обстоятелства. Но един такъв 
вид въображение почива повече върху спомена за 
преживени състояния, за натрупан опит и е по-малко 
продуктивно самото то. Споменът запазва и подновява 
единичността и външния вид на получаването на такива 
резултати с всички обстоятелства и, напротив, не оставя 
общото да излезе наяве само за себе си. А художест
вената творческа фантазия е фантазия на един велик дух 
и на една велика душа, тя е схващането и пораждането на
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представи и образи, и то за най-дълбоките и най-общи 
човешки интереси в образно, напълно определено се
тивно изложение. А оттук веднага следва, че фантазията, 
от една страна, разбира се, почива изобщо върху при
родна дарба, талант, тъй като нейното творчество се ну
ждае от сетивност. Говори се наистина не по-малко и за 
научни таланти, но науките предпоставят само общата 
способност за мислене, което, вместо да се отнася съ
щевременно по природен начин, както фантазията, се 
абстрахира тъкмо от всяка природна дейност, и по такъв 
начин може да се каже по-правилно, че няма специфичен 
научен талант в смисъла на чисто природна дарба. Фан
тазията, напротив, същевременно има в себе си начин на 
инстинктивно творчество, тъй като съществената образ
ност и сетивност в художественото произведение трябва 
да бъде субективно налице в художника като природна 
заложба и природно влечение и като безсъзнателна дей
ност да принадлежи и на природната страна на човека. 
Наистина природната способност не изпълва целия 
талант и гений, тъй като художественото творчество е 
също така от духовно, самосъзнателно естество, обаче 
духовността трябва да има в себе си макар само изобщо 
момента на природно образуване и формиране. Затова 
наистина почти всеки може да осъществи това до извест
на степен в едно изкуство, но все пак, за да се прекрачи 
тази точка, където изкуството всъщност едва започва, е 
необходимо да има вроден по-висш художествен талант.

И наистина като природна заложба такъв талант се 
изявява най-често още в ранна младост и се проявява в 
тласкащото неспокойствие веднага да изобразяваш живо 
и затрогващо в един определен сетивен материал и да 
избереш този вид изявяване и споделяне като единствен 
или най-главен и най-подобаващ. А по такъв начин и 
ранното, постигнато до известна степен без усилие уме
ние в техническата страна, е признак за вроден талант. За 
скулптора всичко се превръща в образи и още отрано той 
взема глина, за да я формира; и изобщо онова, което 
такива таланти имат в представата си, което ги подбужда
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и движи вътрешно, веднага става фигура, рисунка, мело
дия или стихотворение.

у. И най-сетне, трето, в изкуството в известно отно
шение и съдържанието е взето от сферата на сетивното, 
от природата; или, във всеки случай, макар че съдържа
нието е от духовно естество, все пак художникът при
бягва до него само за да изобрази духовното, каквото са 
човешките отношения, във формата на външно реални 
явления.

3. Цел на изкуството

Но тогава се пита кой е интересът, коя е целта, 
която си поставя човек при създаването на такова 
съдържание във формата на художествени произведения. 
Това беше третото гледище, което изтъкнахме по отно
шение на художественото произведение и чието по-точ
но определение ще ни отведе най-сетне до истинското 
понятие за самото изкуство.

Ако хвърлим в това отношение поглед върху 
обикновеното съзнание, може да ни хрумне една най- 
обичайна представа,

а. принципът за подражание на природата.

Според този възглед подражението, разбирано като 
умение да се копират по един съвсем съответен начин 
природни форми така, както са налице, трябва да състав
лява съществената цел на изкуството, и успешното осъ
ществяване на това съответстващо на природата из
образяване трябва да дава пълно удовлетворение.

а. В това определение се съдържа преди всичко 
само съвсем формалната цел, че онова, което още преди 
това е във външния свят и така, както е там, сега се прави 
за втори път и от човека според този образец, доколкото 
той може да го направи със свои средства. Но това повта
ряне може да се смята веднага за оса. излишно старание, 
тъй като ние и иначе имаме вече в нашите градини или в
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собствения дом, или в случаи от един по-тесен или по- 
широк кръг познайници онова, което изобразяват подра- 
жателно картините, театралните представления и т.н. -  
животни, природни сцени, събития от човешкия живот. 
А по-точно това излишно старание може да се смята до
ри за надменна игра, която ßß. остава по-назад от приро
дата. Защото изкуството е ограничено в своите средства 
за изобразяване и може да създава само едностранчиви 
илюзии, например да създава привидността на дей
ствителност само за едно сетиво и когато остане при 
формалната цел на чистото подражание, вместо дей
ствителна жизненост изобщо, дава в действителност 
само лицемерието на живота. Както и наистина турците, 
както е известно, като мохамедани не търпят картини, 
копия на хора и т.н., и когато Джеймс Брюс по време на 
пътуването си в Абисиния показал на един турчин на
рисувани риби, най-напред наистина го изумил, но доста 
скоро получил отговор: „Когато в деня на страшния съд 
тази риба застане срещу тебе и ти каже: ти наистина ми 
направи тяло, но не и жива душа, как ще се оправдаеш 
тогава против това обвинение?“ Също и пророкът, както 
се казва в Суна, вече казал на двете жени Оми Хабиба и 
Оми Селма, които разказвали за картини в етиопските 
църкви: „В деня на страшния съд тези картини ще обви
няват авторите си.“ -  Наистина има също така примери 
за напълно измамно копиране. Още от древни времена 
гроздовете, нарисувани от Зевксис, били представяни за 
триумф на изкуството и същевременно за триумф на 
принципа за подражанието на природата, тъй като 
според преданието живи гълъби ги накълвали. Към този 
древен пример би могъл да се прибави по-новият с май
муната на Бютнер, която изгризала един нарисуван май
ски бръмбар от Рьозеловите Развлечения на насекомите 
и същевременно получила прошка от господари си, на 
когото все пак похабила по този начин най-хубавия ек
земпляр от това скъпо произведение, заради това, че 
доказала превъзходността на изображенията. Но при 
такива и други подобни примери всеки трябва веднага да 
се съгласи с нас поне по отношение на това, че вместо да
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хвалим художествени произведения, защото измамили 
дори гълъби и маймуни, трябва направо само да упрек
нем онези, които си мислят, че издигат художественото 
произведение, когато умеят да му предицират като нещо 
последно и най-висше само едно така низше негово въз
действие. Но, общо взето, трябва да кажем изобщо, че 
при чисто подражание изкуството не ще може да устои в 
съревнованието с природата и че така то заприличва на 
червей, който се е заел да пълзи така, че да имитира 
слон. -  γγ. При такова винаги относително неуспяване на 
копирането в сравнение с първообраза на природата не 
остава като цел нищо освен удоволствието от фокуса да 
създаваме нещо, което е подобно на природата. И, раз
бира се, човек може да се радва от това, че продуцира и 
със свой собствен труд, учение и усърдие онова, което и 
иначе е вече налице. Но и тази радост и възхищение сами 
за себе си стават по-скоро толкова по-хладни и студени, 
колкото копието е по-подобно на природния първообраз, 
или се превръщат в пресита и отвращение. Има портре
ти, които, както беше казал духовито един автор, са по
добни до противност, а по отношение на това харесване 
на прекопираното като такова Кант привежда друг 
пример, а именно, че скоро се насищаме на човек, който 
умее да подражава съвършено пеенето на славея -  а има 
такива хора, -  и щом разкрием, че авторът е човек, сме 
веднага преситени от такава песен. Тогава не познаваме 
в нея нищо освен фокус -  не познаваме нито свободното 
творчество на природата, нито художествено произве
дение, защото очакваме от свободната творческа сила на 
човека още нещо съвсем по-друго от една такава музика, 
която ни интересува само когато е непреднамерена, 
както при пеенето на славея, е подобна на тона на чо
вешкото чувство, блика навън от собствена жизненост. 
Изобщо тази радост от умението в подражанието може 
да бъде винаги само ограничена и за човек е по-добре да 
се радва на онова, което създава от самия себе си. В този 
смисъл изобретяването на всяко незначително техни
ческо произведение има по-висока стойност и човекът 
може да бъде по-горд от това, че е изобретил чука, иглата
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и т.н., отколкото от това, че изготвя фокуси на подра
жанието. Защото тази абстрактно подражаваща ревност 
трябва да се уважава еднакво с фокуса на онзи, който се 
бил научил да хвърля безпогрешно лещени зърна през 
една малка дупчица. Той показал това свое умение на 
Александър, но като награда за това изкуство без полза и 
съдържание последният го дарил с крина леща.

ß. А тъй като, по-нататък, принципът на подража
нието е съвсем формален, когато бъде направен цел, в 
него изчезва самото обективно красиво. Защото тогава 
вече не става въпрос за това, какъв е характерът на оно
ва, което трябва да се прекопира, а само за това да бъде 
правилно прекопирано. Предметът и съдържанието на 
красивото се смятат за нещо съвсем безразлично. А 
именно, макар че при разглеждане на животни, хора, ме
стности, постъпки, характери се говори наистина освен 
това за разлика между красиво и грозно, при въпросния 
принцип това остава обаче разлика, която не принадлежи 
своеобразно на изкуството, за което е било оставено 
единствено абстрактното подражание. Защото тогава по 
отношение на избора на предметите и на тяхната разлика 
по красота и грозота, при споменатата липса на критерий 
за безкрайните форми на природата, само субективният 
вкус може да бъде последното -  субективният вкус, кой
то не се подчинява на правила и не позволява да се ди- 
спутира върху него. И в действителност, ако при избора 
на обектите, които предстои да изобразим, изхождаме от 
онова, което хората намират за красиво и грозно и за
това -  достойно за подражание от страна на изкуството, 
т.е. от техния вкус, пред нас стоят открити всички 
кръгове на природните предмети, всеки един от които 
може да намери лесно свой обожател. Защото между хо
рата става например така, че макар и не всеки съпруг да 
намира съпругата си за красива, все пак поне всеки 
годеник намира годеницата си за такава -  нещо повече, 
намира я дори за изключително красива -  и това, че су
бективният вкус няма твърдо установени правила за тази 
красота, може да се нарече щастие за двата пола. Ако 
най-сетне погледнем по-нататък, отвъд отделните инди
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види и техния случаен вкус, към вкуса на нациите, ще 
видим, че и последният се подчинява на най-голямо 
различие и противопоставяне. Колко често чуваме да се 
казва, че европейската красота не би се харесала на ки
таеца или дори на хотентота, доколкото у китаеца е вне
дрено съвсем по-друго понятие за красота, отколкото у 
негъра, а у последния -  пак по-друго, отколкото у евро
пееца и т.н. Нещо повече, ако разгледаме художествените 
произведения на споменатите извъневропейски народи, 
например изображенията на техните божества, които са 
се породили от фантазията им като достойни за почитане 
и възвишени, те могат да ни се сторят най-чудовищни 
идоли, а музиката им да звучи в ушите ни най-отвра- 
тително, докато те, от своя страна, ще смятат произведе
нията на нашата скулптура, живопис, музика за незна
чителни или грозни.

γ. Но макар и да се абстрахираме от един обективен 
принцип за изкуството, когато красивото трябва да оста
не на почвата на субективния и личен вкус, все пак ще 
намерим скоро от страна на самото изкуство, че подра
жанието на природното, което изглеждаше все пак все
общ принцип, и то потвърден от голям авторитет, не 
трябва да се взема поне в тази обща, съвсем абстрактна 
форма. Защото ако се вгледаме в различните изкуства, 
веднага ще се съгласим, че макар и живописта, скулп
турата да изобразяват пред нас предмети, които 
изглеждат подобни на природните или чийто тип е взет 
всъщност от природата, напротив, произведенията на 
архитектурата, която също принадлежи към изящните 
изкуства, както и тези на поезията, доколкото не се огра
ничават върху чисто описание, не могат да се нарекат 
подражание на природата. Най-малкото -  ако още искаме 
да утвърдим при последните изкуства това гледище -  ние 
бихме се видели принудени да направим големи уго
ворки, тъй като би трябвало да обосноваваме положение 
по най-различни начини и да свеждаме така наречената 
истина най-малкото до вероятност. Но при вероятността 
отново би настъпила една голяма трудност при опре
делянето на това, кое е вероятно и кое не е, а освен това
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все пак не бихме искали и не бихме могли да изключим 
от поезията всички съвсем произволни, напълно фанта
стични измислици.

Затова целта на изкуството трябва да се състои още 
в нещо по-друго, отколкото в чисто формалното подра
жание на наличното, което подражание във всички слу
чаи може да извика на бял свят само технически фокуси 
(Kunststücke), но не и художествени произведения 
(Kunstwerke). Разбира се, за художественото произве
дение е съществен този момент, че то има за основа 
природното образуване, тъй като изобразява във формата 
на външно, а по такъв начин същевременно природно 
явление. Например за живописта е важно да познава 
точно и да възпроизвежда цветовете в отношението им 
един към друг, светлинните ефекти, рефлекси и т.н., а 
също формите и образите на нещата дори в най-фините 
им нюанси, и в това отношение главно в по-ново време 
се наложи отново принципът за подражанието на приро
дата и на природността изобщо, за да отведе изкуството, 
което беше изпаднало в слабото, мъглявото, обратно към 
препълнеността със сили и определеността на природа
та, или за да може, от друга страна, в противоположност 
на чисто произволно направеното и конвенционалното, в 
което всъщност няма нито изкуство, нито природа и към 
което се беше забъркало изкуството, да овладее законо
мерната, непосредствена и сама за себе си твърда после
дователност на природата. Но колкото и много да се 
съдържа, от една страна, нещо правилно в този стремеж, 
все пак изискваната природност като такава не е суб- 
станциалното и първото, което лежи в основата на из
куството, и следователно, макар че външното явление в 
неговата природност съставлява съществено опреде
ление, все пак нито наличната природност е правилото, 
нито чистото подражание на външните явления като 
външни явления е целта на изкуството.
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Ъ. Възбуждането на душата

Затова се пита по-нататък: кое е тогава съдържа
нието на изкуството и защо трябва да се изобразява това 
съдържание? В това отношение се сблъскваме в нашето 
съзнание с обикновеното мнение, че задачата и целта на 
изкуството е да довежда в нашия усет, в нашето чувство 
и вдъхновение всичко, което има място в човешкия дух. 
Изкуството трябва да осъществи в нас онова известно 
положение „Nihil humani а me alienum puto“8. -  Ето защо 
виждат целта му в това, да събужда и оживотворява дре
мещите чувства, склонности и страсти от всякакъв вид, 
да изпълва сърцето и да кара човека да почувства, раз
вито или още неразвито, всичко онова, което човешката 
душа може да носи, да изпитва и да създава в своите най- 
вътрешни и потайни гънки, което е способно да вълнува 
и подбужда човешката гръд в нейните глъбини и много
образни възможности и страни и да предоставя за насла
да на чувството и на нагледа всичко онова, което духът 
иначе има като нещо съществено и виеше в своето ми
слене и в идеята, величието на благородното, вечното и 
истинното; а също така да направи понятни нещастието 
и бедата, после злото и престъпното, да опознае в него
вата най-вътрешна същност всичко грозно и чудовищно, 
както и всяка наслада и блаженство, и най-сетне да оста
ви фантазията да чезне във волните игри на въображе
нието, както и да се опиянява в главозамайващото оча
рование на сетивно възбуждащи нагледи и усещания. 
Изкуството трябва да обхване, от една страна, това все
странно богатство на съдържанието, за да допълни при
родния опит на нашето външно съществуване, и, от 
друга страна, да възбуди изобщо въпросните страсти, за 
да не ни остави недокоснати от жизнения опит и да 
получим възприемчивост за всички явления. Но в тази 
област едно такова възбуждане не се извършва чрез са
мия действителен опит, а само чрез привидността за 
него, тъй като изкуството поставя измамчиво своите 
творби на мястото на действителността. Възможността 
за тази измама чрез привидността на изкуството почива
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върху това, че при човека всяка действителност трябва 
да премине опосредстващата среда (Medium) на нагледа 
и представата и едва чрез тази среда тя прониква в душа
та и волята. И при това е безразлично дали непосред
ствената външна действителност завладява човека или 
това става по друг път, а именно, чрез образи, знаци и 
представи, които имат в себе си и изобразяват съдържа
нието на действителността. Човекът може да си пред
ставя неща, които не са действителни, така, както ако 
биха били действителни. Ето защо, за да униваме и се 
радваме, затрогваме и вълнуваме и за да караме да пре
минават през нас чувствата и страстите на гняв, на 
омраза, на състрадание, на страх, на опасение, на любов, 
на уважение и възхищение, на чест и слава в съответ
ствие със същността на едно такова съдържание, за на
шата душа си остава все едно дали онова, чрез което се 
довежда в нас една ситуация, едно отношение, едно съ
държание от живота на човека изобщо, е външната 
действителност или само привидността за нея.

Предимно това пробуждане на всякакви чувства в 
нас, преминаването на душата ни през всяко съдържание 
от живота, осъществяването на всичките тези вътрешни 
движения чрез едно само измамчиво външно настояще, е 
онова, което се смята в това отношение за своеобразна, 
отличителна сила на изкуството.

Но тъй като по този начин изкуството трябва да има 
определението да втълпява на душата и на представата 
добро и лошо и да ги укрепява до висотата на най- 
благородното, както и да ги обезсилва до най-сетивните, 
най-своекористните чувства на насладата, с това пред 
него е поставена още една съвсем формална задача, и ако 
няма цел, която сама за себе си е твърдо установена, то 
би давало само празната форма за всеки възможен вид 
съдържание и съдържимо.

с. По-eucuiama субстанциална цел

В действителност изкуството има и тази формална 
страна, че може да довежда пред нагледа и чувството и
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да разкрасява всички възможни материи, както раз
съждаващата мисъл е способна по същия начин да 
обработва всички възможни предмети и начини на 
действие и да ги снабдява с основания и оправдания. Но 
при такова многообразие на съдържанието веднага се на
трапва тази забележка, че различните чувства и предста
ви, които изкуството трябва да подбужда или заздравява, 
се кръстосват, противоречат си и взаимно се снемат. 
Нещо повече, от тази страна изкуството, колкото повече 
вдъхновява тъкмо към противоположното, е само увели
чаване на противоречието на чувствата и страстите и ни 
кара да се опияняваме вакхически, или не по-малко, от- 
колкото разсъждаването, стига до софистика и скепсис. 
Ето защо самото това многообразие на материала ни 
принуждава да не оставаме при едно така формално 
определение, тъй като разумността, която прониква в 
това пъстро различие, предявява изискването да вижда
ме все пак как от така противоречивите елементи про
изтича една по-висша, по-обща в себе си цел, и да умеем 
да я постигаме. По такъв начин и за съвместния живот на 
хората, и за държавата се сочи наистина крайната цел, че 
всички човешки способности и всички индивидуални си
ли трябва да се развият и изявят от всички страни и насо
ки. Но против един така формален възглед доста скоро се 
повдига въпросът, в какво единство трябва да се обеди
нят тези пъстри образувания, кой е единният край (Ziel), 
който трябва да имат те за свое основно понятие и за 
своя последна цел (Zweck). Както при понятието дър
жава, така и при понятието изкуство възниква отчасти 
нуждата от една обща за особените страни, а отчасти ну
ждата от една по-висша субстанциална цел.

А като една такава субстанциална цел лежи пред 
рефлексията преди всичко разсъждението, че изкуството 
имало способността и призванието да смекчава необуз- 
дaнocττà на страстите.

а. По отношение на този първи възглед следва да 
установим само следното: в коя своеобразна на изкуст
вото страна се крие тогава възможността да премахва 
примитивното и да обуздава и образова влеченията,
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склонностите и страстите. Примитивността намира из
общо своето основание в един пряк егоцентризъм на вле
ченията, които се насочват направо и изключително само 
към удовлетворяването на своите собствени желания. Но 
желанието е толкова по-примитивно и по-властно, колко- 
то повече като единично и ограничено завладява целия 
човек, така че той не запазва силата си да се отдели като 
нещо общо в тази определеност и да стане за себе си 
нещо общо. И дори ако в такъв случай човек каже напри
мер: „Страстта е по-силна, отколкото аз“, за съзнанието 
абстрактният „аз“ е наистина отделен от особената 
страст, но само съвсем формално, тъй като с това разде
ление е изказано само това, че в сравнение с могъщест
вото на страстта „азът“ като общ съвсем не се взема под 
внимание. Следователно необуздаността на страстта се 
състои в единството на „аза“ като общ с ограниченото 
съдържание на неговото желание, така че човекът вече 
няма воля освен тази единична страст. И така, изкуст
вото смекчава такава примитивност и неукротена сила на 
страстите, преди всичко вече доколкото прави достъпно 
за представата на човека онова, което той чувства и 
върши в такова състояние. И макар че изкуството се 
ограничава само върху това, да представи пред нагледа 
картина на страстите, нещо повече, дори когато трябва 
да разкраси тази картина, и в това вече се съдържа сила 
на смекчаването, тъй като по този начин най-малкото се 
втълпява в съзнанието на човека онова, което той иначе 
само непосредствено е. Защото сега човекът разглежда 
своите влечения и склонности, и докато преди те са го 
завладявали без рефлексия, сега той ги вижда вън от себе 
си и вече започва -  тъй като му противостоят като нещо 
обективно -  да получава свобода по отношение на тях. 
Затова често може да се случи така, че художникът, из
паднал в скръб, смекчава и отслабява за самия себе си 
интензивността на своето собствено чувство чрез него
вото изобразяване. Нещо повече, дори вече в сълзите се 
крие утеха; тогава човекът, който отначало е съвсем по
тънал и концентриран в скръбта, после успява да изяви 
външно по един непосредствен начин поне само това
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вътрешно преживяване. Но още по-облекчаващо е изказ
ването на вътрешното в думи, образи, тонове и форми. 
Затова имаше добър стар обичай да се наемат жени за 
оплакване при смъртни случаи и погребения, за да она
гледят скръбта в нейната външна проява. Също и чрез 
засвидетелстванията на съболезнование се дава възмож
ност на човека да види пред себе си съдържанието на 
своето нещастие, при многократното му изказване той 
трябва да рефлектира върху него и с това намира облек
чение. И по такъв начин това, да се изплачем, да се 
изкажем, отдавна се е смятало за средство да се освобо
дим от потискащото бреме на скръбта или все пак поне 
да облекчим сърцето си. Ето защо смекчаването на си
лата на страстите намира общото си основание в това, че 
човекът бива изтръгнат от непосредствения плен в едно 
чувство и осъзнава последното като нещо външно за 
него, към което сега той трябва да се отнася по идеен 
начин. Чрез своите изобразявания в сетивната сфера 
изкуството същевременно освобождава и от силата на 
сетивността. Наистина често можем да чуем любимия 
израз, че човек трябвало да остане в непосредствено 
единство с природата; но такова единство в неговата аб- 
страктност е направо само примитивност и диващина и 
тъкмо изкуството, доколкото разрешава това единство за 
човека, го издига нагоре с нежни ръце, за да го възвиси 
над пленеността в природното. Защото заниманието с 
предметите на изкуството си остава чисто теоретично и 
чрез това, макар че отначало образова само вниманието 
към изображенията изобщо, все пак после образова също 
така и вниманието към значението на тези изображения, 
към сравняването с друго съдържание и откритостта на 
душата за всеобщност на разглеждането и на неговите 
гледни точки.

ß. А към това се присъединява съвсем последовател
но второто определение, което приписаха на изкуството 
като негова съществена цел, а именно -  очистването на 
страстите, поучаването и моралното усъвършенстване. 
Защото определението, че изкуството трябва да обуздава 
примитивността, да образова страстите, си остана съв
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сем формално и общо определение, така че пак ставаше 
въпрос за един определен вид и за една съществена цел 
на това образоване.

αα. Възгледът за очистването на страстта наистина 
още страда от същия недостатък, от който страда пре
дишният възглед за смекчаването на желанията, но той 
най-малкото вече изтъква по-отблизо, че изображенията 
на изкуството биха се нуждаели от мерило, по което да 
се измерва тяхното достойнство и недостойнство. Това 
мерило е тъкмо дейността на отделянето на чистото от 
нечистото в страстите. Затова тя се нуждае от съдържа
ние, което е в състояние да изявява тази очистваща сила, 
и доколкото произвеждането на такова действие трябва 
да съставлява субстанциалната цел на изкуството, очист
ващото съдържание ще трябва да бъде осъзнато според 
неговата всеобщност и същественост.

ββ. От тази, последната страна, беше изказано твър
дението, че целта на изкуството е да поучава. Следова
телно, от една страна, своеобразието на изкуството се 
състои в движението на чувствата и в удовлетворението, 
което се съдържа в това движение, дори в страха, в 
състраданието, в болезненото затрогване и развълнуване 
-  следователно в удовлетворяващото заинтересуване на 
чувствата и страстите и дотолкова в едно харесване, за
доволство и възхищение пред предметите на изкуството, 
пред тяхното изображение и въздействие, но, от друга 
страна, тази цел трябва да има своето по-висше мерило 
само в поучаващото, във „fabula docet“9 и по такъв начин 
в ползата, която художественото произведение може да 
допринесе за субекта. В това отношение сентенцията на 
Хораций „Et prodesse volunt et delectare poetae“10 съдър
жа концентрирано в малко думи онова, което по-късно 
беше разработено подробно, разводнено до безкрайна 
степен и става най-плоският възглед за изкуството в 
неговата най-крайна форма. -  По отношение на такова 
поучаване трябва веднага да запитаме дали то трябва да 
се съдържа пряко или непряко, explicite11 или implicite12 
в художественото произведение. -  Ако става въпрос из
общо за една обща и не случайна цел, като се има пред
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вид съществената духовност на изкуството, самата тази 
крайна цел може да бъде само духовна, и то пак не 
случайна, а биваща в себе си и за себе си. С оглед на 
поучаването тази цел би могла да се състои само в това, 
да се осъзнае чрез художественото произведение едно 
само по себе си съществено духовно съдържание. От 
тази страна трябва да изкажем твърдението, че колкото 
по-високо се поставя изкуството, толкова повече то 
трябва да възприема в себе си такова съдържание и едва 
в неговата същност намира мерилото дали изразеното е 
подходящо или неподходящо. Изкуството стана в дей
ствителност първият учител на народите.

Но ако целта на поучаването се третира като цел 
дотолкова много, че общата природа на изобразеното 
съдържание да изпъкне пряко сама за себе си и да бъде 
изтълкувана направо като абстрактно положение, про
заична рефлексия, общо учение, и да не се съдържа само 
непряко, имплицитно в конкретната художествена фор
ма, тогава в резултат от такова разделение сетивната, 
образната форма, едва която прави художественото про
изведение да бъде наистина художествено произведе
ние, е само безпредметна добавка, обвивка, която е по
ставена изрично като само обвивка, привидност, която е 
поставена изрично като само привидност. Но с това е 
изопачена природата на самото художествено произ
ведение. Защото художественото произведение трябва да 
поставя пред нагледа не едно съдържание в неговата 
всеобщност като такова, а тази всеобщност като чисто и 
просто индивидуализирана, придобила сетивна единич
ност. Ако художественото произведение не произлиза от 
този принцип, а изтъква всеобщността с цел да дава 
абстрактно поучение, тогава образното и сетивното е 
само външна и излишна украса и художественото про
изведение е разкъсано в самото себе си, в него формата 
и съдържанието вече не се проявяват като сраснали се 
помежду си. Защото тогава сетивно единичното и духов
но общото са станали външни едно за друго. -  Ако, по 
нататък, целта на изкуството е ограничена върху тази 
полза от поучаването, другата страна, а именно тази на
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харесването, развлечението, възхищението, е предста
вена сама за себе си като несъществена и трябва да има 
своята субстанция само в полезността на поучението, 
което съпровожда тя. Но с това се изказва същевремен
но, че вследствие на това изкуството не носи в самото 
себе си определението си и крайната си цел, а неговото 
понятие се съдържа в нещо друго, на което то служи като 
средство. В този случай изкуството е само едно от мно- 
гото средства, които се оказват пригодни и се прилагат за 
целта на поучаването. Но по този начин дойдохме до гра
ницата, при която изкуството трябва да престане да бъде 
цел за самото себе си, тъй като то е принизено или до 
чиста игра на развлечението, или до чисто средство за 
поучаване.

γγ. Тази разграничителна линия изпъква най-рязко, 
когато отново се постави въпросът за една най-висша 
цел, заради която трябвало да се прочистват страстите, 
да се поучават хората. В по-ново време често сочеха като 
такава цел моралното подобряване и виждаха целта на 
изкуството в това, че трябвало да подготвя склонностите 
и влеченията за моралното съвършенство и да води до 
тази крайна цел. В тази представа са обединени поучава
нето и прочистването, тъй като изкуството чрез вниква
нето в истински моралното добро и по такъв начин чрез 
поучаването същевременно подканвало към прочистване 
и едва така трябвало да осъществи подобряването на 
човека като своя полза и най-висша цел.

А що се отнася до изкуството по отношение на мо
ралното подобряване, върху това може да се каже преди 
всичко същото, което може да се каже върху целта на 
проучването. Лесно можем да се съгласим, че изкуството 
в своя принцип не трябва да има за цел аморалното и 
неговото насърчаване. Но едно нещо е да поставим за 
цел на изображението си аморалността, а друго нещо е 
да не поставим моралното за изрична цел на това изоб
ражение. От всяко същинско художествено произведение 
може да се извлече добър морал, но все пак при това, 
разбира се, работата се свежда до пояснението и поради 
това -  до онзи, който извлича морала. Така можем да
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чуем да се защищават най-безнравствените описания с 
това, че трябвало да опознаем злото, греха, за да дей
стваме морално; и, обратно, казваше се, че изображение
то на Мария Магдалена, на красивата грешница, която 
после се покаяла, вече тласнало мнозина към грях, тъй 
като изкуството представяло така красиво това, да се 
покаеш, за което, следователно, е било необходимо най- 
напред да си прегрешил. -  Но учението за моралното 
подобряване, последователно проведено, няма да се 
задоволи с това, че от едно художествено произведение 
може да се извлече чрез тълкуване и една морална поука, 
а ще иска да остави моралното поучение да проблесне 
ясно като субстанциалната цел на художественото про
изведение, нещо повече, самото то ще позволява да се 
изобразяват изрично само морални предмети, морални 
характери, действия и събития. Защото изкуството, за 
разлика от историографията или от науките, чийто ма
териал им е даден предварително, има право да избира 
своите предмети.

За да можем да оценим основно от тази страна въз
гледа за моралната цел на изкуството, възниква преди 
всичко въпросът за определеното становище на морал
ното, за което становище претендира този възглед. Ако 
се вгледаме по-отблизо в становището на морала, както 
трябва в наши дни да схващаме последния в най-добрия 
смисъл на думата, скоро ще се окаже, че понятието мо
рал не съвпада непосредствено с онова, което още преди 
това наричаме изобщо добродетел, нравственост, чест
ност и т.н. Това, че един човек е нравствено доброде
телен, още не означава, че той е вече и морален. Защото, 
за да имаме морал, са необходими рефлексия и опре
делено съзнание относно това, кое съответства на дълга, 
а също действане, при което се изхожда от това пред
ходно съзнание. Самият дълг е законът на волята, който 
обаче човекът установява свободно от самия себе си, и 
сега трябва да се реши да действа заради този дълг на 
дълга и заради изпълнението му, тъй като той върши 
доброто само като изхожда от придобитото убеждение, 
че то е добро. Но този закон, дългът, който се избира за
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ръководна нишка по свободно убеждение и вътрешна 
съвест и се изпълнява заради дълга, е сам за себе си 
абстрактно общото на волята, която има своята пряка 
противоположност в лицето на природата, на сетивните 
влечения, на своекористните интереси, на страстите и на 
всичко онова, което се нарича обобщено с името душа и 
сърце. В тази противоположност едната страна се раз
глежда така, че снема другата, и тъй като двете те са 
налице в субекта като противоположни, последният, до- 
колкото взема решение, като изхожда от самия себе си, 
има възможност да си избере да следва едната или друга
та. Но според това становище такова решение и извър
шеното в съответствие с него действие става морално 
само чрез свободното убеждение за дълга, от една стра
на, и чрез побеждаването не само на особената воля, на 
природните импулси, склонности, страсти и т.н., но и на 
благородните чувства и по-висшите влечения -  от друга. 
Защото модерният морален възглед изхожда от засти
налата противоположност на волята в нейната духовна 
всеобщност и в нейната сетивна природна особеност и 
се състои не в завършеното опосредстване на тези 
противоположни страни, а във взаимната им борба една 
против друга, която води със себе си изискването, че вле
ченията в своето стълкновение с дълга трябва да 
отстъпят пред последния.

И така, тази противоположност не само се явява за 
съзнанието в ограничената област на моралното действа- 
не, но и се проявява като решаващо разделение и проти
вопоставяне на онова, което е в себе си и за себе си, и на 
онова, което е външна реалност и налично битие. Схва
ната съвсем абстрактно, това е противоположността на 
общото, което бива фиксирано само за себе си в противо
положност на особеното по същия начин, както послед
ното, от своя страна, бива фиксирано в противополож
ност на общото; тя се проявява по-конкретно в природа
та като противоположност на абстрактния закон спрямо 
пълнотата на единичните, сами за себе си също свое
образни явления; в духа -  като сетивното и духовното в 
човека, като борбата на духа против плътта, на дълга



94 У в о д

заради дълга, на студената заповед с особения интерес, с 
топлата душевност, със сетивните склонности и влече
ния, с индивидуалното изобщо; като рязката противо
положност на вътрешната свобода и външната природна 
необходимост; и по-нататък -  като противоречието на 
мъртвото, празно в себе си понятие пред лицето на пъл
ната конкретна жизненост; на теорията, на субективното 
мислене спрямо обективното налично битие и опита.

Това са противоположности, които не са измислени 
от остроумието на рефлексията или от школския възглед 
на философията, а са занимавали и обезпокоявали в най- 
различни форми човешкото съзнание от памтивека, 
макар че бяха разработени с най-голяма острота едва от 
по-новата образованост и бяха издигнати от нея до 
връхната точка на най-рязкото противоречие. Духовната 
образованост, модерният разсъдък, създава в човека тази 
противоположност, която го прави амфибия, тъй като се
га той трябва да живее в два свята, които си противоре
чат, така че сега и съзнанието се лута в това противо
речие и прехвърляно от едната страна към другата и 
обратно, то е неспособно да получи удовлетворение само 
за себе си както в едната, така и в другата. Защото, от 
една страна, ние виждаме човека в плен на обикновената 
действителност и на земната временност, потиснат от 
нуждата и бедата, притеснен от природата, вплетен в 
материята, в сетивните цели и в насладата от тях, овла
дян и увлечен от природни влечения и страсти; от друга 
страна, той се издига до вечни идеи, до едно царство на 
мисълта и на свободата, дава си като воля общи закони и 
определения, разсъблича света от неговата оживотво- 
рена, цветуща действителност и я разтваря до степента 
на абстракции, тъй като сега духът утвърждава своето 
право и достойнство единствено в безправието и потъпк
ването на природата, на която той връща обратно бедата 
и насилието, които е узнал чрез опит от нея. Но с тази 
раздвоеност на живота и на съзнанието, за модерната 
образованост и за нейния разсъдък е налице изискването 
да се разреши едно такова противоречие. Обаче разсъ
дъкът не може да се откаже от застиналостта на проти
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воположностите; затова разрешението си остава за 
съзнанието едно чисто трябваме {Sollen) и настоящето и 
действителността се движат само в неспокойствието на 
преминаването насам и натам, което търси примирение, 
без да го намери. Защото тогава възниква въпросът, дали 
такава всестранна, решаваща противоположност, която 
не излиза отвъд чистото трябване и постулата на раз
решението, е изобщо истинното в себе си и за себе си и 
най-висшата крайна цел. Щом общата образованост е 
изпаднала в такова противоречие, задачата на филосо
фията става тази, да снеме противоположностите, т.е. да 
покаже, че нито едната в своята абстрактност, нито дру
гата в също такава едностранчивост биха имали истина, 
а биха били саморазлагащото се; истината би се състояла 
едва в примирението и опосредстването на двете и това 
опосредстване не би било чисто изискване, а би било 
онова, което е извършено само по себе си и се извършва 
постоянно. Това прозрение се съгласува непосредствено 
с наивното вярване и желаене, което винаги има пред 
представата тъкмо тази разрешена противоположност и 
си я поставя за цел и я осъществява в действането. Фило
софията дава само мисловното прозрение в същността 
на противоположността, доколкото показва как онова, 
което е истина, е само разрешението на тази противопо
ложност, и то по начин, че не например противополож
ността и нейните страни съвсем не съществуват, а така, 
че те са в примирение.

Но щом последната крайна цел, моралното подо
бряване, ни насочи към едно по-висше становище, ние 
ще трябва да си виндицираме това по-висше становище 
и за изкуството. Благодарение на това веднага отпада 
отбелязаното вече фалшиво становище, че изкуството 
трябва да служи чрез поучаване и подобряване като 
средство за морални цели и изобщо на моралната крайна 
цел на света и по такъв начин има своята субстанциална 
цел не в себе си, а в нещо друго. Ето защо ако и до днес 
още продължаваме да говорим за крайна цел, трябва 
преди всичко да отстраним погрешната представа, която 
установява във въпроса за целта страничното значение
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на въпроса за ползата. Погрешното тук се състои в това, 
че тогава художественото произведение трябва да се 
отнася към нещо друго, което е представено за съзна
нието като съществено, като онова, което трябва да бъде, 
така че сега художественото произведение би имало 
значимост само като полезен инструмент за реализи
рането на тази цел, която важи самостоятелно, сама за 
себе си, вън от сферата на изкуството. В противовес на 
това трябва да изкажем твърдението, че изкуството е 
призовано да разкрива истината във формата на се
тивно художествено формиране, да изобразява споме
ната примирена противоположност и по такъв начин има 
своята крайна цел вътре в себе си, в самото това из
образяване и разкриване. Защото други цели, каквито са 
поучаването, очистването, подобряването, спечелването 
на пари, стремежът към слава и чест, с нищо не засягат 
художественото произведение като такова и не определят 
неговото понятие.

В.  И С Т О Р И Ч Е С К О  И З В Е Ж Д А Н Е  

НА И С Т И Н Н О Т О  П О Н Я Т И Е  ЗА И З К У С Т В О

Като изхождаме от това становище, в което се 
разтваря рефлективното разглеждане на изкуството, сега 
трябва да схванем понятието изкуство според неговата 
вътрешна необходимост, както и наистина излезе исто
рически от това становище истинското уважение към 
изкуството и познанието за него. Защото онази противо
положност, която засегнахме, се наложи не само в 
пределите на общата рефлективна образованост, но и във 
философията като такава, и едва само след като фило
софията се научи да превъзмогва основно тази проти
воположност, тя схвана своето собствено понятие, а с 
това и понятието за природа и изкуство.

По такъв начин това становище е както повторно 
пробуждане на философията изобщо, така и повторно 
пробуждане на науката за изкуството, нещо повече,
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всъщност едва на това повторно пробуждане естетиката 
като наука дължи истинското си възникване, а изкуст
вото -  по-високата си оценка.

Ето защо искам да засегна накратко историческата 
страна на този преход, която имам в ума си, отчасти за
ради историческата страна, отчасти защото тя охаракте
ризира по-отблизо становищата, които са важни тук и 
върху чиято основа искаме да градим по-нататък. Тази 
основа по своето най-общо определение се състои в 
това, че художествено красивото беше признато като 
един от средните термини, които разрешават и свеждат 
обратно до единството въпросната противоположност и 
противоречивост на духа, който почива абстрактно в 
себе си, и на природата -  както на външно проявяващата 
се, така и на вътрешната природа на субективното чув
ство и душата.

1. Философията на Кант

Вече философията на Кант не само почувства 
нуждата от тази обединяваща точка, но и я позна опреде
лено и я доведе пред представата. Изобщо Кант направи 
основа както за интелекта, така и за волята отнасящата 
се към себе си разумност, свободата, самосъзнанието, 
което намира и знае себе си вътре в себе си като безкрай
но; и това познание за абсолютността на разума вътре в 
самия себе си, което доведе със себе си повратната точка 
на философията в по-ново време, тази абсолютна из
ходна точка -  дори да обявим философията на Кант за 
незадоволителна -  трябва да бъде призната и да не бъде 
опровергана в тази философия. Но тъй като Кант изпад
на отново в застиналата противоположност на субектив
но мислене и обективни предмети, на абстрактна все
общност и сетивна единичност на волята, предимно той 
стана онзи, който изтъкна като нещо най-висше за
сегнатата по-рано противоположност на моралността, 
като освен това изкара наяве и издигна практическата 
страна на духа над теоретичната. Ето защо при тази
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позната чрез разсъдъчното мислене застиналост на 
противоположността за него не оставаше нищо, освен да 
изрази единството само във формата на субективни идеи 
на разума, за които не би могла да се посочи една 
адекватна действителност, както и като постулати, които 
наистина би трябвало да се извеждат от практическия 
разум, но чието съществено „в себе си“ за него не е 
познаваемо чрез мисленето и чието практическо из
пълнение си остана чисто трябване, винаги отлагано до 
безкрайност. И по такъв начин Кант наистина доведе 
примиреното противоречие в представата, но все пак 
нито можа да развие научно истинската му същност, 
нито да я потвърди като истински и единствено дей
ствителното. Разбира се, по-нататък Кант проникна още 
по-напред, доколкото пренамери изискваното единство в 
онова, което нарече интуитивен разсъдък; но и тук той 
пак остана при противоположността на субективното и 
обективността, така че наистина посочва абстрактното 
разрешение на противоположността на понятие и реал
ност, всеобщност и особеност, разсъдък и сетивност, и 
по такъв начин идеята, но прави самото това разрешение 
и примирение пак само субективно, а не истинно и 
действително в себе си и за себе си. В това отношение е 
поучителна и забележителна неговата Критика на спо
собността за съждение, в която той разглежда естети
ческата и телеологическата способност за съждение. 
Красивите предмети на природата и изкуството, целе
съобразните природни продукти, чрез които Кант идва 
по-близо до понятието за органично и живо, той раз
глежда само от страна на субективно оценяващата ги 
рефлексия. И то Кант дефинира способността за съжде
ние изобщо „като способността да се мисли особеното 
като съдържащо се под общото“ и нарича способността 
за съждение рефлектираща, „когато ù е дадено само 
особеното, за което тя трябва да намери общото“. За тази 
цел тя се нуждае от един закон, от един принцип, който 
трябва да даде на самата себе си, и Кант изтъква като 
такъв закон целесъобразността. При понятието свобода, 
свойствено на практическия разум, изпълнението на
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целта остава в чистото трябване; но в телеологическото 
съждение относно живото Кант идва до това, да раз
глежда живия организъм така, че тук понятието, общото 
съдържа още и особеното и определя като цел особеното 
и външното, характера на членовете, и то не като тръгва 
отвън, а като излиза отвътре навън, и то по такъв начин, 
че особеното съответства от само себе си на целта. Но и 
с такова съждение пак не трябва да бъде позната обек
тивната природа на предмета, а трябва само да бъде 
изказан един субективен начин на рефлексия. По подо
бен начин Кант схваща естетическото съждение така, 
че то не произлиза нито от разсъдъка, като такъв, като 
способност за образуване на понятия, нито от сетивния 
наглед и неговото пъстро многообразие като такива, а от 
свободната игра на разсъдъка и въображението. В това 
единодушие на познавателната способност предметът 
бива отнесен към субекта и към неговото чувство за 
наслада и за харесване.

a . Но, първо, това харесване трябва да бъде без 
всякакъв интерес, т.е. без отношение към нашата спо
собност да желаем. Ако например имаме интерес на лю
бопитство или сетивен интерес за нашата сетивна нужда, 
желание за притежаване и употреба, за нас предметите 
са важни не заради самите тях, а заради нашата нужда. 
Тогава налично биващото има стойност само по отно
шение на едно такова имане на нужда и отношението е 
от такова естество, че от едната страна стои предметът, а 
от другата едно определение, което е различно от него, 
но към което го отнасяме. Когато например изяждам 
предмета, за да се нахраня с него, този интерес се крие 
само в мене и остава чужд за самия обект. Но отноше
нието към красивото, твърди Кант не е от този вид. Есте
тическото съждение оставя външно наличното да съ
ществува свободно само за себе си и произлиза от едно 
удоволствие, на което обектът се нрави заради самия 
него, тъй като предоставя на предмета да има целта си 
вътре в самия себе си. Както видяхме вече по-горе, това 
е важно разсъждение.
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b. Второ, красивото, казва Кант, трябва да бъде оно
ва, което без понятие, т.е. без категория на разсъдъка, 
бива представяно като обект на едно всеобщо харесване. 
За да оценим красивото по достойнство, трябва да имаме 
образован дух; такъв, какъвто е, човекът няма съждение 
за красивото, тъй като това съждение изявява претенция 
за всеобща значимост. Общото като такова е наистина 
преди всичко абстракт; но това, което е истинно в себе си 
и за себе си, носи в себе си определението и изискването 
да бъде също всеобщо валидно. В този смисъл и краси
вото трябва да бъде всеобщо признато, макар че на 
чистите понятия на разсъдъка не подобава съждение за 
него. Например доброто, справедливото в отделни дей
ствия се подвежда под общи понятия и действието се 
смята за добро, когато може да съответства на тези поня
тия. Красивото, напротив, трябва да събужда всеобщо 
харесване непосредствено, без такова отношение. Това 
не означава нищо друго, освен че при разглеждане на 
красивото ние не осъзнаваме понятието и подвеждането 
под него и не оставяме да се извърши разделението на 
единичния предмет и на общото понятие, което разде
ление иначе е налице в съждението.

c. Трето, красивото трябва да има формата на целе
съобразност дотолкова, доколкото целесъобразността се 
възприема в предмета без представа за цел. В основата 
си с това само се повтаря онова, което току-що разясних
ме. Някой природен продукт -  например едно растение, 
животно -  е целесъобразно организиран и в тази целе
съобразност е непосредствено налице за нас по такъв 
начин, че ние нямаме представа за целта, отделена сама 
за себе си и различна от присъстващата реалност на този 
продукт. По този начин трябва да се проявява пред нас 
като целесъобразност и красивото. В крайната целе
съобразност целта и средството остават външни едно за 
друго, тъй като целта не стои в съществено вътрешно 
отношение към материала на своето осъществяване. В 
този случай представата за цел сама по себе си се раз
личава от предмета, в който целта се проявява като реа
лизирана. Красивото, напротив, съществува като целе
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съобразно в самото себе си, без средството и целта да се 
окажат разделени като различни страни. Целта на чле
новете, например на тези на организма, е жизнеността, 
която съществува в самите членове като действителни; 
отделени един от друг, те престават да бъдат членове. 
Защото в живото същество целта и материалността на 
целта са така непосредствено обединени, че същест
вуването съществува само докато целта му обитава в 
него. Разгледано от тази страна, красивото не трябва да 
носи в себе си целесъобразността като външна форма, а 
целесъобразното съответстване на вътрешното и външ
ното трябва да бъде иманентната природа на красивия 
предмет.

d. И най-сетне, четвърто, разсъждението на Кант 
установява красивото по такъв начин, че то се признава 
без понятие като предмет на едно необходимо харесване. 
Необходимостта е абстрактна категория и загатва за въ
трешно съществено отношение на две страни; ако едното 
съществува и тъй като едното съществува, съществува и 
другото. Едното съдържа в своето определение съще
временно и другото, както например причината няма 
смисъл без действие. Красивото има в себе си една така
ва необходимост на харесването съвсем без отношение 
към понятия, т.е. към категории на разсъдъка. Така на
пример на нас несъмнено ни харесва правилното, което е 
направено според едно понятие на разсъдъка, макар че 
Кант изисква за харесването нещо повече освен един
ството и еднаквостта на такова понятие на разсъдъка.

И така, това, което намираме във всичките тези по
ложения на Кант, е неразделността на онова, което иначе 
е предпоставено в нашето съзнание като разделено. В 
красивото това разделение се намира снето, тъй като 
общото и особеното, целта и средството, понятието и 
предметът се проникват напълно. Така Кант смята и ху
дожествено красивото за взаимосъгласуваност, в която 
самото особено съответства на понятието. Особеното 
като такова е преди всичко случайно както едно спрямо 
друго, така и спрямо общото; и тъкмо това случайно -  
усет, чувство, душа, склонност -  в художествено краси
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вото не само се подвежда под общи категории на разсъ
дъка и овладява от понятието за свобода в неговата 
абстрактна всеобщност, но и се свързва с общото така, че 
се оказва вътрешно и само по себе си адекватно на него. 
Благодарение на това в художествено красивото мисълта 
е въплътена и материята не е определена външно от нея, 
а самата тя съществува свободно, тъй като природното, 
сетивното, душата и т.н. имат в самите себе си мярка, цел 
и съгласуваност и нагледът и усещането са издигнати в 
духовна всеобщност точно така, както мисълта не само 
се е отказала от своята враждебност към природата, но и 
се развеселява в нея и усещането, удоволствието и на
сладата имат своето право и са придобили свет характер; 
така че природата и свободата, сетивността и понятието 
намират своето право и удовлетворение в едно. Но и това 
на пръв поглед завършено примирение в последна смет
ка трябва да бъде все пак само субективно по отношение 
на оценката, както и по отношение на създаването, а да 
не бъде самото истинно и действително в себе си и за 
себе си.

Такива биха били главните резултати от Кантовата 
критика, доколкото тя може да ни интересува тук. Тя 
съставлява изходна точка за истинното схващане на 
художествено красивото в неговото понятие и все пак 
това схващане на красивото в неговото понятие можеше 
да се утвърди като по-висше схващане на истинното 
единство от необходимост и свобода, от особено и общо, 
от сетивно и разумно само чрез превъзмогването на 
Кантовите недостатъци.

2. Шилер, Винкелман, Шелинг

Затова трябва да признаем, че художественият усет 
на един дълбок и същевременно философски дух се 
обяви пръв против онази абстрактна безкрайност на ми
сълта, против онзи дълг заради дълга, против онзи без
формен разсъдък, който схваща природа и действител
ността, усета и усещането само като предел, като нещо
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чисто и просто враждебно, и се опълчва против тях, 
постави изискването за целокупност и примирение и ги 
изказа още преди те да бъдат познати от философията 
като такава. Трябва да признаем голямата заслуга на 
Шилер, че направи пробив в Кантовата субективност и 
абстрактност на мисленето и се осмели да извърши опи
та, като излезе отвъд нея, да схване мислено и да осъщ
естви художествено единството и примирението като 
нещо истинно. Защото при своите естетически разглеж
дания Шилер не се спря само на изкуството и интереса, 
който то съдържа в себе си, без да прояви загриженост 
по отношение на същинската философия, а сравни инте
реса си към художествено красивото с философските 
принципи и едва изхождайки от последните и с тяхна 
помощ проникна в по-дълбоката природа на красивото и 
в понятието за него. В един период на неговото твор
чество се чувства също така, че се е занимавал с мисълта 
дори повече, отколкото е полезно за непреднамерената 
красота на художественото произведение. В някои 
негови стихотворения се забелязват умишлеността на 
абстрактните рефлексии и дори интересът на философ
ското понятие. Затова го упрекнаха, особено за да го 
укорят и изместят назад в сравнение с винаги оставащата 
еднаква със себе си, непомрачена от понятието непред- 
намереност и обективност на Гьоте. Но в това отношение 
Шилер като поет само плати дан на времето си и това 
беше обвинение, което правеше само чест на тази възви
шена душа и дълбока натура и беше само от полза за нау
ката и познанието. -  По същото време това събуждане на 
научния интерес изтръгна и Гьоте от същинската му 
сфера, сферата на поетическото изкуство; но както Ши
лер потъна в разглеждането на вътрешните глъбини на 
духа, така своеобразното за Гьоте го доведе до при
родната страна на изкуството, до външната природа, до 
растителните и животинските организми, до кристалите, 
до образуването на облаците и до цветовете. Гьоте вложи 
в това научно изследване своя огромен усет, който от
хвърли в тези области чисто разсъдъчното разглеждане и 
неговата заблуда точно така, както Шилер, от друга стра
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на, съумя да утвърди в противоположност на разсъдъч- 
ното разглеждане на волята и мисленето идеята за сво
бодната целокупност на красотата. Редица произведения 
на Шилер, но предимно Писма за естетическото въз
питание, принадлежат към това вникване в природата на 
изкуството. В тях Шилер изхожда от тази главна точка, 
че всеки индивидуален човек носи в себе си заложбата 
на един човек на идеята (idealischen Menschen). Този 
истински човек се представя от държавата, която е 
обективната, общата, един вид каноничната форма, в 
която многообразието на единичните субекти се стреми 
да се обедини и свърже в единство. И така, според Ши
лер можем да си представим два начина, по които чове
кът във времето се съвпада с човека в идеята; а именно, 
от една страна, по този начин, че държавата като рода на 
нравственото, правното, интелектуалното снема инди
видуалността, а, от друга страна, така, че индивидът се 
издига до рода и човекът на времето се облагородява до 
степента на този на идеята. И така, разумът изисква 
единството като такова, родовото, а природата -  много
образие и индивидуалност, и човекът се намира в 
еднаква степен под властта на двете законодателства. 
Следователно при конфликта на тези противоположни 
страни естетическото възпитание трябва да осъществи 
тъкмо изискването за тяхното опосредстване и прими- 
ряване, защото според Шилер то се стреми да образова 
склонността, сетивността, влечението и душата така, че 
да станат разумни в самите себе си, а по такъв начин и 
разумът, свободата и духовността да излязат от своята 
абстрактност и, обединени с разумната в себе си природ
на страна, да получат плът и кръв в нея. Следователно 
красивото е изказано като обединяване в едно на раз
умното и сетивното, а това обединяване -  като истински 
действителното. Изобщо можем да познаем този възглед 
на Шилер вече в Грация и достойнство, както и в поети
ческите му творби по това, че той прави особено много 
свой предмет възхваляването на жените, тъй като позна 
и изтъкна в техния характер тъкмо наличното от само 
себе си обединяване на духовното и природното.
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А това единство на общото и особеното, на свобо
дата и необходимостта, на духовността и природното, 
което Шилер схвана научно като принцип и същност на 
изкуството и се стремеше непрестанно да го извика в 
действителния живот чрез изкуство и естетическо 
образование, после беше направено като самата идея 
принцип на познанието и на наличното битие и идеята 
беше призната за единствено истинското и действи
телното. Благодарение на това с Шелинг науката възлезе 
до абсолютното си становище; и когато изкуството беше 
започнало да утвърждава своята своеобразна природа и 
достойнство по отношение на най-висшите интереси на 
човека, сега беше намерено също понятието и научното 
място на изкуството и последното, макар и, от една 
страна, все още по погрешен начин (тук не е мястото за 
разясняването на това), все пак беше възприето в него
вото виеше и истинско определение. И без друго още 
преди това Винкелман беше вдъхновен от съзерцаването 
на идеалите на древните по начин, благодарение на кой
то той прояви нов усет за разглеждането на изкуството, 
изтръгна го от гледищата на обикновените цели и на 
чистото подражание на природата и мощно призова в 
художествените произведения и в историята на изкуство
то да се търси художествената идея. Защото Винкелман 
трябва да се смята за един от онези, които в областта на 
изкуството съумяха да открият за духа нов орган и съв
сем нови начини на разглеждане. И все пак неговият въз
глед имаше малко влияние върху теорията на изкуството 
и научното познание за него.

3. Иронията

В близост с повторното пробуждане на философска
та идея (за да засегнем накратко хода на по-нататъшното 
развитие) Август Вилхелм и Фридрих фон Шлегел, жадни 
за нещо ново в стремежа си да се отличат и да създадат 
поразяващо впечатление, се проникнаха от философска
та идея толкова много, колкото бяха способни да я въз
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приемат техните иначе не точно философски, а всъщност 
критически натури. Защото никой от двамата не може да 
претендира, че е призван за спекулативно мислене. Но 
тъкмо те със своя критически талант се доближиха до 
становището на идеята и сега с голяма свобода на езика 
и обновяваща смелост, макар и с оскъдни философски 
съставки, се обявиха в духовита полемика против досе
гашните възгледи и по такъв начин, разбира се, въведоха 
в различни клонове на изкуството ново мерило за оценка 
и гледища, които бяха по-висши от оборваните. Но тъй 
като критиката им не се съпровождаше от дълбоко фило
софското познание за нейното мерило, това мерило 
получи елемент на неопределеност и колебливост, така 
че те извършваха ту твърде много, ту твърде малко. Ето 
защо, колкото и да смятаме за тяхна заслуга, че с любов 
отново извикаха на живот и издигнаха остарялото и под
ценяваното от страна на нашето време, какъвто е случаят 
с по-старата италианска и нидерландска живопис, с 
Песен за нибелунгите и т.н., и с усърдие се стремяха да 
изучат и запознаят другите с малко известното, какъвто е 
случаят с индийската поезия и митология, все пак те [ту] 
приписваха на такива епохи много висока ценност, ту 
сами изпадаха в това, да се възхищават на посредстве
ното, например на комедиите на Холберг, и да приписват 
всеобщо достойнство на само относително ценното или 
дори с дързост да се показват ентусиазирани по отноше
ние на едно погрешно направление и на подчинени 
гледни точки като по отношение на най-висшето.

От това направление и особено от убежденията и 
доктрините на Фридрих фон Шлегел по-после се разви в 
различни форми така наречената ирония. От една от 
страните си тя намери своето по-дълбоко основание във 
философията на Фихте, доколкото принципите на тази 
философия бяха приложени върху изкуството. Фридрих 
фон Шлегел, както и Шелинг тръгнаха от становището 
на Фихте -  Шелинг, за да го прекрачи напълно, Фридрих 
фон Шлегел, за да го изгради оригинално и се откъсне от 
него. А що се отнася до по-близката връзка на Фихтевите 
положения с едното направление на иронията, в това



I I I .  П о н я т и е  за  х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о 107

отношение трябва да изтъкнем само следната точка: че 
Фихте установява за абсолютен принцип на всяко зна
ние, на всеки разум и познание „аза“, и то „аза“, който 
остава съвсем абстрактен и формален.

Вследствие на това, второ, този „аз“ е абсолютно 
прост в себе си и, от една страна, в него е отречена всяка 
особеност, определеност, всяко съдържание -  защото в 
тази абстрактна свобода и единство загива всеки пред
мет, -  а, от друга страна, всяко съдържание, което трябва 
да важи пред „аза“, съществува само като поставено и 
признато от „аза“. Онова, което съществува, съществува 
само чрез „аза“, а онова, което съществува чрез мене, аз 
мога също така отново да унищожа. И така, ако се остане 
при тези съвсем празни форми, които получават произ
хода си от абсолютността на абстрактния „аз“, нищо не е 
разгледано само по себе си и като пълноценно вътре в 
самото себе си, а само като създадено от субективността 
на „аза“. Но тогава и „азът“ може да остане господар и 
творец на всичко и в никоя сфера на нравствеността, 
законността, на човешкото и божественото, на профан- 
ското и свещеното няма нещо, което да не подлежи да се 
постави едва от „аза“, и затова би могло също така и да 
се унищожи от „аза“. Вследствие на това всичко биващо 
в себе си и за себе си е само привидност, не е истинско 
и действително заради самото себе си и чрез самото себе 
си, а е чисто привиждане (Scheinen) чрез „аза“, в чиято 
власт и произвол остава то, за да може той да се разпо
режда свободно с него. Признаването и снемането зависи 
единствено от произвола на „аза“, който е абсолютен 
вече вътре в самия себе си като „аз“.

Трето, „азът“ е жив, деен индивид и животът му се 
състои в това, да прави своята индивидуалност за себе 
си, както и за други, да се самоизявява и проявява. За
щото всеки човек, щом живее, се стреми да се реализира 
и се реализира. А по отношение на красивото и изкуст
вото това получава този смисъл, че трябва да живееш 
като художник и да формираш художествено живота си. 
Но съответно на този принцип аз живея като художник, 
когато цялото ми действане и изявяване изобщо, докол-
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кото засяга някакво съдържание, остава за мене само 
привидност и приема форма, която стои изцяло в моя 
власт. Тогава аз не се отнасям с истинска сериозност ни- 
то към това съдържание, нито към неговото изявяване и 
осъществяване изобщо. Защото истинска сериозност на
стъпва само чрез един субстанциален интерес, чрез една 
съдържателна в самата себе си задача, истина, нравстве
ност и т.н. -  чрез едно съдържание, което вече като та
кова важи пред мене като съществено, така че аз ставам 
съществен за самия себе си само доколкото съм потънал 
в такова съдържание и съм станал съответстващ на него 
в цялото си знание и действане. Ако се застане на стано
вището, при което „азът“, който поставя и разлага всич
ко, изхождайки от себе си, е художникът, за когото никое 
съдържание на съзнанието13 не изглежда абсолютно и в 
себе си и за себе си, а изглежда привидност, която е 
създал сам и може да я унищожи, такава сериозност не 
може да намери място, тъй като се приписва значимост 
само на формализма на „аза“. -  За други моята проява, в 
която се явявам пред тях, може да бъде наистина сериоз
ност, тъй като ме вземат така, като че ли действително се 
интересувам от предмета -  но с това те само са се излъ
гали, бедните, ограничени субекти, без орган и 
способност да схванат и достигнат висотата на моето 
становище. Благодарение на това ми се струва, че не 
всеки е така свободен (т.е. формално свободен) да вижда 
във всичко, което иначе още има ценност, достойнство и 
светост за човека, само продукт от своята собствена сила 
на предпочитанието, в която той може да признава или 
също да не признава такива неща, да се оставя да бъде 
определян и изпълван от тях или не. И така, тази вир- 
туозност на един иронично художествен живот схваща 
себе си като божествена гениалност, за която всичко е 
само създание без същност, с което не се обвързва сво
бодният творец, който се чувства свободен от всичко, 
тъй като може както да го създаде, така и да го унищожи. 
Който стои на такова становище на божествената ге
ниалност, гледа високомерно на всички останали хора, 
които обявява за ограничени и плоски, доколкото
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правото, нравствеността и т.н. още важат пред тях като 
твърдо установени, задължителни и съществени. Така 
индивидът, който по такъв начин живее като художник, 
си дава наистина отношения към други, той живее с 
приятели, любими и т.н.; но като гений това отношение 
към неговата определена действителност, към неговите 
особени действия, както и към общото само по себе си, е 
за него същевременно нещо нищожно и той се отнася 
иронично към него.

Такова е общото значение на гениалната божествена 
ирония като тази концентрация на „аза“ в себе си, за кой
то всички връзки са прекъснати и който може да живее 
само в блаженството на насладата от самия себе си. Тази 
ирония измисли г-н Фридрих фон Шлегел и много други 
я преповториха или я преповтарят след него.

И така, от една страна, най-близката форма на тази 
отрицателност на иронията е суетата на всичко пред
метно, нравствено и съдържателно в себе си, нищож
ността на всичко обективно и валидно само по себе си. 
Ако „азът“ остане на това становище, всичко му из
глежда нищожно и суетно, с изключение на собствената 
субективност, която става вследствие на това пуста и 
празна и самата тя суетна. Но, от друга страна, обратно, 
в тази наслада от самия себе си „азът“ може също да не 
се чувства удовлетворен, а да стане неудовлетворителен 
за самия себе си, така че сега да чувства жажда за нещо 
твърдо установено и субстанциално, за определени и съ
ществени интереси. Вследствие на това тогава се поя
вява нещастието и противоречието, че субектът, от една 
страна, наистина иска да проникне в истината и носи в 
себе си желание за обективност, но, от друга страна, не 
може да се освободи от тази самотност и оттегленост в 
себе си, да се изтръгне от тази неудовлетворена аб
страктна интимност, и сега бива овладян от мечтател- 
ността, която видяхме да произтича и от философията на 
Фихте. Неудовлетворителността на тази тишина и 
безсилност -  която не може да докосне нищо, за да не се 
лиши от вътрешната си хармония, и със стремежа си към 
реалността и абсолютното, остава все пак недействител
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на и празна, макар и чиста в себе си -  оставя да възник
нат болезнената душевна красота и мечтателност. За- 
щото истински красивата душа действа и е действителна. 
А въпросното копнеене е само чувството за нищож
ността на празния суетен субект, който не намира сили 
да се изтръгне от тази суета и да се изпълни със суб- 
станциално съдържание.

Но, доколкото иронията беше направена художест
вена форма, тя не остана при това да формира художест
вено навън само собствения живот и особената индиви
дуалност на ироничния субект, а освен художественото 
произведение на собствените действия и т.н. художникът 
трябваше да осъществява и външни художествени произ
ведения като продукти на фантазията. А принципът на 
тези продукции, които могат да се появят предимно само 
в поезията, е пак изобразяването на божественото като 
иронично. Но ироничното като гениална индивидуал
ност се крие в себеунищожаването на величественото, 
великото, превъзходното; а по такъв начин и обективните 
художествени форми ще трябва да изобразяват само 
принципа на абсолютната за себе си субективност, тъй 
като показват като нищожно в своето себеунищожаване 
онова, което има ценност и достойнство за човека. Защо- 
то в това се крие, че не само че не се гледа със сериоз
ност на справедливото, нравственото, истинното, а че 
във възвишеното и най-доброто не се съдържа нищо, тъй 
като в своето проявяване в индивиди, характери, дей
ствия то се опровергава и унищожава само и по такъв 
начин е иронията над самото себе си. Тази форма, 
абстрактно взета, ни навежда отблизо на принципа на 
комичното, но все пак комичното в това сродство трябва 
да бъде съществено различавано от ироничното. Защото 
комичното трябва да бъде ограничено върху това, че 
всичко, което се самоунищожава, е нищожно в самото 
себе си, е фалшиво и противоречиво явление, например 
прищявка, своеволие, един особен каприз в противопо
ложност на една могъща страст, или също едно мнимо 
състоятелно основно положение и твърдо установена 
максима. Но съвсем друго е, когато нещо действително
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нравствено и истинно, когато едно субстанциално в себе 
си съдържание изобщо се потвърди в един индивид и 
чрез този индивид като нещо нищожно. Тогава такъв ин
дивид е нищожен и достоен за презрение в своя характер 
и са представени също и слабостта, и безхарактерността. 
Ето защо при тази разлика между ироничното и ко
мичното работата се свежда всъщност до съдържанието 
на онова, което се разрушава. Но това са лоши, негодни 
субекти, които не могат да останат при своята твърдо 
установена и важна цел, а отново се отказват от нея и я 
оставят да се разруши в себе си. Иронията обича такава 
ирония на безхарактерността. Защото за истинския ха
рактер е необходимо, от една страна, съществено съдър
жание на целите, а, от друга страна, установяването на 
такава цел, така че индивидуалността да загубва цялото 
си налично битие, ако трябва да изостави тази цел и да 
се откаже от нея. Тази твърдост и субстанциалност съ
ставлява основния тон на характера. Катон може да 
живее само като римлянин и републиканец. Но ако 
иронията се вземе за основен тон на изображението, с 
това се взема за истински принцип на художественото 
произведение най-нехудожественото от всичко. Защото 
така навлизат отчасти плоски, отчасти безсъдържателни 
и несъстоятелни фигури, тъй като в тях субстанциалното 
се оказва нищожно; а отчасти се присъединяват най- 
сетне и споменатите мечтателности и неразрешени про
тиворечия на душата. Такива изображения не могат да 
събудят истински интерес. Затова са и постоянните 
оплаквания от страна на иронията за липса на дълбок 
усет, художествен възглед и гений в публиката, която не 
разбирала тази висота на иронията; т.е., че на публиката 
не ù харесва тази тривиалност и онова, което е отчасти 
нелепо, отчасти безхарактерно. И добре е, че тези безсъ
държателни, мечтателни натури не ни харесват; утеха е, 
че това безчестие и лицемерие не ни се нравят и, напро
тив, искаме както хора с пълноценни и истински инте
реси, така и характери, които остават верни на своето 
значително съдържание.
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Като исторически забележка би трябвало да доба
вим още, че предимно Золгер и Лудвиг Тик възприеха 
иронията като най-висш принцип на изкуството.

Тук не е уместно да говоря подробно за Золгер, 
както той заслужава това, и ще трябва да се задоволя с 
няколко бележки. Золгер не се задоволяваше, както оста
налите, с повърхностно философско образование, а 
неговата същинска спекулативна най-вътрешна нужда го 
караше да се спуска в дълбочината на философската 
идея. Тук той дойде до диалектичния момент на идеята, 
до точката, която наричам „безкрайна абсолютна отрица- 
телност“, до дейността на идеята, при която последната 
се отрича като безкрайното и общото и стига до край
ността и особеността, а също снема отново това отри
цание и по такъв начин възстановява отново общото и 
безкрайното в крайното и особеното. Золгер се придър
жаше към тази отрицателност и, разбира се, тя е момент 
в спекулативната идея, но все пак, схваната като това 
чисто диалектично неспокойствие и разрешаване както 
на безкрайното, така и на крайното, тя е също само един 
момент, но не, както иска Золгер, цялата идея. За жа
лост, животът на Золгер прекъсна много рано, за да може 
той да дойде до конкретната разработка на философската 
идея. Така той остана при тази страна на отрицател- 
ността, която има сродство с ироничното разлагане на 
определеното, както и на субстанциалното в себе си, и в 
която той съзря също принципа на художествената 
дейност. И все пак в действителността на живота си, при 
твърдостта, сериозността и прилежността на характера 
си нито сам той беше ироничен художник по описания 
по-горе начин, нито неговият дълбок усет за истински 
художествени произведения, който продължителното из
учаване на изкуството беше създало у него в много висо
ка степен, беше в това отношение от иронично естество. 
Само толкова ще кажа за оправдание на Золгер, който по 
отношение на живот, философия и изкуство заслужава да 
бъде различаван от белязаните досега апостоли на 
иронията.
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Що се отнася до Лудвиг Тик, неговото образование 
също води началото си от онзи период, чийто център 
беше за известно време Йена. Тук и други от тези ари
стократи си служат наистина съвсем фамилиарно с та
кива изрази, без обаче да кажат какво означават те. Така 
Тик наистина изисква винаги ирония, но щом сам той 
пристъпи към оценката на велики художествени про
изведения, неговото призвание и описание на тяхното 
величие, разбира се, е превъзходно; обаче ако вярваме, 
че тук ще се намери най-добрият повод да се покаже 
какво е иронията в такова произведение, каквото е на
пример Ромео и Жулиета, ние сме се измамили -  от иро
нията вече не се среща нищо.
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И така, след предварителните бележки, които напра
вихме досега, време е да пристъпим към разглеждането 
на самия ни предмет. Но уводът, в който още се намира
ме, не може да извърши нищо повече в това отношение, 
освен да направи за представата един обзор на цялост
ния ход на следващите ни научни разглеждания. И все 
пак, тъй като говорихме за изкуството като произлизащо 
от самата абсолютна идея, нещо повече, посочихме като 
негова цел сетивното изобразяване на самото абсолютно, 
вече при този обзор ще трябва да подхождаме така, че 
поне изобщо да стане ясно как отделните части получа
ват произхода си от понятието за художествено красиво 
изобщо като изображение на абсолютното. Ето защо 
трябва да се опитаме да създадем най-обща представа и 
за това понятие.

Вече казах, че съдържание на изкуството е идеята, а 
негова форма е сетивното, образното формиране (Ge
staltung). И така, изкуството трябва да опосредства тези 
две страни до свободна, примирена целокупност. Първо
то определение, което се съдържа тук, е изискването, 
щото съдържанието, което трябва да получи художестве
но изображение, да се окаже в самото себе си способно 
за него. Защото иначе получаваме само лоша връзка, тъй 
като едно само за себе си неподходящо за образност и за 
външна проява съдържание трябва да приеме тази 
форма, един сам за себе си прозаичен материал трябва да 
намери своя адекватен начин на проявяване тъкмо в една 
противоположна на природата му форма.

Второто изискване, което произтича от първото, 
иска от съдържанието на изкуството да не бъде абстракт 
в самото себе си, и то не само в смисъл на сетивното като 
конкретно, в противоположност на всичко духовно и 
мислено като простото и абстрактното в себе си. Защото
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всичко истинно както на духа, така и на природата, е 
конкретно в себе си и въпреки всеобщността все пак има 
в себе си субективност и особеност. Ако например кажем 
за бога, че той е просто единственият, най-висшето съ
щество като такова, с това ние сме изказали само една 
мъртва абстракция на не-разумния разсъдък. Един такъв 
бог, както сам той не е схванат в конкретната му истина, 
няма да даде съдържание и за изкуството, особено за 
изобразителното. Затова евреите и турците не можеха, 
както християните, да изобразяват по положителен на
чин чрез изкуството своя бог, който съвсем не е само 
такава абстракция на разсъдъка. Защото в християн
ството бог е представен в неговата истина и затова като 
напълно конкретен в себе си, като личност, като субект, а 
в по-точна определеност -  като дух. Това, което е той 
като дух, се експлицира за религиозното схващане като 
троичност на лицата, която сама за себе си е същевре
менно една. Тук виждаме същност, всеобщност и обосо
бяване, както и тяхното примирено единство, а едва 
такова единство е конкретното. И така, както едно съдър
жание, за да бъде изобщо истинно, трябва да бъде така 
конкретно, и изкуството изисква същата конкретност, 
тъй като онова, което е само абстрактно общо, няма в 
самото себе си определението да се придвижва напред до 
обособяване и проявяване и до единство със себе си в 
това обособяване и проявяване.

И така, ако на едно истинно и затова конкретно съ
държание трябва да съответства сетивна форма и се
тивно формиране, тази форма, това формиране, трето, 
трябва да бъдат също така нещо индивидуално, напълно 
конкретно и единично в себе си. Тъкмо това, че конкрет
ното е присъщо на двете страни на изкуството, както на 
съдържанието, така и на изобразяването, е точката, в 
която те могат да се съвпадат и да си съответстват една 
на друга, както например природният облик на човешко
то тяло е нещо така сетивно конкретно, което е способно 
да изобразява конкретния в себе си дух и да прави себе 
си адекватно на него. Затова трябва да отстраним и пред
ставата, като че ли е чиста случайност, че се взема за та
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къв истинен облик едно действително явление от външ
ния свят. Защото изкуството не прибягва до тази форма 
нито защото я намира така пред себе си, нито защото 
няма друга -  напротив, в самото конкретно съдържание 
се крие моментът на също външното и действителното, 
нещо повече, дори сетивното явление. Но затова пък 
това сетивно конкретно, в което се изразява навън едно 
духовно по същината си съдържание, съществува всъщ
ност и за вътрешното; външната страна на образа, чрез 
който съдържанието става достъпно за нагледа и пред
ставата, има за цел да съществува само за нашата душа и 
за нашия дух. Съдържанието и художествената форма се 
взаимопроникват единствено върху тази основа. Онова, 
което е само сетивно конкретно, външната природа като 
такава, не дължи произхода си единствено на тази цел. 
Пъстрата, богата на цветове перушина на птиците блести 
и ако не я вижда никой, тяхната песен звучи и ако не я 
слуша никой; кактусът, който цъфти само една нощ, 
увяхва, без да му се възхити някой в девствените тропи
чески гори, и тези гори, които сами са плетеници от най- 
красиви и разкошни растения, с най-благоуханни, най- 
ароматични миризми, умират и пропадат също така, без 
да им се е наслаждавал някой. Но художественото произ
ведение не е така непреднамерено само за себе си, а е 
всъщност въпрос, възглас към откликващата гръд, повик 
към душите и духовете. -  Макар че в това отношение 
превръщането [на духовното] в сетивно от страна на 
изкуството (die Kunstversinnlichung) не е случайно, все 
пак то, обратно, не е и най-висшият начин на схващане 
на духовно конкретното. По-висшата форма в сравнение 
с изобразяването чрез сетивно конкретното е мисленето, 
което наистина трябва да бъде абстрактно в относителен 
смисъл, но трябва да бъде не едностранчиво, а конкретно 
мислене, за да бъде истинско и разумно. Разликата, до- 
колкото едно определено съдържание има за своя адек
ватна форма сетивното художествено изобразяване, или 
по своята природа изисква всъщност по-висша, по-ду- 
ховна форма, веднага проличава например в сравнението 
на гръцките богове с бога, както го схваща християн
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ската представа. Гръцкият бог не е абстрактен, а е инди
видуален и стои най-близо до природния облик; хри
стиянският наистина също е конкретна личност, но като 
чиста духовност, и трябва да го знаем като дух и в духа. 
Вследствие на това неговият елемент на налично битие е 
всъщност вътрешното знание, а не външният природен 
облик, чрез който той ще бъде изобразим само несъ
вършено, а не според цялата дълбочина на неговото по
нятие.

Но тъй като изкуството има за задача да изобразява 
идеята за непосредствения наглед в сетивен образ, а не 
във формата на мислене и на чиста духовност изобщо, и 
това изобразяване има своята стойност и своето до
стойнство в съответствието и в единството на двете стра
ни на идеята и нейния образ, величието и превъзход
ството на изкуството в реалността, която съответства на 
своето понятие, ще зависи от степента на интимността и 
вътрешната обединеност, до която идеята и образът 
изглеждат взаимопроникнати помежду си.

В тази точка на по-висшата истина като духов
ността, която си е извоювала формиране, съответстващо 
на понятието дух, се крие основата за подразделянето на 
науката за изкуството. Защото преди духът да стигне до 
истинното понятие за абсолютната си същност, той 
трябва да премине поредица от степени, обоснована в са
мото това понятие, а на тази поредица на съдържанието, 
което си дава той, съответства една посредствено свърза
на с нея поредица от формирания от страна на изкуст
вото, в чиято форма духът осъзнава самия себе си като 
художествен.

А самата тази поредица от степени в пределите на 
художествения дух има по своята собствена природа пак 
две страни. А именно, първо, самото това развитие е ду
ховно и всеобщо, тъй като се формира художествено 
възходящата поредица на определени светогледи като 
светогледи на определеното, обаче всеобхватно съзнание 
за природното, човешкото и божественото; второ, това 
вътрешно развитие на изкуството трябва да си даде не
посредствено съществуване и сетивно налично битие, а
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определените разновидности на сетивното художествено 
налично битие сами са целокупност от необходими 
разлики в изкуството -  отделните изкуства. От една 
страна, художественото формиране и неговите разлики 
като духовни са наистина всеобщи и не са свързани с 
един материал, а самото сетивно налично битие е много
образно различено; но тъй като то само по себе си, както 
духът, има за своя вътрешна душа понятието, чрез това, 
от друга страна, един определен сетивен материал полу
чава по-близко отношение и тайно взаимосъгласуване с 
духовните разлики и форми на художественото форми
ране.

Обаче нашата наука, взета целокупно, се дели на три 
главни звена:

Първо, получаваме една обща част. Тя има за свое 
съдържание и за свой предмет общата идея за художест
вено красивото или за идеала, както и по-точното отно
шение на идеала към природата, от една страна, и към 
субективното художествено творчество -  от друга.

Второ, от понятието за художествено красиво се 
развива една особена част, доколкото съществените раз
лики, които това понятие съдържа в себе си, се разгръ
щат до една градация от особени форми на изобразяване.

Трето, получава се една последна част, която трябва 
да разгледа достигането на художествено красивото до 
сферата на единичното, когато изкуството се придвижва 
напред до сетивно реализиране на своите формообразу- 
вания и се закръглява до една система на отделните из
куства и техните родове и видове.

1. Идеята за художествено красиво или идеалът

Що се отнася, най-напред, до първата и до втората 
част, за да направим разбираемо това, което предстои да 
разгледаме, веднага трябва отново да напомним, че идея
та като художествено красивото не е идеята като такава, 
както трябва да я схваща една метафизическа логика, 
като абсолютното, а е идеята, доколкото е формирана по-
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нататък, до степента на действителност, и е встъпила в 
непосредствено съответстващо единство с тази действи
телност. Защото идеята като такава е наистина самото 
истинно в себе си и за себе си, но истинното едва според 
неговата все още необективирана всеобщност, докато 
идеята като художествено красивото е идеята с по-точ
ното определение да бъде всъщност индивидуална дей
ствителност, тъй като едно индивидуално образувание на 
действителността е с определението да кара да се проя
вява в него всъщност идеята. В това, което казах дотук, 
вече е изказано изискването идеята и нейното изобра
зяване като конкретна действителност да бъдат напра
вени съвършено адекватни помежду си. Схваната така, 
като действителност, която е формирана съответно на 
своето понятие, идеята е идеал. И така, задачата да се 
дойде до такова съответстване отначало би могла да се 
разбере съвсем формално, в смисъл, че идеята би трябва
ло да бъде тази или онази идея, стига само действител
ният образ, безразлично кой, да изобразява тъкмо тази 
определена идея. Но тогава изискваната истинност на 
идеала се смесва с обикновената правилност, която се 
състои в това, че някакво значение е изразено по подо
баващ начин и поради това неговият смисъл може да се 
пренамери непосредствено в образа. Идеалът не бива да 
се взема в този смисъл. Защото някакво съдържание, 
според мащаба на неговата същност, може да бъде изоб
разено съвсем адекватно, без да може да се претендира с 
право, че е осъществена художествената красота на 
идеала. Нещо повече, в сравнение с идеалната красота 
изображението ще изглежда дори неудовлетворително. В 
това отношение трябва предварително да отбележа не
що, което може да се докаже едва по-късно, а именно, че 
не трябва да смятаме неудовлетворителността на худо
жественото произведение сякаш винаги за субективно 
неумение, а че неудовлетворителността на формата 
води началото си и от неудовлетворителността на съ
държанието. Както например китайците, индийците, 
египтяните в своите художествени образи, изображения 
на богове и идоли останаха без форма или с лоша, не



120 У в о д

истинна определеност на формата и не можаха да овла
деят истинската красота, тъй като митологичните им 
представи, съдържанието и мисълта на художествените 
им произведения бяха все още неопределени в себе си 
или имаха лоша определеност, но не бяха съдържанието, 
което е абсолютно вътре в самото себе си. Колкото по- 
превъзходни стават художествените произведения в този 
смисъл, толкова по-дълбока вътрешна истинност има в 
тяхното съдържание, и тяхната мисъл. И при това тогава 
трябва да се мисли не само, да речем, за по-голямото или 
по-малкото умение да се схващат и възпроизвеждат при
родните форми, както са налице във външната действи
телност. Защото на известни степени на художественото 
съзнание и на изобразяването напускането и обезобразя
ването на природните форми не е само неумишлена тех
ническа неупражненост и неумелост, а е умишлено изме
нение, което изхожда от съдържанието, намиращо се в 
съзнанието, и се изисква от него. Така от тази страна има 
несъвършено изкуство, което в техническо и в друго 
отношение може да бъде съвсем съвършено в своята 
определена сфера, и все пак да изглежда неудовлетво- 
рително в сравнение със самото понятие за изкуство и с 
идеала. Само в най-висшето изкуство идеята и изобразя
ването си съответстват истински помежду си в този сми
съл, че образът на идеята вътре в самия себе си е истин
ният в себе си и за себе си образ, тъй като съдържанието 
на идеята, което изразява той, само е истинското съдър
жание. Както вече загатнах, за тази цел е необходимо 
идеята да бъде определена вътре в себе си и чрез самата 
себе си като конкретна целокупност, а чрез това да има в 
самата себе си принципа и мярката на своето обособя
ване и на своята определеност в сферата на явлението. 
Например християнската фантазия ще може да изобрази 
бога само в човешки образ и в неговия духовен израз, тъй 
като тук самият бог се знае напълно в себе си като дух. 
Определеността е сякаш мостът към явлението. Където 
тази определеност не е целокупност, която произтича от 
самата идея, където идеята не е представена като 
самоопределяща се и самообособяваща се, тя остава
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абстрактна и има определеност, а по такъв начин и 
принципа за особения, съответстващ единствено на нея 
начин на проявяване не в самата себе си, а вън от себе си. 
Ето защо и все още абстрактната идея още има образа 
като непороден от нея, външен. Конкретната в себе си 
идея, напротив, носи в самата себе си принципа на своя 
начин на проявяване и вследствие на това е свое собстве
но свободно изобразяване. По такъв начин едва истински 
конкретната идея поражда истинния образ и това съот
ветствие на идеята и образа е идеалът.

2. Развитие на идеала до 
особените форми на художествено красивото

Но тъй като по този начин идеята е конкретно един
ство, това единство може да навлезе в художественото 
съзнание едва чрез разпростирането и повторното опо- 
средстване на особеностите на идеята, а чрез това раз
витие художествената красота получава целокупност от 
особени степени и форми. Следователно, след като сме 
разгледали художествено красивото само по себе си, 
трябва да видим как красивото в своята цялост се разпа
да на своите особени определения. Това дава като втора 
част учението за художествените форми. Тези форми 
намират произхода си в различните начини на схващане 
на идеята като съдържание, а това обуславя различие в 
изобразяването, в което се проявява тя. Затова художест
вените форми не са нищо друго освен различните отно
шения между съдържанието и образа, отношения, които 
произтичат от самата идея и вследствие на това дават 
истинната основа за подразделянето на тази сфера. За- 
щото подразделянето трябва да се крие винаги в поня
тието, чието обособяване и подразделяне е то.

Тук трябва да разгледаме три отношения на идеята 
към нейното изобразяване.

а. А именно, първо, идеята слага началото, доколко- 
то самата тя се прави съдържание на художествените 
образи все още в своята неопределеност и неяснота или
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в лоша, неистинна определеност. Като неопределена тя 
още няма в самата себе си онази индивидуалност, която 
изисква идеалът; нейната абстрактност и едностранчи
вост оставят образа външно неудовлетворителен и слу
чаен. Затова първата художествена форма е повече само 
търсене на придобиването на образност, отколкото спо
собност за истинско изобразяване; идеята още не е наме
рила формата в самата себе си и по такъв начин остава 
само домогване и стремеж към нея. Тази форма можем 
да наречем изобщо символична художествена форма. В 
тази форма абстрактната идея има своя образ вън от себе 
си, в природния сетивен материал, от който изхожда из
образяването сега и с който то изглежда свързано. От 
една страна, предметите на природосъзерцанията от
начало се оставят такива, каквито са, и все пак в тях се 
влага същевременно субстанциалната идея като тяхно 
значение, така че сега те получават призванието да изра
зяват тази идея и трябва да бъдат тълкувани така, като че 
ли присъства в тях самата тя. За тази цел е необходимо 
предметите в действителността да имат в себе си страна, 
от която са в състояние да изобразяват едно общо 
значение. Но тъй като още не е възможно пълно съот- 
ветстване, това съотнасяне може да засяга само една 
абстрактна определеност, както когато например в 
лицето на лъва си мислим силата.

При тази абстрактност на отношението се осъзнава, 
от друга страна, също така и чуждото между идеята и 
природните явления, и макар че идеята, която няма за 
свой израз друга действителност, се разпростира във 
всичките тези образи, търси в тях себе си в своето неспо
койствие и в своята безмерност, но все пак не ги намира 
за адекватни на нея, сега тя издига самите природни 
форми и явления от действителността до неопределе
ност и безмерност; тя витае шеметно в тях, клокочи и 
кипи в тях, упражнява насилие над тях, изопачава ги и ги 
раздува неестествено и се опитва да издигне явлението 
до идеята чрез разпръскване, неизмеримост и пищност 
на образите. Защото тук идеята е все още повече или по-
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малко неопределеното, неизобразимото, а природните 
предмети са напълно определени в своя облик.

Ето защо, поради несъответствието на двете по
между им, отношението на идеята към предметността 
става отрицателно, защото тя, като нещо вътрешно, са
ма е недоволна от един такъв външен свят и продължава 
да се поставя като негова вътрешна обща субстанция, 
възвисена над цялото това несъответстващо ù богатство 
от форми. Тогава, разбира се, в тази възвишеност при
родното явление и човешкият образ и събитията от чо
вешкия живот се вземат и оставят такива, каквито са, но 
все пак биват познати същевременно като несъответ- 
стващи на своето значение, което се издига далеч извън, 
отвъд всяко съдържание на света.

Тези страни съставляват изобщо характера на 
първия художествен пантеизъм на Изтока, който пантеи- 
зъм, от една страна, влага абсолютно значение и в най- 
лошите предмети, а, от друга страна, принуждава насил
ствено явленията да станат израз на неговия светоглед и 
чрез това става чудноват, гротескен и безвкусен, или -  
презирайки безкрайната, обаче абстрактна свобода на 
субстанцията -  се обявява против всички явления като 
нищожни и изчезващи. Вследствие на това, значението 
не може да бъде въплътено напълно в израза и въпреки 
всички стремежи и опити, несъответствието между идея 
и образ все пак остава да си съществува непреодоляно. -  
Това би било първата художествена форма, символич
ната, с нейното търсене, с нейния кипеж, с нейната зага
дъчност и възвишеност.

b. А във втората художествена форма, която ще 
нарека класична, е заличен двойният недостатък на сим
воличната. Символичният образ е несъвършен, тъй като, 
от една страна, в него идеята се осъзнава само в аб
страктна определеност или неопределеност, а, от друга 
страна, вследствие на това съответствието между значе
ние и образ трябва да остане винаги неудовлетворително 
и самото то само абстрактно. Като разрешение на този 
двоен недостатък, класичната художествена форма е сво
бодното адекватно въплътяване на идеята в образ, който
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принадлежи своеобразно на самата идея според нейното 
понятие, с който тя, поради това, може да встъпи в сво
бодна, съвършена хармония. По такъв начин едва класи- 
чната форма дава създаването и съзерцаването на за
вършения идеал и го поставя пред нас като осъществен.

Но съответствието между понятие и реалност в кла- 
сичното не трябва да се взема в чисто формалния смисъл 
на съгласуваност на едно съдържание с неговото външно 
изобразяване, тъй както не трябваше да се взема така при 
идеала. Иначе всеки портрет на природата, всяко из
ображение на лицето, всяка местност, всяко цвете, всяка 
сцена и т.н., които съставляват целта и съдържанието на 
изображението, вече биха били класични благодарение 
на това съвпадение между съдържание и форма. Напро
тив, в класичното своеобразието на съдържанието се 
състои в това, че самото съдържание е конкретна идея и 
като такава е конкретно духовното; защото само духов
ното е истински вътрешното. След това, за такова съдър
жание трябва да се издири между природното онова, 
което е присъщо само за себе си на духовното в себе си 
и за себе си. Самото първоначално понятие трябва да 
бъде онова, което е изнамерило образа за конкретната ду
ховност, така че сега субективното понятие -  тук духът 
на изкуството -  càMO е намерило този образ и го е напра
вило да съответства като природно, изобразено налично 
битие, на свободната индивидуална духовност. Този 
образ, който идеята като духовна идея, и то като индиви
дуално определената духовност, има в самата себе си, 
ако трябва да се изяви навън във временно явление, е 
човешкият образ. Наистина често са оклеветявали оли
цетворяването и очовековечаването като деградация на 
духовното, но, доколкото изкуството има за задача да до
веде духовното до нагледа по един сетивен начин, то 
трябва да се придвижи до това очовековечаване, тъй като 
духът се проявява сетивно както трябва само в тялото си. 
В това отношение странстването на душите е абстрактна 
представа и физиологията би трябвало да направи едно 
от главните си положения това, че жизнеността в своето 
развитие по необходимост трябва да се придвижи до
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образа на човека като единствено съответстваща за духа 
сетивна проява.

Но в класичната художествена форма човешкото 
тяло в неговите форми вече не се смята само за сетивно 
налично битие, а се смята само за налично битие и при
роден образ на духа и затова трябва да бъде изтръгнато 
от всички нужди на само сетивното и от случайната 
крайност на проявяването. Ако по този начин образът е 
прочистен, за да изразява в себе си съответстващото му 
съдържание, от друга страна, ако съгласуването на значе
нието и образа трябва да бъде пълно, също така и духов
ността, която съставлява съдържанието, трябва да бъде 
от такъв вид, че да е в състояние да се изрази напълно в 
човешкия природен образ, без да надхвърля този израз и 
отива навън в сетивното и телесното. Вследствие на 
това, тук духът е определен същевременно като частен, 
като човешки, а не като чисто и просто абсолютен и ве
чен, тъй като последният е способен да се изявява и да се 
изразява само като самата духовност.

Последната точка, от своя страна, става недостатъ
кът, поради който се разпада класичната художествена 
форма и изисква прехода в една по-висша, трета форма, 
а именно в романтичната.

с. Романтичната художествена форма отново снема 
пълното единство на идеята и нейната реалност и по
ставя самата себе си обратно, макар и по по-висш начин, 
в разликата и противоположността на двете страни, коя
то беше останала непреодоляна в символичното изкуст
во. А именно, класичната художествена форма достига 
най-висшето, което може да постигне извършваното от 
изкуството въплътяване в сетивни образи, и ако има не
що неудовлетворително в нея, то е само самото изкуство 
и ограничеността на сферата на изкуството. Трябва да 
видим тази ограниченост в това, че изкуството изобщо 
прави предмет в сетивно конкретна форма безкрайното 
по своето понятие конкретно общо, духа, и ни предлага 
в класичното пълното взаимопроникване на духовното и 
на сетивното налично битие като съответствие на 
двете. Но при тази слятост в действителност не се изоб
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разява духът според неговото истинно понятие. Защото 
духът е безкрайната субективност на идеята, която като 
абсолютна вътрешна душевност (Innerlichkeit) не може 
да се изобрази навън свободно, сама за себе си, ако тряб
ва да остане излята в телесното като съответстващо ù 
налично битие. Като излиза вън от този принцип, ро
мантичната художествена форма отново снема онова 
неразделно единство на класичната, тъй като е получила 
съдържание, което излиза отвъд класичната художест
вена форма и нейния начин на изразяване. За да напомня 
за някои известни нам представи, ще кажа, че това съ
държание съвпада с онова, което християнството изказва 
за бога като дух, за разлика от гръцката вяра в богове, 
която съставлява същественото и най-подходящото съ
държание за класичното изкуство. В това изкуство кон
кретното съдържание е в себе си единство на човешката 
и на божествената природа, едно единство, което тъкмо 
защото е непосредствено и в себе си, получава адекватна 
проява по също така непосредствен и сетивен начин. 
Гръцкият бог съществува за наивния наглед и за сетив
ната представа и затова неговият образ е телесният образ 
на човека, кръгът на неговата сила и на неговата същност 
е индивидуално особен кръг и в противоположност на 
субекта е субстанция и сила, с която субективната въ
трешна душевност е в единство сймо в себе си, но самата 
тя няма това единство като вътрешно субективно знание. 
А по-висшата степен е знанието за това биващо в себе си 
единство, както класичната художествена форма има то
ва единство за свое съдържание, напълно изобразимо в 
телесното. Но това издигане на онова, което е „в себе 
си“, в самосъзнателно знание, поражда грамадна раз
лика. Това е безкрайната разлика, която отделя например 
човека изобщо от животното. Човекът е животно, и все 
пак дори в животинските си функции той не остава в 
едно „в себе си“, както животното, а ги осъзнава, опозна
ва и издига, както например процесът на храносмилане
то, до самосъзнателна наука. Чрез това човекът разлага 
предела на своята биваща в себе си непосредственост, 
така че тъкмо поради това, че знае, че е животно, той
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престава да бъде животно и дава на себе си знанието за 
себе си като дух. -  А ако по такъв начин онова, което е 
„в себе си“ от предходната степен, единството на 
човешката и божествената природа, бъде издигнато от 
едно непосредствено до едно съзнателно единство, 
истинният елемент на реалността на това съдържание 
вече не е сетивното непосредствено налично битие на 
духовното, телесният човешки образ, а самосъзнателна- 
та вътрешна душевност. Поради това и християнст
вото, тъй като в лицето на духа и на истината довежда до 
представата бог като дух, и то не като индивидуален, 
особен, а като абсолютен дух, се отдръпва от сетив
ността на представата обратно в духовната вътрешна 
душевност и прави последната, а не телесното, материал 
и налично битие на своето съдържание. По същия начин 
и единството на човешката и божествената природа е 
единство, което се знае от хората и може да бъде 
реализирано само чрез духовното знание и в духа. Затова 
новото съдържанието, извоювано по този начин, не е 
свързано със сетивното изобразяване като съответства
що на него, а е освободено от това непосредствено 
налично битие, което трябва да бъде поставено отрица
телно, превъзмогнато и рефлектирано в духовното един
ство. По този начин романтичното изкуство е излизането 
на изкуството отвъд самото себе си и все пак в пределите 
на своята собствена област и във формата на самото из
куство.

Ето защо, с една дума, можем да останем при това, 
че на тази трета степен свободната конкретна духов
ност, която трябва да се прояви като духовност за ду
ховния вътрешен свят, съставлява предмета. Ето защо, 
от една страна, съответно на този предмет изкуството 
може да работи не за сетивния наглед, а за вътрешната 
душевност, която е свързана с предмета си просто като 
самата себе си, за субективната интимност, за душата, за 
чувството, което като духовно чувство се стреми към 
свобода в самото себе си и търси и има своето примире
ние само във вътрешния дух. Този вътрешен свят съ
ставлява съдържанието на романтичното и затова ще
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трябва да бъде изобразен като това вътрешно и в привид- 
ността на тази интимност. Вътрешната душевност 
празнува своя триумф над външното и оставя да се проя
ви в самото външно и върху него тази победа, благода
рение на която сетивно проявяващото се се принизява 
надолу, докато загуби напълно своята стойност.

Но, от друга страна, и тази форма, както всяко из
куство, се нуждае за своя израз от елемента на външното. 
И тъй като духовността се е отдръпнала от външното и 
от непосредственото единство с него обратно в самата 
себе си, тъкмо поради това сетивната външна страна на 
изобразяването се възприема и изобразява като несъ
ществена, преходна, както в символичното, а по същия 
начин се възприемат и изобразяват и субективният краен 
дух, и субективната крайна воля, като се стигне до пар- 
тикуларността и произвола на индивидуалността, на 
характера, на постъпката и т.н., на събитието, на завръз
ката и т.н. Страната на външното налично битие е под
властна на случайността и предоставена на авантюрите 
на фантазията, чийто произвол може както да отразява 
наличното, както е то налице, така и да разхвърля без
разборно и да изопачава карикатурно образите на външ
ния свят. -  Защото това външно нещо вече няма своето 
понятие и значение вътре в себе си и в самото себе си, 
както в класичното, а го има в душата, която намира 
своята проява вместо във външното и в неговата форма 
на реалност в самата себе си и може да запазва или от
ново да получава тази примиреност със себе си във всеки 
случай, във всичко акцидентално, изобразено само за 
себе си, във всяко нещастие и скръб, нещо повече, дори 
в престъплението.

Вследствие на това отново се появява безразли
чието, несъответствието и разделението на идея и образ, 
както в символичното, но все пак с тази съществена 
разлика, че в романтичното идеята, чиято неудовлетво- 
рителност в символа водеше със себе си недостатъците в 
изобразяването, сега трябва да се прояви съвършена в 
себе си като дух и душа и, изхождайки от основата на 
това по-висше съвършенство, се изтръгва от съответното
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съединяване с външното, тъй като може да търси и 
осъществява своята истинна реалност и проява само в 
самата себе си.

Такъв би бил изобщо характерът на символичната, 
класичната и романтичната художествена форма като 
трите отношения на идеята към нейния образ в областта 
на изкуството. Те се състоят в стремежа към идеала, в 
постигането и в прекрачването на идеала като истинната 
идея за красотата.

5. Системата на отделните изкуства

А що се отнася до третата част, в противопо
ложност на тези две, тя предпоставя понятието идеал и 
общите художествени форми, тъй като е само тяхна 
реализация в определен сетивен материал. Затова сега 
вече няма да се занимаваме с вътрешното развитие на 
художествената красота според общите ù основни опре
деления, а ще разгледаме как тези определения получа
ват налично битие, различават се навън и осъществяват 
всеки момент в понятието за красота самостоятелно, сам 
за себе си като художествено произведение, а не само 
като обща форма. Но тъй като изкуството привежда във 
външно налично битие собствените, иманентните на 
идеята за красота разлики, в тази трета част общите ху
дожествени форми трябва да се окажат основно опреде
ление и за разчленяването и установяването на отдел
ните изкуства; или видовете изкуство имат в себе си 
същите съществени разлики, с които се запознахме като 
общи художествени форми. И така, външната обектив
ност, в която се пренасят тези форми чрез един сетивен 
и поради това особен материал, ги оставя да се разпа
днат самостоятелно вън една от друга до определени 
начини на своята реализация, до отделните изкуства, до- 
колкото всяка форма също намира своя определен ха
рактер в един определен външен материал, а своето 
адекватно осъществяване -  в начина на изобразяването 
му. Но, от друга страна, споменатите художествени фор-
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ми като форми, които са общи в своята определеност, се 
простират и над особеното реализиране чрез един 
определен вид изкуство и макар и по подчинен начин 
получават своето налично битие също така и чрез дру
гите изкуства. Затова отделните изкуства, от една страна, 
принадлежат специфично на една от общите худо
жествени форми и образуват нейната адекватна външна 
художествена действителност, а, от друга страна, по своя 
начин на външно изобразяване представляват цело- 
купността на художествените форми.

Следователно в третата главна част ще се занимаем 
изобщо с художествено красивото, както се разгръща то 
до един свят на красотата, осъществена в изкуствата и в 
техните произведения. Съдържанието на този свят е 
красивото, а истинското красиво, както видяхме, е изо
бразената духовност, идеалът, а по-точно -  абсолютният 
дух, самата истина. Тази област на художествено изо
бразената за нагледа и за усещането божествена истина 
съставлява центъра на целия художествен свят като 
самостоятелния, свободния, божествения образ, който 
напълно е усвоил външната страна на формата и на мате
риала и я носи в себе си само като проява на самия него. 
Обаче, тъй като тук красивото се развива като обективна 
действителност, а по такъв начин се различава също до 
самостоятелната особеност на отделните страни и мо
менти, този център противопоставя на себе си своите 
крайни термини като реализирани до своеобразна дей
ствителност. Вследствие на това, единият от тези крайни 
термини е обективността, която още няма дух, чистата 
природна обстановка на бога. Тук се формира външното 
като такова, което има духовната си цел и духовното си 
съдържание не в самото себе си, а в нещо друго.

Другият краен термин, напротив, е божественото 
като нещо вътрешно, като нещо, за което знаем, като 
многократно обособеното субективно налично битие на 
божеството: истината, както е действена и жива в усета, 
душата и духа на отделните субекти и не остава излята 
във външния му облик, а се връща обратно в субективния 
единичен вътрешен свят. По този начин божеството като



I V .  П о д р а з д е л е н и е 131

такова, за разлика от своята чиста проява, съществува 
същевременно като божество и с това само навлиза в 
партикуларността, която е необходима за всяко единично 
субективно знание, чувстване, съзерцаване и усещане. В 
аналогичната област на религията, с която изкуството 
стои в непосредствена връзка в най-висшата си степен, 
ние схващаме същата тази разлика по такъв начин, че за 
нас на едната страна стои земният, природният живот в 
неговата крайност (Endlichkeit), но, след това, второ, съ
знанието прави свой предмет бога, при което отпада 
разликата между обективност и субективно, докато най- 
сетне, трето, се придвижим от бога като такъв до бла
гоговението на общината като бог, както е той жив и 
присъстващ в субективното съзнание. Тези три главни 
разлики изпъкват в самостоятелно развитие и в света на 
изкуството.

а. Първото от отделните изкуства, с което трябва да 
започнем според това основно определение, е изящната 
архитектура. Нейната задача се състои в това, да обра
боти външната неорганична природа така, че да стане 
сродна на духа като художествен външен свят. Неин 
материал е самото материално в неговата непосредстве
на външност като механична тежка маса, а нейни форми 
остават формите на неорганичната природа, подредени 
според абстрактните разсъдъчни отношения на симе
тричното. Тъй като в този материал и в тези форми не 
може да се реализира идеалът като конкретна духовност, 
а по такъв начин изобразената реалност като нещо външ
но остава непроникната от идеята или се намира само в 
абстрактно отношение към нея, основният тип строи
телство изкуство е символичната художествена форма. 
Защото архитектурата едва проправя пътя на адекватната 
действителност на бога и в своята служба се труди над 
обективната природа, за да я изтръгне от коренището на 
крайността и от безформеността на случая. Чрез това тя 
подравнява мястото за бога, формира външната му об
становка и му изгражда неговия храм като простран
ството за вътрешно съсредоточаване и насочване към 
абсолютните предмети на духа. Тя прави да се издигне
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нагоре едно вместилище за събранието на събраните 
като закрила против заплахата от буря, против дъжд, 
лошо време и диви животни, и макар и по външен, но все 
пак художествен начин разкрива онова желание на 
хората да се събират. Тя може повече или по-малко да 
въплъти това значение в своя материал и в неговите фор
ми, в зависимост от това, дали е по-значителна или по- 
незначителна, по-конкретна или по-абстрактна, по-дъл
боко или по-малко дълбоко слязла в самата себе си, или 
дали е повече или по-малко смътна и повърхностна опре
делеността на съдържанието, за което тя предприема 
работата си. Нещо повече, в това отношение тя може да 
поиска да отиде дори дотам, да създаде в своите форми и 
в своя материал едно адекватно художествено налично 
битие на онова съдържание; но тогава тя вече е прекра
чила собствената си област и клони към по-висшата от 
нея степен, към скулптурата. Защото пределът на архи
тектурата се състои тъкмо в това, че запазва духовното 
като нещо вътрешно в противоположност на нейните 
външни форми и по такъв начин сочи към душевното 
само като към него друго.

Ь. Но така архитектурата прочиства неорганичния 
външен свят, подрежда го симетрично, прави го сроден 
на духа, и ето, пред нас стои готов храмът на бога, домът 
на неговата община. В този храм, второ, навлиза след 
това сам бог, като мълнията на индивидуалността пада 
върху инертната маса, прониква я и безкрайната, вече не 
само симетрична форма на самия дух концентрира и 
изобразява телесността. Това е задачата на скулптурата. 
Доколкото в нея духовният вътрешен свят, който архи
тектурата е в състояние само да загатне, се влага в сетив
ния образ и в неговия външен материал и двете страни се 
взаимопроникват по такъв начин, че не преобладава 
никоя от тях, скулптурата получава за свой основен тип 
класичната художествена форма. Затова за сетивното 
само за себе си вече не остава израз, който не би бил из
раз на самото духовно, както и, обратно, за скулптурата 
не е напълно изобразимо никое духовно съдържание, 
което да не може да се онагледи адекватно изцяло в
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телесен образ. Защото чрез скулптурата духът в своята 
телесна форма трябва да стои пред нас тихо и блажено в 
непосредствено единство, а формата да бъде оживотво- 
рена от съдържанието на духовната индивидуалност. По 
такъв начин и външният сетивен материал вече не се 
обработва нито единствено според механичното му ка
чество, като тежка маса, нито във форми на неорганич
ното, нито като безразличен спрямо оцветяването и т.н., 
а се обработва в идеалните форми на човешкия образ, и 
то в целокупността на пространствените измерения. 
Именно в това последно отношение трябва да установим 
за скулптурата, че за пръв път в нея получава проява въ
трешното и духовното във вечното си спокойствие и в 
съществената си самостоятелност. На това спокойствие и 
единство със себе си съответства само онова външно, 
което само продължава все още да стои в това единство 
и спокойствие. Това е образът според неговата аб
страктна пространственост. Духът, който изобразява 
скулптурата, е монолитният в самия себе си, а не мно
гообразно разпокъсаният в играта на случайностите и 
страстите дух; затова тя не оставя външното да се раз
падне до това многообразие на явлението, а улавя в него 
само тази една страна, абстрактната пространственост в 
целокупността на измеренията ù.

с. И така, след като архитектурата издигна храма, а 
ръката на скулптурата сложи в него статуята на бога, на 
този сетивно присъстващ бог в просторните зали на 
неговия дом противостои, трето, общината. Тя е ду
ховната рефлексия в себе си на онова сетивно налично 
битие, одушевяващата субективност и вътрешната ду
шевност, с която, поради това, партикуларизацията, раз- 
единеността и нейната субективност стават определящ 
принцип за съдържанието на изкуството, както и за вън
шно изобразяващия материал. В скулптурата монолит
ното единство на бога в себе си се разпада на множест- 
веността на разединената вътрешна душевност, чието 
единство не е сетивно, а е чисто и просто идейно. И едва 
така, като това „насам“ и „натам“, като това редуване на 
своето единство в себе си и на своето осъществяване в
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субективното знание и неговото обособяване, каквото е 
редуването на всеобщността и на обединението на 
многото -  едва така сам бог е дух в истинския смисъл на 
думата, духът в неговата община. В общината бог е 
свободен както от абстракцията на неразкрилото се 
тъждество със себе си, така и от непосредствената по- 
тъналост в телесността, както го изобразява скулптурата, 
и е издигнат в духовността и в знанието, в този отблясък, 
който е всъщност вътрешен и се проявява като су
бективност. Вследствие на това, по-висшето съдържание 
сега е духовното, и то като абсолютно; но поради спо
менатата разпокъсаност то се проявява същевременно 
като особена духовност, партикуларна душа; и тъй като 
се разкрива като нещо главно не свободното от нужди 
спокойствие на бога в себе си, а привиждането изобщо, 
битието за друго, проявяването, сега и най-многооб
разната субективност в нейното живо движение и дей
ност, като човешка страст, действие и събитие, изобщо 
обширното царство на човешкото чувстване, искане и 
предаване в наследство на другите, става само за себе си 
предмет на художествено изобразяване. -  А в съот
ветствие с това съдържание сетивният елемент на из
куството трябва също така да се окаже партикуларизиран 
в самия себе си и съответстващ на субективната въ
трешна душевност. Такъв материал предлага цветът, 
тонът, и най-сетне тонът като чисто обозначение за въ
трешни нагледи и представи, а като начини на реали
зиране на въпросното съдържание чрез този материал 
получаваме живописта, музиката и поезията. Тъй като 
тук сетивният материал изглежда обособен в самия себе 
си и изобщо духовното съдържание на изкуството и 
връзката между духовно значение и сетивен материал 
процъфтява до по-висша интимност, отколкото беше 
възможно това в архитектурата и скулптурата. Но това е 
по-интимно единство, което застава изцяло на субектив
ната страна, а доколкото формата и съдържанието трябва 
да се партикуларизират и да се поставят идейно, се 
осъществява càMO за сметка на обективната всеобщност
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на съдържанието, както и за сметка на сливането с непо
средствено сетивното.

Следователно, както формата и съдържанието се 
издигат до идеалността, когато напуснат символичната 
архитектура и класичния идеал на скулптурата, така тези 
изкуства заимстват своя тип от романтичната художест
вена форма, чийто начин на изобразяване са способни да 
изразят най-ад е кватно. Но те са целокупност от изкуст
ва, тъй като самото романтично е най-конкретната форма 
вътре в себе си.

Вътрешното разчленяване на тази трета сфера на 
отделните изкуства ще установим по следния начин:

а. Първото изкуство, което стои най-близо до 
скулптурата, е живописта. Тя употребява като материал 
за своето съдържание и неговото изобразяване види
мостта като такава, доколкото последната същевременно 
се партикуларизира в самата себе си, т.е. определя се по- 
нататък, за да стане цвят. Материалът на архитектурата и 
скулптурата наистина също така е видим и оцветен, но 
той не е, както в живописта, придаване на видимост като 
такова, както простата в себе си светлина, която, специ
фицирайки се в своята противоположност, в тъмното, и в 
обединение с него става цвят. Тази така субективирана и 
идейно поставена в себе си видимост вече не се нуждае 
нито от абстрактно механичната разлика на масите на 
тежката материалност, както в архитектурата, нито от 
целокупността на сетивната пространственост, както я 
запазва скулптурата, макар и концентрирано и в орга
нични форми; напротив видимостта и придаването на 
видимост от страна на живописта има своите разлики 
като по-идейни, каквато разлика е особеността на цве
товете, и освобождава изкуството от сетивно простран
ствената пълнота на материалното, като се ограничава 
върху измерението на плоскостта.

От друга страна, и съдържанието получава най- 
обширна партикуларизация. Онова, което може да по
лучи простор в човешката гръд като чувство, представа, 
цел, което тя е способна да изобрази навън, да го превър
не в дейност, цялото това многообразие може да съ
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ставлява пъстрото съдържание на живописта. Цялото 
царство на особеността, от най-висшето съдържание на 
духа и все по-надолу и по-надолу, до отделните природ
ни предмети, получава своето място. Защото тук може да 
се появи и крайната природа в нейните особени сцени и 
явления, стига само някое загатване на един елемент на 
духа да я сродява по-близо с мисълта и чувството.

ß. Второто изкуство след живописта, чрез което се 
осъществява романтичното, е музиката. Нейният мате
риал, макар и да е още сетивен, се придвижва напред до 
още по-дълбока субективност и обособяване. А именно, 
поставянето на сетивното като нещо идейно от страна на 
музиката трябва да се търси в това, че сега тя също така 
снема и идеализира в индивидуалното „едно“ на точката 
безразличното „вън едно от друго“ на пространството, 
чиято целокупна привидност живописта още оставя да 
съществува и умишлено я подправя. Но като тази отри- 
цателност точката е конкретна в себе си и е дейно снема
не в пределите на материалността, като движение и треп
тене на материалното тяло в самото себе си, в неговото 
отношение към самото себе си. Такава започваща идеал- 
ност на материята, която се проявява вече не като про
странствена, а като временна идеалност, е тонът, отрица
телно поставеното сетивно, чиято абстрактна видимост 
се е превърнала в достъпност за слуха, тъй като тонът 
сякаш изтръгва идейното от плена му в материалното. -  
И така, тази първа интимност и одушевеност на материя
та дава материал за още неопределената сама по себе си 
интимност и душа на духа и оставя да прозвучи и от
звучи в нейните звуци душата с цялата скала на нейните 
чувства и страсти. По такъв начин, както скулптурата 
стои като център между архитектурата и изкуствата на 
романтичната субективност, музиката, от своя страна, 
образува центъра на романтичните изкуства и съеди
нителното звено между абстрактната пространствена 
сетивност на живописта и абстрактната духовност на 
поезията. В противоположност на чувството и на 
вътрешната душевност, подобно на архитектурата, музи
ката също има в самата себе си едно разсъдъчно отно
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шение на количеството, както и основата на една твърдо 
установена закономерност на тоновете и тяхното после
дователно съчетание.

γ. Що се отнася, най-сетне, до третото, най-духов- 
ното изобразяване на романтичната художествена форма, 
трябва да го търсим в поезията. Нейното характерно 
своеобразие се състои в силата, с която подчинява на 
духа и на неговите представи сетивния елемент, от който 
вече започнаха да освобождават изкуството музиката и 
живописта. Защото тонът, последният външен материал 
на поезията, в нея вече не е самото звучащо чувство, а е 
сам за себе си нямащ значение знак, и то знак за предста
вата, станала конкретна в себе си, а не само за неопреде
леното чувство и за неговите нюанси и градации. Чрез 
това тонът става дума като артикулиран в себе си звук, 
чийто смисъл е да обозначава представи и мисли, тъй ка
то отрицателната в себе си точка, до която се придвижи 
музиката, сега се явява като напълно конкретна точка, 
като точка на духа, като самосъзнателен индивид, който, 
излизайки вън от самия себе си, свързва безкрайното 
пространство на представата с времето на тона. Но този 
сетивен елемент, който в музиката беше все още непо
средствено единен с вътрешната душевност, тук е отде
лен от съдържанието на съзнанието, докато духът си 
определя за себе си и вътре в самия себе си това съдър
жание до степента на представата, за изразяването на 
която си служи наистина с тона, но само като със знак, 
който сам за себе си няма стойност и съдържание. Затова 
тонът може да бъде също така само буква, тъй като до
стъпното за слуха, както видимото, е снижено само до 
загатване на духа. Вследствие на това същинският еле
мент на поетичното изобразяване е самата поетична 
представа и самото духовно онагледяване, а тъй като 
този елемент е общ за всички художествени форми, то и 
поезията пронизва всички тях и се развива самостоятел
но в тях. Поетическото изкуство е общото изкуство на 
духа, който е станал свободен в себе си, не е обвързан с 
външно сетивния материал за реализиране и се движи 
само във вътрешното пространство и във вътрешното
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време на представите и чувствата. Но тъкмо на тази най- 
висша степен изкуството възлиза също така извън, отвъд 
самото себе си, като напуска елемента на примиреното 
придаване сетивност на духа и преминава от поезията на 
представата в прозата на мисленето.

Такава би била разчленената целокупност на от
делните изкуства: външното изкуство на архитектурата, 
обективното изкуство на скулптурата и субективното 
изкуство на живописта, музиката и поезията. Опитваха 
се наистина да правят и много други подразделения, 
защото художественото произведение предлага такова 
богатство от страни, че, както често е ставало, може да 
се направи основа на подразделянето ту тази, ту онази. 
Както например сетивният материал. Тогава архитек
турата е кристализацията, а скулптурата е органичната 
фигурация на материята в нейната сетивно пространст
вена целокупност; живописта е оцветената плоскост и 
линия; докато в музиката пространството изобщо пре
минава към изпълнената в себе си точка на времето; и 
най-сетне, в поезията, външният материал е принизен 
дотолкова, че съвсем загубва своята стойност. Или някои 
схващаха тези разлики и от съвсем абстрактната им стра
на на пространствеността и Бременността. Но такава 
абстрактна особеност на художественото произведение, 
каквато е материалът, може да се проследи наистина по
следователно в неговото своеобразие, обаче не може да 
се проведе като обосноваващото в последна сметка, тъй 
като такава страна сама води произхода си от един по
виеш принцип и затова трябва да се подчинява на него.

Като това по-висше видяхме художествените форми 
на символичното, класичното и романтичното, които са 
общите моменти на самата идея за красотата.

Тяхното отношение към отделните изкуства в 
конкретния му облик е от такова естество, че изкуствата 
съставляват реалното налично битие на художествените 
форми. Защото символичното изкуство получава своята 
най-адекватна действителност и своето най-голямо при
ложение в архитектурата, където господства според 
пълното си понятие и още не е снижено сякаш до неор
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ганичната природа на едно друго изкуство; за класич- 
ната художествена форма, напротив, скулптурата е 
безусловната реалност, докато тази форма възприема 
архитектурата само като нещо обгръщащо и още не може 
да изгради живописта и музиката като абсолютни форми 
за нейното съдържание; и най-сетне романтичната 
художествена форма подчинява на себе си живописния и 
музикалния израз самостоятелно и безусловно, тъй както 
в същата степен и този на поетичното изобразяване; но 
поезията съответства на всички форми на красивото и се 
разпростира над всички тях, тъй като същинският ù еле
мент е художествената фантазия, а фантазията е необхо
дима за всяко създаване на красота, към която и форма да 
принадлежи то.

Следователно това, което реализират различните из
куства в отделни художествени произведения, са според 
понятието само общите форми на разгръщащата се идея 
за красотата, като външно осъществяване на която се 
възвисява обширният пантеон на изкуството, чийто 
строител и майстор е схващащият самия себе си дух на 
красивото, който обаче световната история ще завърши 
едва в своето развитие през хилядолетията.
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Като навлизаме от увода в научното разглеждане на 
нашия предмет, трябва най-напред да посочим накратко 
общото място на художествено красивото в областта на 
действителността изобщо, както и на естетиката по отно
шение на други философски дисциплини, за да намерим 
точката, от която трябва да изхожда истинската наука за 
красивото.

Тук би могло да ни се стори целесъобразно да 
разкажем преди всичко за различните опити да се схване 
красивото по пътя на мисленето и да ги проанализираме 
и оценим. Но, от една страна, това вече стана в увода, а, 
от друга страна, истинската научност не може изобщо да 
се задоволи с това, само да констатира какво са извър
шили други, правилно или неправилно, или само да се 
учи от тях. По-скоро обратно, още предварително биха 
могли да се кажат още веднъж няколко думи за това, че 
мнозина са на мнение, че красивото, тъкмо защото е 
красиво, не може да се схване изобщо в понятия и затова 
остава за мисленето непонятен предмет. На такова твър
дение тук трябва да възразим накратко, че макар и в на
ши дни да се представя за непонятно всичко истинно и 
да се твърди, че е понятна само крайността на явлението 
и временната случайност, тъкмо единствено истинното е 
безусловно понятно, тъй като има за своя основа аб
солютното понятие, а по-точно -  идеята. Но красотата е 
само един определен начин на изявяване и изобразяване 
на истинното и затова стои изцяло отворена от всички 
страни за мисленето, което схваща нещата в техните 
понятия, стига последното да е действително въоръжено 
със силата на понятието. Разбира се, в по-ново време на 
никое понятие не тръгна по-зле, отколкото на самото
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понятие, на понятието само по себе си; защото под по
нятие обикновено се разбира абстрактна определеност и 
едностранчивост на представата или на разсъдънното 
мислене, с която, естествено, не може да се осъзнае ми
слено нито целокупността на истинното, нито конкрет
ната в себе си красота. Защото, както вече казах и както 
ще трябва по-нататък да говоря по-подробно, красотата 
не е такава абстракция на разсъдъка, а е конкретното в 
самото себе си абсолютно понятие и, по-определено 
схваната -  абсолютната идея в нейната адекватна на 
самата нея проява.

Ако искаме да обрисуваме накратко какво е абсо
лютната идея в нейната истинска действителност, 
трябва да кажем, че тя е дух, и то не, да речем, духът в 
неговата плененост и ограниченост в сферата на крайно
то, а общият безкраен и абсолютен дух, който определя, 
като изхожда от самия себе си, кое е истински истин
ното. Ако запитаме само нашето обикновено съзнание, 
разбира се, ще ни се натрапи тази представа за духа, че 
той противостои на природата, на която тогава припис
ваме същото достойнство. И все пак в това съществуване 
едно до друго и в тази съотнесеност на природата и на 
духа като еднакво съществени области духът се разглеж
да само в неговата крайност и ограниченост, но не и в 
неговата безкрайност и истина. А именно, природата не 
противостои на абсолютния дух нито като имаща същата 
стойност, нито като граница, а получава такова място, че 
трябва да бъде породена от него, чрез което тя става 
продукт, на който е отнета силата на граница и предел. 
Същевременно абсолютният дух трябва да се схваща 
само като абсолютна дейност и с това като абсолютно 
различаване на себе си в самия себе си. И така, това 
друго, като което той се различава от себе си, е, от една 
страна, тъкмо природата, и духът има добрината да дава 
на това друго за самия него цялата пълнота на собстве
ната си същност. Ето защо трябва да схващаме самата 
природа в нейното понятие като носеща в себе си абсо
лютната идея, но тя е идеята в следната форма: да бъде 
поставена от абсолютния дух като другото на духа.
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Дотолкова ние я наричаме нещо създадено. Но затова 
нейната истина е самото поставящо, духът като идеал- 
ността и отрицателността, тъй като той наистина се 
обособява и отрича в себе си, но също така и снема това 
обособяване и отрицание на себе си като поставеното 
от него, и вместо да има в негово лице граница и предел, 
се слива със своето друго в свободна всеобщност със 
самия себе си. Тази идеалност и безкрайна отрицател- 
ност съставлява дълбокото понятие за субективността 
на духа. Но като субективност духът е истината на при
родата преди всичко едва само в себе си, тъй като още не 
е създал своето истинно понятие за самия себе си. По 
такъв начин природата не му противостои като другото, 
което е поставено от него, в което той се връща към 
самия себе си, а му противостои като непреодоляно, 
ограничаващо инобитие, към което духът -  като субек
тивното в своето съществуване във вид на знание и воля 
-  остава отнесен като към един предварително намерен 
обект и може да образува само другата по отношение на 
природата страна. В тази сфера спада крайността както 
на теоретичния, така и на практическия дух, ограниче
ността в познаването и чистото трябване в реализиране
то на доброто. Също и тук, както в природата, явлението 
не е еднакво със своята истинска същност, и ние още 
получаваме забъркващата гледка от умелости, страсти, 
цели, възгледи и таланти, които се търсят и бягат едни от 
други, работят едни за други и едни против други и се 
кръстосват, докато при тяхната воля и при техния 
стремеж, при тяхното мнение и мислене се примесват 
стимулиращо или смущаващо най-многообразните 
форми на случая. Това е становището на само крайния, 
временния, противоречивия и вследствие на това -  пре
ходния, неудовлетворен и неблажен дух. Защото самите 
удовлетворения, които предлага тази сфера, във формата 
на нейната крайност са все още ограничени и помрачени, 
относителни и изолирани. Затова погледът, съзнанието, 
волята и мисленето се издигат над тях и търсят и на
мират своята истинна всеобщност, своето единство и 
удовлетворение другаде: в безкрайното и истинното.
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Едва тогава това единство и удовлетворение, до което 
импулсиращата разумност на духа издига нагоре ма
териала на неговата крайност, е истинското разкриване 
на онова, което е светът на явленията според своето 
понятие. Духът сам схваща крайността като своето отри
цателно и чрез това си извоюва своята безкрайност. Тази 
истина на крайния дух е абсолютният дух. -  Но духът 
става действителен в тази форма само като абсолютна 
отрицателност; той поставя своята крайност в самия 
себе си и я снема. Чрез това той прави себе си за самия 
себе си в най-висшата си сфера предмет на своето знание 
и воля. Самото абсолютно става обект на духа, тъй като 
духът стига до степента на съзнанието и се различава в 
себе си като нещо знаещо и в противоположност на по
следното -  като абсолютен предмет на знанието. Разгле
дан от по-раншното становище на крайността на духа, 
духът, който знае за абсолютното като противостоящ 
безкраен обект, чрез това е определен като крайното, 
което се различава от него. Но в по-висшето спекулатив
но разглеждане самият абсолютен дух, за да бъде за себе 
си знанието за самия себе си, се различава вътре в себе 
си и чрез това поставя крайността на духа, в която става 
за себе си абсолютен предмет на знанието за самия себе 
си. Така той е абсолютен дух в своята община, е абсо
лютното, което е действително като дух и знание за себе 
си.

Това е точката, от която трябва да започнем във фи
лософията на изкуството. Защото художествено краси
вото не е нито логическата идея, абсолютната мисъл, 
както се развива тя в чистия елемент на мисленето, нито, 
обратно, природната идея -  напротив, то принадлежи 
към духовната област, без обаче да остава при позна
нията и делата на крайния дух. Царството на изящното 
изкуство е царството на абсолютния дух. Тук можем са
мо да посочим, че това е така; научното доказателство 
се пада на предходните философски дисциплини; на 
логиката, чието съдържание е абсолютната идея като та
кава, на натурфилософията, както и на философията на 
крайните сфери на духа. Защото в тези науки трябва да
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се потвърди как логическата идея според своето собстве
но понятие трябва както да се пренесе в наличното битие 
на природата, така и да се освободи от тази външност, за 
да стане дух, и да се освободи отново от крайността на 
последния, за да стане отново дух в неговата вечност и 
истина.

От това становище, което подобава на изкуството в 
неговото най-висше, истинско достойнство, веднага ста
ва ясно, че то се намира в една и съща област с религията 
и философията. Във всички сфери на абсолютния дух 
духът се изтръгва от стесняващите предели на своето на
лично битие, като се саморазкрива от случайните отно
шения на своя светски характер и от крайното съдър
жание на своите цели и интереси до разглеждането и 
осъществяването на своето битие в себе си и за себе си.

1. Мястото на изкуството 
по отношение на крайната действителност

За да имаме по-точно разбиране, можем да схванем 
това място на изкуството в целокупната област на при
родния и духовния живот по-конкретно по следния 
начин.

Ако обозрем целокупното съдържание на нашето 
налично битие, вече в нашето обикновено съзнание ще 
намерим най-голямо многообразие на интересите и на 
удовлетворяването им. Ще намерим преди всичко об
ширна система от физически нужди, за които работят 
грамадните професионални кръгове в тяхната широка 
дейност и връзка -  търговията, корабоплаването и техни
ческите изкуства; по-високо стои светът на правото, на 
законите, животът в семейството, отделянето на съ
словията, цялата всеобхватна област на държавата; после 
идва нуждата от религия, която нужда се намира във 
всяка душа и получава удовлетворението си в църковния 
живот; и, най-сетне, многократно диференцираната и 
преплетена дейност в науката, съвкупността от сведения 
и познания, която обхваща в себе си всичко. А в тези
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кръгове се проявява и дейността в изкуството, интересът 
към красотата и духовното удовлетворение в нейните 
изображения. Тогава възниква въпросът за вътрешната 
необходимост на една такава нужда във взаимовръзката 
на останалите области на живота и света. Отначало ние 
намираме пред себе си тези сфери само като налични 
изобщо. Но според научното изискване важното е да 
вникнем в тяхната съществена вътрешна връзка и във 
взаимната им необходимост. Защото отношението им 
една към друга не е само отношение на чиста полза, 
напротив, те се допълват, доколкото в единия кръг се 
крият по-висши начини на дейност, отколкото в другия; 
затова по-подчиненият кръг напира да излезе отвъд 
самия себе си и сега чрез по-дълбоко удовлетворяване на 
широко обхващащи интереси се допълва онова, което не 
може да намери окончателен завършек в една по-ранна 
област. Едва това дава необходимостта от вътрешна 
връзка.

Ако си спомним онова, което вече установихме 
относно понятието за красиво и за изкуство, ще трябва 
да кажем, че намерихме в него две неща: първо, едно 
съдържание, цел, значение, а после израза, явлението и 
реалността на това съдържание -  а двете страни, трето, 
така проникнати една от друга, че външното, особеното, 
се проявява изключително като изображение на вътреш
ното. В художественото произведение няма нищо освен 
онова, което има съществено отношение към съдържа
нието и го изразява. Онова, което нарекохме съдържа
ние, значение, е простото в себе си, самият предмет, 
сведен обратно до неговите най-прости, макар и все
обхватни определения, за разлика от разработката. Така 
например съдържанието на една книга може да се посочи 
в няколко думи или изречения и в книгата не трябва да се 
среща нищо друго освен онова, за което вече е посочено 
общото в съдържанието. Това просто, тази сякаш тема, 
която образува основата за разработката, е абстрактното, 
докато, напротив, едва разработката е конкретното.

Но двете страни на тази противоположност нямат 
определението да остават безразлични и външни една до
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друга, както например за една математическа фигура, за 
триъгълника, елипсата, като просто в себе си съдържа
ние, са безразлични във външното явление определената 
величина, определеният цвят и т.н. -  напротив, абстракт
ното по формата си значение като чисто съдържание има 
в самото себе си определението да получава разработка 
и по този начин да прави себе си конкретно. С това на
стъпва всъщност едно трябваме. Колкото и много едно 
съдържание да може да важи само за себе си, все пак ние 
не сме доволни от тази абстрактна форма и се стремим 
да отидем по-нататък. Отначало това е само неудовле
творена нужда и съществува в субекта като незадоволи- 
телност, която се стреми да снеме себе си и да премине 
към удовлетворение. В този смисъл можем да кажем, че 
съдържанието е преди всичко субективно, нещо само 
вътрешно, на което противостои обективното, така че 
сега изискването се свежда до обективирането на това 
субективно. Една такава противоположност на субектив
ното и на противостоящата му обективност, както и това, 
че противоположността трябва да бъде снета, е едно чи
сто и просто общо определение, което пронизва всичко. 
Вече нашата физическа жизненост, а още повече светът 
на нашите духовни цели и интереси, почиват върху из
искването да се осъществи чрез обективността всичко 
онова, което отначало е дадено само субективно и въ
трешно, и едва тогава да намерим удовлетворение в това 
пълно налично битие. А тъй като съдържанието на инте
ресите и целите е налице преди всичко само в едностран
чивата форма на субективното и едностранчивостта е 
предел, този недостатък се оказва същевременно неспо
койствие, болка, нещо отрицателно, което трябва да се 
снеме като отрицателно и затова се стреми да отстрани 
чувстваната липса, да прекрачи знаения, мисления пре
дел. И то не в смисъл, че на субективното изобщо само 
да отбегне другата страна, обективното, а в по-опреде- 
лената връзка, че това отсъствие е в самото субективно и 
е липса за него, и е отрицание вътре в самото него, 
което субективното се стреми отново да снеме. А 
именно, в самия себе си, според своето понятие, су
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бектът е целокупното, той не е единствено вътрешното, 
а е също така реализирането на това вътрешно нещо в 
лицето на външното и вътре в него. И така, ако субектът 
съществува едностранчиво само в едната форма, с това 
той изпада направо в противоречието, според понятието 
да бъде цялото, а според своето съществуване -  само 
едната страна. Ето защо животът става утвърдителен за 
себе си едва чрез снемането на такова отрицание вътре в 
самия себе си. Живите натури имат по-висшата при
вилегия да преминават този процес на противопо
ложността, на противоречието и на разрешаването на 
противоречието; онова, което още по начало е и остава 
само утвърдително, е и остава без живот. Животът се 
придвижва по-нататък, стига до отрицанието и неговата 
болка, и едва чрез заличаването на противоположността 
и на противоречието е утвърдителен за самия себе си. 
Разбира се, ако остане при чистото противоречие, без да 
го разреши, той загива в противоречието.

Това биха били определенията, от които се нуждаем 
тук, разгледани в тяхната абстрактност.

И така, най-висшето съдържание, което субектив
ното е способно да обхване в себе си, може да се нарече 
накратко свобода. Свободата е най-висшето определение 
на духа. Преди всичко според своята съвсем формална 
страна тя се състои в това, че субектът няма нещо чуждо, 
няма граница и предел в лицето на онова, което му 
противостои, а намира в него самия себе си. Вече според 
това формално определение тогава са изчезнали всяка 
беда и всяко нещастие, субектът е примирен със света, е 
удовлетворен в него и всяка противоположност и проти
воречие са разрешени. Но, по-точно, свободата има за 
свое съдържание разумното изобщо: например нравстве
ността в действането, истината в мисленето. Но тъй като 
самата свобода е отначало само субективна и не е осъ
ществена, на субекта противостои не-свободното, само 
обективното като природна необходимост и веднага въз
никва изискването да се примири тази противополож
ност. От друга страна, в самото вътрешно и субективно 
се намира подобна противоположност. За свободата е
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необходимо, от една страна, общото и самостоятелното в 
самото себе си, общите закони на правото, на доброто, 
истинното и т.н., а на другата страна застават влеченията 
на човека, чувствата, склонностите, страстите и всичко, 
което конкретното сърце на човека като единичен обхва
ща в себе си. Тази противоположност също се при
движва напред до борбата, до противоречието, и тогава в 
този спор възниква целият копнеж, най-дълбоката скръб, 
оплакването и изобщо неудовлетвореността. Животните 
живеят в мир със себе си и с нещата около тях, но все пак 
духовната природа на човека кара да излезе наяве раз- 
двоеността и разпокъсаността, в чието противоречие се 
бие той. Защото човек не може да издържи във вътреш
ното като такова, в чистото мислене, в света на законите 
и на тяхната всеобщност, а се нуждае и от сетивно на
лично битие, от чувство, сърце, душа и т.н. Философията 
мисли противоположността, която вследствие на това 
навлиза такава, каквато е, според нейната доминираща 
всеобщност, и се придвижва напред и към снемането на 
тази противоположност по също така общ начин; но в 
непосредствеността на живота човекът се стреми към 
непосредствено удовлетворение. Такова удовлетворение 
чрез разрешаването на въпросната противоположност 
намираме най-близо в системата на сетивните нужди. 
Гладът, жаждата, умората, яденето, пиенето, ситостта, 
спането и т.н. са примери в тази сфера за едно такова 
противоречие и за разрешението му. И все пак в тази 
природна област на човешкото съществуване съдържа
нието на удовлетворенията е от крайно и ограничено 
естество; удовлетворението не е абсолютно и затова от
ново продължава неуморно по-нататък, към нови нужди; 
яденето, ситостта, спането не помагат с нищо -  гладът, 
умората утре започват отново. След това, по-нататък, в 
елемента на духовното човекът се стреми към удовле
творение и свобода в знанието и волята, в познанията и 
действията. Незнаещият е несвободен, защото на него му 
противостои един чужд свят, нещо отвъдно и външно, от 
което той зависи, без да е направил този чужд свят за 
самия себе си и чрез това да бъде в него като в нещо
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свое, при самия себе си. Влечението на жаждата за 
знания, поривът към познание, като се започне от най- 
ниската степен и се стигне нагоре до най-високото 
стъпало на философското прозрение, произтича само от 
стремежа да снемем въпросното отношение на несвобо- 
да и да овладеем за себе света в представата и в мисле
нето. Обратно, свободата в действането свършва с това, 
че разумът на волята получава действителност. Волята 
осъществява този разум в държавния живот. В истински 
разумно разчленената държава всички закони и инсти
туции не са нищо друго освен реализиране на свободата 
според нейните съществени определения. Ако положе
нието на нещата е действително такова, отделният разум 
намира в тези институции само действителността на 
собствената си същност, и когато се подчинява на тези 
закони, той се слива не с чуждото на него, а само със 
своето собствено. Наистина често наричат и произвола 
свобода; но все пак произволът е само неразумна свобо
да, [при него] избирането и самоопределянето изхождат 
не от разума на волята, а от случайни влечения и от тях
ната зависимост от сетивното и външното.

Следователно физическите нужди, знанието и во
лята на човека сега получават в действителност 
удовлетворение в света и разрешават противоположност
та на субективно и обективно, на вътрешна свобода и 
външно налична необходимост по един свободен начин. 
Но съдържанието на тази свобода и на това удовлет
ворение си остава все пак ограничено, а по такъв начин 
и свободата, и задоволяването със самия себе си полу
чават една страна на крайността. Но там, където има 
крайност, винаги си пробива път отново и отново също 
така и противоположността, и противоречието и удо
влетворяването не излиза отвъд относителното. На
пример в правото и неговата действителност наистина се 
признава моята разумност, моята воля и нейната сво
бода; аз се признавам за лице и се зачитам като такова; аз 
имам собственост и тя трябва да остане моя; ако бъде 
изложена на опасност, съдът ми отдава моето право. Но 
това признаване и тази свобода засягат винаги само нови
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и нови отделни относителни страни и техните отделни 
обекти: тази къща, тази сума пари, това определено пра
во, закон и Т.Н., това отделно действие и тази действи
телност. Онова, което съзнанието има пред себе си в тях, 
са единичности, които несъмнено се отнасят една към 
друга и съставляват съвкупност от отношения, но в ка
тегории, които сами са само относителни и се подчи
няват на най-различни условности, при господството на 
които удовлетворението може както да настъпи момен
тално, така и да не настъпи. По-нататък, за да се придви
жим по-нагоре, държавният живот като цяло образува 
наистина една завършена в себе си целокупност; монарх, 
управление, съдилища, военен апарат, устройство на 
гражданското общество, общителност и т.н., правата и 
задълженията, целите и удовлетворението им, предпи
саните начини на действие, функциите, чрез които това 
цяло осъществява и запазва своята постоянна дей
ствителност -  в една същинска държава този целокупен 
организъм е закръглен, пълен и разработен в себе си. Но 
самият принцип, като действителност на който е налице 
държавният живот и в който човекът търси своето удо
влетворение, колкото и многообразно да се разгръща в 
своето вътрешно и външно разчленяване, е все пак също 
така пак едностранчив и абстрактен в самия себе си. В 
него се експлицира само разумната свобода на волята; 
свободата става действителна само в държавата и пак 
само в тази отделна държава, а вследствие на самото 
това -  пак в една особена сфера на наличното битие и в 
нейната единична реалност. Така човек също чувства, че 
правата и задълженията в тези области и в техния 
светски и дори отново краен начин на налично битие не 
са достатъчни, че в своята обективност, както и в отно
шението си към субекта, те се нуждаят още и от едно 
по-виеше потвърждаване и санкциониране.

Онова, което търси в това отношение човекът, който 
е вплетен от всички страни в крайността, е областта на 
една по-висша, по-субстанциална истина, в която всички 
противоположности и противоречия на крайното могат 
да намерят своето последно разрешение, а свободата -
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своето пълно удовлетворение. Това е областта на исти
ната в самата себе си, а не на относително истинното. 
Най-висшата истина, истината като такава, е разрешава
нето на най-висшата противоположност и противоречие. 
В нея противоположността на свобода и необходимост, 
на дух и природа, на знание и предмет, на закон и вле
чение, противоположността и противоречието изобщо, 
каквато и форма да приемат, вече нямат валидност и сила 
като противоположност и противоречие. Чрез нея се 
оказва, че нито свободата сама за себе си като субек
тивна, отделена от необходимостта, абсолютна, е нещо 
истинно, нито, също така, трябва да се припише ис
тинност на необходимостта, изолирана сама за себе си. 
Обикновеното съзнание, напротив, не излиза отвъд тази 
противоположност и или се отчайва в противоречието, 
или го отхвърля и си помага иначе, по друг начин. А 
философията навлиза в сърцевината, вътре в противоре
чащите си определения, познава ги според тяхното по
нятие, т.е. като определения, които не са абсолютни в 
своята едностранчивост, а са разпадащи се, и ги поставя 
в хармонията и единството, което е истината. Задачата на 
философията е да схване това понятие за истината. 
Философията познава наистина понятието във всичко и 
единствено чрез това е мислене, което схваща нещата в 
техните понятия, е истинно мислене, но все пак раз
лични неща са понятието, истината в себе си, и съответ
стващото или несъответстващото на нея съществуване. В 
крайната действителност определенията, които принад
лежат на истината, се проявяват като едно „вън едно от 
друго“, като разделение на онова, което е неделимо 
според своята истина. Така например живото е индивид, 
но като субект то встъпва също така в противоположност 
спрямо обкръжаващата го неорганична природа. И така, 
понятието съдържа, естествено, тези страни, и все пак 
като примирени; но крайното съществуване ги тласка да 
излязат вън една от друга и вследствие на това то е реал
ност, която не съответства на понятието и на истината. 
По този начин понятието е несъмнено навсякъде; обаче 
точката, която е важно тук, се състои в следното: дали и
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според своята истина понятието става действително в 
това единство, в което особените страни и противопо
ложности не постоянстват в самостоятелност и непо
колебимост една спрямо друга, а още важат само като 
идейни моменти, примирени до свободно съзвучие. Едва 
действителността на това най-висше единство е областта 
на истината, свободата и удовлетворението. Ние можем 
да окачествим изобщо живота в тази сфера, тази наслада 
от истината -  която като чувство е блаженство, а като 
мислене е познание -  като живот в религията. Защото 
религията е общата сфера, в която едната конкретна 
целокупност идва до съзнанието на човека като негова 
собствена същност и като същност на природата и един
ствено на тази истинска действителност се оказва пред 
него най-висшата власт над особеното и крайното, чрез 
която всичко, което иначе е разделено и противопо
ложно, се връща обратно до по-висшето и абсолютно 
единство.

2. Мястото на изкуството 
по отношение на религията и философията

И така, чрез заниманието си с истинното като абсо
лютен предмет на съзнанието, също и изкуството при
надлежи към абсолютната сфера на духа и затова по 
своето съдържание стои на една и съща почва с рели
гията в по-специалния смисъл на думата, както и с 
философията. Защото и философията няма друг предмет 
освен бога и по такъв начин е всъщност рационална 
теология, а като намираща се в служба на истината -  
непрестанно богослужение.

При тази еднаквост на съдържанието трите царства 
на абсолютния дух се различават само по формите, в 
които довеждат до съзнанието своя обект, абсолютното.

Разликите на тези форми се съдържат в самото по
нятие за абсолютен дух. Духът като истинен дух е в себе 
си и за себе си и затова не е същност, която е абстрактно 
отвъдна за предметността, напротив, вътре в последната,
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в крайния дух, той е припомнянето за същността на 
всички неща: той е крайното, което схваща себе си в 
своята същественост и по такъв начин само е съществе
но и абсолютно. И така, първата форма на това схваща
не е едно непосредствено и тъкмо поради това -  сетивно 
знание, знание във формата и облика на самото сетивно 
и обективно, в което абсолютното стига до нагледа и 
усещането. Втората форма след това е представящото 
си съзнание, и най-сетне, третата -  свободното мисле
не на абсолютния дух.

а. Следователно формата на сетивния наглед при
надлежи към изкуството, така че изкуството е онова, 
което представя за съзнанието истината по начина на 
сетивното изобразяване, и то по начина на едно сетивно 
изобразяването, което в самата тази своя проява има по
виеш, по-дълбок смисъл и значение, без обаче, премина
вайки през сетивната среда, да иска да направи поня
тието като такова уловимо в неговата всеобщност; за- 
щото тъкмо единството на понятието с индивидуалното 
явление е същността на красивото и на неговото 
създаване от изкуството. И така, това единство, разбира 
се, се осъществява в изкуството също и в елемента на 
представата и не само в сетивната външност, особено в 
поезията; и все пак, също и в това най-духовно изкуство 
е налице обединяването на значението и на индиви
дуалното му изображение -  макар и за съзнанието, което 
си представя -  и всяко съдържание е схванато и доведено 
до представата по непосредствен начин. Трябва изобщо 
веднага да установим, че тъй като изкуството има за 
същински предмет истинното, духа, то не може да го 
онагледи чрез особените природни предмети като та
кива, например чрез Слънцето, Луната, Земята, звездите 
и т.н. Последните са наистина сетивни, но единични 
съществувания, които сами за себе си не онагледяват 
духовното.

И така, ако дадем на изкуството това абсолютно 
място, по този начин оставяме изрично настрана споме
натата вече по-горе представа, която приема, че изкуст
вото е употребимо за коренно по-друго съдържание и за
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други, чужди на изкуството интереси. Напротив, рели
гията си служи доста често с изкуството, за да доближи 
религиозната истина до чувството или да ù даде образен 
характер за фантазията, и тогава, разбира се, изкуството 
стои в служба на една различаваща се от него област. 
Обаче там, където изкуството е налице в най-висшето си 
съвършенство, то съдържа тъкмо в своя образен начин 
най-съответстващия на истината и най-съществения вид 
изложение. Така например у гърците изкуството беше 
най-висшата форма, в която народът си представяше 
боговете и осъзнаваше истината. Затова поетите и ху
дожниците14 станаха за гърците създатели на техните 
богове, т.е. художниците дадоха на нацията определена 
представа за поведението, живота, дейността на бо
жественото, следователно -  дадоха ù определено съдър
жание на религията. И то не така, че тези представи и 
учения са били налице по абстрактния начин на 
съзнанието като общи религиозни положения и опреде
ления на мисленето още преди поезията и едва после са 
били облечени в образи от художниците и заобиколени 
външно с украсата на поезията; напротив, начинът на 
художествено творчество беше този, че въпросните пое
ти можеха да изявяват онова, което кипеше в тях, само в 
тази форма на изкуството и поезията. При други степени 
на религиозното съзнание, при които религиозното 
съдържание се оказва по-малко достъпно за художестве
но изобразяване, в това отношение изкуството получава 
по-ограничено поле на дейност.

Такова би било първоначалното, истинското място 
на изкуството като най-близко непосредствено самоудо- 
влетворение на абсолютния дух.

Но както изкуството има в природата и в крайните 
области на живота своето „преди“, така то има и едно 
„след“, т.е. един кръг, който отново прекрачва неговия 
начин на схващане и изобразяване на абсолютното. 
Защото изкуството още има в самото себе си предел и 
затова преминава в по-висши форми на съзнанието. А 
това ограничение определя и мястото, което ние сега, в 
днешния ни живот, сме свикнали да отреждаме на
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изкуството. За нас изкуството вече няма валидността на 
най-висшия начин, по който истината си създава същест
вуване. Изобщо още отрано мисълта се насочи против 
изкуството като представа за божественото, която дава 
на последното сетивен характер; например у евреите и 
мохамеданите, нещо повече, дори у гърците, както още 
Платон опонираше доста силно против боговете на Омир 
и Хезиод. С напредъка на културата у всеки народ на
стъпва изобщо време, в което изкуството сочи навън, 
отвъд самото себе си. Така например историческите еле
менти на християнството, появата на Христос, неговият 
живот и неговата смърт даваха на изкуството предимно 
като живопис не една възможност да се развива и самата 
църква го стимулираше или му даваше простор на 
действие; но когато влечението към знание и изследване 
и нуждата от вътрешна духовност предизвикаха рефор
мацията, също и религиозната представа за сетивния 
елемент беше отзована и сведена обратно до вътрешния 
свят на душата и мисленето. По този начин [моментът] 
„след“ на изкуството се състои в това, че на духа е въ
трешно присъща нуждата да получава удовлетворение 
само в собствения си вътрешен свят като истинска форма 
на истината. Изкуството в своите наченки още оставя да 
съществува нещо мистериозно, едно тайнствено пред
чувствие и един копнеж, тъй като неговите произведения 
още не са изявили напълно за образния наглед цялото си 
съдържание. Но ако съвършеното съдържание се е изя
вило съвършено в художествени форми, духът, който 
вижда надалеч, се отдръпва от тази обективност обратно 
в своя вътрешен свят и я отблъсква от себе си. Такова 
време е нашето. Наистина можем да се надяваме, че 
изкуството ще възлиза и ще се усъвършенства все повече 
и повече, но неговата форма е престанала да бъде най- 
висшата нужда на духа. Ние може още да намираме 
изображенията на гръцките богове за така превъзходни и 
още да виждаме бог-отец, Христос, Мария така достойно 
и съвършено изобразени: това не помага с нищо, ние все 
пак вече не коленичим.



У в о д 159

b. Следващата област, която превъзхожда царството 
на изкуството, е религията. Религията има за форма на 
своето съзнание представата, тъй като абсолютното е 
пренесено от предметността на изкуството във вътреш
ната душевност на субекта, и сега е дадено за пред
ставата по субективен начин, така че сърцето и душата, 
изобщо вътрешната субективност, стават главен момент. 
Ние може да охарактеризираме този прогрес от изкуст
вото към религията, като кажем, че изкуството е само 
едната страна на религиозното съзнание. А именно, ако 
художественото произведение представя сетивно исти
ната, духа като обект, и приема тази форма на абсолют
ното като адекватна, религията добавя благоговението на 
вътрешния свят, отнасящ се към абсолютния предмет. 
Защото благоговението не принадлежи към изкуството 
като такова. То се появява едва чрез това, че сега су
бектът оставя да проникне в душата тъкмо онова, което 
изкуството прави обективно като външна сетивност, и се 
отъждествява с него, така че това вътрешно присъствие 
в представата и тази интимност на чувството става съ
щественият елемент за наличното битие на абсолютното. 
Благоговението е този култ на общината в неговата най- 
чиста, най-вътрешна, най-субективна форма; култ, в кой
то обективността е сякаш изядена и смляна, и съдържа
нието на която сега е станало собственост на сърцето и 
душата без тази обективност.

c. И, най-сетне, третата форма на абсолютния дух 
е философията. Защото религията, в която бог е отна
чало външен за съзнанието предмет, тъй като трябва най- 
напред да се научи какво е бог и как той се е разкрил и 
се разкрива по пътя на откровението, после се превръща 
наистина в елемента на вътрешното, стимулира и из
пълва общината; но вътрешното преживяване на благо
говението на душата и на представата не е най-висшата 
форма на вътрешно преживяване. Като тази най-чиста 
форма на знание трябва да се признае свободното мисле
не, в което науката осъзнава същото съдържание, и чрез 
това става онзи най-духовен култ, да усвояваме чрез 
мисленето и да знаем чрез схващане в неговото понятие
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онова, което иначе е само съдържание на субективно 
усещане или представа. По такъв начин във философия
та са обединени двете страни на изкуството и религията: 
обективността на изкуството, която тук наистина е 
загубила външната си сетивност, но затова пък я е за
менила с най-висшата форма на обективното, с формата 
на мисълта, и субективността на религията, която е 
очистена до субективността на мисленето. Защото ми
сленето е, от една страна, най-вътрешната, най-собстве- 
ната субективност, и истинната мисъл, идеята, е съще
временно най-предметната и най-обективна всеобщност, 
която може едва в мисленето да схване себе си във фор
мата на самата себе си.

Тук трябва да се задоволим с това бегло посочване 
на разликата между изкуство, религия и наука.

Сетивният начин на съзнанието е по-раншният 
начин за човека и затова и по-раншните степени на рели
гията бяха религия на изкуството и на неговото сетивно 
изобразяване. Едва в религията на духа бог като дух се 
знае сега и по по-висш, по-съответстващ на мисълта 
начин, с което същевременно стана очевидно, че проя
вяването на истината в сетивна форма не съответства 
истински на духа.

3. Подразделение

След като сега познаваме мястото, което заема 
изкуството в областта на духа и което заема филосо
фията на изкуството между специалните философски ди
сциплини, в тази обща част трябва да разгледаме най- 
напред общата идея за художествено красивото.

За да стигнем до идеята за художествено красивото 
според нейната целокупност, самите ние трябва да пре
минем отново три степени:

А именно, първата се занимава с понятието за 
красиво изобщо;
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втората се занимава с природно красивото, чиито 
недостатъци ще потвърдят необходимостта на идеала 
като художествено красивото;

третата степен има за предмет на разглеждане 
идеала в неговото осъществяване като художествено 
изобразяване на последния в художественото произ
ведение.
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ПОНЯТИЕ
ЗА КРАСИВОТО ИЗОБЩО

1. Иде ята

Ние нарекохме красивото идея за красивото. Това 
трябва да се разбира в смисъл, че самото красиво трябва 
да бъде схванато като идея, и то като идея в определена 
форма, като идеал. А идеята изобщо не е нищо друго 
освен понятието, реалността на понятието и единството 
на двете. Защото понятието като такова още не е идеята; 
макар че понятие и идея често се употребяват promis
cue15; напротив, само присъстващото в своята реалност и 
поставеното в единство с нея понятие е идея. Обаче това 
единство не трябва да се представя например като чиста 
неутрализация на понятие и реалност, така че двете да 
загубят своето своеобразие и качество -  както калият и 
киселината, доколкото взаимно са притъпили своята про
тивоположност, се неутрализират в солта. Напротив, по
нятието остава господстващо в това единство. Защото 
вече в себе си, според своята собствена природа, поня
тието е това тъждество и затова поражда от самото себе 
си реалността като своя реалност, в която то затова, тъй 
като тя е неговото саморазвитие, не отмахва от себе си 
нищо, а реализира в нея само самото себе си, понятието, 
и затова остава в единство със себе си в своята обектив
ност. Такова единство на понятие и реалност е абстракт
ната дефиниция на идеята.

Но, колкото и често да се употребяваше в теориите 
на изкуството думата „идея“, все пак, обратно, извън
редно изтъкнати познавачи на изкуството се показаха
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особено враждебни към този израз. Най-новото и най- 
интересното от този вид е полемиката на господин фон 
Румор в неговите Italiensche Forschungen16. Тя изхожда 
от практическия интерес към изкуството и по никой 
начин не засяга това, което наричаме идея. Защото 
господин фон Румор, незапознат с това, което по-новата 
философия нарича идея, смесва идеята с неопределената 
представа и с абстрактния, нямащ индивидуалност идеал 
на известните нам теории и художествени школи -  в 
противоположност на определените и напълно очертани 
по своята истина природни форми, които той противопо
ставя на идеята и на абстрактния идеал, който худож
никът си създава, като изхожда от самия себе си. Разбира 
се, неправилно е да творим художествено според такива 
абстракции -  то е също така незадоволително, както 
когато мислителят мисли според неопределени предста
ви и остава в своето мислене при чисто неопределеното 
съдържание. Но онова, което наричаме с израза идея, е 
свободно от такъв упрек във всяко отношение, защото 
идеята е чисто и просто конкретна в себе си, представ
лява целокупност от определения и е красива само като 
непосредствено единна със съответстващата на нея 
обективност.

След онова, което казва в своите Italienische For
schungen (3 Bände, Berlin und Stettin, 1827-1831, Band 1, 
S. 145 f.) господин фон Румор е намерил: „че красотата в 
най-общия и -  ако поискаме да се изразим така -  в 
модерния смисъл обхваща в себе си всички свойства на 
нещата, които удовлетворително възбуждат зрителното 
сетиво, или чрез него настройват душата и радват духа“. 
Тези свойства трябва да се разпаднат отново на три вида, 
„единият от които действа само върху сетивното око, 
другият само върху собствения, както се предпоставя, 
вроден на човека усет за пространствени отношения, а 
третият -  преди всичко върху разсъдъка и едва после, 
чрез познанието -  върху чувството“. Това трето най- 
важно определение трябва (S. 144) да почива върху фор
ми, „които съвсем независимо от онова, което ни харесва 
сетивно, и от красотата на мярката пробуждат известно
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нравствено-духовно харесване, което произтича отчасти 
от радостността на току-що възбудените (все пак, дали 
наистина на нравствено-духовните?) представи, а отчас
ти, също така, направо от удоволствието, което вече чи
стата дейност на едно отчетливо познание безпогрешно 
води след себе си“.

Това са главните определения по отношение на 
красивото, които изтъква от своя страна този основен 
познавач. Те може и да са достатъчни за известна степен 
на образованост, но философски не могат да удовле
творят по никой начин. Защото според съществената си 
страна това разглеждане се свежда само до това, че зри
телното сетиво или духът, а също разсъдъкът бива зарад- 
ван, чувството бива възбудено, че бива събудено харесва
не. Цялото се върти около такова радващо събуждане. Но 
още Кант сложи край на това свеждане на въздействието 
на красивото до чувството, до приятното, до онова, което 
ни харесва, тъй като той вече излиза отвъд чувството за 
красиво.

Ако се обърнем от тази полемика назад към разглеж
дането на идеята, която не е била накърнена от нея, ще 
констатираме, че в нея, както видяхме, се съдържа кон
кретното единство на понятието и на обективността.

а. И така, що се отнася до природата на понятието 
като такова, трябва да кажем, че в самото себе си то не 
е абстрактното единство в противоположност на раз
ликите на реалността, а вече като понятие е единство 
на различените определености, а с това -  конкретна це- 
локупност. Така, представите за човек, синьо и т.н. отна
чало трябва да се нарекат не понятия, а абстрактно общи 
представи, които стават понятие едва когато се потвърди 
в тях, че съдържат в единство различни страни, тъй като 
това определено вътре в самото себе си единство състав
лява понятието: както например представата „синьо“ 
като цвят има за свое понятие единството -  и то специ
фичното единство -  от светло и тъмно, а представата 
„човек“ обхваща противоположностите на сетивност и 
разум, на тяло и дух, обаче човекът не е съставен от тези 
страни само като безразлични съставни части, а според
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понятието ги съдържа в конкретно, опосредствано един
ство. А понятието е дотолкова много абсолютно 
единство на своите определености, че ако последните се 
вземат сами за себе си, от тях не остава нищо, и те не 
могат да се реализират до самостоятелна единичност, 
чрез което биха излезли от своето единство. Вследствие 
на това понятието съдържа всички свои определености 
във формата на това тяхно идейно единство и всеобщ
ност, което единство и която всеобщност съставляват 
субективността на понятието, за разлика от реалното и 
обективното. Така например златото има специфично 
тегло, определен цвят, особено отношение към киселини 
от различен вид. Това са различни определености, и все 
пак те се намират безусловно в едно нещо. Защото всяка, 
дори най-фината частица злато, ги съдържа в неделимо 
единство. За нас те се разпадат вън една от друга, но в 
себе си, според своето понятие те са в неразделно един
ство. На същото нямащо самостоятелност тъждество се 
подчиняват разликите, които истинното понятие има в 
себе си. По-близък пример ни предлага собствената 
представа, самосъзнателният „аз“ изобщо. Защото онова, 
което наричаме душа и по-точно „аз“, е самото понятие 
в неговото свободно съществуване. „Азът“ съдържа в 
себе си множество най-различни представи и мисли, той 
е свят на представите; и все пак това безкрайно много
образно съдържание, доколкото е в „аза“, остава съвсем 
лишено от телесност и нематериално и сякаш притис
нато в това идейно единство като чистото, напълно про
зрачно привеждане на „аза“ в самия себе си. Това е 
начинът, по който понятието съдържа своите различни 
определения в идейно единство.

И така, по-точните определения на понятието, които 
принадлежат на последното според собствената му при
рода, са общото, особеното и единичното. Всяко от тези 
определения, взето само за себе си, би било чиста едно
странчива абстракция. Обаче в понятието те не са 
налице в тази едностранчивост, тъй като то съставлява 
тяхното идейно единство. Затова понятието е общото, 
което, от една страна, отрича себе си чрез самото себе
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си, за да дойде до определеност и обособяване, а, от 
друга страна, също така снема отново тази особеност, 
[разбирана] като отрицание на общото. Защото в осо
беното, което е само особените страни на самото общо, 
общото не идва до нещо абсолютно друго, и затова от
ново възстановява в особеното своето единство със себе 
си като общо. В това връщане към себе си понятието е 
безкрайно отрицание; отрицание не спрямо нещо друго, 
а самоопределение, в което понятието остава за себе си 
само отнасящо се към себе си утвърдително единство. 
Така понятието е истинската единичност като всеобщ
ността, която в своите особености се слива само със 
самата себе си. За най-висш пример, илюстриращ тази 
природа на понятието, може да се смята онова, което по- 
горе засегнахме накратко относно същността на духа.

Чрез тази безкрайност вътре в себе си, понятието 
вече в самото себе си е целокупност. Защото то е един
ството със себе си в инобитието и чрез това е свободно
то, което има всяко отрицание само като самоопределе
ние, а не като чуждо по естеството си ограничаване чрез 
нещо друго. Но като тази целокупност понятието вече 
съдържа всичко, което довежда до сферата на явлението 
реалността като такава и отвежда идеята обратно до опо- 
средстваното единство. Онези, които тогава си мислят, 
че биха имали в лицето на идеята нещо съвсем по-друго, 
особено спрямо понятието, не познават нито природата 
на идеята, нито природата на понятието. Но същевре
менно понятието се различава от идеята по това, че то е 
обособяване само in abstracto17, защото определеността, 
като съдържаща се в понятието, остава да се придържа в 
единството и идейната всеобщност, която е елементът на 
понятието.

Но тогава самото понятие още остава в едностран
чивостта и е обременено от този недостатък, че макар и 
да е целокупност в самото себе си, все пак отрежда 
правото на свободно развитие само на страната на един
ството и на всеобщността. Но тъй като тази едностран
чивост не съответства на собствената същност на по
нятието, по своето собствено понятие, понятието снема
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тази едностранчивост. То отрича себе си като това 
идейно единство и тази идейна всеобщност и сега 
отпуска същото онова, което въпросното единство и 
въпросната всеобщност включваха в себе си в идейна 
субективност, да стигне до реална самостоятелна обек
тивност. Чрез собствената си дейност понятието 
поставя себе си като обективност.

b. Ето защо самата обективност, разгледана сама за 
себе си, не е нищо друго освен реалността на поня
тието, но понятието във формата на самостоятелно 
обособяване и реално различаване на всички моменти, 
чието идейно единство беше понятието като субективно 
понятие.

Но тъй като сега само понятието трябва да си даде 
налично битие и реалност в обективността, то обектив
ността в самата себе си ще трябва да доведе понятието 
до действителност. Обаче понятието е опосредстваното 
идейно единство на своите особени моменти. Ето защо 
вътре в своята реална разлика идейното, съответства
щото на понятието единство на особеностите трябва съ
що така да възстанови себе си в самите тях. Както реал
ната особеност, така и тяхното единство, опосредствано 
от идейността, трябва да съществува в самите тях. Това 
е силата на понятието, което не се отказва от своята 
всеобщност или не я загубва в разпръснатата обектив
ност, а разкрива това свое единство тъкмо чрез реал
ността и в нея. Защото неговото собствено понятие е: да 
си запазва в своето друго единството си със себе си. 
Само така то е действителната и истинска целокупност.

c. Тази целокупност е идеята. А именно, тя не е 
само идейното единство и субективността на понятието, 
а е по същия начин и обективността на последното, но 
обективността, която не противостои на понятието като 
нещо само противоположно на него, а в която понятието 
се отнася като към самото себе си. От двете страни на 
субективното и обективното понятие идеята е едно цяло, 
но същевременно тя е вечно осъществяващото се и осъ
ществено взаимосъгласуване и опосредствано единство
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на тези целокупности. Само така идеята е истината и 
цялата истина.

2. Наличното битие на идеята

Ето защо всичко съществуващо има истина само 
доколкото е съществуване на идеята. Защото единствено 
идеята е истински действителното. А именно, проявява
щото се е истинно не вече чрез това, че има вътрешно 
или външно налично битие и изобщо е реалност, а един
ствено чрез това, че тази реалност съответства на поня
тието. Едва тогава наличното битие има действителност 
и истина. И то истина не, да речем, в субективния сми
съл, че едно съществуване се оказва съответстващо на 
моите представи, а в обективното значение, че „азът“ 
или един външен предмет, действие, събитие, състояние 
в своята действителност реализира самото понятие. Ако 
това тъждество не се осъществи, налично биващото е 
само явление, в което вместо целокупното понятие се 
обективира само някоя негова абстрактна страна, която, 
доколкото придобива в себе си самостоятелност спрямо 
целокупността и единството, може да се помрачи до 
противопоставянето спрямо истинното понятие. Следо
вателно по такъв начин само съответстващата на поня
тието реалност е истинна реалност, и то истинна, тъй 
като в нея получава съществуване самата идея.

3. Идеята за красивото

И така, ако казахме, че красотата е идея, то, от една 
страна, красотата и истината са едно и също нещо. А 
именно, красивото трябва да бъде истинно в самото себе 
си. Но, по-точно погледнато, истинното също така се и 
различава от красивото. А именно, идеята е истинна, 
както има битие като идея според своето „в себе си“ и 
според своя общ принцип и бива мислена като такова „в 
себе си“, като такъв общ принцип. Тогава за мисленето
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има битие не нейното сетивно и външно съществуване, а 
само общата идея в последното. Но идеята трябва да се 
реализира и външно и да получи определено налично 
съществуване като природна и духовна обективност. Ис
тинното, което има битие като такова, също съществува. 
А тъй като в това свое външно налично битие то е 
непосредствено за съзнанието и понятието остава непо
средствено в единство със своето външно явление, идея
та е не само истинна, но и красива. По този начин краси
вото определя себе си като сетивно привиждане на 
идеята. Защото сетивното и обективното изобщо не за
пазва в красотата самостоятелност вътре в себе си, а 
трябва да се откаже от непосредствеността на своето 
битие, тъй като това битие е само налично битие и 
обективност на понятието и е поставено като реалност, 
която изобразява понятието като намиращо се в един
ство със своята обективност и затова в това обективно 
налично битие, което важи само като привиждане на 
понятието, изобразява самата идея.

а. Поради същото основание и за разсъдъка е невъз
можно да схване красотата, тъй като той, вместо да про
никне до въпросното единство, винаги фиксира неговите 
разлики само в самостоятелно разделение, доколкото 
наистина реалността е нещо съвсем по-друго от идеал- 
ността, доколкото сетивното е нещо съвсем по-друго от 
понятието, доколкото обективното е нещо съвсем по- 
друго от субективното и такива противоположности не 
бива да се обединяват. Така разсъдъкът остава винаги в 
крайното, едностранчивото и неистинното. Красивото, 
напротив, вътре в самото себе си е безкрайно и свободно. 
Защото, макар че може да има особено и вследствие на 
това пак ограничено съдържание, все пак последното 
трябва да се проявява в своето налично битие като 
безкрайна в себе си целокупност и като свобода, тъй като 
красивото е изцяло понятието, което не се противопо
ставя на своята обективност и затова не встъпва в 
противоположността на едностранчивата крайност и 
абстрактност спрямо тази обективност, а се слива със 
своята предметно ст и чрез това иманентно единство и
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съвършенство е безкрайно в себе си. По същия начин 
понятието, тъй като вътре в своето реално налично битие 
одушевява последното, чрез това в тази обективност е 
свободно при самото себе си. Защото понятието не поз
волява на външното съществуване в красивото да следва 
само за себе си свои собствени закони, а определя, като 
изхожда от себе си, своята проявяваща се разчлененост и 
форма, която като съответствие на понятието със самото 
себе си в неговото налично битие съставлява тъкмо същ
ността на красивото. Но връзката и силата на сцепление
то е субективността, единството, душата, индивидуал
ността.

Ь. Ето защо, ако разгледаме красивото в отношение 
към субективния дух, ще видим, че то не е нито за упо
рито постоянстващия в своята крайност несвободен 
интелект, нито за крайността на волята.

Като краен интелект ние усещаме вътрешните и 
външни предмети, наблюдаваме ги, възприемаме ги се
тивно, оставяме ги да дойдат в нашия наглед, представа, 
нещо повече, дори в абстракциите на нашия мислещ 
разсъдък, който им дава абстрактната форма на всеобщ
ност. А тук крайността и несвободата се състоят в това, 
че нещата са предпоставени като самостоятелни. Затова 
ние се насочваме към нещата, предоставяме им свобода 
и отдаваме нашата представа и т.н. в плен на вярата в 
нещата, тъй като сме убедени, че схващаме обектите пра
вилно само когато се отнасяме пасивно и ограничаваме 
цялата си дейност до формалната страна на вниманието 
и до отрицателното въздържане на нашите въобразя- 
вания, предвзети мнения и предразсъдъци. С тази едно
странчива свобода на предметите се приема непосред
ствено несвободата на субективното схващане. Защото за 
последното съдържанието е дадено и на мястото на су
бективното самоопределение застава чистото получава
не и възприемане на наличното, както е налице като 
обективност. Истината трябва да се получи само чрез 
подчиняване на субективността.

Макар и по обратен начин, същото намира място 
при крайната воля. Тук интересите, целите и намере
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нията се крият в субекта, който иска да ги утвърди в 
противоположност на битието и свойствата на нещата. 
Защото той може да осъществява своите решения само 
доколкото унищожава обектите или все пак ги променя, 
обработва, формира, премахва качествата им или ги 
оставя да въздействат едно върху друго, например водата 
върху огъня, огънят върху желязото, желязото върху 
дървото и т.н. Следователно сега се отнема самостоя
телността на нещата, тъй като субектът ги поставя в своя 
служба и ги разглежда и третира като полезни, т.е. като 
предмети, които имат своето понятие и своята цел не 
вътре в себе си, а в субекта, така че тяхното -  и то слу
жещо -  отношение към субективните цели съставлява 
истинската им същност. Субектът и обектът са разме
нили ролите си. Предметите са станали несвободни, а 
субектите -  свободни.

Но в действителност и в двете отношения двете 
страни са крайни и едностранчиви и тяхната свобода е 
само мнима.

В теоретично отношение субектът е краен и 
несвободен по силата на нещата, чиято самостоятелност 
е предпоставена; в практическо отношение -  по силата 
на едностранчивостта, борбата и вътрешното противоре
чие на целите и на подбудените отвън влечения и стра
сти, както и по силата на съпротивата на обектите, която 
никога не се отстранява изцяло. Защото разделението и 
противоположността на двете страни, на предметите и 
на субективността, съставлява предпоставката в това от
ношение и се смята за истинното понятие за него. -

Еднаква крайност и несвобода засяга обекта и в 
двете отношения. В теоретичното неговата самостоя
телност, макар и да се предпоставя, е само привидна 
свобода. Защото обективността като такава само е, без 
нейното понятие да бъде вътре в нея и за нея като субек
тивно единство и всеобщност. То е вън от нея. Затова в 
тази външност на понятието всеки обект съществува 
като чиста особеност, която със своето многообразие е 
насочена навън и в отношенията, които имат безкрайно 
много страни, изглежда отдадена на възникването, изме
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нението, на насилието и на гибелта чрез други неща. В 
практическото отношение тази зависимост като такава 
се поставя изрично и съпротивата на нещата против 
волята остава относителна, без да има в себе си силата 
на самостоятелност от последна инстанция.

с. Но разглеждането и наличното битие на обектите 
като красиви е съединяване на двете гледища, тъй като то 
снема едностранчивостта на двете по отношение на су
бекта, както и на неговия предмет, а чрез това -  тяхната 
крайност и несвобода.

Защото от страна на теоретичното отношение 
обектът се взема не само като биващ единичен предмет, 
който поради това има своето субективно понятие вън от 
своята обективност и в своята особена реалност се пре
лива и разпръсква многообразно в най-различни насоки, 
като стига до външни отношения; напротив, красивият 
предмет оставя своето собствено понятие да се прояви 
като реализирано в съществуването на самия него и про
явява в самия себе си субективно единство и жизненост. 
Чрез това обектът е пречупил и върнал обратно в себе си 
насочеността навън, заличил е зависимостта от нещо 
друго и е превърнал за разглеждането своята несвободна 
крайност в свободна безкрайност.

Но „азът“ в отношението си към обекта също така 
престава да бъде само абстракцията на констатирането 
на сетивното възприемане в нагледа, наблюдаване, и на 
разтварянето на отделните нагледи и наблюдения в аб
страктни мисли. В този обект той става конкретен в 
самия себе си, тъй като прави за себе си единството на 
понятие и реалност, съединяването на разделените 
досега във вид на „аз“ и предмет и затова абстрактни 
страни в тяхната конкретност.

Що се отнася до практическото отношение, както 
вече видяхме по-горе по-подробно, при разглеждане на 
красивото отстъпва назад и желанието; субектът премах
ва целите си спрямо обекта и го разглежда като само
стоятелен в себе си, като самоцел. Чрез това се разпада 
чисто крайното отношение на предмета, в което той 
служеше като полезно средство за осъществяването на
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външни цели и или се защитаваше несвободно против 
осъществяването им, или биваше принуден да възприеме 
в себе си чуждата цел. Същевременно е изчезнало и не- 
свободното отношение на практическия субект, тъй като 
той вече не се различава във вид на субективни наме
рения и Т.Н., и на техния материал и средство за осъ
ществяването им и не остава в крайното отношение на 
чистото трябване при осъществяването на субективни 
намерения, а има пред себе си напълно реализираните 
понятие и цел.

Затова разглеждането на красивото е от по-либерал- 
но естество, то е предоставяне свобода на предметите 
като свободни и безкрайни в себе си, то не е желание за 
притежаване и използване на последните като полезни за 
крайни нужди и намерения, така че и обектът като нещо 
красиво не изглежда нито притеснен и принуден от нас, 
нито оборен и превъзмогнат от останалите външни неща.

Защото според същността на красивото в красивия 
обект трябва да се прояви както понятието, целта и 
душата на последния, така и неговата външна определе
ност, многообразност и реалност изобщо като предизви
кани от самите себе си, а не от други неща, защото, както 
видяхме, красивото има истина само като иманентно 
единство и съответствие на определеното налично битие 
и на истинските същност и понятие. Но тъй като, по- 
нататък, самото понятие е конкретното, също и неговата 
реалност се проявява чисто и просто като съвършено 
образувание, чиито отделни части се проявяват също та
ка като намиращи се в идейно одушевяване и единство. 
Защото съответствието на понятие и явление е пълно 
взаимопроникване. Затова външната форма и фигура не 
остава отделена от външния материал или механично 
отпечатана върху него за по-различни, за други цели, а се 
проявява като форма, която е вътрешно присъща на реал
ността според своето понятие и получава образност на
вън. Но най-сетне, колкото и много особените страни, 
части, членове на красивия обект да се взаимосъгласуват 
до степента на идейно единство и да оставят да се проя
ви това единство, все пак съответствието трябва да стане
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видимо в тях само така, че взаимно да си осигуряват 
привидността на самостоятелна свобода; те. те не 
трябва да имат, както в понятието като такова, едно 
само идейно единство, а трябва да изявяват и страната на 
самостоятелната реалност. В красивия обект трябва да 
бъде налице и едното, и другото: поставената чрез поня
тието необходимост в съпринадлежността на особените 
страни и привидността на тяхната свобода като части, 
които са произлезли за себе си, а не само за единството. 
Необходимостта като такава е отношение на страните, 
които по своята същност са така обвързани една в друга, 
че с едната е непосредствено поставена другата. Такава 
необходимост наистина не трябва да липсва в красивите 
обекти, но тя не трябва да излиза наяве във формата на 
самата необходимост, а трябва да се крие зад привид
ността на неумишлена случайност. Защото иначе особе
ните реални части загубват мястото, по силата на което 
са налице също така и заради своята собствена действи
телност, и се проявяват само в службата си на своето 
идейно единство, на което остават абстрактно подчи
нени.

Чрез тази свобода и безкрайност, която носи в себе 
си понятието за красиво, както и красивата обективност 
и нейното субективно разглеждане, областта на красиво
то е изтръгната от относителността на крайните отно
шения и е издигната в абсолютното царство на идеята и 
на нейната истина.
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ПРИРОДНО КРАСИВОТО

Красивото е идеята като непосредствено единство 
на понятието и на неговата реалност, обаче идеята, до- 
колкото това нейно единство е непосредствено налице в 
сетивно и реално привиждане.

Но най-близкото налично битие на идеята е приро
дата и първата красота е природната красота.

А.  П Р И Р О Д Н О  К Р А С И В О Т О  К А Т О ТАКОВА

1. Идеята като живот

В природния свят веднага трябва да направим раз
лика по отношение на начина, по който понятието по
лучава съществуване в своята реалност, за да има битие 
като идея.

а. Първо, понятието потъва непосредствено в обек
тивността дотолкова много, че самото то не излиза наяве 
като субективно идейно единство, а бездушно е пре
минало изцяло в сетивната материалност. Чисто меха
ничните и физични, отделените едно от друго особени 
тела са от този вид. Например един метал е в самия себе 
си наистина многообразие от механични и физични ка
чества; но всяка частица има в себе си тези качества по 
същия начин. На такова тяло липсва целокупно разчле
няване по начин, при който всяка от разликите получава 
сама за себе си едно особено материално съществуване, 
а също така му отбягва и отрицателното идейно единство 
на тези различия, което би се изявило като одушевяване.
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Разликата е само абстрактна множественост, а единство
то е безразличното единство на еднаквостта на едни и 
същи качества.

Това е първият начин на съществуване на понятие
то. Неговите разлики не получават самостоятелно 
съществуване и идейното му единство не излиза наяве 
като идейно; затова и такива единични тела са в самите 
себе си неудовлетворителни абстрактни съществувания.

Ь. Второ, по-висши природи, напротив, оставят на 
свобода разликите на понятието, така че сега всяка от 
тях е налице сама за себе си, вън от другата. Едва тук 
проличава истинската природа на обективността. А 
именно, обективността е тъкмо това самостоятелно 
излизане на разликите на понятието вън една от друга. И 
така, на тази степен понятието се утвърждава по такъв 
начин, че доколкото целокупността на неговите опреде- 
лености е онази, която прави себе си реална, особените 
тела, макар че те -  всяко едно само за себе си -  имат 
самостоятелност на наличното битие, все пак се сливат 
заедно в една и съща система. От такъв вид е например 
Слънчевата система. Слънцето, кометите, луните и пла
нетите изглеждат, от една страна, различаващи се едно 
от друго самостоятелни небесни тела; но, от друга стра
на, те са това, което са, само чрез определеното си място 
в една целокупна система от тела. Техният специфичен 
вид движение, както и физическите им свойства, могат 
да се изведат само от отношението им в тази система. Та
зи взаимовръзка съставлява тяхното вътрешно единство, 
което отнася едно към друго особените съществувания и 
ги държи заедно.

Обаче понятието не остава при това биващо само в 
себе си единство на самостоятелно съществуващите осо
бени тела. Защото както неговите разлики, така и негово
то отнасящо се към себе си единство трябва да стане 
реално. Но единството се различава от [битието] на 
обективните особени тела вън едно от друго и затова, в 
противоположност на [битието] на телата вън едно от 
друго, самото то получава на тази степен реално, те
лесно самостоятелно съществуване. Например в Слънче
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вата система Слънцето съществува като това единство на 
системата, в противоположност на нейните реални 
разлики. -  Но такова съществуване на идейното един
ство само е все още неудовлетворително, тъй като то, от 
една страна, става реално само като съотношение и 
отношение на самостоятелните особени тела, а, от друга 
страна, като едно тяло на системата, което е пред
ставител на единството като такова, противостои на 
реалните разлики. Ако искаме да разглеждаме Слънцето 
като душа на цялата система, самото то още има само
стоятелно устойчиво съществуване вън от членовете, 
които са експликация на тази душа. Самото то е само 
един момент на понятието, този на единството, за 
разлика от реалното обособяване, чрез което единството 
остава càMO в себе си и затова -  абстрактно. Както 
наистина също и според своето физическо качество 
Слънцето е несъмнено безусловно тъждественото, 
светещото, светлинното тяло като такова, но е и càMO 
това абстрактно тъждество. Защото светлината е просто, 
нямащо разлики привиждане вътре в себе си. -  Така ние 
намираме наистина, че в Слънчевата система е станало 
реално самото понятие и е експлицирана целокупността 
на неговите разлики, тъй като всяко тяло оставя да се 
прояви един особен момент, но и тук понятието още 
остава потънало в своята реалност, то не излиза наяве 
като нейна идеалност и вътрешно битие за себе си. До
миниращата форма на неговото налично битие си остава 
самостоятелното [битие] на неговите моменти вън един 
от друг.

Но за истинското съществуване на понятието е 
необходимо реално различните, а именно, реалността на 
самостоятелните разлики и на също така самостоятелно 
обективираното единство като такова, сами да бъдат пое
ти обратно в единството; необходимо е, следователно, 
едно такова цяло на природните разлики, от една страна, 
да експлицира понятието като реално битие на неговите 
определености вън една от друга, обаче, от друга страна, 
да постави във всяко особено нещо като снета неговата 
затворена в себе си самостоятелност, и сега да остави
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идеалността, в която разликите са се върнали до субек
тивното единство, да излезе наяве в тях като тяхно общо 
одушевяване. Тогава те вече не са просто само свързани 
и отнасящи се една към друга части, а са членове\ т.е. те 
вече не са особено съществуващи сами за себе си, а имат 
съществуване в истинския смисъл на думата само в свое
то идейно единство. Едва в такова органично разчленя
ване обитава в членовете идейното единство на понятие
то, което е техен носител и иманентна душа. Понятието 
вече не остава потънало в реалността, а получава в нея 
съществуване като самата вътрешна тъждественост и 
всеобщност, която съставлява неговата същност.

с. Единствено този трети начин на природното 
явление е налично битие на идеята, а идеята като при
родна е живот. Мъртвата неорганична природа не съот
ветства на идеята и само живо органичната е действител
ност на последната. Защото, първо, в жизнеността е на
лице реалността на разликите на понятието като реални; 
но, второ, в нея е налице тяхното отрицание като само 
реално различни, тъй като идейната субективност на 
понятието подчинява на себе си тази реалност; трето, в 
нея е налице душевното като утвърдително явление на 
понятието в неговата телесност, като безкрайна форма, 
която има власт да се запази като форма на своето съ
държание.

а. Ако запитаме нашето обикновено съзнание 
относно жизнеността, ще видим, че имаме в последната, 
от една страна, представата за тяло, а от друга -  тази за 
душа. На двете ние даваме различаващи се, своеобразни 
качества. Това различаване на душа и тяло има голямо 
значение и за философското разглеждане и тук също 
трябва да го приемем. Но също така важният интерес на 
познанието засяга единството на душа и тяло, което от 
отдавнашни времена е изпречвало най-големи трудности 
пред мисловното прозрение. Поради това единство, тък
мо животът е първо природно явление на идеята. Затова 
трябва да схващаме тъждеството на душа и тяло не като 
чиста взаимовръзка, а по по-дълбок начин. А именно, 
трябва да смятаме тялото и неговото разчленение за
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съществуване на систематичното разчленение на самото 
понятие, което дава в членовете на живия организъм 
външно природно налично битие на своите определе- 
ности, какъвто е случаят -  на по-ниска степен -  вече при 
Слънчевата система. А вътре в това реално съществу
ване понятието се издига също така и до идейното 
единство на всичките тези определености и това идейно 
единство е душата. Тя е субстанциалното единство и все- 
пронизващата всеобщност, която е също така просто 
отношение към себе си и субективно битие за себе си. 
Единството на душа и тяло трябва да се взема в този по
виеш смисъл. А именно, двете те не са различаващи се 
помежду си неща, които се сливат заедно, а са една и 
съща целокупност на едни и същи определения; и както 
идеята изобщо може да се схваща само като понятието, 
което в своята реалност има битие за себе си като поня
тие, за което са необходими разликата, както и единство
то на двете -  на понятието и неговата реалност, -  така и 
животът трябва да се познае само като единство на ду
шата и на нейното тяло. Например колкото субективното, 
толкова и субстанциално единство на душата вътре в 
самото тяло се оказва усещане. Усещането на живия 
организъм не принадлежи самостоятелно само към една 
особена част, а е това просто идейно единство на самия 
целокупен организъм. То прониква със себе си всички 
членове, е навсякъде, на стотици и стотици места, и все 
пак в същия този организъм не се намират много, хиляди 
усещащи, а само един усещащ, един субект. Тъй като 
жизнеността на органичната природа съдържа такава 
разлика между реалното съществуване на членовете и 
просто биващата за себе си в тях душа и все пак съдържа 
тази разлика също толкова и като опосредствано един
ство, тя е по-висшето спрямо неорганичната природа. 
Защото едва живото е идея и едва идеята е истинното. 
Наистина и в органичното тази истина може да бъде 
нарушена, доколкото тялото не осъществява напълно 
своята идеалност и одушевяване, както например при 
болестта. Тогава понятието не господства като единстве
на сила, а и други сили делят господството. Но и тогава
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такова съществуване е лоша и осакатена жизненост, 
която още живее само защото несъответствието на 
понятие и реалност не е абсолютно преобладаващо, а е 
само относително. Защото, ако вече не би имало взаимо- 
съгласуване на двете, ако на тялото изцяло би липсвало 
същинското разчленяване, както и истинската идеалност 
на последното, животът веднага би се превърнал в смърт, 
която оставя да се разпадне самостоятелно едно от друго 
онова, което одушевяването придържа заедно в нераз
делено единство.

ß. И така, ако казахме, че душата е целокупността на 
понятието като субективното в себе си идейно единство, 
докато разчлененото тяло, напротив, е същата тази цело- 
купност, но все пак като разгръщане и сетивно [битие] 
вън една от друга на всички особени страни, и че двете 
те -  душата и тялото -  са поставени в жизнеността като 
в единство, в това, разбира се, се крие противоречие. За
щото идейното единство не само че не е сетивното 
[битие] вън едно от друго, в което всяка особеност има 
самостоятелно устойчиво съществуване и завършено 
своеобразие, но и, напротив, то е диаметрално противо
положното на такава външна реалност. Но тъкмо това, че 
противоположното трябва да бъде тъждественото, е 
самото противоречие. Но, който иска да не съществува 
нищо, което носи в себе си противоречие като тъждество 
на противоположните, той изисква същевременно да не 
съществува нищо живо. Защото силата на живота, а още 
повече могъществото на духа се състои тъкмо в това, да 
поставя в себе си противоречието, да го изнася на пле
щите си и го преодолява. Това поставяне и разрешаване 
на противоречието между идейно единство и реално 
[битие] на членовете вън един от друг съставлява по
стоянния процес на живота, а животът съществува само 
като процес. Жизненият процес обхваща следните две 
дейности: от една страна, той винаги довежда реалните 
разлики на всички членове и определености на орга
низма до сетивно съществуване, но, от друга страна, ако 
се вкостенят в самостоятелно обособяване и искат да се 
завършат до степента на постоянни разлики един спрямо
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друг, утвърждава в тях тяхната обща идеалност, която е 
тяхно оживотворяване. Това е идеализмът на жизненост
та. Защото не само философията е идеалистическа -  на
против, вече природата като живот прави фактически 
същото онова, което идеалистическата философия осъ
ществява в своята духовна област. -  Но едва двете дей
ности в едно, постоянното реализиране на определено- 
стите на организма, както и поставянето на реално 
наличните определености и довеждането им до тяхното 
субективно единство, е завършеният процес на живота, 
чиито по-близки форми тук не можем да разгледаме. 
Чрез това единство на двойната дейност всички членове 
на организма са постоянно запазени и постоянно са 
поети обратно в идеалността на тяхното оживотворява
не. Защото и наистина членовете веднага проявяват тази 
идеалност в това, че тяхното оживотворено единство не 
е безразлично за тях, а е субстанцията, единствено в 
която и чрез която те могат да запазят своята особена 
индивидуалност. Тъкмо това съставлява съществената 
разлика между частта на едно цяло и члена на един 
организъм. Например особените части на една къща, 
отделните камъни, прозорци и т.н., си остават все съ
щото, все едно дали образуват заедно една къща или не; 
за тях общността с други е безразлична и за тях 
понятието си остава чисто външна форма, която не жи
вее в реалните части, за да ги издига до идеалността на 
едно субективно единство. Напротив, членовете на един 
организъм наистина също имат външна реалност, обаче 
понятието е вътрешно присъщата собствена същост на 
тези членове дотолкова много, че то не е отпечатано 
върху тях като само външно обединяваща форма, а съ
ставлява единственото им устойчиво съществуване. За
това членовете нямат такава реалност, както камъните на 
една сграда, или планетите, луните, кометите в планет
ната система, а едно съществуване в организма, което, 
въпреки цялата си реалност, е идейно поставено. Ако 
например ръката бъде отсечена, тя загубва своето само
стоятелно устойчиво съществуване; тя не остава такава, 
каквато е била в организма, нейната жизненост, дви
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жение, форма, цвят и т.н. се променят; нещо повече, тя 
започва да гние и цялото ù съществуване се разпада. Тя 
има устойчиво съществуване само като член на организ
ма, има реалност само като постоянно поемана обратно в 
идейното единство. В това се състои по-висшият начин 
на реалност вътре в живия организъм; реалното, положи
телното винаги се поставя като отрицателно и идейно, 
докато тази идеалност е същевременно тъкмо запазва
нето и елемента на устойчивото съществуване за реал
ните разлики.

γ. Затова реалността, която идеята получава като 
природна жизненост, е проявяващата се реалност. А 
именно, нищо друго не се нарича явление освен това, че 
една реалност съществува, обаче няма своето битие не
посредствено в самата себе си, а в своето налично битие 
е същевременно отрицателно поставена. Но отричането 
на членовете, които имат непосредствено външно на
лично битие, има не само отрицателно отношение като 
дейност на идеализирането, а в това отрицание е съще
временно утвърдително битие за себе си. Досега раз
глеждахме особеното реално в неговата завършена осо
беност като утвърдително. Но в живото тази самостоя
телност е отречена и единствено идейното единство в 
пределите на телесния организъм запазва силата на 
утвърдително отношение към самото себе си. Душата 
трябва да се схваща като тази идеалност, която е също 
така утвърдителна в своето отричане. Ето защо, ако 
душата е онази, която се проявява в тялото, това проя
вяване е същевременно утвърдително. Наистина тя се 
изявява като сила, насочена против самостоятелното 
обособяване на членовете, но все пак тя е също тяхна 
оформителка, тъй като съдържа като нещо вътрешно и 
идейно онова, което се изразява външно във формите и 
членовете. По такъв начин онова, което се проявява във 
външното, е самото това положително вътрешно; външ
ното, което остава само външно, не би било нищо освен 
абстракция и едностранчивост. Но в живия организъм 
имаме нещо външно, в което се проявява вътрешното, 
тъй като външното се оказва в самото себе си това въ
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трешно, което е неговото понятие. На това понятие 
отново принадлежи реалността, в която то се проявява 
като понятие. Но тъй като в обективността понятието 
като понятие е отнасящата се към себе си субективност, 
която в своята реалност има битие за себе си, животът 
съществува само като живо същество, като единичен су
бект. Едва животът е намерил тази отрицателна точка на 
единството; тя е отрицателна, тъй като субективното 
битие за себе си може да се появи на бял свят едва чрез 
идейното поставяне на реалните разлики като само реал
ни, с което обаче следователно е свързано същевременно 
и субективното, утвърдителното единство на битието за 
себе си. -  Много е важно да се изтъкне тази страна на 
субективността. Животът е действителен едва само като 
единична жива субективност.

Ако запитаме по-нататък в какво може да бъде 
позната идеята на живота вътре в действителните живи 
индивиди, отговорът е следният. Първо, жизнеността 
трябва да бъде реална като целокупност на един телесен 
организъм, който обаче, второ, не се проявява като нещо 
неизменно, а като продължаващ в себе си процес на 
идеализиране, в който се изявява тъкмо живата душа. 
Трето, тази целокупност не е определена и променлива 
по силата на нещо, което идва отвън, напротив, тя е фор
мираща се и извършваща процеси, като изхожда от себе 
си, и в това формиране и извършване на процеси тя е 
винаги отнасяща се към себе си като субективно един
ство и като самоцел.

Тази свободна в себе си самостоятелност на су
бективната жизненост се проявява предимно в само- 
движението. Неживите тела на неорганичната природа 
имат своята твърдо установена пространственост, те са 
единни с мястото си и свързани с него, или се привеждат 
в движение отвън. Защото тяхното движение не изхожда 
от самите тях и затова, ако се появи в тях, то се проявява 
като чуждо за тях въздействие, по отношение на което те 
имат реагиращия стремеж да го снемат. И макар че 
движението на планетите и т.н. не се проявява като вън
шен тласък и като чуждо на телата, все пак то е свързано
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с един строго определен закон и с неговата абстрактна 
необходимост. А живото животно в своето свободно 
самодвижение отрича, като изхожда от самото себе си, 
свързаността с определеното място и е непрестанното 
освобождаване от сетивното единство с такава опреде
леност. По същия начин в своето движение то е -  макар 
и само относителното -  снемане на абстракцията в опре
делените видове движение, в техния път, скорост и т.н. 
Но, по-точно казано, изхождайки от самото себе си, 
животното още има в своя организъм сетивна простран- 
ственост и жизнеността е самодвижение в самата тази 
реалност, като кръвообращение, движение на членовете 
и т.н.

Но движението не е единствената външна проява на 
жизнеността. Свободното звучене на животинския глас, 
което липсва на неорганичните тела, тъй като те шумят и 
звучат само когато изпитват чужд тласък, е вече по-висш 
израз на одушевената субективност. Но идеализиращата 
дейност се проявява най-преобладаващо в това, че жи
вият индивид наистина, от една страна, се затваря в себе 
си, в противоположност на останалата реалност, обаче, 
от друга страна, също така прави външния свят за себе 
си: отчасти теоретично, чрез гледането и т.н., а отчасти 
практически, доколкото живият индивид подчинява на 
себе си външните неща, използва ги, асимилира ги за се
бе си в процеса на храненето и по такъв начин в своето 
друго възпроизвежда винаги самия себе си като индивид, 
и то в по-укрепнали организми, в определено отделени 
интервали на изпитване на нужда, на изяждане и на 
удовлетворение и ситост.

Това са все дейности, в които понятието жизненост 
се проявява в одушевените индивиди. Но тази идеалност 
не е, да речем, само наша рефлексия, а е обективно 
налице в самия жив субект, чието налично битие, поради 
това, трябва да наречем обективен идеализъм. Душата 
като това идейно кара себе си да се прояви, тъй като ви
наги принизява до степента на привиждане чисто външ
ната реалност на тялото и с това сама се проявява обек
тивно в телесността.
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2. Природната жизненост като красива

И така, като сетивно обективна идея жизнеността в 
природата е красива, доколкото истинното, идеята в 
нейната най-близка природна форма като живот е непо
средствено налице в единична адекватна действител
ност. Обаче поради тази само сетивна непосредственост 
живото природно красиво нито е красиво за самото себе 
си, нито е произведено из самото себе си като красиво и 
заради красивото явление. Природната красота е красива 
само за нещо друго, т.е. за нас, за съзнанието, което 
схваща красотата. Затова се пита по какъв начин и чрез 
какво жизнеността в нейното непосредствено налично 
битие ни изглежда красива.

а. Ако разгледаме живото преди всичко в неговото 
практическо самосъздаване и самозапазване, първото, 
което се натрапва на погледа ни, е произволното движе
ние. Последното, разгледано изобщо като движение, не е 
нищо друго освен съвсем абстрактната свобода на 
изменението на мястото във времето, в която животното 
се оказва съвсем произволно, а движението му -  слу
чайно. Музиката, танцът, напротив, наистина също имат 
движение в себе си; обаче то не само че не е случайно и 
произволно, но е и закономерно, определено, конкретно 
и изпълнено с мярка в самото себе си, макар че още из
цяло се абстрахираме от значението, чийто красив израз 
е то. Ако по-нататък погледнем на животинското дви
жение като на реализиране на една вътрешна цел, то и 
последната като подбудено влечение сама е изцяло слу
чайна и е съвсем ограничена цел. Но ако се придвижим 
още по-напред и оценим движението като целесъобразна 
дейност и взаимодействие на всички части, такъв начин 
на разглеждане произлиза само от дейността на нашия 
разсъдък. -  Същото се получава, когато рефлектираме 
върху това, как животното удовлетворява своите нужди, 
как се храни, как хваща, изяжда, смила храната и изобщо 
извършва всичко, което е необходимо за самозапазването 
му. Защото и тук имаме или само външната гледка на 
отделни желания и техните произволни и случайни удо
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влетворявания -  при което редом с тях не веднъж идва до 
нагледа още и вътрешната дейност на организма, -  или 
всичките тези дейности и техните начини на проявяване 
стават предмет на разсъдъка, който се стреми да разбере 
целесъобразното в тях, взаимосъгласуваността на живо
тинските вътрешни цели и на органите, които ги реали
зират.

Нито сетивното непосредствено възприемане на 
отделните случайни желания, произволни движения и 
удовлетворявания, нито разсъдъчното разглеждане на 
целесъобразността на организма правят за нас животин
ската жизненост нещо природно красиво; напротив, кра
сотата се отнася до привиждането на отделната форма 
в нейния покой, както и в нейното движение, независимо 
от целесъобразността ù за удовлетворяването на нужди
те, както и от имащата съвсем единичен характер слу
чайност на собственото движение. Но красотата може да 
бъде само във формата (Gestalt), защото единствено 
последната е външното явление, в което обективният 
идеализъм на жизнеността става за нас като непосред
ствено възприемащи и сетивно разглеждащи. Мисленето 
схваща този идеализъм в неговото понятие и прави за 
себе си последното според неговата всеобщност, а раз
глеждането на красотата -  според неговата привиждаща 
се реалност. А тази реалност е външната форма на раз
членения организъм, който е за нас както нещо налично 
биващо, така и нещо привиждащо се, тъй като в одуше
вената целокупност на формата чисто реалното много
образие на особените членове трябва да бъде поставено 
като привидност.

b. А след разясненото вече понятие за жизненост, 
като по-близък вид на това привиждане се получават 
следните точки: формата (Gestalt) е пространствено раз
простиране, ограничаване, фигурация, тя се различава 
във форми, оцветяване, движение и т.н. и е многообразие 
от такива разлики. Но ако организмът трябва да се изяви 
като душевен, необходимо е да се покаже, че той няма 
своето истинско съществуване в това многообразие. Това 
става така, че различните части и начини на проявяване,
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които имат за нас битие като сетивни, същевременно се 
сливат в едно цяло и чрез това се проявяват като индивид, 
който е един и има тези особености -  макар и като раз
личени -  все пак като взаимосъгласуващи се.

а. Но, първо, това единство трябва да се потвърди 
като непреднамерено тъждество и затова да наложи своя
та валидност не като абстрактна целесъобразност. 
Частите нито трябва да идват до нагледа само като сред
ство за една определена цел и като намиращи се в служба 
на нея, нито трябва да се отказват от своето различаване 
една спрямо друго по строеж и форма.

ß. Напротив, второ, членовете получават за нагледа 
привидността на случайност, т.е. в единия не е поста
вена определеността и на другия. Никой не получава 
тази или онази форма, защото я има другият, какъвто е 
случаят например при правилността като такава. В 
правилността някоя абстрактна определеност определя 
формата, големината и т.н. на всички части. Например 
всички прозорци на една сграда или най-малкото онези, 
които стоят в една редица, са еднакво големи; по същия 
начин всички войници от един или друг полк от редов
ните войски са еднакво облечени. Тук особените части 
на облеклото, тяхната форма, цвят и т.н. не се проявяват 
като случайни една спрямо друга, а едната има своята 
определена форма заради другата. Тук не получава пра
вото си нито разликата на формите, нито тяхната свое
образна самостоятелност. При органично живия индивид 
това е съвсем друго. Там всяка част се различава, носът 
от челото, устата от бузите, гърдите от врата, ръцете от 
краката и т.н. Но тъй като за нагледа всеки член няма 
облика на другия, а има своята собствена форхма, която 
не е абсолютно определена от друг член, членовете се 
проявяват като самостоятелни в себе си и затова -  като 
свободни и случайни един спрямо друго. Защото мате
риалната взаимосвързаност не засяга тяхната форма като 
такава.

у. Но, трето, за нагледа трябва все пак да стане 
видима една вътрешна взаимовръзка в тази самостоятел
ност, макар че единството не бива да бъде абстрактно и
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външно, както при правилността, а вместо да заличава 
своеобразните особености, трябва по-скоро да ги из
виква на живот и запазва. Това тъждество не е сетивно и 
непосредствено присъстващо за нагледа, както разли- 
чеността на членовете, и затова остава тайна, вътрешна 
необходимост и взаимосъгласуваност. Но като само 
вътрешна, а не и външно видима необходимост и взаимо
съгласуваност, то би трябвало да се схваща само чрез 
мисленето и изцяло би се изплъзвало от нагледа. Тогава 
обаче то би липсвало на гледката на красивото и въз
приемането в нагледа не би виждало пред себе си в 
живото същество идеята като реално проявяваща се. 
Затова единството трябва да излезе навън и във външ
ното, ако то като идейно одушевяващото не трябва да 
бъде чисто сетивно и пространствено. То се проявява в 
индивида като общата идеалност на неговите членове, 
която съставлява придържащата и носещата основа, су- 
бектума на живия субект. В органичното живо същество 
това единство излиза наяве като усещане. В усещането и 
неговия израз душата се проявява като душа. Защото за 
нея чистото устойчиво съществуване на членовете един 
до друг няма истина и за нейната субективна идеалност 
множествеността на пространствените форми не е на
лице. Наистина тя предпоставя многообразието, своеоб
разния строеж и органичното разчленяване на частите; 
но щом в тях излезе наяве усещащата душа и нейният 
израз, всеприсъстващото вътрешно единство се проявява 
тъкмо като снемане на чистите реални самостоятел- 
ности, които сега изобразяват вече не само самите себе 
си, но и своята усещаща одушевеност.

с. Но отначало изразът на душевното усещане не 
дава нито гледката на една необходима съпринадлежност 
на особените членове в тяхната подчиненост един на 
друг, нито нагледа за необходимото тъждество на реал
ното разчленяване и на субективното единство на усе
щането като такова.

а. Но ако обликът като облик трябва все пак да 
накара да се прояви тази вътрешна взаимосъгласуваност 
и нейната неоходимост, за нас взаимовръзката може да
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има битие като привикналост с разположението на таки
ва членове един до друг, което създава известен тип и 
повторните изображения на този тип. Обаче самата при
викналост е пак само чисто субективна необходимост. 
Според този мащаб можем например да намерим за 
грозни някои животни затова, че имат организъм, който 
се отклонява от нагледите, с които сме свикнали, или им 
противоречи. Затова наричаме някои животински орга
низми чудновати, доколкото начинът на взаиморазполо- 
жение на техните органи спада вън от иначе вече често 
вижданите и затова привични за нас начини: например 
риби, чието несъразмерно голямо тяло свършва с къса 
опашка и чиито очи стоят едно до друго на една страна. 
При растенията още предварително сме свикнали на 
многообразни отклонения, макар че например кактусите 
с техните бодли и с предимно праволинейния строеж на 
ръбестите им стъбла могат да ни се сторят учудващи. 
Който има многостранна образованост и осведоменост 
по естествена история, в това отношение както ще позна
ва най-точно отделните части, така и ще носи в паметта 
си най-голямо множество от типове на тяхната взаимо- 
принадлежност, така че пред очите му ще се явят малко 
неща, с които не е свикнал.

ß. След това, второ, едно по-дълбоко проникване в 
тази взаимосъгласуваност може да ни направи способни 
на прозрението и умението, което позволява, като изхож
даме от един единичен член, веднага да посочим цялата 
форма, към която той трябва да принадлежи. Както беше 
прочут в това отношение например Кювие, който, след 
като види една отделна кост -  била тя фосилна или не, -  
умееше да установи към кой животински род следва да 
се причисли индивидът, на който е принадлежала. Тук ех 
ungue leonem18 важи в истинския смисъл на думата; от 
ноктите, от бедрената кост се заключава за строежа на 
зъбите, от последните -  обратно, за облика на тазовата 
кост, за формата на гръбначния стълб. Обаче при такова 
разглеждане познаването на типа не остава само въпрос 
на навик, напротив, като ръководно начало се появяват 
вече рефлексии и единични мисловни определения. На
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пример Кювие при своите установявания има пред себе 
си една съдържателна определеност и доминиращо свой
ство, което трябва да се утвърди като единството във 
всички особени, различни помежду си части, и затова 
трябва да бъде отново познато в тях. Такава определе
ност е например качеството месоядност, което тогава съ
ставлява закона за организацията на всички части. Така 
например едно месоядно животно се нуждае от по-други 
зъби, скули и Т.Н.; когато излиза на лов и трябва да хване 
плячката, то не може да се задоволи с копита, а се 
нуждае от нокти. Следователно тук една определеност е 
ръководното начало за необходимия облик и съпринад- 
лежност на всички членове. До такива общи определе- 
ности стига несъмнено и обикновената представа, както 
при силата на лъва, на орела и т.н. Следователно ние, 
разбира се, ще можем да наречем такъв начин на раз
глеждане като разглеждане красив и духовит, тъй като 
ни кара да познаем едно единство на образуванието и на 
неговите форми, което единство не се повтаря едно
образно, а същевременно оставя на членовете тяхната 
пълна различеност. Обаче преобладаващото в това 
разглеждане е не нагледьт, а една обща ръководна ми- 
съл. Затова от тази страна няма да кажем, че се отнасяме 
към предмета като красив, а ще наречем красиво 
разглеждането като субективно разглеждане. А по-точно 
разгледани, тези рефлексии изхождат от една единична 
ограничена страна като ръководен принцип, а именно, от 
начина на хранене на животното, например от опреде
лението на месоядността, на тревопасността и т.н. Но 
онова, което идва до нагледа чрез такава определеност, 
не е въпросната взаимовръзка на цялото, на понятието, 
на самата душа.

γ. Ето защо, ако трябва да осъзнаем в тази сфера въ
трешното целокупно единство на живота, това би могло 
да стане само чрез мисленето и чрез схващането на 
нещата в техните понятия; защото в сферата на природ
ното още не може да бъде позната душата като такава, 
тъй като субективното единство в своята идеалност още 
не е станало за самото себе си. Но ако чрез мисленето
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схванем душата според нейното понятие, ние имаме пред 
себе си две неща: нагледа за облика и мисленото понятие 
за душата като душа. Но в нагледа за красиво не трябва 
да бъде така; предметът не трябва нито да витае пред нас 
като мисъл, нито да съставлява като интерес на мислене
то разлика и противоположност спрямо нагледа. Затова 
не остава нищо освен предметът да бъде изобщо налице 
за усета и вследствие на това получаваме като същински 
начин на разглеждане на красивото в природата един из
пълнен с усет {sinnvoll) наглед за природните образува
ния. А именно „усет“ {Sinn) е тази удивителна дума, коя
то сама се употребява в две противоположни значения. 
Веднъж тя обозначава органите на непосредственото 
схващане, а друг път наричаме смисъл (Sinn) значението, 
мисълта, общото на предмета. И по такъв начин усетът 
се отнася, от една страна, до непосредствено външната 
страна на съществуването, а, от друга, до вътрешната му 
същност. А едно, изпълнено с усет разглеждане не раз
деля двете страни, напротив, в едната насока то съдържа 
също противоположната и в сетивното непосредствено 
възприемане в нагледа схваща същевременно същността 
и понятието. Но тъй като това разглеждане носи в себе 
си тъкмо тези определения във все още неразделно един
ство, то не довежда в съзнанието понятието като такова, 
а остава при предчувствието за него. Ако бъдат уста
новени например три природни царства -  на минералите, 
на растенията и на животните, -  в тази градация ние 
предчувстваме вътрешната необходимост на съответ
стващото на понятието разчленяване, без да останем при 
чистата представа за външната целесъобразност. Също и 
при многообразието на образуванията вътре в тези цар
ства осмисленото наблюдаване долавя един съответ
стващ на разума прогрес в различните планински фор
мации, както и в поредиците на родовете растения и 
животни. По подобен начин и единичният животински 
организъм, това насекомо с неговото разделение на гла
ва, гърди, коремче и крайници, може да се възприема в 
нагледа като разумно в себе си разчленяване и в петте 
сетива, макар че отначало те могат да се проявяват
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наистина като случайна множественост, да се намери все 
пак също така и съответствие с понятието. От такова 
естество е наблюдаването и излагането на вътрешната 
разумност на природата и на нейните явления, което 
намираме у Гьоте. С един велик усет той подходи към 
предметите наивно, със сетивно разглеждане, и същевре
менно имаше пълното предчувствие за тяхната съответ
стваща на понятието взаимовръзка. Също и историята 
може да се схваща и разказва така, че през отделните 
събития и индивиди скришом да просветва тяхното 
съществено значение и необходимата им взаимовръзка.

3. Начини на разглеждане 
на природната жизненост

Следователно по такъв начин природата изобщо 
като сетивно изложение на конкретното понятие и на 
идеята би следвало да се нарече красива, доколкото 
именно при възприемане на съответстващи на понятието 
природни форми в нагледа се долавя едно такова съот- 
ветстване и при сетивно разглеждане същевременно се 
разкрива за усета вътрешната необходимост и взаимо- 
съгласуваността на целокупното разчленяване. Нагледът 
за природата като красива не прониква по-напред от това 
долавяне на понятието. Но тогава това схващане, за кое
то частите, макар и да се проявяват като свободно про
излезли сами за себе си, все пак правят видима своята 
взаимосъгласуваност по форма, очертания, движение и 
Т.Н., остава само неопределено и абстрактно. Вътреш
ното (innere) единство остава вътрешно скрито {inner
lich), то не излиза наяве за нагледа в конкретно идейна 
форма и разглеждането изобщо се задоволява с всеобщ
ността на едно необходимо, одушевяващо взаимосъгла- 
суване.

а. Следователно сега имаме пред себе си като кра
сота на природата преди всичко само одушевената в себе 
си взаимовръзка в съответстващата на понятието пред- 
метност на природните образувания. Материята е непо
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средствено тъждествена с тази взаимовръзка, формата 
обитава непосредствено в материята като нейна истинна 
същност и формираща сила. Това дава общото опре
деление за красотата при тази степен. Така например 
естественият кристал ни възхищава със своята правилна 
форма, която не е създадена от само външно, механично 
въздействие, а е продукт от вътрешно своеобразно опре
деление и свободна сила, е произведена свободно от 
страна на самия предмет. Защото една външна за пред
мета дейност като такава наистина също така би могла да 
бъде свободна, но в кристалите формиращата дейност не 
е чужда по естеството си за обекта, а е дейна форма, коя
то принадлежи на този минерал според собствената му 
природа; свободната сила на самата материя се формира 
чрез иманентна дейност и не получава пасивно своята 
определеност отвън. А по такъв начин в своята реали
зирана форма като в своя собствена форма материята 
остава свободно при самата себе си. По още по-висш, по- 
конкретен начин проличава подобна дейност на има
нентната форма в живия организъм и неговите очерта
ния, във формата на членовете му и преди всичко в дви
жението и в израза на чувствата. Защото тук самата 
вътрешна подвижност живо изскача навън.

Ь. Но и при тази неопределеност на природната 
красота като вътрешно одушевяване ние правим

а. според представата за жизненост, тъй както 
според долавянето на нейното истинно понятие и според 
привичните типове на нейната съответна проява същест
вени разлики, според които наричаме животните красиви 
или грозни, както например ленивецът, който се мъкне 
само едва-едва и целият хабитус на който потвърждава 
неспособността му за бързо движение и дейност, не ни 
харесва с тази сънлива дейност. Защото дейността, под
вижността говори тъкмо за по-висша идеалност на живо
та. По същия начин можем да намерим за некрасиви 
амфибиите, някои видове риби, крокодилите, краставите 
жаби, толкова много видове насекоми и т.н.; но особено 
некрасиви ще ни се сторят -  макар че наистина може и 
да ни учудят -  междинните същества, които образуват
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прехода от една определена форма към друга и смесват в 
себе си облика на двете, както например птицечовката, 
която е смесица от птица и четирикрако животно. Също 
и това може да ни се стори отначало само навик, тъй като 
имаме в представата си един твърдо установен тип на 
животинските родове. Но в този навик същевременно не 
е бездейно предчувствието, че например строежът на 
една птица си съпринадлежи необходимо и по същината 
си не може да приеме форми, които са свойствени на 
други родове, без да произведе междинни създания. 
Затова такива смесвания се оказват чужди по естеството 
си и противоречиви. Нито едностранчивата ограниче
ност на организацията, която изглежда неудовлетвори- 
телна и незначителна и намеква само за външно, огра
ничено изпитване на нужда, нито такива смесвания и 
преходи, които, макар и да не са така едностранчиви в 
себе си, все пак обаче не могат да установят опреде- 
леностите на различията, принадлежат към областта на 
живата природна красота.

ß. В един по-друг смисъл говорим, по-нататък, за 
красотата на природата, когато нямаме пред себе си 
органично живи образувания; както например при 
нагледа за един ландшафт. Тук нямаме налице органично 
разчленяване на частите като разчленяване, което е 
определено от понятието и се оживотворява до неговото 
идейно единство, а, от една страна, имаме само богато 
многообразие на предметите и външно свързване на раз
лични формообразувания, органични или неорганични: 
контури на планини, извивки на реки, групи от дървета, 
колиби, къщи, градове, дворци, пътища, кораби, небе и 
море, долини и пропасти; и, от друга страна, вътре в това 
различие не изпъква наяве една приятна или импони- 
раща взаимосъгласуваност, която ни интересува.

γ. И най-сетне, природната красота получава свое
образно отношение чрез събуждането на душевни 
настроения и чрез хармонията с тях. Такава отнесеност 
получава например тишината на лунната нощ, спокой
ствието на долината, през която криволичи поток, възви
шеността на неизмеримото, разбушувано море, спокой
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ното величие на звездното небе. Тук значението вече не 
принадлежи на предметите като такива, а трябва да се 
търси в събуденото душевно настроение. По същия 
начин наричаме животните красиви, когато проявяват 
душевен израз, който хармонира с човешки качества, 
например смелост, сила, хитрост, добродушие и т.н. Това 
е израз, който, от една страна, разбира се, е свойствен на 
предметите и представя страна на животинския живот, 
но, от друга страна, се крие в нашата представа и в 
собствената ни душа.

с. Но, колкото и много животинският живот като 
връх на природната красота да изразява вече едно одуше- 
вяване, все пак всеки животински живот е изцяло огра
ничен и е свързан със съвсем определени качества. 
Кръгът на неговото налично битие е тесен и интересите 
му са под властта на природната нужда на храненето, на 
половото влечение и т.н. Душевният му живот като 
вътрешното, което получава израз в облика, е беден, аб
страктен и безсъдържателен. -  По-нататък, това „въ
трешно“ не излиза навън в явлението к а т о  „в ъ т р е ш н о “ , 
природно живото не разкрива душата си в самото себе 
си, защото природното е тъкмо това, че неговата душа 
остава само вътрешно скрита (innerlich), т.е. не се изявя
ва сама като нещо идейно. А именно, както вече загат
нах, душата на животното не е това идейно единство з а  
с а м а т а  с е б е  с и ;  ако би била з а  с е б е  с и ,  в това битие за 
себе си тя би се м а н и ф е с т и р а л а  и за други. Едва 
съзнателният „аз“ е просто идейното, което като идейно 
за самото себе си знае за себе си като за това просто 
единство и затова си дава реалност, която не е само 
външно сетивна и телесна, а сама е от идейно естество. 
Едва тук реалността има формата на самото понятие, 
понятието се противопоставя на себе си, има за своя 
обективност с е б е  с и  и в тази обективност е за себе си. 
Животинският живот, напротив, е càMO в  с е б е  с и  това 
единство, в което реалността като телесност има по- 
друга форма, отколкото идейното единство на душата. А 
съзнателният „аз“ е сам з а  с е б е  с и  това единство, чиито 
страни имат за свой елемент същата идеалност. Като
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тази съзнателна конкретност „азът“ се манифестира и за 
други. Обаче животното със своя облик оставя да се 
появи за нагледа само предчувствието за душа, защото 
самото то има едва само смътната привидност за душа, 
като дъх, полъх, който се разпростира над цялото, 
обединява членовете в единство и разкрива в целия 
хабитус първата наченка на един особен характер. Това е 
най-близкият недостатък на природно красивото, раз
гледано и според най-висшето му формообразуване -  
недостатък, който ще ни отведе до необходимостта на 
идеала като художествено красивото. Но преди да стиг
нем до идеала, между другото се появяват две опреде
ления, които са най-близките последици от въпросния 
недостатък на всяка природна красота.

Казах, че в животинския облик душата се проявява 
само смътно, като взаимовръзка на организма, като 
обединяваща точка на одушевяването, на която липсва 
изпълващо я съдържание. Само една неопределена и съв
сем ограничена душевност се проявява навън. Нека раз
гледаме накратко това абстрактно явление само за себе 
си.

В . В Ъ Н ШН А Т А  К Р А С ОТ А  НА  

А Б С Т Р А К Т Н А Т А  ФОР МА  И НА А Б С Т Р А К Т Н О Т О  

Е Д И Н С Т В О  НА С Е Т И В Н И Я  М А Т Е Р И А Л

Налице е една външна реалност, която наистина е 
определена като външна, но вътрешното в нея, вместо да 
дойде като единство на душата до конкретна вътрешна 
душевност, може да доведе само до неопределеност и 
абстрактност. Затова тази вътрешна душевност не полу
чава своето адекватно налично битие като сама за себе 
си вътрешно скрита в идейна форма и като идейно 
съдържание, а се проявява като външно определящо 
единство във външно реалното. Конкретното единство на 
вътрешното би се състояло в това, че, от една страна, 
душевността вътре в самата себе си и за самата себе си
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би била съдържателна, а, от друга страна, би пронизала 
външната реалност с това свое „вътрешно“ и по такъв 
начин би правила реалната форма открита проява на 
вътрешното. Но на тази степен красотата не е стигнала 
до едно такова конкретно единство, а още го има пред 
себе си като идеал. Затова сега конкретното единство 
още не може да навлезе във формата, а може да бъде едва 
само анализирано, т.е. разглеждано обособено и изолира
но според различните страни, които съдържа единство
то. По такъв начин формиращата форма и сетивната 
външна реалност се разпадат отначало една от друга 
като различни и получаваме две различни страни, които 
предстои да разгледаме тук. Но в това разделение, от 
една страна, и в неговата абстракция, от друга, вътреш
ното единство е за самата външна реалност външно 
единство и затова се проявява в самото външно не като 
безусловно иманентна форма на целокупното вътрешно 
понятие, а като външно господстваща идеалност и опре
деленост.

Това са гледните точки, чиято по-точна разработка 
ще ни занимава сега.

Първото, което ще засегна в това отношение, е:

7. Красотата на абстрактната форма

Формата на природно красивото като абстрактна 
форма е, от една страна, определена и вследствие на това 
ограничена форма, а, от друга страна, съдържа единство 
и абстрактно отношение към себе си. Но по-точно, тя 
направлява външно многообразното според тази своя 
определеност и единство, която определеност и което 
единство обаче не става иманентна вътрешна душевност 
и одушевяващ облик, а остават външна определеност и 
единство във външното. -  Този вид форма е онова, което 
се нарича правилност, симетрия, по-нататък закономер
ност, и най-сетне хармония.
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a. Правилност

а. Правилността като такава е изобщо еднаквост във 
външното, а по-точно -  еднакво повторение на един и 
същ определен облик, който дава определящото един
ство за формата на предметите. Поради първата си аб- 
страктност едно такова единство е най-отдалечено от 
разумната целокупност на конкретното понятие, чрез 
което красотата на това единство става красота на аб
страктната разсъдъчност; защото разсъдъкът има за свой 
принцип абстрактната, а не определената в самата себе 
си еднаквост и тъждественост. Така например между 
линиите правата линия е най-правилната, тъй като тя има 
само една посока, която остава винаги абстрактно еднак
ва. По същия начин и кубът е съвсем правилно тяло. На 
всички страни той има еднакво големи плоскости, еднак
ви линии и ъгли, които като прави не са способни да 
променят величината си, както тъпите или острите ъгли.

ß. С правилността е свързана симетрията. А имен
но, формата не остава при онази най-външна абстракция 
за еднаквостта в определеността. Към еднаквостта се 
присъединява нещо нееднакво и в празното тъждество 
навлиза разликата, която го прекъсва. По този начин се 
появява симетрията. Тя се състои не в това, че една 
абстрактно еднаква форма само повтаря самата себе си, 
а в това, че тази форма се привежда във връзка с една 
друга форма от същия вид, която, разгледана сама за себе 
си, е също така определена, еднаква със самата себе си, 
но сравнена с първата, е нееднаква с нея. И така, чрез 
това свързване трябва да се осъществи една нова, вече 
определена по-нататък и по-многообразна в себе си ед
наквост и единство. Ако например на едната страна на 
една къща са разположени на еднакво разстояние един от 
друг три еднакво големи прозореца, а после следват три 
или четири, които в сравнение с първите са по-високи и 
са разположени на по-широки или по-близки разстояния, 
а най-сетне се присъединяват пак три, които по големина 
и разстояние са еднакви с първите три, ние имаме глед
ката на едно симетрично подреждане. Затова чистото
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еднообразие и повтарянето на една и съща определеност 
още не съставлява симетрия; за последната е необходима 
също разликата по големина, място, форма, цвят, звучене 
и други определения, които обаче тогава трябва отново 
да бъдат взаимосъчетани по еднообразен начин. Едва 
равномерното свързване на такива нееднакви една спря
мо друга определености дава симетрия.

И така, двете форми, правилността и симетрията, 
като чисто външно единство и ред, спадат предимно в 
определеността по величина. Защото определеността, 
която е поставена като външна, която не е чисто и просто 
иманентна, е изобщо количествената определеност, в 
противоположност на която качеството прави един опре
делен предмет онова, което е той, така че с изменението 
на неговата качествена определеност той става съвсем 
друг предмет. А величината и нейното изменение като 
чиста величина е определеност, която е безразлична за 
качественото, ако не се самоутвърждава като мярка. А 
именно мярката е количеството, доколкото самото то от
ново става качествено определящо, така че определеното 
качество е свързано с една количествена определеност. 
Правилността и симетрията се ограничават главно върху 
определености по величина и тяхното еднообразие и ред 
в нееднаквото.

Ако запитаме по-нататък къде ще получи истинско
то си място това подреждане на величини, ще намерим 
образувания както на органичната, така и на неорганич
ната природа, които са правилни и симетрични по своята 
големина и форма. Например нашият собствен органи
зъм е поне отчасти правилен и симетричен. Ние имаме 
две очи, две ръце, два крака, еднакви тазови кости, ло
патки и т.н. За други части пък знаем, че са неправилни, 
както сърцето, белият, черният дроб, червата и т.н. Тук 
въпросът е: в какво се състои тази разлика? Страната, в 
която се изявява правилността на величината, формата, 
мястото и т.н., е също така страната на външността като 
такава в организма. А именно, според понятието за пред
мета правилната и симетрична определеност се появява 
там, където обективното, съответно на своето опреде
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ление, е външното на самото себе си и не проявява су
бективна одушевеност. Реалността, която остава в тази 
външност, се пада на онова абстрактно външно 
единство. Напротив, в одушевената жизненост, а още по- 
високо, в свободната духовност чистата правилност 
отстъпва назад в сравнение с живото субективно един
ство. И така, в противоположност на духа природата е 
изобщо външното за самото себе си налично битие и все 
пак и в нея правилността господства само там, където 
външността като такава остава преобладаващото.

оса. По-точно, ако преминем накратко главните сте
пени, ще видим, че например минералите, кристалите 
като неодушевени образувания имат за своя основна 
форма правилността и симетрията. Както вече отбелязах, 
техният облик е наистина иманентен за тях и не е опре
делен само от външно въздействие; формата, която им е 
присъща според тяхната природа, изработва в потайната 
си дейност техния вътрешен и външен строеж. Но тази 
дейност още не е целокупната дейност на конкретното 
идеализиращо понятие, което поставя устойчивото съ
ществуване на самостоятелните части като самостоятел
но и чрез това го одушевява, както в животинския живот; 
напротив, единството и определеността на формата оста
ват в абстрактно разсъдъчна едностранчивост и затова, 
като единство във външното за самото себе си, довеждат 
до чиста правилност и симетрия, до форми, в които дей
стват като нещо определящо само абстракции.

ßß. По-нататък, вече растението стои по-високо от 
кристала. То вече се развива до започването на едно 
разчленяване и в постоянно дейно изхранване поглъща 
материалното. Но и растението още няма истински оду
шевена жизненост, защото, макар и да е органично раз
членено, все пак неговата дейност винаги е насочена 
навън, във външното. То се вкоренява здраво, без само
стоятелно движение и промяна на мястото, то расте не
престанно и неговата непрекъсната асимилация и хра
нене не е спокойно запазване на един затворен в себе си 
организъм, а е постоянно ново създаване на самото ра
стение навън. Животното наистина също расте, но все
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пак то остава на една определена точка на големина и се 
възпроизвежда като самозапазване на един и същ инди
вид. А растението нараства, без да престане; само с от
мирането му спира размножаването на неговите клони, 
листа и т.н. И онова, което създава то в това нарастване, 
е винаги един нов екземпляр от същия цял организъм. 
Защото всеки клон е ново растение, а не както например 
в животинския организъм -  само единичен член. При 
това постоянно размножаване на самото себе си до много 
растителни индивиди на растението липсва одушевената 
субективност и нейното идейно единство на чувството. 
Изобщо според цялото си съществуване и според жизне
ния си процес растението, колкото и много да храносми- 
ла навътре, да асимилира дейно храната си и да се опре
деля, като изхожда от себе си, и чрез своето понятие, 
което става свободно, действа в материалното, все пак то 
винаги е в плен на външността, без субективна самостоя
телност и единство, и неговото самозапазване излиза не
престанно навън. И така, този характер на постоянното 
отвеждане на себе си навън, отвъд себе си, във външ
ното, прави също и правилността, и симетрията като 
единство във външното за самото себе си главен момент 
за растителните форми. Наистина тук правилността вече 
не господства така строго, както в царството на ми
нералите, и вече не се формира в така абстрактни линии 
и ъгли, но все пак остава преобладаваща. В повечето слу
чаи стъблото израства праволинейно нагоре, пръстените 
на по-висшите растения са кръгообразни, листата се 
приближават до кристално-линейни форми, а цветовете 
по брой на листата, по място, по форма -  според 
основния тип -  носят облика на правилна и симетрична 
определеност.

γγ. И най-сетне, при животински живия организъм 
настъпва съществената разлика на един раздвоен начин 
на формиране на членовете. Защото в животинското тя
ло, предимно на по-висшите степени, веднъж организ- 
мът е вътрешен и затворен в себе си, отнасящ се към себе 
си организъм, който сякаш като кълбо се връща обратно 
в себе си; друг път той е външен организъм, като външен
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процес и процес спрямо външността. По-благородни са 
вътрешните органи -  черният дроб, сърцето, белите дро
бове, -  с които е свързан животът като такъв. Те не са 
определени според чистите типове на правилността. 
Напротив, в членовете, които стоят в постоянно отноше
ние към външния свят, също и в животинския организъм 
господства симетричен ред. Тук спадат членовете и орга
ните както на теоретичния, така и на практическия про
цес, насочен навън. Чисто теоретичният процес се осъ
ществява чрез сетивните инструменти на зрението и 
слуха; онова, което виждаме, което чуваме, ние оставяме 
така, както си е. Органите на мириса и вкуса, напротив, 
вече принадлежат към началото на практическото отно
шение. Защото може да се помирише само онова, което 
вече е обхванато в процеса на себеизразходването, и ние 
можем да вкусим само като разрушаваме. И така, ние 
имаме наистина само един нос, но той е разделен на две 
и е изграден съвсем правилно в своите половини. Подо
бен е случаят с устните, зъбите и т.н. Обаче напълно пра
вилни в своето място, форма и т.н. са очите и ушите, а 
също членовете за прохмяна на мястото и за овладяване и 
практическо изменение на външните обекти -  краката и 
ръцете.

Следователно и в органичното правилността има 
своето съответстващо на понятието право, но само при 
членовете, които дават инструментите за непосредстве
ното отнасяне към външния свят, и не упражняват отна
сянето на организма към самия себе си като връщаща се 
обратно в себе си субективност на живота.

Такива биха били главните определения на правил
ните и симетричните форми и на тяхното формиращо 
господство в природните явления.

Но по-точно трябва да различаваме от тази по-аб
страктна форма

Ь. закономерността,

доколкото тя стои вече на една по-висша степен и 
съставлява преход към свободата на живото, както на
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природното, така и на духовното. Обаче, разгледана сама 
за себе си, закономерността наистина още не е самото 
субективно целокупно единство и свобода, но все пак тя 
е вече целокупност от съществени разлики, които не 
само се обръщат навън като разлики и противополож
ности, но и проявяват в своята целокупност единство и 
взаимовръзка. Такова закономерно единство и неговото 
господство, макар и да се утвърждава все още в [сферата 
на] количественото, вече не може да се сведе до външ
ните в самите себе си и само броими разлики на чистата 
величина, а вече оставя да настъпи качествено отнасяне 
на различните страни. Затова в неговото отношение не 
виждаме нито абстрактно повторение на една и съща 
определеност, нито равномерно редуване на еднакво и 
нееднакво, а съвместно съществуване на съществено 
различни страни. И така, ако погледнем тези разлики 
заедно в тяхната пълнота, ние оставаме удовлетворени. 
В това удовлетворение се съдържа тази разумност, че 
усетът може да се задоволи само с целокупността, и то с 
целокупността от разлики, която се изисква според същ
ността на предмета. И все пак връзката остава отново 
само тайна съединителна нишка, която за нагледа е въ
прос отчасти на навик, отчасти на по-дълбоко пред
чувствие.

Що се отнася до по-определения преход на пра
вилността към закономерността, той може лесно да се 
изясни с няколко примера. Например успоредни линии с 
еднаква големина са абстрактно правилни. Напротив, 
крачка напред е вече чистата еднаквост на отношенията 
при нееднаква величина, както например при подобни 
триъгълници. Наклонът на ъглите, отношението на стра
ните е едно и също; но квантумите са различни. -  Кръгът 
също така няма правилността на правата линия, но и той 
още стои под определението на абстрактната еднаквост, 
защото всички радиуси имат една и съща дължина. За
това кръгът е една още по-малко интересна крива линия. 
Напротив, вече в елипсата и параболата виждаме по- 
малко правилност и те могат да бъдат познати само като 
се изхожда от техния закон. Така например radii vecto-
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res19 на елипсата са нееднакви, но са закономерни, а 
също така между голямата и малката ос има съществена 
разлика и фокусите не падат в центъра, както при кръга. 
Следователно тук вече се проявяват качествени, обосно
вани в закона на тази линия разлики, чиято връзка съ
ставлява закона. Но ако разделим елипсата според 
голямата и малката ос, все пак ще получим четири 
еднакви части; следователно и тук общо взето още доми
нира еднаквостта. -  По-висша свобода, при наличието на 
вътрешна закономерност, има яйцевидната линия. Тя е 
закономерна и все пак ние не можем да намерим и 
пресметнем по математически път закона за нея. Тя не е 
елипса,а отгоре е извита по-другояче, отколкото отдолу. 
И все пак и тази по-свободна линия на природата, ако я 
разделим по голямата ос, още дава две еднакви поло
вини.

Последното снемане на само правилното при зако
номерността се намира в линии, които са сякаш яйце
видни линии, но все пак, разрязани по голямата им ос, 
дават нееднакви половини, тъй като едната страна не се 
повтаря след другата, а се издува по-другояче. От този 
вид е така наречената вълнообразна линия, както Хогарт 
я окачестви като линия на красотата. Така например ли
ниите на ръката са издути от едната страна по-другояче, 
отколкото на другата. Тук имаме закономерност без 
чиста правилност. Такъв вид закономерност определя 
формите на по-висшите живи организми в голямо мно
гообразие.

И така, закономерността е субстанциалното, което 
установява разликите и тяхното единство, но, от една 
страна, самото то само господства абстрактно и по никой 
начин не оставя индивидуалността да дойде до свободен 
порив, а, от друга страна, самото то още не притежава 
по-висшата свобода на субективността и затова още не 
може да накара да се прояви нейното одушевяване и 
нейната идеалност.

Ето защо на тази степен стои по-високо от чистата 
закономерност
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с. хармонията.

А именно хармонията е отнасяне на качествени 
разлики помежду им, и то на целокупност от такива раз
лики, както тя намира основанието си в същността на са
мия предмет. Това отнасяне излиза вън от закономер
ността, доколкото тя има в себе си страната на пра
вилното, и преминава отвъд еднаквостта и повторението. 
Но същевременно качествено различните неща се само- 
утвърждават не само като разлики и тяхната противопо
ложност и противоречие, но и като взаимосъгласуващо 
се единство, което наистина е изявило навън всички 
принадлежащи на него моменти, обаче ги съдържа като 
единно в себе си цяло. Това тяхно взаимосъгласуване е 
хармонията. Тя се състои, от една страна, в целокуп- 
ността на съществените страни, тъй както, от друга 
страна, в тяхното разрешило се чисто противопоставяне, 
чрез което тяхната съпринадлежност една към друга и 
вътрешната им връзка се изявява като тяхно единство. В 
този смисъл се говори за хармония на формата, също на 
цветовете, на тоновете и т.н. Така например синьото, 
жълтото, зеленото и червеното са необходимите разлики 
на цветовете, които се крият в самата същност на цвета. 
В тях имаме не само нееднакви неща, които се взаимо- 
съчетават правилно едно с друго, както в симетрията, а 
преки противоположности, както жълто и синьо, и 
тяхното неутрализиране и конкретно тъждество. И така, 
красотата на тяхната хармония се състои в избягването 
на тяхната ярка разлика и противоположност, която 
трябва да бъде потушена като такава, така че в самите 
различени се вижда тяхната взаимосъгласуваност. Защо- 
то те си принадлежат едно на друго, тъй като цветът не е 
едностранчив, а е съществена целокупност. Изискването 
за такава целокупност може да отиде дотам, че, както 
казва Гьоте, макар и окото да има пред себе си като обект 
само един цвят, все пак то вижда субективно и другия. 
Например между тоновете тониката, медиантата и доми
нантата са такива съществени тонови разлики, които, 
обединени в едно цяло, се взаимосъгласуват в своята раз
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лика. Нещо подобно имаме при хармонията на формата, 
на нейното място, покой, движение и т.н. Тук никоя 
разлика не трябва да изпъква едностранчиво, сама за 
себе си, тъй като чрез това се нарушава взаимосъгла- 
суването.

Но и хармонията като такава още не е свободна 
идейна субективност и душа. В последната единството 
не е само взаимопринадлежност и взаимосъгласуваност, 
а е поставяне на разликите като отрицателни, едва чрез 
което се осъществява тяхното идейно единство. Хармо
нията не довежда до такава идеалност. Както например 
всичко мелодично, макар и да запазва за основа хармо
нията, все пак има в себе си една по-висша, по-свободна 
субективност и я изразява. Чистата хармония изобщо не 
оставя да се прояви нито субективното одушевяване като 
такова, нито духовността, макар че от страна на аб
страктната форма тя е най-висшата степен и вече се 
доближава до свободната субективност.

Такова би било първото определение на абстракт
ното единство, разбирано като видове на абстрактната 
форма.

2. Красотата като
абстрактно единство на сетивния материал

Втората страна на абстрактното единство се отнася 
вече не до формата и облика, а до материалното, сетив
ното като такова. Тук се появява единството като съвсем 
неразличено вътре в себе си взаимосъгласуване на опре
деления сетивен материал. Това е единственото един
ство, за което е възприемчиво материалното, взето само 
за себе си като сетивен материал. В това отношение 
абстрактната чистота на материала по форма, цвят, тон 
и т.н. става същественото на тази степен. Чисто про
карани линии, които вървят неразличено напред, не се 
отклоняват тук или там, гладки плоскости и други по
добни удовлетворяват чрез своята твърда определеност и 
чрез нейното еднообразно единство със себе си. Чи
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стотата на небето, яснотата на въздуха, едно огледално 
светло езеро, гладкостта на морето ни радват от тази 
страна. Същото е и с чистотата на тоновете. Чистият 
звук на гласа вече само като чист тон има тази безкрайна 
способност да ни харесва и привлича, докато един 
нечист глас кара органа да звучи заедно с него и не дава 
звука в отношението му към самия себе си, а един нечист 
тон се отклонява от своята определеност. По подобен 
начин и езикът има чисти тонове, каквито са гласните а, 
е, i, о, и, и смесени, каквито са ä, ü, ö. Особено народните 
диалекти имат нечисти звуци, средни тонове, какъвто е 
оа. За чистотата на тоновете е необходимо, по-нататък, 
гласните да са заобиколени също от такива съгласни, 
които не заглушават чистотата на гласните звуци, както 
северните езици често помрачават със своите съгласни 
тона на гласните си, докато италианският език запазва 
тази чистота и затова е толкова хубав за пеене. Същото 
въздействие имат чистите, прости в себе си, непри- 
месени цветове, например чисто червеното или чисто 
синьото, което рядко се среща, тъй като обикновено 
прелива в червеникавото или в жълтеникавото и зеле
ното. Виолетовото наистина също може да бъде чисто, 
но само външно, т.е. незамърсено, защото то не е просто 
в самото себе си и не принадлежи към разликите на цве
товете, определени от същността на цвета. Усетът лесно 
познава тези кардинални цветове в тяхната чистота, 
макар че те, поставени заедно, по-трудно могат да се 
приведат в хармония, тъй като разликата им бие по-ярко 
в очи. Помътнените, многократно примесвани цветове са 
по-малко приятни, макар че се съгласуват по-лесно, тъй 
като им липсва енергия на противопоставянето. Зеленото 
наистина също е цвят, получен от смесването на жълто и 
синьо, но то е проста неутрализация на тези противопо
ложности и в своята същинска чистота тъкмо като това 
загасяване на противопоставянето е по-благотворно и 
по-малко уморяващо, отколкото синьото и жълтото в тях
ната застинала разлика.

Това би било най-важното както по отношение на 
абстрактното единство на формата, така и с оглед на про
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стотата и чистотата на сетивния материал. Но поради 
своята абстрактност и двата вида са безжизнени и не са 
истински действително единство. Защото за последното 
е необходима идейна субективност, която изобщо отбяг
ва на природно красивото според пълното явление. И 
така, този съществен недостатък ни отвежда до необхо
димостта на идеала, който не може да се намери в 
природата и в сравнение с който природната красота се 
явява подчинена.

С. Н Е У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Н О С Т  

НА П Р И Р О Д Н О  К Р А С И В О Т О

Същинският ни предмет е природната красота като 
реалността, която единствена съответства на идеята за 
красивото. Досега природно красивото се смяташе за 
първото съществуване на красивото и затова сега се пита 
по какво собствено природно красивото се различава от 
художествено красивото.

Абстрактно може да се каже, че идеалът е съвърше
ното в себе си, а природата, напротив, е несъвършеното 
красиво. Обаче с такива празни предикати не е изказано 
нищо, защото става въпрос именно да се посочи опре
делено онова, което съставлява това съвършенство на 
художествено красивото и несъвършенството на само 
природното. Затова трябва да поставим въпроса си така: 
защо природата е необходимо несъвършена в своята кра
сота и в какво се изявява това несъвършенство? Едва то
гава за нас ще се получи по-отблизо необходимостта и 
същността на идеала.

Тъй като досега се издигнахме до животинската 
жизненост и видяхме как може да се потвърди красотата 
тук, следващото, което трябва да извършим, е да фикси
раме по-определено този момент на субективността и 
индивидуалността в живото.

Ние говорихме за красивото като идея в същия 
смисъл, в който се говори за доброто и истинското като
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идея, а именно в смисъл, че идеята е чисто и просто суб- 
станциалното и общото, е абсолютната -  а не, да речем, 
сетивната -  материя, е устойчивостта на света. Но, както 
вече видяхме, по-определено схваната, идеята не е само 
субстанция и всеобщност, а е направо единството на по
нятието и неговата реалност, е понятието, което вътре 
в своята обективност е възстановено като понятие. Пла
тон беше онзи, който, както вече засегнах в увода, из
тъкна идеята като единствено истинното и общото, и то 
като общото, което е конкретно в себе си. Обаче самата 
Платонова идея още не е истински конкретното, защото, 
схваната в нейното понятие и в нейната всеобщност, тя 
вече се признава за истинското. Обаче, взета в тази все
общност, тя още не е осъществена и не е онова, което в 
нейната действителност е истинно само за себе си. Тя 
остава при чистото „в себе си“. Но както понятието без 
своята обективност не е истинско понятие, така и идеята 
без своята действителност и вън от нея не е истинска 
идея. Затова идеята трябва да се придвижи напред до 
действителността и получава действителност едва само 
чрез съответстващата в самата себе си на понятието дей
ствителна субективност и нейното идейно битие за себе 
си. Така например родът е действителен едва само като 
свободен конкретен индивид; животът съществува са
мо като единично живо същество, доброто се осъщест
вява от отделните хора и всяка истина има битие само 
като знаещо съзнание, като биващ за себе си дух. Защото 
само конкретната единичност е истинска и действител
на, абстрактната всеобщност и особеност не е. Ето защо 
това битие за себе си, тази субективност е точката, която 
всъщност трябва да затвърдим. Но субективността се 
крие в отрицателното единство, чрез което разликите в 
тяхното реално устойчиво съществуване се оказват съ
щевременно идейно поставени. Затова единството на 
идеята и нейната действителност е отрицателното 
единство на идеята като такава и нейната реалност, като 
поставяне и снемане на разликата между двете страни. 
Само в тази дейност то е утвърдително биващо за себе 
си, отнасящо се към себе си безкрайно единство и субек
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тивност. Ето защо трябва да схванем и идеята за кра
сивото в нейното действително налично битие всъщност 
като конкретна субективност и по такъв начин като еди
ничност, тъй като тя е идея само като действителна и има 
своята действителност в конкретната единичност.

И така, тук трябва веднага да различим две форми 
на единичността, непосредствената природна и духовна
та форма. И в двете форми идеята си дава налично 
битие, а по такъв начин и в двете тях субстанциалното 
съдържание, идеята, а в нашата област идеята като кра
сота, е едно и също. В това отношение трябва да изкажем 
твърдението, че красивото на природата има еднакво съ
държание с идеала. Но на противоположната страна 
посочената двойственост, разликата между природната и 
духовната единичност, внася съществена разлика в са
мото съдържание, което се проявява в едната или в дру
гата форма. Защото, пита се, коя форма е истински съот
ветстваща на идеята, и само в истински адекватната на 
нея форма идеята излага открито цялата истинска цело- 
купност на своето съдържание.

Това е по-близката точка, която трябва да разгледаме 
сега, доколкото в тази разлика по форма, свойствена за 
единичността, спада също разликата между природно 
красивото и идеала.

Що се отнася най-напред до непосредствената еди
ничност, тя принадлежи както на природното като та
кова, така и на духа, тъй като духът, първо, има своето 
външно съществуване в тялото, и, второ, също и в ду
ховните отношения получава преди всичко само съ
ществуване в непосредствената действителност. Затова 
тук можем да разгледаме непосредствената единичност в 
три отношения.

У. Вътрешното в
непосредственото като само вътрешно

а. Вече видяхме, че животинският организъм полу
чава своето битие за себе си само чрез постоянен процес
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в самия себе си и спрямо една неорганична за него 
природа, която той изяжда, смила, асимилира за себе си, 
превръща външното във вътрешно и едва чрез това пра
ви действително своето битие вътре в себе си. Същевре
менно намерихме, че този постоянен процес на живота е 
система от дейности, която се осъществява до една си
стема от органи, в които се извършват въпросните 
дейности. Тази затворена в себе си система има за своя 
единствена цел самозапазването на живото чрез този 
процес и затова животинският живот се състои само в 
един живот на желанието, чието протичане и удовлет
воряване се реализира в споменатата система от органи. 
По този начин живото е разчленено според г^елесъоб- 
разността: всички членове служат само като средство 
за единствената цел на самозапазването. Животът е 
иманентен на тях; те са свързани с живота, животът е 
свързан с тях. И така, резултатът от въпросния процес е 
животното като себеусещащо се, одушевено, чрез което 
то получава самонасладата от себе си като единичност. 
Ако сравним в това отношение животното с растението, 
ще си спомним онова, което вече загатнах -  че на ра
стението му липсва тъкмо самочувството и одушеве- 
ността, тъй като то продуцира в самото себе си винаги 
само нови индивиди, без да ги концентрира до отрица
телната точка, която съставлява единичната насоченост 
към себе си (Selbst). Но онова, което виждаме пред себе 
си от животинския организъм в неговата жизненост, не е 
тази обединяваща точка на живота, а само многообра
зието на органите; живото още има несвободата да не 
може да се проявява като единичен пунктуален субект в 
противоположност на разюздаността на неговите члено
ве във външната реалност. Истинското място на дейно
стите на органичния живот остава скрито за нас, ние 
виждаме само външните очертания на облика, а по
следният, от своя страна, е изцяло покрит с пера, люспи, 
коси, мъх, бодли, черупки. Такава покривка принадлежи, 
разбира се, на животинското, но все пак като животински 
продукти в растителна форма. В това веднага се крие 
главният недостатък на красотата в животински живото.
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Онова, което става видимо за нас от организма,не е 
душата; онова, което се обръща навън и се проявява 
навсякъде, не е вътрешният живот, а това се формации на 
една по-низша степен, отколкото същинската жизненост. 
Животното е живо само вътре в себе си; т.е. битието 
вътре в себе си не става реално във формата на самата 
вътрешна душевност (Innerlichkeit) и затова тази жиз
неност не може да се види навсякъде. Щом вътрешното 
остава само вътрешно, също и външното се проявява 
само като външно и не във всяка част е напълно про
никнато от душата.

Ь. Човешкото тяло, напротив, в това отношение 
стои на една по-висша степен, тъй като навсякъде в него 
се вижда, че човекът е одушевена, чувстваща единица. 
Кожата не е покрита с растително безжизнени обвивки, 
пулсирането на кръвта сияе на цялата повърхност, бие- 
щото сърце на жизнеността е сякаш всеприсъстващо и 
проличава навън и във външното явление като своеоб
разна оживотвореност, като turgor vitae20, като този бли
кащ живот. По същия начин и кожата се оказва чув
ствителна навсякъде и проявява morbidezza21, плътския и 
нервен цвят на тена, това мъчение за художниците. Но, 
колкото и много човешкото тяло, за разлика от живо
тинското, да кара своята жизненост да се прояви навън, 
все пак на тази повърхност се отпечатва и онова, от 
което се нуждае природата -  в подробностите на кожата, 
в прорезите, бръчките, порите, косъмчетата, капилярите 
и т.н. Самата кожа, която оставя вътрешния живот да 
проблесне през нея, е покривка за самозапазването от
вън, само целесъобразно средство в служба на природ
ната нужда. Обаче огромното предимство, което остава 
за явлението на човешкото тяло, се състои в усетли- 
востта, която, макар и да не е навсякъде действително 
усещане, все пак поне потвърждава изобщо възмож
ността за него. Но същевременно и тук отново се появява 
този недостатък, че това усещане не се изработва навън 
до присъствието на всички членове като вътрешно кон
центриране в себе си, а в самото тяло част от органите и 
тяхната форма са посветени само на животински функ
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ции, докато друга част възприемат по-отблизо в себе си 
израза на душевния живот, на чувствата и страстите. От 
тази страна душата с нейния вътрешен живот също така 
и не проблясва през цялата реалност на телесния облик.

с. Същият недостатък се проявява и по-нагоре, в 
духовния свят и неговите организми, ако ги разгледаме в 
тяхната непосредствена жизненост. Колкото по-големи и 
по-богати са техните образувания, толкова повече един
ната цел, която оживотворява това цяло и съставлява въ
трешната му душа, се нуждае от съдействащи средства. 
А в непосредствената действителност тези образувания 
се оказват, разбира се, целесъобразни органи, и онова, 
което се извършва и поражда, се осъществява само чрез 
опосредстване от страна на волята; всяка точка в такъв 
организъм, например в държавата, в семейството, т.е. 
всеки отделен индивид иска да се окаже, а несъмнено и 
се оказва стоящ във връзка с останалите членове на съ
щия организъм, но единната вътрешна душа на тази 
връзка, свободата и разумът на единната цел не излиза 
навън в реалността като това единно, свободно и цело
купно вътрешно одушевяване и не се разкрива във всяка 
част.

Същото става при особени действия и събития, кои
то по подобен начин са вътре в себе си едно органично 
цяло. Вътрешното, от което се пораждат те, не излиза 
навсякъде нагоре до повърхността и външния облик на 
тяхното непосредствено осъществяване. Онова, което се 
проявява, е само една реална целокупност, чието най-въ
трешно, най-скрито съсредоточено оживотворяване 
обаче си остава вътрешно.

И най-сетне, отделният индивид ни предлага в това 
отношение същата гледка. Духовният индивид е цело
купност вътре в себе си, споявана от един духовен 
център. В своята непосредствена действителност този 
индивид се проявява в живота, в деянието, в поведе
нието, в желанието и дейността само фрагментарно, и 
все пак неговият характер може да бъде познат само като 
се изхожда от цялата поредица на неговите действия, от 
неговото страдание. В тази поредица, която съставлява
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неговата реалност, концентрираната съединяваща точка 
не може да се види и схване като обединяващ център.

2. Зависимостта на
непосредственото единично налично битие

Следващата важна точка, която се получава оттук, е 
следната. С непосредствеността на единичното идеята 
навлиза в действителното налично битие. Но чрез съ
щата непосредственост тя бива същевременно вплетена 
в комплицираността с външния свят, въвлечена в услов
ността на външните обстоятелства, както и в относи
телността на целите и средствата, изобщо в цялата 
крайност на явлението. Защото непосредствената еди
ничност е преди всичко закръглено в себе си „едно“, но 
след това на същото основание то се затваря отрицателно 
спрямо нещо друго и поради своето непосредствено 
изолиране само за себе си, в което то има само условно 
съществуване, това „едно“ бива принудено от силата на 
целокупността, която не е действителна в самото него, да 
влезе в отношение към нещо друго и да се постави в най- 
многообразна зависимост от нещо друго. В тази непо
средственост идеята е реализирала всички свои страни 
поединично и затова остава само вътрешната сила, 
която отнася едно към друго единичните съществувания, 
както природни, така и духовни. Това отнасяне е външно 
за самите тях и се проявява и в тях като външна необхо
димост на най-многообразните взаимни зависимост и на 
състоянието на определеност чрез нещо друго. От тази 
страна непосредствеността на наличното битие е систе
ма от необходими отношения между привидно само
стоятелни индивиди и сили, в която всяко единично се 
употребява като средство в служба на чужди на него це
ли или само се нуждае от външното за него като сред
ство. И тъй като тук идеята се реализира изобщо само на 
почвата на външното, в същото време се проявява като 
предоставена на свобода и разюзданата игра на произ
вола и на случая, както и цялата беда, свързана с изпит
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ването на нужди. Това е царството на не свободата, в 
която живее непосредствено единичното.

a. Например отделното животно е обвързано ведна
га към един определен природен елемент, бил той 
въздух, вода или земя, от който е определен целият му 
начин на живот, видът хранене, а с това и целият ха- 
битус. Това дава големите разлики в животинския живот. 
След това се появяват наистина още и други междинни 
родове, водни птици и бозайници, които живеят във 
водата, амфибии и преходни степени; но това са само 
смесици и не са по-висши, обхващащи опосредствания. 
Освен това, животното в своето самозапазване остава в 
постоянна подчиненост по отношение на външната при
рода, студа, сушата, липсата на храна, и в тази подвласт- 
ност поради свидливостта на околната си среда то може 
да загуби пълнотата на облика си, цвета на красотата си, 
да отслабне и да дава само гледката на тази всестранна 
оскъдност. Това, дали то ще запази или загуби онова, 
което му е отредено по отношение на красотата, е подчи
нено на външни условия.

b . Човешкият организъм в своето телесно налично 
битие, макар и не в същата степен, все пак се намира в 
подобна зависимост от външните природни сили и е под
ложен на същата случайност, на неудовлетворени при
родни нужди, разрушителни болести, както и на липса и 
нищета от всякакъв вид.

c. По-нататък, едва по-горе, в непосредствената 
действителност на духовните интереси зависимостта се 
проявява в най-пълната относителност. Тук се разкрива 
цялата широта на прозата в човешкото налично битие. 
Вече контрастът на чисто физическите цели в живота 
спрямо по-висшите цели на духа, тъй като те могат да се 
възспират, нарушават и унищожават взаимно, е от този 
вид. След това, за да се запази в своята единичност, от
делният човек трябва не веднъж да прави себе си 
средство за други, да служи на ограничените им цели и, 
за да удовлетвори собствените си тесни интереси, той 
принизява и другите до чисти средства. Поради това ин
дивидът, както се проявява в този свят на всекидневното
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и на прозата, не действа, като изхожда от собствената си 
целокупност, и не може да бъде разбран, като се изхожда 
от самия него, а като се изхожда от нещо друго. Защото 
отделният човек е в зависимост от външни въздействия, 
закони, държавни институции, граждански отношения, 
които той намира пред себе си и на които трябва да се 
подчини, все едно дали ги има като свое собствено „въ
трешно“ или не. Още повече единичният субект съ
ществува за други субекти не като такава целокупност в 
себе си, а изпъква за тях само от страната на най-близкия 
изолиран интерес, който имат те към неговите действия, 
желания и мнения. Онова, което преди всичко интере
сува хората, е само отношението към собствените им 
намерения и цели. Дори великите действия и събития, за 
които обединява усилията си една общност, в тази сфера 
на относителни явления ни се представят само като 
многообразие на единични стремежи. Този или онзи при
бавя своето, като изхожда от тази или онази цел, която не 
успява или успява да осъществи, и в щастливия случай 
най-сетне постига нещо, което в сравнение с цялото е от 
твърде подчинено естество. Онова, което осъществяват 
повечето индивиди, в това отношение е само частица в 
сравнение с величието на цялото събитие и на цело
купната цел, за която те дават своя принос; нещо повече, 
дори онези, които стоят начело и чувстват и съзнават 
каузата в нейната цялост като нещо свое, се проявяват 
като погълнати в многостранни особени обстоятелства, 
условия, спънки и релативни отношения. От страна на 
всичките тези отношения в тази сфера индивидът не ни 
предлага гледката на самостоятелна и целокупна жиз
неност и свобода, която лежи в основата при понятието 
красота. Наистина и на непосредствената човешка дей
ствителност, и на нейните събития и организации не 
липсва система и целокупност от дейности; но цялото се 
проявява само като множество от единичности, зани
манията и дейностите се обособяват и разпокъсват на 
безкрайно много части, така че на индивидите може да 
се пада само частица от цялото; и колкото и много инди
види да участват в това със своите собствени цели и да
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изкарват наяве онова, което е опосредствано от техния 
единичен интерес, все пак самостоятелността и свобода
та на тяхната воля остава повече или по-малко формална, 
определена от външни обстоятелства и случки и възпре
пятствана от спирачките на природността.

Това е прозата на света, каквато изглежда тя както 
на нашето собствено съзнание, така и на съзнанието на 
другите хора -  един свят на крайността и променли- 
востта, на заплитането в относителното и на гнета на 
необходимостта, от който индивидът не е в състояние да 
се изтръгне. Защото всяко единично живо същество 
остава в противоречието да бъде за самото себе си това 
затворено „едно“ и да зависи все пак също така и от 
друго, и борбата за разрешаването на противоречието не 
излиза отвъд опита за постоянна война и продъл
жаването ù.

3. Ограничеността на 
непосредственото единично налично битие

Но, трето, непосредствено единичното на природ
ния и на духовния свят не само се на^мира в зависимост, 
но и му липсва абсолютната самостоятелност, тъй като е 
ограничено и, по-точно, тъй като е партикуларизирано 
вътре в самото себе си.

а. Всяко отделно животно принадлежи на един опре
делен и вследствие на това ограничен и твърдо устано
вен вид, чиято граница то не може да прекрачи, да излезе 
от нея. Наистина пред очите на духа витае една обща 
картина на жизнеността и на нейната организация; но в 
действителната природа този общ организъм се разпада 
до едно царство на особеностите, всяка една от които 
има свой разграничен тип на облика и своя особена сте
пен на изграждане. А, по-нататък, в очертанията на този 
предел, който не може да се прекрачи, се изразява само 
въпросният случаен характер на условията, външните 
страни и зависимостта от тях във всеки отделен индивид 
по начин, който сам е случаен и партикуларен и по
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мрачава и от тази страна гледката на самостоятелността 
и свободата, която се изисква за истинската красота.

Ь. И така, в собствения си телесен организъм духът 
наистина намира напълно осъществено пълното понятие 
за природна жизненост, така че в сравнение с него живо
тинските видове могат да изглеждат несъвършени, нещо 
повече, на по-низшите степени -  жалки жизнености; 
обаче и човешкият организъм, макар и в по-незначи
телна степен, също се разпада на расови разлики и на 
тяхната стълбица от красиви образувания. Освен тези -  
разбира се, по-общи -  разлики след това отново изпъква 
по-отблизо случайността на затвърдилите се семейни 
особености и на тяхното смесване като определен хаби- 
тус, израз, държание; а към тази особеност, която внася 
чертата на една несвободна в себе си партикуларност, 
след това се присъединяват още своеобразностите на 
начина на занимание в крайни кръгове на живота, в 
занятието и професията; към това се прибавят най-сетне 
целокупните индивидуални качества на специалния 
характер, темперамент с цялата следваща поредица 
други помрачавания и смущения. Бедността, грижата, 
гневът, студенината и безразличието, бушуването на 
страстите, вкопчването за едностранчиви цели и про- 
менливостта и духовната разпокъсаност, зависимостта 
от външната природа, цялата крайност на човешкото на
лично битие изобщо се специфицира до случайността на 
съвсем партикуларни физиономии и техния трайно 
оставащ израз. По такъв начин има загрубели физио
номии, в които всички страсти са оставили израза на 
своите разрушаващи стихии; други ни предлагат само 
гледката на вътрешна бедност и повърхностност; други 
са отново така партикуларни, че общият тип на формите 
е почти съвсем изчезнал. Случайността на облиците не 
намира край. Затова и децата са, общо взето, най-кра
сиви, тъй като в тях всички партикуларности още дремят 
като в един спокойно затворен зародиш, тъй като още не 
бушува в гърдите им никаква ограничена страст и никой 
от многообразните човешки интереси не се е врязал 
здраво с израза на своята нужда в променливите черти.
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Но в тази невинност, макар че детето в своята жива 
подвижност се проявява като възможност за всичко, 
липсват освен това също така и по-дълбоките черти на 
духа, който е бил тласнат да се активизира в себе си и да 
се отвори към съществени насоки и цели.

с. Тази неудовлетворителност на непосредственото 
както физическо, така и духовно налично битие трябва 
всъщност да се схваща като крайност, а по-точно край
ност, която не съответства на своето понятие и тъкмо 
чрез това несъответстване засвидетелства своята край
ност. Защото понятието, а още по-конкретно идеята, е 
безкрайното и свободното в себе си. Животинският жи
вот, макар че той като живот е идея, все пак не представя 
със себе си безкрайността и свободата, която се появява 
само когато понятието проникне така изцяло адекватната 
на него реалност, че да има в нея само самото себе си и 
да не позволява да се проявява в нея нищо друго освен 
самото то. Едва тогава понятието е истински свободната, 
безкрайната единичност. Обаче природният живот не 
излиза отвъд усещането, което остава вътре в себе си, 
без изцяло да проникне съвкупната реалност, а освен 
това намира себе си вътре в себе си непосредствено обу
словено, ограничено и зависимо, тъй като не е свободно 
определено чрез себе си, а е определено чрез нещо дру
го. Същата участ сполетява непосредствената крайна 
действителност на духа в неговото знание, желание, в 
неговите събития, действия и съдбини.

Защото, макар че и тук се образуват по-съществени 
центрове, все пак това са само центрове, които имат 
истина в себе си и за самите себе си толкова малко, кол- 
кото особените единичности -  напротив, те представят 
тази истина само в отношението си едно към друго чрез 
цялото. Това цяло, взето като такова, наистина съот
ветства на онова понятие, без обаче да се манифестира в 
своята целокупност, така че по този начин то остава само 
нещо вътрешно и затова съществува само за вътрешното 
на мисловното познание, вместо самото то да излезе 
видимо навън, във външната реалност като пълно съот
ветствие и да отзове обратно хилядите единичности от
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тяхната разпръснатост, за да ги концентрира до един 
израз и до един облик.

Ето основанието, поради което духът и в крайността 
на наличното битие, и в неговата ограниченост и външна 
необходимост не може отново да намери непосредстве
ната гледка и наслада от своята истинска свобода и за
това е принуден да реализира нуждата от тази свобода на 
една друга, по-висша почва. Тази почва е изкуството, а 
негова действителност е идеалът.

Следователно необходимостта на художествено 
красивото се извежда от недостатъците на непосредстве
ната действителност и неговата задача трябва да бъде 
твърдо формулирана в този смисъл, че то има призва
нието да изобразява и външно явлението на жизнеността 
и предимно на духовното одушевяване в неговата 
свобода и да прави външното съответстващо на своето 
понятие. Едва тогава външното е изтръгнато навън от 
своето временно обкръжение, от своето себепротичане 
навън в поредицата на крайностите, и същевременно е 
получило външна проява, от която прозира навън вече не 
оскъдността на природата и на прозата, а едно достойно 
за истината налично битие, което сега и от своя страна 
стои пред нас в свободна самостоятелност, тъй като има 
своето определение в самото себе си и не го намира 
вложено в него от нещо друго.
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ХУДОЖЕСТВЕНО 
КРАСИВОТО ИЛИ ИДЕАЛЪТ

По отношение на художествено красивото ни пред
стои да разгледаме три главни страни: 

първо, идеала като такъв,
второ, неговата определеност като художествено 

произведение,
трето, творческата субективност на художника.

А.  И Д Е А Л Ъ Т  К АТ О Т А К ЪВ

1. Красивата индивидуалност

Най-общото, което може да се каже съвсем формал
но според досегашното ни разглеждане относно идеала 
на изкуството, се свежда до това, че истинното наистина 
има, от една страна, налично битие и истина само в раз
гръщането си до външна реалност, но, от друга страна, 
може да обединява и държи в едно нейното „вън едно от 
друго“ (Aussereinander) дотолкова, че всяка друга част на 
разгръщането прави да се прояви в нея тази душа, ця
лото. Ако вземем за най-близко пояснение човешкия 
облик, както вече видяхме по-рано, той е целокупност от 
органи, в които понятието е излязло вън едно от друго и 
във всеки член изявява само някоя особена дейност и 
частна подбуда. Но ако запитаме в кой особен орган се 
проявява цялата душа като душа, веднага ще посочим 
окото; защото душата се концентрира в окото и не само 
вижда чрез него, но и бива виждана в него. И така, както
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на повърхността на човешкото тяло, в противоположност 
на животинското, се вижда навсякъде пулсиращото 
сърце, в същия смисъл може да се каже за изкуството, че 
превръща всеки облик във всички точки на видимата 
повърхност в око, което е обиталището на душата и 
проявява духа. -  Или, както възкликва Платон в извест
ния си дистихон към Астер: „Когато поглеждаш към 
звездите, ти, моя звезда, бих искал да бъда небе, за да 
гледам с хиляди очи надолу към тебе!“, така изкуството, 
обратно, прави всяко едно от своите творения хилядоок 
Аргус, за да се види вътрешната душа и духовност във 
всички точки. Изкуството трябва да накара да станат на
всякъде око, в което може да се познае свободната душа 
в нейната вътрешна безкрайност, не само телесният об
лик, изражението на лицето, жестът и позата, но и дей
ствията и събитията, речите и тоновете и поредицата на 
тяхното протичане през всички условия на проявяването.

а. При това изискване за повсеместно одушевяване 
веднага възниква по-близкият въпрос, кое е душата, очи 
на която трябва да станат всички точки на явлението, и 
още по-определено се пита от какъв вид е душата, която 
по своята природа се оказва надарена със способността 
да се проявява истински чрез изкуството. Защото в обик
новения смисъл на думата се говори и за специфична 
душа на металите, на камъка, на звездите, на животните, 
на многократно партикуларизираните човешки ха
рактери и на техните външни прояви. Но за природните 
неща, каквито са камъните, растенията и т.н., изразът 
душа в горното значение може да се употребява само ка
то несвойствен на тях. Душата на чисто природните не
ща е крайна за самата себе си, преходна и заслужава да 
се нарече повече специфицирана природа, отколкото 
душа. Затова определената индивидуалност на такива 
съществувания излиза напълно наяве вече в тяхното 
крайно налично битие. Тя може да представя само ня
каква ограниченост и издигането в безкрайната само
стоятелност и свобода не става нищо освен привидност, 
която несъмнено трябва да се придаде на тази сфера, и 
все пак, когато това действително стане, то се прибавя



Х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о т о  или и д е а л ъ т 223

винаги само отвън, чрез изкуството, без тази безкрай
ност да е обоснована в самите неща. По същия начин и 
усещащата душа като природна жизненост е несъмнено 
субективна, но само вътрешно скрита индивидуалност, 
която е налице в реалността càMO в себе си, без да знае 
самата себе си като връщане към себе си и да бъде чрез 
това безкрайна в себе си. Затова самото ù съдържание 
остава ограничено и нейната проява довежда отчасти 
само до формална жизненост, неспокойствие, подвиж
ност, изпълненост с желания и до страха и несигурност
та на този зависим живот, а отчасти само до изявяването 
на една крайна в самата себе си вътрешна душевност. 
Единствено одушевяването и животът на духа е сво
бодната безкрайност, която в реалното налично битие е 
нещо вътрешно за самата себе си, тъй като в своето изя
вяване се връща към самата себе си и остава при себе си. 
Затова единствено на духа е дадено да слага на своята 
външност -  макар че чрез нея той навлиза в ограниче
ността -  все пак същевременно печата на своята соб
ствена безкрайност и свободно връщане къ*м себе си. Но 
тъй като и духът е свободен и безкраен едва само чрез 
това, че действително схваща своята всеобщност и из
дига до нея целите, които поставя в себе си, когато не е 
овладял тази свобода, по своето собствено понятие той е 
способен да съществува като ограничено съдържание, 
помрачен характер, обезобразена и плоска душа. С тако
ва нищожно в себе си съдържание безкрайното проя
вяване на духа остава отново само формално, тъй като 
тогава не получаваме нищо освен абстрактната форма на 
самосъзнателната духовност, чието съдържание проти
воречи на безкрайността на свободния дух. Ограниче
ното променливо налично битие има самостоятелност и 
субстанциалност само чрез едно истинско и субстан- 
циално в себе си съдържание, така че тогава определе
ността и монолитността в себе си, ограничено затво
реното и субстанциалното съдържание са действителни 
в едно и също нещо и по този начин наличното битие 
получава възможността да бъде проявено в ограни
чеността на своето собствено съдържание едновременно
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като всеобщност и като душа, която има битие при себе 
си. С една дума, изкуството има призванието да схваща 
и изобразява наличното битие в неговото явление като 
истинно, т.е. да го схваща и изобразява в неговото съот
ветствие със съответстващото на самото себе си, с би
ващото в себе си и за себе си съдържание. Следователно 
истината на изкуството не трябва да бъде само пра
вилност, върху която се ограничава така нареченото под
ражание на природата, а външното трябва да се взаимо- 
съгласува с нещо вътрешно, което се взаимосъгласува в 
самото себе си и тъкмо чрез това може да се разкрива във 
външното като самото себе си.

b. А тъй като изкуството свежда обратно до тази 
хармония с неговото истинно понятие онова, което в 
останалото налично битие е опетнено от случайността и 
външността, то захвърля настрана всичко, което в 
явлението не съответства на понятието, и едва чрез това 
прочистване създава идеала. Това може да се представи 
за ласкателство от страна на изкуството, както например 
се казва за художниците портретисти, че ласкаят. Но 
дори портретистът, който все още има най-малко общо с 
идеала на изкуството, в този смисъл трябва да ласкае, 
т.е. той трябва да изостави всички външни подробности 
в облика и израза, във формата, цвета и чертите, чисто 
природната страна на наличното битие с неговите нужди 
-  косъмчетата, порите, белегчетата, петната по кожата, -  
и да схване и предаде субекта в неговия общ характер и 
трайно своеобразие. Далеч не е все едно дали той изоб
що само копира физиономията подражателно съвсем 
така, както тя стои спокойно пред него в своята повърх
ност и външен облик, или умее да изобрази истинските 
черти, които са израз на най-собствената душа на су
бекта. Защото за идеала е винаги необходимо външната 
форма сама за себе си да съответства на душата. По 
такъв начин например така наречените живи портрети, 
които станаха модни в най-ново време, подражават целе
съобразно и радостно на прочути шедьоври и възпроиз
веждат правилно страничните неща, диплите на облекло
то и Т.Н.; но доста често виждаме как те си служат за



Х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о т о  ил и  и д е а л ъ т 2 2 5

духовния израз на образите с лица от всекидневието и 
това действа в разрез с целта им. В мадоните на Рафаел 
например виждаме форми на лицето, на бузите, на очите, 
на носа, на устата, които вече изобщо като форми съот
ветстват на блажената, радостна и същевременно на
божна и смирена майчинска обич. Разбира се, би могло 
да се твърди, че всички жени са способни на това чув
ство, но не всяка форма на физиономията е достатъчна, 
за да се даде пълен израз на такава душевна дълбочина.

с. И така, в това отвеждане на външното налично 
битие обратно в сферата на духовното, така че външното 
явление, като съответстващо на духа, да стане разкри
ване на последния, трябва да се търси природата на 
художествения идеал. Обаче това е отвеждане във 
вътрешното, което отвеждане същевременно не стига до 
общото в абстрактна форма, до крайния термин (Extrem) 
на мисълта, а остава в центъра, в който се съвпадат само 
външното и само вътрешното, скритото. Затова идеалът е 
действителността, взета обратно от широтата на единич- 
ностите и случайностите, доколкото самото вътрешно се 
проявява като жива индивидуалност в тази външност, 
която противостои на всеобщността. Защото индиви
дуалната субективност, която носи в себе си едно суб- 
станциално съдържание и същевреАменно го кара да се 
прояви външно в самата нея, стои в този среден термин, 
в който субстанциалното на съдържанието не може да 
излезе навън абстрактно, само за себе си, според своята 
всеобщност, а още остава затворено в индивидуалността 
и затова се проявява като преплетено с едно определено 
налично битие, което сега и от своя страна, освободено 
от преплетеността си с чистата крайност и обусловеност, 
се слива с вътрешното съдържание на душата до едно 
свободно съзвучие. Шилер в своето стихотворение 
Идеалът и животът говори в противоположност на 
действителността и нейните болки и борби за „красотата 
на тихата земя на сенките“. Идеалът е едно такова цар
ство на сенките, в него се проявяват духовете, отмрели 
за непосредственото налично битие, откъснати от 
нуждите на природното съществуване, освободени от
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обвързващите нишки на зависимостта от външни 
влияния и от всички изопачения и извращения, които са 
свързани с крайността на явлението. Но идеалът също 
така и навлиза в сетивността и нейната природна форма, 
и все пак същевременно се отдръпва от нея, доколкото тя 
е царството на външното, тъй като изкуството умее да 
сведе апарата, от който се нуждае външното явление за 
своето самозапазване, обратно до границите, в които 
външното може да бъде проява на духовната свобода. 
Единствено чрез това във външното идеалът стои пред 
нас слят със самия себе си, свободно почиващ върху себе 
си, като сетивно блажен в себе си, радващ се и наслажда
ващ се на самия себе си. Звукът на това блаженство 
прозвучава по-нататък през цялото явление на идеала, 
защото колкото и надалеч да се простира външната фор
ма, душата на идеала никога не загубва в нея самата себе 
си. И тъкмо само чрез това идеалът е истински красив, 
тъй като красивото има битие само като целокупно, но 
субективно единство, поради което и субектът на идеала 
трябва да се проявява като излязъл от разпръснатостта на 
другите индивидуалности и техните цели и стремежи и 
върнал се обратно в самия себе си, съсредоточен до една 
по-висша целокупност и самостоятелност.

а. В това отношение можем да поставим начело, 
като основна черта на идеала, веселото спокойствие и 
блаженство, това задоволяване със самия себе си в 
собствената затвореност и удовлетвореност. Идеалната 
художествена форма стои пред нас като един блажен бог. 
А именно, блажените богове не отдават голяма сериоз
ност на нуждата, на гнева и интереса в крайните кръгове 
и цели, и тази положителна оттегленост в себе си при 
отрицателността на всичко особено им дава чертата на 
веселост и спокойствие. В този смисъл важат думите на 
Шилер: „Сериозен е животът, весело е изкуството“. На
истина доста често са остроумничили педантично по 
този въпрос, тъй като изкуството изобщо и предимно 
собствената поезия на Шилер имат най-сериозен харак
тер -  както и в действителност идеалното изкуство не е 
лишено от сериозност, но тъкмо в сериозността неговата
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веселост в самото себе си остава негова съществена ха
рактерна особеност. Тази сила на индивидуалността, 
този триумф на концентрираната в себе си конкретна 
свобода е онова, което познаваме особено в античните 
художествени произведения, във веселото спокойствие 
на техните образи. А това е така не да речем единствено 
при удовлетвореността, в която няма борба, а дори тога
ва, когато един дълбок разрив е разкъсал субекта в самия 
него, както и цялото му съществуване. Защото, макар и 
например трагичните херои да са изобразени така, че 
биват победени от съдбата, все пак душата се оттегля 
обратно в простото битие при себе си,като казва: така е! 
Тогава субектът остава все още верен на самия себе си; 
той се отказва от онова, което бива ограбено от него, но 
все пак не само му се отнемат целите, които е преслед
вал, но и сам той ги изоставя и с това не загубва самия 
себе си. Човекът, поробен от съдбата, може да загуби жи
вота си, но не и свободата си. Това почиване върху себе 
си е онова, което в самата скръб още може да запазва и 
да кара да се проявява веселостта на спокойствието.

ß. В романтичното изкуство разпокъсаността и ди
сонансът на вътрешното наистина отиват по-нататък, 
както в него изобщо се задълбочават изобразяваните 
противоположности и тяхното раздвоение може да бъде 
твърдо установено. Така например при изобразяването 
на страданията на Христос живописта понякога остава 
при израза на подигравка в чертите на изтезаващите го 
наемни войници, при ужасната разкривеност и ехидност 
на лицата и тогава с това придържане в раздвоението, 
особено при описанието на порочното, греховното и 
злото, се загубва веселостта на идеала; защото, макар че 
разпокъсаността не остава в онази застиналост, все пак 
често, макар и не винаги, на мястото на веселостта заста
ва грозота или поне не красота. В един друг кръг на 
старата нидерландска живопис наистина виждаме в 
правдивостта и верността спрямо самия себе си, а също 
така във вярата и в непоклатимата сигурност примире
ние на душата в себе си, но тази застиналост не отвежда 
душата до веселостта и удовлетвореността на идеала. Но
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и в романтичното изкуство, макар че в него страданието 
и скръбта засягат душата и субективния вътрешен свят 
по-дълбоко, отколкото у древните, може да се изобрази 
духовна интимност, радост в смирението, блаженство в 
скръбта и най-висше щастие в страданието, нещо пове
че, наслада дори в мъчението. Дори в италианската 
сериозно-религиозна музика това удоволствие и прояс- 
нение на скръбта прониква израза на жалбата. В ро
мантичното този израз е изобщо смехът през сълзи. Съл
зите са израз на скръб, смехът е израз на веселост, и по 
такъв начин смеенето в плача означава тази успокоеност 
в себе си при мъчение и страдание. Разбира се, тогава 
смехът не бива да бъде чисто сантиментално затрогване, 
суетност на субекта и кокетничене със себе си над 
злочестините и при това над своите дребни субективни 
чувства, а трябва да се проявява като самообладанието и 
свободата на красивото въпреки всяка скръб, както в 
романсите за Сид се казва за Ксимена: „Колко красива 
беше тя в сълзите.“ Не сдържаността на човека, напро
тив, е или грозна и противна, или смешна. Например де
цата се разплакват вече за най-незначителното и с това 
ни карат да се смеем, докато, напротив, сълзите в очите 
на сериозния, сдържания мъж при дълбоко чувство пра
вят вече съвсем друго затрогващо впечатление.

Но смехът и плачът могат да се разпаднат абстракт
но помежду си, а и наистина бяха фалшиво използвани в 
тази абстрактност като мотив за изкуството, както на
пример смеещият се хор във Вълшебният стрелец на 
Вебер. Смехът е изобщо изблик на желанието да изявиш 
собствените си чувства, което обаче не трябва да остане 
неудържимо, ако не трябва да се загуби идеалът. Същата 
абстрактност е свойствена на подобен смях в един дует 
от Веберовия Оберон, в който човек може да изпита 
страх и се изплаши за гърлото и гърдите на певицата. 
Напротив, колко по-иначе ни завладява неутолимият 
смях на боговете у Омир, който произтича от тяхното 
блажено спокойствие и е само веселост, а не абстрактна 
разюзданост. От друга страна, плачът не трябва да навле
зе в идеалното художествено произведение и като не
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удържима печал, както например може да се чуе такава 
абстрактна безутешност пак във Вълшебният стрелец на 
Вебер. В музиката изобщо песента е тази радост и насла
да да чуем себе си, както пее чучулигата във волните 
простори; това, да изявим с крясък болката си и веселото 
си настроение още не прави музика, напротив, дори в 
страданието сладкият тон на жалбата трябва да прониква 
и прояснява скърбите, така че на някого вече да се стори, 
че си струва труда да страда така, за да чуе такава жалба. 
Това е сладката мелодия, песента във всяко изкуство.

γ. В това основно положение има в известно отно
шение своето оправдание и принципът на модерната 
ирония, само че иронията, от една страна, често пъти е 
лишена от всяка истинска сериозност и обича да се 
забавлява предимно с лоши субекти, а, от друга страна, 
завършва в чистата мечтателност на душата вместо в 
действителното действане и битие; както например 
Новалис, една от по-благородните души, които стояха на 
това становище, беше тласнат до празнотата откъм опре
делени интереси, до този страх пред действителността, и 
се възнесе сякаш до тази туберкулоза на духа. Това е 
копнеж, който не иска да се принизи до действителното 
действане и творчество, тъй като се страхува, че чрез 
досега с крайността ще загуби чистотата си, макар че 
има в себе си също така и чувството за неудовлетворе
ност на тази абстрактност. По такъв начин в иронията, 
разбира се, се съдържа онази абсолютна отрицателност, 
в която субектът, унищожавайки определеностите и 
едностранчивостите, се отнася към самия себе си; но тъй 
като унищожаването, както вече загатнах по-горе при 
разглеждането на този принцип, засяга не само онова, 
което -  както в комичността -  е нищожно в самото себе 
си, което се манифестира в своята пустота, а също така и 
всичко превъзходно и самородно в себе си, то иронията 
като това всестранно изкуство да се унищожава, както и 
въпросната мечтателност, в сравнение с истинския идеал 
получава същевременно страната на вътрешната неху- 
дожествена несъстоятелност. Защото идеалът се нуждае 
от субстанциално в себе си съдържание, което, разбира
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се, чрез това, че се изобразява и във формата и облика на 
външното, става особеност, а с това и ограниченост, но 
все пак съдържа в себе си ограничеността по такъв на
чин, че всичко, което е само външно, е заличено и уни
щожено в него. Единствено чрез това отрицание на чи
стата външност определената форма и облик на идеала е 
отвеждане на споменатото субстанциално съдържание 
навън, в явлението, което съответства на художествения 
наглед и художествената представа.

2. Отношението на идеала към природата

И така, образната и външна страна, която е така 
необходима за идеала, както самородното в себе си 
съдържание, и начинът на взаимопроникване на двете ни 
отвежда до отношението на идеалното изображение от 
страна на изкуството към природата. Защото този 
външен елемент и неговото изобразяване има връзка с 
онова, което наричаме изобщо природа. В това отно
шение още не е заглъхнал старият, винаги възобновяващ 
се спор дали изкуството трябва да изобразява естествено 
в смисъла на наличното „външно“, или да величае и 
просветлява природните явления. С такива отначало нео
пределени думи, каквито са правото на природата и 
правото на красивото, идеалът и природната истина, 
можем да спорим непрестанно един с друг. Защото худо
жественото произведение трябва, разбира се, да бъде 
естествено, но има и тривиална, грозна природа, а по
следната пак не трябва да бъде изобразявана, обаче от 
друга страна -  и така продължава по-нататък, без да се 
стигне някога до някакъв край и до един твърдо уста
новен резултат.

В по-ново време противоположността на идеала и 
природата беше отново извикана на живот и стана важна 
благодарение на Винкелман. Както вече загатнах и по- 
рано, вдъхновението на Винкелман се възпламени от 
произведенията на древните и от техните идеални форми 
и той не се успокои, докато не прозря в тяхната превъз-
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ходност и отново наложи в света признаването и изуча
ването на тези шедьоври на изкуството. Но от това 
признаване произлезе стремежът към псевдоидеално 
(idealische) изразяване, за което вярваха, че са намерили 
в него красотата, но все пак изпаднаха в безвкусица, без- 
жизненост и безхарактерна повърхностност. В полеми
ката си против идеята и идеала, за която споменах, го
сподин фон Румор имаше предвид такава празнота на 
идеала главно в живописта.

И така, задачата на теорията е да разреши тази про
тивоположност; напротив, и тук пак можем да оставим 
съвсем настрана практическия интерес към самото из
куство, защото каквито и принципи да внушаваме на по
средствеността и на нейните таланти, положението е и 
остава все същото: тя твори -  все едно дали според една 
погрешна или според най-добрата теория, все пак винаги 
само нещо посредствено и слабо. Освен това изкуството 
изобщо, и по-специално живописта, благодарение на 
други подбуди, вече се отдръпна от този ламтеж за така 
наречени идеали и поне направи опит да стигне по пътя 
си до нещо по-съдържателно и живо чрез съживяване на 
интереса към по-старата италианска и немска, както и 
към по-късната холандска живопис.

Но, от друга страна, хората се наситиха както на въ
просните абстрактни идеали, така и на любимата естест- 
веност в изкуството. Например в театъра на всеки от 
сърце са додеяли всекидневните домашни истории и 
тяхното вярно на природата изобразяване. Неприятно
стите на бащата със съпругата, със синовете и дъщерите, 
със заплатата, с препитанието, със зависимостта от ми
нистри и с интригите на камердинери и секретари, а 
също така тревогите на съпругата около слугините в кух
нята и около любимите сърдечни работи, които стават в 
жилището с дъщерите -  всичките тези грижи и беди 
всеки ще намери по-вярно и по-добре в собствената си 
къща.

Следователно при тази противоположност на идеала 
и природата едно изкуство се имаше предвид повече, 
отколкото друго, но главно живописта, чиято сфера е
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тъкмо нагледната особеност. Затова нека поставим 
въпроса за тази противоположност по-общо така: какво 
трябва да бъде изкуството -  поезия или проза? Защото 
истински поетично в изкуството е тъкмо онова, което 
нарекохме идеал. Ако работата се свежда само до голото 
име идеал, ние бихме могли да се откажем лесно от него. 
Но тогава възниква въпросът, кое е тогава поезия и кое е 
проза в изкуството? Макар че и фиксирането на поетич
ното в самото себе си може да доведе и вече доведе до 
заблуди по отношение на определени изкуства, доколко- 
то онова, което принадлежи изрично на поезията и по
точно например на лирическата, е било изобразявано и 
от живописта, тъй като едно такова съдържание е все пак 
сигурно от поетическо естество. Например сегашната 
художествена изложба (1828 г.) съдържа много картини, 
всички от една и съща (така наречената дюселдорфска) 
школа, които до една са заимствали сюжетите си от пое
зията, и то от онази страна на поезията, която може да 
бъде изобразена само като чувство. Ако гледаме тези 
картини по-често и по-детайлно, доста скоро те ще ни се 
сторят сладникави и безвкусни.

И така, във въпросната противоположност се съдър
жат следните общи определения:

а. Съвсем формалната идеалност на художественото 
произведение, тъй като поезията изобщо, както намеква 
вече името ù, е нещо направено, създадено от човека, 
което той е възприел в представата си, преработил го е и 
го е извел навън от нея чрез собствената си дейност.

а. При това съдържанието може да бъде съвсем без
различно или вън от художественото изображение, в 
обикновения живот, да ни интересува сякаш само покрай 
другото, моментно. По този начин например холандската 
живопис умееше да пресъздава наличните бегли отбля
съци на природата като новопородени от човека в хиляди 
и хиляди ефекти. В тези картини се представят пред 
погледа ни бархет, метален блясък, светлина, коне, наем
ници, стари жени, селяни, които са поели дим от крайче- 
ца на лулата и сега го пускат навън, искренето на виното 
в прозрачното стъкло, набити мъже в мръсни палта, кои
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то играят със стари карти -  такива и стотици други пред
мети, за които едва ли се загрижваме във всекидневния 
живот, тъй като, макар и да играем на карти, да пием и си 
говорим за това и онова, самите нас ни изпълват още и 
съвсем други интереси. Но онова, което ни завладява 
веднага при подобно съдържание, доколкото ни го пред
лага изкуството, е тъкмо това привиждане и проявяване 
на предметите като продуцирани от духа, който превръ
ща в нещо най-вътрешно външното и сетивното на ця
лата материална действителност. Защото вместо същест
вуващата вълна, коприна, вместо действителната коса, 
стъкло, плът и метал, ние виждаме само цветове, вместо 
целокупните измерения, от които се нуждае природното 
за своето явление, ние виждаме само плоскост, и все пак 
ние имаме същата гледка, която ни се предлага от дей
ствителното.

ß. Затова в противоположност на наличната про
заична реалност тази създадена от духа привидност е 
чудото на идеалността, тя е, ако щете, присмех и ирония 
над външното природно налично битие. Защото какви 
приготовления трябва да правят природата и човекът в 
обикновения живот, с какви безбройни средства от най- 
различно естество трябва да си служат те, за да създадат 
такива неща; каква съпротива оказва тук материалът, 
например металът, когато трябва да бъде обработван. 
Напротив, представата, от която черпи изкуството, е мек, 
прост елемент, който заимства лесно и гъвкаво от своя 
вътрешен свят всичко, за което природата и човекът в 
своето природно налично битие ще трябва доста да се 
напрегнат. По същия начин изобразените предмети и 
човекът на всекидневието нямат неизчерпаемо богат
ство, а са ограничени: благородните камъни, златото, 
растенията, животните и т.н. сами за себе си са само това 
ограничено налично битие. А човекът като художествено 
създаващ е цял свят от съдържание, което той е открад
нал от природата и го е струпал в обширното царство на 
представата и нагледа във вид на съкровище, което сега 
той свободно предлага навън по един прост начин, без 
обширните условия и приготовления на реалността.
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Изкуството в тази идеалност е средният термин 
между чисто обективното налично битие с неговите 
нужди и чисто вътрешната представа. То ни предлага 
самите предмети, но като ги извежда от вътрешния свят; 
то не ги дава за друга употреба, а ограничава интереса 
върху абстракцията на идейната привидност за чисто 
теоретичния поглед.

И така, чрез това, чрез тази идеалност изкуството 
същевременно издига иначе нямащите ценност обекти, 
които то фиксира и прави цел за [самото] себе си без 
оглед на незначителното им съдържание и насочва 
участието ни към онова, което иначе бихме отминали, 
без да му обърнем внимание. Изкуството прави същото и 
по отношение на времето и е идейно и тук. То затвърдява 
и прави трайно онова,което в природата отминава набър
зо пред нас; то изтръгва всяко нещо -  бързо изчезващата 
усмивка, внезапно появилата се върху устата черта на 
дяволитост, погледа, беглия проблясък светлина, а също 
така духовни черти в живота на човека, случки, събития, 
които идват и си отиват, стоят пред нас и ще бъдат от
ново забравени -  от моментното съществуване и превъз
могва природата и в това отношение.

Но онова, което предимно ни завладява в тази фор
мална идеалност на изкуството, е не самото съдържание, 
а задоволяването на духовното творчество. Тук изобра
жението трябва да изглежда естествено и все пак не 
природното в него като такова, а онова правене, тъкмо 
заличаването на сетивната материалност и на външните 
условия е поетичното и идеалното във формалния 
смисъл. Ние се радваме на една проява, която трябва да 
изглежда като че ли я е породила природата, докато все 
пак, ако се вземе без нейните средства, тя е продукт от 
творчеството на духа; предметите ни карат да се възхи
щаваме не защото са така естествени, а защото са напра
вени така естествени.

Ъ. Обаче един друг, по-дълбоко проникващ интерес 
е насочен към това, съдържанието да се изобрази не само 
във формите, в които ни се предлага то в своето непо
средствено съществуване, а като схванато от духа да се
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разшири и вътре в споменатите форми и да се обърне по- 
другояче. Онова, което съществува естествено, е чисто и 
просто нещо единично, и то единично откъм всички точ
ки и страни. Представата, напротив, има в себе си опре
делението на общото и онова, което произтича от нея, 
получава вече чрез това характера на всеобщност, за 
разлика от естествената единичност. В това отношение 
представата има това предимство, че е с по-широк обем 
и при това е способна да схваща вътрешното, да го из
вежда наяве и да го експлицира по един по-видим начин. 
И така, художественото произведение не е само обща 
представа, а е нейно определено въплътяване; но като 
произлязло от духа и от неговия елемент на представ- 
ност, въпреки своята нагледна жизненост, то трябва да се 
остави да бъде проникнато от този характер на общото. 
Това дава по-висшата идеалност на поетичното в срав
нение с онази формална идеалност на простото правене. 
Следователно тук задачата на художественото произве
дение е да обхване предмета в неговата всеобщност и да 
изостави във вътрешната му проява онова, което би оста
нало само външно и безразлично за израза на съдържа
нието. Затова художникът не възприема във формите и в 
начините на изразяване онова,което намира пред себе си 
навън, във външния свят, и тъй като го намира пред себе 
си; напротив, когато иска да създаде истинска поезия, 
той се залавя само за правдивите и съответстващите на 
понятието на предмета черти. Ако вземе за образец при
родата и нейните творения, изобщо наличното, това ста
ва не защото природата го е направила така и така, а за- 
щото го е направила правдиво; а това „правдиво“ е нещо 
по-висше от самото налично.

Например при рисуване на човешкия образ худож
никът не постъпва така, както се прави, да речем, при 
реставриране на стари картини, където и в новори- 
суваните места се възпроизвеждат отново пукнатините, 
които в резултат от напукването на лака и на боите са 
покрили като с мрежа всички останали по-стари части на 
картината -  напротив, дори портретната живопис изоста
вя бръчките на кожата, а още повече луничките, пришки-
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те, отделните белези от едра шарка, петна от рождение и 
т.н., и прочутият Денер не трябва да се взема за образец 
в неговата така наречена естественост. По същия начин и 
мускулите, и кръвоносните съдове наистина се загатват, 
но все пак те не бива да излизат наяве с тази опреде
леност и с всичките си подробности както в природата. 
Защото във всичко това има малко или няма нищо 
духовно, а изразът на духовното е същественото в чо
вешкия образ. И затова не мога да намеря за изцяло 
вредно това, че у нас се правят например по-малко голи 
статуи, отколкото у древните. Напротив, днешната крой
ка на нашите костюми е нехудожествена и прозаична в 
сравнение с по-идеалното облекло на древните. И двете 
облекла имат една обща цел -  да покриват тялото. Но 
облеклото, което се изобразяван от античното изкуство, 
е една сама за себе си повече или по-малко безформена 
плоскост и се детерминира само от това, че се нуждае от 
закрепяване върху тялото, например върху раменете. В 
останалата част облеклото остава формируемо и виси 
надолу просто и свободно според свойствената му има
нентна тежест или се определя от положението на 
тялото, от държането и движението на частите на тялото. 
Детерминируемостта, в която се потвърждава, че вън
шното служи съвсем càMO на променливия израз на духа, 
който се проявява в тялото, така че особената форма на 
облеклото, неговите дипли, увисването надолу и издига
нето нагоре се формират само отвътре навън и само за 
момент се оказват нагодени тъкмо към това положение 
или движение -  тази определяемост съставлява идеал
ното в облеклото. В нашите модерни костюми, напротив, 
целият материал е готов и е разкроен и ушит според 
формите на крайниците, е доближен до тях, така че вече 
няма или има само в най-нищожна степен собствена 
свобода на падането. Защото и видът на гънките е опре
делен от шевовете и изобщо кройката и падането са 
изработени съвсем технически и занаятчийски от шива
ча. Строежът на частите на тялото наистина регулира 
общо взето формата на дрехите; но тъкмо в тази телесна 
форма те са само лошо подражание или обезобразяване
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на частите на човешкото тяло, извършвано според общо
приетата мода и случайната прищявка на времето, и 
веднъж готовата кройка си остава винаги същата, без да 
изглежда определена от положението и движението [на 
тялото]. Както например ръкавите на палтото и панта
лоните остават еднакви със себе си, все едно дали ще 
движим ръцете си и краката си така или другояче. Най- 
много гънките се опъват по различен начин, но винаги 
според строго определените шевове, както например 
панталоните на статуята на Шарнхорст. Следователно 
нашият вид облекло като нещо външно не е достатъчно 
отделено от вътрешното, за да изглежда след това, обрат
но, формирано отвътре навън, а като подражава фалшиво 
на природната форма сама за себе си, то е също така пак 
готово и непроменливо във веднъж приетата кройка.

Нещо подобно на онова, което току-що видяхме по 
отношение на човешкия образ и неговото облекло, важи 
и за много други външни страни и нужди в човешкия 
живот, които са необходими сами за себе си и са общи за 
всички хора, без обаче да стоят в отношение със същест
вените определения и интереси, които съставляват 
същинското, общото по своето съдържание -  в човешко
то съществуване, колкото и многообразно всичките тези 
физически условия, като например яденето, пиенето, 
спането, обличането и т.н., да са външно преплетени в 
действията, които изхождат от духа.

Разбира се, в поетичното художествено изобразява
не могат да се възприемат и такива неща и например на 
Омир се признава най-голяма естественост в това от
ношение. И все пак и той, на пук на всяка ένάργεια22, на 
всяка яснота за нагледа, трябва да се ограничи върху 
това, да спомене за такива състояния само общо, и на 
никого не ще хрумне да изисква, че в това отношение 
трябва да се изброят и опишат всички подробности, как
то ги дава наличното съществуване. Както и при описа
нието на тялото на Ахил може да се спомене наистина за 
високото чело, за добре оформения нос, за дългите силни 
крака, без обаче при това да се включат в изображението 
точка по точка подробностите на действителното съ
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ществуване на тези части на тялото, положението и отно
шението на всяка част към другата, цветът и т.н., едва 
което би било истинската естественост. А освен това при 
поетическото изкуство видът израз е винаги общата 
представа за разлика от природното съществуване; вме
сто предмета, поетът дава винаги само името, думата, в 
която единичното става всеобщност, тъй като думата е 
произведена от представата и вече чрез това носи в себе 
си характера на общото. Би могло да се каже наистина, 
че в представата и в говоренето действително е естест
вено да се употребява името, думата като това безкрайно 
съкращение на природно съществуващото, но все пак 
тогава това би било винаги естественост, която е диа
метрално противоположна на първата и я снема. Пита се 
следователно кой вид естественост се има предвид при 
споменатата противоположност спрямо поетичното; 
защото „природа изобщо46 е неопределена, празна дума. 
Поезията винаги ще трябва да изтъква само енергичното, 
същественото, отличителното и това съществено, което е 
изпълнено с изразност, е тъкмо идейното, а не просто 
само наличното, излагането на подробностите на което 
при някоя случка, сцена и т.н. би трябвало да стане бле
до, без дух, уморително и непоносимо.

Обаче по отношение на този вид всеобщност едно 
изкуство се оказва по-идеал но, а друго насочено повече 
към широтата на външната нагледност. Например скулп
турата в нейните изображения е по-абстрактна от жи
вописта, докато в поетическото изкуство епическата пое
зия, от една страна, по отношение на външната жиз
неност на действителното представяне, ще стои по-назад 
от едно драматическо произведение, но, от друга страна, 
тя също така и превъзхожда драматическото изкуство по 
пълнота на нагледността, тъй като епическият певец кара 
да преминат пред нас конкретни образи от нагледа за 
станалото, докато драматическият, напротив, трябва да 
се задоволи с вътрешните мотиви на действието, на дей- 
стването по воля и на реагирането от страна на вътреш
ното.
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с. А тъй като, по-нататък, духът реализира вътреш
ния свят на своето само по себе си интересно съдържа
ние във формата на външно явление, също и в това 
отношение се пита какво значение има противополож
ността на идеала и естествеността. В тази сфера при
родното не може да се употребява в истинския смисъл на 
думата, защото като външен облик на духа то важи не 
само чрез това, че стои пред нас така непосредствено, 
както животинската жизненост, природният пейзаж и т.н. 
-  напротив, доколкото духът дава телесни форми на себе 
си, тук то се проявява според своето определение само 
като израз на духовното и по такъв начин вече като 
идеализирано. Защото тъкмо това възприемане в духа, 
това изграждане на образи и формиране от страна на 
духа се нарича идеализиране. За мъртвите се казва, че 
лицето им приема отново физиономията на детската 
възраст: тогава са отлетели телесно затвърденият израз 
на страстите, навиците и стремежите, характерното в 
цялата воля и дейност и се е върнала неопределеността 
на детските черти. А в живота чертите и целият облик 
получават характера на своя израз, тръгвайки от вътреш
ното съдържание; както и различните народи, съсловия и 
т.н. изявяват разликата в духовните си насоки и дейности 
във външния облик. Във всичките тези отношения вън
шното, като проникнато от духа и предизвикано от него, 
вече се проявява като идеализирано, в противополож
ност на природата като такава. И така, едва тук е истин
ското значително място на въпроса за природното и 
идеалното. Защото, от една страна, се предлага твърде
нието, че природните форми на духовното вече в дей
ствителното, а не в пресъздаденото от изкуството явле
ние биха стояли сами за себе си пред нас така съвър
шени, красиви и превъзходни, че да не може да има още 
и друго красиво, което би се оказвало по-висше и, за 
разлика от това налично, би се оказвало идеал, тъй като 
изкуството съвсем не е способно да постигне изцяло 
онова, което вече предварително се намира в природата. 
А, от друга страна, възниква изискването да се изна
мерят самостоятелно за изкуството още и по-други, по-
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идеални форми и изображения в сравнение с онези, 
които намираме в действителността. В това отношение е 
особено важна споменатата полемика на господин фон 
Румор, който, за разлика от други, които, когато говорят 
за идеала, се изказват високомерно и презрително за 
обикновената природа, говори, от своя страна, със 
същото високомерие и презрение за идеята и идеала.

Но в действителност в света на духовното има една 
външно и вътрешно обикновена природа, която е външно 
обикновена тъкмо защото е обикновено вътрешното и в 
своето действане и в целия си външен вид проявява само 
цели на завистта, на користолюбието, на алчността в 
дребнавото и сетивното. Изкуството може да вземе за 
свой материал и тази обикновена природа, а и наистина 
е правило това. Но тогава или, както вече казах по-рано, 
изобразяването като такова, художествеността на твор
чеството остава единствено същественият интерес и в 
този случай напразно ще очакваме от образования човек 
да засвидетелства участие за цялото художествено про
изведение, т.е. и за едно такова съдържание, или худож
никът трябва да направи от него чрез своето схващане 
още нещо по-нататъшно и по-дълбоко. Предимно така 
наречената жанрова живопис не пренебрегна такива 
предмети и беше доведена от холандците до връхната 
точка на съвършенството. Но кое е насочило холандците 
към този жанр, какво съдържание е изразено в тези хмал- 
ки картини, които все пак доказват, че имат най-висша 
притегателна сила? Те не трябва чисто и просто да се 
оставят настрана и да се отхвърлят под прозвището оби
кновена природа. Защото истинският материал за тези 
картини, ако го изследваме по-отблизо, не е така оби
кновен, както се смята обикновено.

Холандците са избрали съдържанието на своите из
ображения от самите себе си, от настоящето на собстве
ния си живот, затова не можем да ги упрекнем, че са 
осъществили това настояще още веднъж, също и чрез из
куството. Онова, което се представя пред очите и духа на 
околните, трябва да им принадлежи, ако иска да привле
че целия им интерес. За да знаем в какво се е състоял то
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гавашният интерес на холандците, трябва да запитахме 
историята им. Холандецът си е създал сам по-голямата 
част от земята, върху която обитава и живее, и непре
станно се е виждал принуден да я защитава и запазва 
против пристъпа на морето; жителите на градовете, 
както и селяните със смелост, издръжливост, храброст са 
отхвърлили испанското господство по времето на Филип 
II, сина на Карл V, този могъщ крал на света, и редом с 
политическата са си извоювали и религиозна свобода в 
лицето на религията на свободата. Тази гражданственост 
и предприемчивост както в малкото, така и в голямото, 
както в собствената страна, така и навън, в необятното 
море, това грижливо и същевременно чисто, спретнато 
благосъстояние, веселостта и въодушевеността в само
чувствието, че дължат всичко това на собствената си 
дейност, съставлява общото съдържание на техните кар
тини. Но това не е обикновен материал и обикновено 
съдържание, към него, разбира се, не трябва да се под
хожда с високомерието на вирнатия нос, свойствено за 
двореца и за придворностите на едно добро общество. В 
такъв смисъл на усърдна националност Рембранд е 
нарисувал прочутата си Стража в Амстердам, ван Дайк 
толкова много от своите портрети, ВоуверхМан своите 
сцени с ездачи, а тук спадат дори онези селски пиршест
ва, веселби и приятни развлечения.

Ние например, за да приведа противоположния 
случай, също имаме добри жанрови картини на нашата 
тазгодишна художествена изложба и все пак по изкуство 
на изобразяването те още далеч не се доближават до кар
тините на холандците от същия вид, а и по съдържание 
на могат да се издигнат до подобна свобода и веселост. 
Виждаме например жена, която отива в кръчмата, за да 
наругае мъжа си. Това не дава нищо освен сцена на 
злобни, жлъчни хора. У холандците, напротив, в техните 
механи, при сватби и танци, при ядене и пиене, дори и да 
се стигне до караници и сбивания, нещата протичат само 
радостно и весело, там присъстват и жените, и моми
четата, и чувството за свобода и необуздано веселие 
пронизва всичко и всеки. Тази духовна веселост на една
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с право изпитвана наслада, която веселост навлиза дори 
в картините, изобразяващи животни, и се изразява като 
ситост и доволство -  тази свежа, бодра духовна свобода 
и жизненост в схващането и изобразяването съставлява 
по-висшата душа на такива картини.

В подобен смисъл са превъзходни и просячетата на 
Мурильо (в Мюнхенската централна галерия). Външно 
взето, и тук предметът е от обикновената природа: май
ката поще едното момче, докато то спокойни си дъвче 
хляба; други две в една подобна картина, окъсани и 
бедни, ядат пъпеши и грозде. Но тъкмо в тази беднота и 
полуголота -  в пълното чувство за здравето и жизнера
достта на тези момчета -  и отвътре, и отвън не проблясва 
нищо освен пълното непомрачение и безгрижие, каквото 
не може да има дори дервишът. Тази незагриженост за 
външното и вътрешната свобода във външното се из
исква от понятието за идеално. В Париж има един пор
трет на момче от Рафаел: главата лежи свободно, опряна 
на ръката, и гледа към простора и свободата с такова 
блаженство на безгрижно удовлетворение, че човек не 
може да се откъсне от съзерцаването на този портрет, 
наситен с духовно здраве, с оптимизъм. Същото удовлет
ворение ни доставят и споменатите момчета от Мурильо. 
Ние виждаме, че те нямат други интереси и цели и все 
пак не да речем от тъпоумие -  напротив, доволни и бла
жени почти като олимпийски богове, те са си клекнали 
на земята; те не вършат, не говорят нищо, но са хора от 
един къс, без недоволство и раздор в себе си; а при тази 
основа за всяка способност в живота имаме представата, 
че от такъв младеж може да стане всичко. Това са съвсем 
други начини на схващане в сравнение с онези, които 
виждаме при споменатата свадлива, жлъчна жена, или 
при селянина, който завързва камшика си, или при поща
льона, който спи върху плявата.

Но такива жанрови картини трябва да бъдат малки, 
а също в цялата си сетивна гледка да изглеждат нещо 
малозначително, което сме надживели според външния 
предмет и външното съдържание, излезли сме вън от 
него. Би станало непоносимо да гледаме такива неща,
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осъществени в естествена големина, и затова с претен
цията, като че ли нещо такова действително би трябвало 
да може да ни удовлетвори в своята цялост.

И така, по този начин трябва да се схване онова, 
което се нарича най-често обикновена природа, за да има 
право да навлезе в изкуството.

Но има, разбира се, и по-висши, по-идеални сюжети 
за изкуството, отколкото изобразяването на такава 
радост и гражданска прилежност във вид на частности, 
които сами по себе си са винаги незначителни. Защото 
човекът има по-сериозни интереси и цели, които произ
тичат от разгръщането и задълбочаването на духа в себе 
си и в които той трябва да остане в хармония със себе си. 
По-висше ще бъде онова изкуство, което си поставя за 
задача изобразяването на това по-висше съдържание. И 
така, едва в това отношение възниква въпросът, откъде 
собствено трябва да се заимстват формите за това, което 
е породено от духа. Едни отстояват мнението, че както 
художникът носи преди всичко в самия себе си онези 
висши идеи, които си е създал, така той трябва да си 
изгради, като изхожда от самия себе си, и висшите фор
ми за тях, каквито са например образите на гръцките бо
гове, на Христос, на апостолите, на светиите и т.н. Но 
против това твърдение се опълчи на първо място госпо
дин фон Румор, тъй като позна погрешния път на изкуст
вото в тази насока, в която художниците изнамираха, 
познаваха със свои сили формите, с които си служат, за 
разлика от природата, и, напротив, изтъкна като образец 
шедьоврите на италианците и нидерландците. В това 
отношение той упреква {Italienische Forschungen, а.а.О., 
Band 1, S. 105), „че учението за изкуството от последните 
шестдесет години се стремеше да представи нещата 
така, че целта или поне главната цел на изкуството се 
състои в това, да подобри допълнително творението в 
отделните му образувания, да създаде форми без отно
шение, които би трябвало да възпроизвеждат сътворено
то във вид на нещо по-красиво и да смятат за безукорен 
рода на смъртните сякаш заради това, че тъкмо при
родата не е съумяла да формира по-красиво“. Затова той
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съветва (S.63) художника „да се откаже от титаничното 
намерение да величае, да прояснява природната форма 
или с каквито и други имена да се означават в съчине
нията върху изкуството такива превъзнасяния на човеш
кия дух“. -  Защото той е убеден, че в онова, което е нали
це, вече предварително биха се съдържали задоволител
ни външни форми и за най-висшите духовни предмети, и 
затова твърди (S.83), „че изобразяването от страна на 
изкуството също и там, където неговият предмет е най- 
духовният, който можем да си помислим, не почива ни
кога върху произволно установени знаци, а изцяло върху 
една дадена в природата значителност на органичните 
форми“. При това господин фон Румор има предвид глав
но посочените от Винкелман идеални форми на древ
ните. Но изтъкването и съпоставянето на тези форми е 
безкрайна заслуга на Винкелман, макар че по отношение 
на някои особени белези може да са се промъкнали и 
заблуди. Както например (S.115, Anmerkung) господин 
фон Румор, изглежда, смята, че удължаването на корема, 
което Винкелман (Geschichte der Kunst des Altertums, 5 
Buch, Kap.4, §223) окачествява като белег за античните 
идеали на формата, е взето от римските статуи. И така, в 
противоположност на това господин фон Румор в своята 
полемика против идеалното изисква художникът да се 
предаде изцяло в плен на изучаването на природната 
форма; според него едва тук излиза наяве истински кра
сивото. Защото, казва той (S.144), „най-важната красота 
почива върху онази дадена, основаваща се в природата, а 
не в човешкия произвол символика на формите, чрез коя
то последните се издигат във вид на определени свързва
ния до степента на белези и знаци, при гледката на които 
отчасти си спомняме с необходимост определени пред
стави и понятия, а отчасти също осъзнаваме по-опреде- 
лено дремещите в нас чувства“. А по такъв начин и на
истина (S. 105) „една тайнствена черта на духа, например 
онова, което се нарича идея, свързва художника със 
сродни нему природни явления и в последните той 
научава съвсем постепенно да познава все по-ясно



Х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о т о  или и д е а л ъ т 245

собствената си воля и става способен да я изразява чрез 
тях“.

В идеалното изкуство, разбира се, не може да става 
дума за произволно установени знаци и ако е станало 
така, че въпросните идеални форми на древните са били 
преобразувани до степента на фалшиви и празни аб
стракции с помощта на пренебрегването на истинската 
природна форма, господин фон Румор има право да се 
обяви най-енергично против тях.

Но като главното при тази противоположност на ху
дожествения идеал и на природата трябва да установим 
следното.

Наличните природни форми на духовното съдържа
ние трябва да се вземат в действителност като символич
ни в общия смисъл на думата, а именно така, че не важат 
непосредствено сами за себе си, а са проява на вътреш
ното и духовното, което изразяват. Вече в тяхната дей
ствителност вън от изкуството това съставлява тяхната 
идеалност за разлика от природата като такава, която не 
представя нищо духовно. И така, в изкуството при не
говата по-висша степен вътрешното съдържание на духа 
трябва да получи външната си форма. Това съдържание е 
в действителния човешки дух и по такъв начин то, както 
човешкият вътрешен свят изобщо, има своята налична 
външна форма, в която се изявява. Но колкото и да тряб
ва да се съгласим с тази точка, все пак от научно гледище 
си остава съвсем празен въпрос, има ли в наличната 
действителност така красиви, изразителни образи и фи
зиономии, с които изкуството може да си послужи непо
средствено като с портрет при изобразяването например 
на Юпитер, на неговото величие, спокойствие, мощ, на 
Юнона, Венера, на Петър, Христос, Йоан, на Мария и 
т.н. Може наистина да се спори за и против това, но то си 
остава съвсем емпиричен въпрос, който дори като емпи
ричен е неразрешим. Защото единствен път за разреше
ние би било действителното показване [на такива физио
номии], което например за гръцките богове трудно би 
могла да се осъществи, а и за настоящето един е видял 
например съвършени красоти, докато друг, хиляди пъти
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по-разумен -  не е. А освен това красотата на формата 
изобщо още не дава онова, което нарекохме идеал, тъй 
като за идеала е необходима същевременно и индиви
дуалността на духа, а чрез това и на формата. Например 
едно съвсем правилно по форма, красиво лице може все 
пак да бъде студено и неизразително. А идеалите на 
гръцките богове са индивиди, на които не липсва също 
една характерна определеност във всеобщността. И така, 
жизнеността на идеала се състои именно в това, че това 
определено основно духовно значение, което трябва да 
се изобрази, е било изцяло преработено чрез всички осо
бени страни на външното явление -  държание, положе
ние, движение, черти на лицето, форма и облик на части
те на тялото и Т.Н., -  така че да не остане нищо празно и 
незначително, а всичко да се окаже проникнато от споме
натото значение. Така например всичко онова от гръц
ката скулптура, което ни се предложи в най-ново време 
като действително принадлежащо на Фидий, ни въоду
шевява предимно с този вид доминираща жизненост. 
Идеалът се придържа все още в своята строгост и не е 
извършил прехода към привлекателност, миловидност, 
пълнота и грация, а още придържа всяка форма в строго 
определено отношение към общото значение, което е 
трябвало да се въплъти. Тази най-висша жизненост е от
личителна особеност на големите художници.

Едно такова основно значение, в противоположност 
на партикуларността на действителния свят на явле
нията, трябва да бъде наречено абстрактно в себе си; и то 
предимно в скулптурата и живописта, които изтъкват 
само един момент, без да стигат до многостранното раз
витие, в което например Омир е съумял да опише харак
тера на Ахил като толкова твърд и жесток, колкото мек и 
дружелюбен, а също според толкова много други душев
ни черти. И така, в наличната действителност такова 
значение несъмнено също може да намери своя израз, 
както например почти не ще има лице, което не би могло 
да даде гледката на набожност, благоговение, веселост и 
Т.Н.; но такива физиономии редом с това изразяват още и 
хиляди други неща, които или съвсем не подхождат за
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основното значение, което трябва да се изрази, или не 
стоят в по-близко отношение към него. Затова и един 
протрет веднага ще се изяви със своята партикуларност 
като портрет. Например в старонемски и нидерландски 
картини често намираме изобразен дарителя със семей
ството му -  жена, синове и дъщери. Всички те трябва да 
изглеждат потънали в благоговение, а и действително 
проблясва набожност от всички черти; но освен това на
пример в мъжете познаваме още и храбри воини, силно 
подвижни хора, които са преживели много в живота и в 
страстта на действането, а в жените виждаме съпруги с 
подобна жизнено силна напетост. Ако сравним с тях 
дори в тези картини, които са прочути със свои верни на 
природата физиономии, Мария или стоящите до нея 
светии и апостоли, върху техните лица, напротив, ще 
прочетем само един израз и всички форми, строежът на 
костите, мускулите, намиращите се в покой или в дви
жение черти, са концентрирани върху този един един
ствен израз. Едва подходящото на цялата формация дава 
разликата между истински идеалното и портрета.

И така, бихме могли да си представим, че художни
кът трябва тук и там да си подбере най-добрите форми от 
наличното и да ги взаимосъчетае или също, както и 
наистина става, да си издири из колекции от гравюри 
върху мед и дърворезби физиономии, положения на тя
лото и T.H., за да намери истинските форми за своето съ
държание. Но с това събиране и подбиране въпросът не 
се решава -  напротив, художникът трябва да се отнесе 
творчески и в своята собствена фантазия с познаване на 
съответстващите форми, както и с дълбок усет и силно 
чувство да изобрази и формира навън съвършено и из 
една отливка значението, което го одушевява.

В . О П Р Е Д Е Л Е Н О С Т Т А  НА И Д Е А Л А

Идеалът като такъв, който разгледахме досега 
според общото понятие за него, можеше да се схване
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сравнително лесно. Но тъй като художествено красивото, 
доколкото е идея, не може да остане при своето чисто 
общо понятие, а вече според това понятие има в себе си 
определеност и особеност и затова трябва също да изле
зе вън от себе си и да премине в действителната опре
деленост, от тази страна се поражда въпросът, по какъв 
начин -  въпреки излизането навън във външността и 
крайността и по такъв начин в неидеалното -  идеалното 
все пак е в състояние да се запази, както и, обратно, 
крайното налично битие да възприеме в себе си идеал- 
ността на художествено красивото.

В това отношение предстои да разгледаме следните 
точки:

първо, определеността на идеала като такава; 
второ, определеността, доколкото тя чрез своята 

особеност се развива по-нататък, до диферентността в 
себе си и до нейното разрешаване -  развиване и разреша
ване, което можем да окачествим изобщо като действие; 

трето, външната определеност на идеала.

I. И д е а л н а т а  о п р е д е л е н о с т  к а т о  т а к а в а  

1. Божественото като единство и всеобщност

Вече видяхме, че изкуството трябва да направи цен
тър на своите изображения преди всичко божественото. 
Но божественото, фиксирано само за себе си като един
ство и всеобщност, е всъщност само за мисълта и -  като 
нямащо образност в самото себе си -  то не се поддава на 
изобразяване и формиране от страна на фантазията; как
то и наистина на юдеите и мохамеданите е забранено да 
рисуват образа на бога, предназначен за по-непосред- 
ствения наглед, обличащ се в сетивно съдържание. 
Затова тук няма простор за изобразителното изкуство, 
което се нуждае винаги от най-конкретната жизненост на 
образа и единствено лириката може да присъедини към 
издигането до бога възхвалата на неговата сила и 
величие.
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2. Божественото като кръг на боговете

Обаче, от друга страна, колкото и да са присъщи 
единство и всеобщност на божественото, то е всъщност 
също така и определено в самото себе си, и тъй като по 
този начин се изтръгва от абстрактността, то също така 
се и отдава на образността и нагледно стта. И така, ако 
бъде схванато и изобразено картинно от страна на фанта
зията във формата на определеност, с това веднага на
стъпва многообразие на определянето и едва тук започва 
истинското царство на идеалното изкуство.

Защото, първо, единната божествена субстанция се 
разделя и разпръсква до една множественост от само
стоятелно почиващи в себе си богове, както в политеи- 
стичния възглед на гръцкото изкуство; а и за християн
ската представа бог -  в противоположност на неговото 
чисто духовно единство в себе си -  се проявява като дей
ствителен човек, непосредствено преплетен в земното и 
светското. Второ, божественото в своята определена 
проява и действителност изобщо присъства и действа в 
усета и в душата на човека, в неговата воля и дейност и 
по такъв начин в тази сфера хора, които са изпълнени от 
духа на бога, светни, мъченици, блажените, набожните 
изобщо, са един също така подходящ предмет и на 
идеалното изкуство. Но с този принцип на особеността 
на божественото и на неговото определено, а с това и 
светско налично битие се появява на бял свят, трето, 
партикуларността на човешката действителност. Защото 
цялата човешка душа с всичко, което я движи в най-въ
трешните ù гънки и е сила в нея, всяко чувство и страст, 
всеки по-дълбок интерес на човешката гръд -  този кон
кретен живот образува живия материал на изкуството, а 
идеалът е изобразяване и израз на този материал.

Напротив, божественото като чист дух вътре в себе 
си е предмет само на мисловното познание. А духът, кой
то е въплътен в дейност, доколкото отзвучава винаги в 
човешката гръд, принадлежи на изкуството. Тогава обаче 
тук веднага излизат наяве особени интереси и действия, 
определени характери и моментни състояния и ситуации
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на тези характери -  изобщо заплете но стите с външното, 
и затова трябва да посочим в какво преди всичко се съ
стои изобщо идеалното по отношение на тази определе
ност.

3. Спокойствие на идеала

Според това, което вече изложих по-рано, и тук най- 
висшата чистота на идеалното ще може да се състои 
само в това, че боговете, Христос, апостолите, светиите, 
покаяниците и набожните ще бъдат представени пред 
нас в тяхното душевно спокойствие и удовлетворение, в 
което не ги засяга земното с нуждата и насилието на 
неговите многообразни преплитания, борби и противо
положности. В този смисъл особено скулптурата и 
живописта са намерили по идеален начин образи за 
отделните богове, а също за Христос като спасител на 
света, за отделните апостоли и светни. Онова, което е 
истинно в самото себе си в наличното битие, тук се 
изобразява само в своето налично битие като отнесено 
към самото себе си, а не като излязло вън от себе си, 
вмъкнато в крайни отношения и изопачено в тях. На тази 
затвореност в себе си наистина не ù липсва партикулар- 
ност, но особеността, която във външното и крайното се 
разпада и излиза вън от себе си в различни посоки, е 
прочистена и доведена до простата определеност, така че 
следите на едно външно влияние и отношение изглеждат 
изцяло заличени. Това бездейно вечно спокойствие в 
себе си, или тази почивка -  както например при Херку
лес, -  също и в определеността съставлява идеалното 
като такова. Затова дори ако боговете бъдат включени в 
завръзка, все пак те трябва да си останат в своето непре
ходно, ненакърнимо величие. Защо например Юпитер, 
Юнона, Аполон, Марс са наистина определени, но непо
клатими сили и могъщества, които запазват своята само
стоятелна свобода в себе си и когато дейността им е 
насочена навън. Следователно по такъв начин в опреде
леността на идеала трябва да се прояви не само една
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отделна партикуларност, а, напротив, духовната свобода 
трябва да се окаже целокупност в самата себе си. а в това 
почиване върху себе си -  възможност за всичко.

А по-надолу, в областта на светското и човешкото, 
идеалното се оказва действащо по такъв начин, че някое 
субстанциално съдържание, което изпълва човека, запаз
ва силата да надделява чисто партикуларната страна на 
субективността. Именно чрез това, особеното в чувства
та и в дейността се изтръгва от случайността и конкрет
ната партикуларност се изобразява в по-голяма взаимо- 
съгласуваност със своята собствена вътрешна истина; 
както и изобщо всичко, което се нарича благородно, пре
възходно и съвършено в човешката гръд, не е нищо друго 
освен това, че истинската субстанция на духовното -  
нравствеността, божествеността -  се изявява като мощ
ното в субекта и затова човекът влага своята жизнена 
дейност, сила на волята, своите интереси, страсти и т.н. 
само в това субстанциално, за да удовлетвори в него 
своите истински вътрешни нужди.

Но колкото и много в идеала определеността на духа 
и на неговата външност да изглежда просто резюмирана 
в себе си, все пак с особеността, която е обърната навън, 
за да навлезе в наличното битие, е непосредствено свър
зан същевременно принципът на развитието, а с това -  
в отношението навън -  разликата и борбата на противо
положностите. Това ни отвежда до по-близкото разглеж
дане на диферентната в себе си, намиращата се в процес 
определеност на идеала, която можем да схванем изобщо 
като действие.

IL  Д е й с т в и е т о

На определеността като такава, доколкото е идеал
на, са присъщи милата невинност на ангелоподобното 
небесно блаженство, бездейното спокойствие, величието 
на самостоятелно почиващата върху себе си сила, както 
и изобщо превъзходността и завършеността на субстан-
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циалното в самото себе си. Обаче вътрешното и духов
ното има битие също така само като дейно движение и 
разгръщане. А не може да има разгръщане без едно
странчивост и раздвояване. Пълният целокупен дух, 
разпростирайки се навън в диференциацията на своите 
особености, излиза от своето спокойствие, противопо
ставя се на самия себе си и навлиза в сърцевината на 
противоположността на разпокъсаната и забъркана същ
ност на света и сега, в това разцепление, вече не може да 
се изтръгне и от нещастието и злополучието на край
ното.

Дори вечните богове на политеизма не живеят във 
вечен мир. Те отиват по-нататък, стигат до разделения на 
партии и борби със страсти и интереси, които имат стре
межи, противоположни на техните, и трябва да се 
подчинят на съдбата. Дори християнският бог не е сво
боден от прехода към унижението на страданието, нещо 
повече, към позора на смъртта, и не бива освободен от 
душевната скръб, в която трябва да извика: „Боже мой, 
боже мой, защо ме изостави?“; неговата майка страда от 
подобно горчиво мъчение, а човешкият живот изобщо е 
живот на стълкновението, на борбите и скърбите. Защо- 
то величието и силата се измерват истински едва по ве
личието и силата на противоположността, изхождайки от 
която духът се съсредоточава отново до единство в себе 
си; интензивността и дълбочината на субективността се 
проявява навън толкова повече, колкото по-безкрайно и 
по-исполински са се оттеглили обстоятелствата вън едно 
от друго и колкото по-разкъсващи са противоречията, 
под властта на които тя трябва да остане все пак непо
клатима в самата себе си. Единствено в това разгръщане 
се потвърждава могъществото на идеята и на идеалното, 
защото могъществото се състои само в това, да се запа
зиш в отрицателното на себе си.

Но тъй като чрез такова развитие особеността на 
идеала встъпва в отношение навън и по този начин се 
насочва навътре в един свят, който вместо да представя в 
самия себе си идеалното свободно взаимосъгласуване на 
понятието и неговата реалност, по-скоро показва пред
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нас едно налично битие, което чисто и просто не е тако
ва, каквото трябва да бъде, то при разглеждането на това 
отношение трябва да схванем, доколко определеностите, 
в които навлиза идеалът, или съдържат идеалността не
посредствено за самите себе си, или могат да станат 
повече или по-малко способни за нея.

В това отношение привличат вниманието ни по
точно три главни точки:

първо, общото състояние на света, което е пред
поставка за индивидуалното действие и неговите харак
тери;

второ, особеността на състоянието, чиято опреде
леност създава в споменатото субстанциално единство 
разликата и напрегнатостта, която става подбудител на 
действието -  ситуацията и нейните конфликти;

трето, схващането на ситуацията от страна на 
субективността и реакцията, чрез която излиза наяве 
борбата и разрешението на разликата -  същинското дей
ствие.

1. Общото състояние на света

Идеалната субективност като жив субект носи в 
себе си определението да действа, изобщо да се движи и 
се проявява активно, доколкото трябва да осъществи и 
извърши онова, което е в нея. За тази цел тя се нуждае от 
един обкръжаващ свят като обща почва за нейните 
реализации. Ако в това отношение говорим за състоя
ние, под това се разбира общият начин, по който е нали
це субстанциалното, което като истински същественото 
в духовната действителност придържа заедно всички 
нейни моменти. В този смисъл може да се говори 
например за състояние на образованието, на науките, на 
религиозния усет или също на финансите, на съдопроиз
водството, на семейния живот и на други насоки в 
живота. Но тогава всичките тези страни са в действи
телност само форми на един и същ дух и на едно и също 
съдържание, който дух, което съдържание се експлицира
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и осъществява в тях. -  А доколкото тук става дума по
точно за световното състояние на духовната действител
ност, трябва да го възприемем от страна на волята. За- 
щото само благодарение на волята духът изобщо встъпва 
в наличното битие и непосредствените субстанциални 
връзки на действителността се проявяват в определения 
начин, по който действат определенията на волята, по
нятията за нравствено, законно, изобщо за онова, което 
можем с една дума да наречем справедливост.

Но тогава се пита какъв трябва да бъде характерът 
на едно такова общо състояние, за да се окаже то съот
ветстващо на индивидуалността на идеала.

а. Индивидуалната самостоятелност: 
епоха на хероите

Изхождайки от онова, което казах по-рано, в това 
отношение можем да установим преди всичко следните 
точки.

а. Идеалът е единство в себе си, и то не само фор
мално, външно, а иманентно единство на съдържанието 
в самото него. Още по-горе окачествихме това единно в 
себе си субстанциално почиване върху себе си като 
самодоволство, спокойствие и блаженство на идеала. На 
степента, на която се намираме сега, нека изтъкнем това 
определение като самостоятелност и изискваме от 
общото световно състояние да се прояви във формата на 
самостоятелност, за да може да поеме в себе си облика 
на идеал.

Обаче „самостоятелност“ е двусмислен израз.
αα. Защото обикновено онова, което е субстанциал

но в самото себе си, вече заради тази субстанциалност и 
причинност се нарича безусловно самостоятелно и най- 
често се назовава божествено и абсолютно в себе си. Но 
тогава, фиксирано в тази всеобщност и субстанция като 
такава, то не е субективно в самото себе си и затова 
веднага намира своята застинала противоположност в 
особеното на конкретната индивидуалност. Обаче в тази
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противоположност, както и при противоположността 
изобщо, истинската самостоятелност се загубва.

ßß. Обратно, създал се е навик да се приписва само
стоятелност на индивидуалността, която -  макар и само 
формално -  почива върху себе си, в твърдостта на ней
ния субективен характер. Но всеки субект, на който 
липсва истинско жизнено съдържание дотолкова, че тези 
сили и субстанции стоят сами за себе си вън от него и 
остават чуждо съдържание за неговото вътрешно и вън
шно налично битие, изпада също така в противополож
ност спрямо истински субстанциалното и чрез това 
загубва становището на съдържателната самостоятел
ност и свобода.

Истинската самостоятелност се състои единствено в 
единството и взаимопроникването на индивидуалността 
и всеобщността, тъй като общото получава конкретна 
реалност чрез единичността толкова много, колкото еди
ничният и особен субект намира непоклатимата база и 
същинското съдържание за своята действителност едва в 
общото.

γγ. Затова тук трябва да разглеждаме формата на 
самостоятелност за общото световно състояние само та
ка, че субстанциалната всеобщност в това състояние, за 
да бъде самостоятелна, трябва да има в самата себе си 
облика на субективността. Следващият начин на проявя
ване на това тъждество, който може да ни дойде на ум, е 
този на мисленето. Защото мисленето, от една страна, е 
субективно, а, от друга страна, има като продукт на своя
та истинска дейност общото и е и едното, и другото -  
всеобщност и субективност в свободно единство. И все 
пак общото на мисленето не принадлежи на изкуството в 
неговата красота, а освен това при мисленето останалата 
особена индивидуалност в нейната естественост и в ней
ния облик, както и в нейното практическо действане и 
осъществяване на намеренията, не е в необходима хар
мония с всеобщността на мислите. Напротив, настъпва, 
или все пак поне може да настъпи разлика между субекта 
в неговата конкретна действителност и субекта като 
мислещ. Същото разделение се отнася и до съдър
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жанието на самото общо. А именно, ако същинското и 
истинното още в мислещите субекти започва да се разли
чава от останалата им реалност, това съдържание също 
вече в обективното явление се е отделило като общо 
само за себе си от останалото налично битие и е получи
ло здравина и сила на устойчивостта спрямо него. Но в 
идеала тъкмо особената индивидуалност трябва да 
остане в неразделна хармония със субстанциалното и 
доколкото на идеала е присъща свобода и самостоятел
ност на субективността, дотолкова обкръжаващият свят 
на състоянията и отношенията не трябва да има [дадена] 
вече сама за себе си, независимо от субективното и 
индивидуалното, съществена обективност. Идеалният 
индивид трябва да бъде затворен в себе си, обективното 
трябва все още да бъде негово и да не се движи и осъ
ществява само за себе си, откъснато от индивидуал
ността на субектите, защото иначе субектът отстъпва 
назад като нещо само подчинено в сравнение със сам за 
себе си вече готовия свят. Следователно в това отноше
ние общото наистина трябва да бъде действително в 
индивида като собственото и най-собственото на послед
ния, но не като собственото на субекта, доколкото той 
има мисли, а като собственото на неговия характер и 
душа. Затова, с други думи, ние изискваме за единството 
на общото и индивидуалното, в противоположност на 
опосредстването и различаването на мисленето, формата 
на непосредственост и самостоятелността, към която се 
стремим, получава формата на непосредствена сахмо- 
стоятелност. Но с това веднага е свързана случайността. 
Защото, щом общото и преобладаващото на човешкия 
живот е непосредствено налице в самостоятелността на 
индивидите само като тяхно субективно чувство, душа, 
предразположение на характера и не трябва да получава 
друга форма на съществуване, тъкмо чрез това то вече е 
предоставено на случайността на волята и на изпълне
нието ù. Тогава остава само своеобразното тъкмо на тези 
индивиди и на тяхното светоусещане и като тяхната 
партикуларна собственост само за себе си то няма власт 
и необходимост да се налага, а вместо да се осъществява
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отново и отново по един общ, затвърдил се чрез самия 
себе си начин, се проявява само като решението, провеж
дането и също така произволното изоставяне от страна 
на почиващия само върху себе си субект, на неговата 
емоционалност, заложба, сила, способност, хитрост и 
умелост.

Следователно този вид случайност съставлява тук 
характерното на състоянието, което изисквахме като поч
вата и цялостния начин на проявяване на идеала.

ß. За да накараме да изпъкне по-ясно определеният 
облик на една такава действителност, нека хвърлим по
глед върху противоположния начин на съществуване.

αα. Той е налице там, където нравственото понятие, 
справедливостта и нейната разумна свобода вече се е 
проявила навън и се е потвърдила във формата на зако
нен ред, така че сега този ред съществува и във външната 
действителност като неподвижна в себе си необходи
мост, без да зависи от особената индивидуалност и 
субективност на душата и характера. Такъв е случаят в 
държавния живот, където душата и характерът се проя
вяват в съответствие с понятието за държава; защото не 
всяко обединяване на индивидите в един обществен 
съюз, не всяка патриархална споеност може да се нарече 
държава. А именно, в истинската държава законите, оби
чаите, правата важат, доколкото съставляват общите, раз
умните определения на свободата, следователно те важат 
и в тази своя всеобщност и абстрактно ст и вече не са 
обусловени от случайността на своеволието и на парти- 
куларното своеобразие. Както съзнанието е довело пред 
себе си предписанията и законите в тяхната всеобщност, 
така и те са външно действителни като това общо, което 
следва само за себе си своя ход в съответствие с реда и 
има публична власт и сила над индивидите, когато започ
нат да противопоставят своя произвол на закона по на
чин, който нарушава последния.

ββ. Едно такова състояние предпоставя наличното 
отделяне на всеобщностите на законодателния разсъдък 
от непосредствената жизненост: ако разбираме под жиз
неност онова единство, в което всичко субстанциално и
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съществено на нравствеността и справедливостта е по
лучило действителност като чувство и убеждение едва 
само в индивидите и единствено те разполагат с него. В 
образованото състояние на държавата правото и справед
ливостта, а също така религията и науката, или поне гри
жата за възпитанието в дух на религиозност и научност, 
принадлежат на публичната власт и се ръководят и осъ
ществяват от нея.

γγ. Чрез това отделните индивиди получават такова 
място в държавата, че се присъединяват към този ред и 
към неговата налична здравина и трябва да се подчиня
ват на него, тъй като със своя характер и душа те вече не 
са единственото съществуване на нравствените сили, а, 
какъвто е случаят в истинските държави, трябва да оста
вят своята целокупна партикуларност на светоусеща
нето, на субективното мнение и чувство да се направлява 
от тази законност и да я приведат в хармония с нея. Това 
присъединяване към обективната разумност на незави
симата от субективния произвол държава или може да 
бъде чисто подчиняване, тъй като правата, законите и 
институциите като мощното и валидното имат силата на 
принуда, или може да произтича от свободното призна
ване и проникновение в разумността на наличното, така 
че субектът да пренамира в обективното самия себе си. 
Но и тогава отделните индивиди са и остават само вто
ростепенното и вън от действителността на държавата те 
нямат субстанциалност в самите себе си. Защото тъкмо 
субстанциалността вече не е само особената собстве
ност на този или онзи индивид, а е изразена по общ и 
необходим начин сама за себе си и във всички свои 
страни, като се стигне до най-малкия детайл. Ето защо, 
каквото и да извършат отделните лица чрез правни, нрав
ствени, законни деяния в интерес на цялото и в неговия 
ход, все пак тяхната воля и нейното изпълнение, както и 
самите те в сравнение с цялото остават винаги незначи
телни и само пример. Защото техните действия са винаги 
само съвсем частично осъществяване на един отделен 
случай, а не осъществяване на последния като всеобщ
ност в този смисъл, че чрез него това действие, този
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случай би бил направен закон или би бил проявен като 
закон. По същия начин и, обратно, съвсем не зависи от 
отделните лица като отделни, дали те искат правото и 
справедливостта да важат или не; правото важи само по 
себе си и дори ако те не биха искали това, все пак и 
тогава то не би престанало да важи. Общото и публично
то наистина има интерес всички отделни лица да се 
окажат съответстващи на него, но отделните индивиди 
не влагат интерес в това отношение, че едва чрез съгла- 
сяването им с това или онова би получило валидност 
справедливото и нравственото; то не се нуждае от това 
единично съгласие, наказанието утвърждава неговата 
валидност и когато е нарушено.

И, най-сетне, подчиненото положение на отделния 
субект в развити държави проличава в това, че всеки 
индивид получава само един съвсем определен и винаги 
ограничен дял в цялото. А именно, в истинската държава 
трудът за общото -  както в буржоазното общество дей
ността за търговията и занаятите и т.н. -  е разделен по 
най-различни начини, така че сега целокупната държава 
не се проявява като конкретно действие на един индивид 
или изобщо не може да бъде поверена на произвола, 
силата, смелостта, храбростта, могъществото и прозре
нието на този индивид, а, напротив, безбройните занима
ния и дейности в държавния живот трябва да бъдат 
отредени на едно също така безбройно множество от 
действащи хора. Например наказването на едно престъп
ление вече не е дело на индивидуалния героизъм и на 
добродетелта на един и същ субект, а се разделя на раз
личните му моменти, на разследване и оценка на фак
тическото положение на нещата, на присъда и нейното 
изпълнение, нещо повече, всеки един от тези главни мо
менти сам има на свой ред своите по-специални разлики, 
от които отделните лица получават за привеждане в 
изпълнение само някоя отделна страна. Ето защо това, 
че съществуват закони, не се дължи на един индивид, а е 
резултат от всестранно взаимодействане в строго уста
новен ред. Освен това общите гледища са предписани на 
всеки индивид като ръководно начало за неговата дей-
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ност и онова, което той извършва според тези правила, 
отново се подчинява на оценката и контрола на по- 
висшите инстанции.

γ. Във всичките тези отношения в една законно 
подредена държава обществените власти нямат индиви
дуален облик в самите себе си, напротив, общото като 
такова господства в своята всеобщност, в която жизне
ността на индивидуалното изглежда снета или второсте
пенна и безразлична. Следователно в такова състояние 
не може да се намери самостоятелността, която се из
исква от нас. Затова ние изисквахме за свободното фор
миране на индивидуалността противоположните състоя
ния, в които валидността на нравственото почива един
ствено върху индивидите, които, изхождайки от своята 
особена воля и от изпъкващото величие и действеност на 
своя характер, застават начело на действителността, в 
която живеят. Тогава справедливото остава тяхно най- 
собствено решение и когато със своите действия нару
шат нравственото само по себе си, няма публична власт, 
надарена със сила, която да им поиска сметка и ги на
каже, напротив, има само правото на една вътрешна не
обходимост, която се индивидуализира живо до степента 
на особени характери, външни случайности и обстоя
телства и т.н. и става действителна само в тази форма. 
Тъкмо по това се различава наказанието от отмъще
нието. Законното наказание утвърждава валидността на 
общото твърдо установено право в противоположност на 
престъплението и се упражнява чрез своите органи на 
публичната власт, чрез съда и съдиите, които като лице 
са акциденталното -  упражнява се според общи норми. 
Отмъщението също така може да бъде справедливо само 
по себе си, но то почива върху себективността на оне
зи, които поемат върху себе си извършеното деяние и, 
изхождайки от правото на собствената си гръд и на соб
ственото си убеждение, наказват несправедливостта в 
лицето на виновния. Например отмъщението на Орест е 
било справедливо, но той го е извършил само според за
кона на своята лична добродетел, а не по присъда и пра
во. -  Следователно в състоянието, което изисквахме за
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художественото изобразяване, нравственото и спра
ведливото трябва да получи навсякъде индивидуален 
облик в този смисъл, че то зависи изключително от 
индивидите и получава жизненост и действителност 
само в тях и чрез тях. По такъв начин, за да приведем и 
това, в уредените държави външното съществуване на 
човека е осигурено, неговата собственост е под закрила 
и той има своето субективно убеждение и прозрение 
всъщност само за себе си и чрез себе си. А в споменатото 
състояние, в което няма държава, също и осигуряването 
на живота и собствеността почива само в отделната сила 
и храброст на всеки индивид, който трябва да се грижи 
също за собственото си съществуване и за запазването на 
онова, което му принадлежи и му се пада.

Едно такова състояние е състоянието, което сме 
свикнали да приписваме на епохата на хероите. Но тук 
не е уместно да обяснявам кое от тези състояния е по- 
добро -  състоянието на един съвършено изграден държа
вен живот или това на една епоха на хероите; тук ние се 
интересуваме само от идеала на изкуството, а за изкуст
вото отделянето на всеобщност и индивидуалност още 
не трябва да излезе наяве по посочения начин, колкото и 
много тази разлика да е необходима за останалата 
действителност на духовното налично битие. Защото 
изкуството и неговият идеал е тъкмо общото, доколкото 
последното е оформено за нагледа, и затова е още в 
непосредствено единство с партикуларността и нейната 
жизненост.

оса. Това намира място в така наречената епоха на 
хероите, която изглежда време, в което добродетелта, 
αρετή24 в смисъла на гърците, съставлява основата на 
действията. В това отношение трябва добре да различа
ваме αρετή и virtus*25 според римското значение. Римля
ните веднага са имали в съзнанието си своя град, своите 
законни институции, и пред държавата като общата цел 
личността е трябвало да се откаже от себе си. Сериоз
ността и достойнството на добродетелта на римлянина е 
да бъде абстрактно само римлянин, да представя в соб
ствената си енергична субективност само римската
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държава, родината и нейното величие и мощ. Напротив, 
херои са индивидите, които, изхождайки от самостоятел
ността на своя характер и своя произвол, поемат върху 
себе си и извършват едно действие в неговата цялост, и 
при които затова изглежда индивидуално убеждение, ко- 
гато осъществяват онова, което е справедливо и нрав
ствено. А това непосредствено единство от субстанциал- 
ното и индивидуалността на склонността, на влеченията, 
на волята се крие в гръцката добродетел, така че ин
дивидуалността е закон за самата себе си, без да бъде 
подчинена на закон, присъда и съд, които съществуват 
устойчиво сами за себе си. По такъв начин например 
гръцките херои излизат на арената в една епоха преди 
създаването на законите или сами стават основатели на 
държави, така че правото и редът, законът и обичаят из
хождат от тях и [се] осъществяват като тяхно индиви
дуално дело, което остава свързано с тях. По този начин 
беше оценен от древните вече Херкулес и за тях той е 
идеал на първична хероична добродетел. Неговата сво
бодна самостоятелна добродетел, в която той, изхож
дайки от партикуларността на своята воля, воюва против 
несправедливостта и се бори против чудовища между 
хората и в природата, не е общото състояние на неговото 
време, а принадлежи изключително и своеобразно на 
него. И при това той не е тъкмо морален герой, както 
показва неговата история с петдесетте дъщери на Тес- 
пий, които заченали от него за една нощ, а не е и аристо
кратичен, ако си спомним за Авгиевия обор, напротив, 
той се проявява изобщо като олицетворение на тази 
съвършено самостоятелна сила и твърдост на правото и 
справедливото, за осъществяването на което се е подло
жил на безброй изпитания и трудности по свободен 
избор и собствен произвол. Наистина той извършва част 
от делата си в служба и по заповед на Евристей, но все 
пак тази зависимост е само съвсем абстрактна връзка, тя 
не е напълно законна и затвърдена зависимост, която би 
му отнемала силата на индивидуалност, действаща само
стоятелно, сама за себе си. -  От подобен вид са героите 
на Омир. Разбира се, и те имат един общ за тях началник,
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но все пак и техният съюз не е вече предварително 
затвърдено по законен път отношение, което би ги при
нуждавало да се подчиняват, напротив, те следват 
доброволно Агамемнон, който не е монарх в днешния 
смисъл на думата; а по такъв начин и всеки от героите 
дава своя съвет, разгневеният Ахил се отделя само
стоятелно и изобщо всеки един идва и си отива, бори се 
и почива така, както му се иска. В същата самостоя
телност, без да са обвързани с един затвърден веднъж 
завинаги ред и без да са само частици от него, се явяват 
героите на по-старата арабска поезия, а също Шахнаме 
на Фердуси ни предлага подобни образи. В християнския 
Запад ленното отношение и рицарството е почвата за 
свободен героизъм и за индивидуалности, които почиват 
върху себе си. От този вид са героите на кръглата маса, 
както и кръгът от герои, чийто център е Карл Велики. 
Подобно на Агамемнон, Карл е обкръжен от свободни 
образи на герои и затова тук сцеплението е също така без 
насилие, тъй като той трябва винаги да вика за съвет 
васалите си и е принуден да гледа как те следват също 
така и собствените си страсти, и колкото и шумно да 
настоява той, както Юпитер на Олимп, все пак те могат 
да го оставят на произвола на съдбата заедно с начина
нията му и да се впуснат самостоятелно в авантюри. По- 
нататък, съвършения образец за това отношение нами
раме в лицето на Сид. И той е член на съюз, присъединен 
към монарх, и трябва да изпълнява васалските си задъл
жения, но на този съюз противостои законът на честта 
като повелителен глас на собствената личност, за чийто 
неопетнен блясък, благородство и слава воюва касти- 
лианецът. А по такъв начин и тук монархът може да 
управлява, да взема решения, да води война само със 
съвета и съгласието на своите васали; ако не искат, те не 
се сражават с него, а също не се подчиняват, да речем, на 
едно мнозинство от гласове, напротив, всеки стои сам за 
себе си и черпи своята воля, както и своята сила за 
действие от самия себе си. Подобен блестящ образец за 
независима самостоятелност ни предлагат сарацинските 
герои, които ни се показват почти в още по-недостъпен
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облик. -  Дори Лисицата Райнеке възобновява пред нас 
гледката на едно подобно състояние. Лъвът е наистина 
господар и цар, но вълкът и мечката и т.н. също така за
седават и участват със своя съвещателен глас; Райнеке и 
други също постъпват, както си искат; а щом дойде рабо
тата до оплакване, лукавата лисица започва хитро да се 
извърта наоколо и да лъже или намира лични интереси 
на царя и царицата, които поставя в своя полза, като знае 
да уговори умно повелителите си, тъкмо за което е и 
надарена.

ßß. Но както в състоянието на хероите субектът 
остава в непосредствена връзка с целокупната си воля, 
дейност, с осъществяването на своите цели, така той от
говаря безразделно и за това, което произтича по един 
или друг начин като последици от тази дейност. Напро
тив, когато ние действаме или оценяваме действия, за да 
можем да вменим едно действие на индивида, изискваме 
той да е знаел и познава вида на своето действие и об
стоятелствата, при които е извършено. Ако съдържание
то на обстоятелствата е от по-друго естество и дотолкова 
обективността носи в себе си по-други определения, 
отколкото онези, които са встъпили в съзнанието на дей
стващия, днешният човек не поема върху себе си целия 
обем на онова, което е извършил, а отхвърля от себе си 
тази част от своето деяние, която поради непознаване 
или недооценяване на самите обстоятелства е станала 
по-друга, отколкото е била във волята му, и се вменява 
само онова, което е знаел и извършил с умисъл и намере
ние по отношение на това знание. Но хероичният харак
тер не прави разлика, а отговаря за деянието си в негова
та цялост с цялата си индивидуалност. Когато например 
Едип странства, за да търси оракула, той среща човек, с 
когото се скарват, и го убива. В дните на това сбиване 
деянието не е щяло да бъде престъпление; човекът се е 
опитал да упражни насилие над него. Но същият този 
човек е бил баща му. Едип се оженва за царица; неговата 
съпруга е майка му -  без да знае, той е встъпил в кръ- 
восмесителен брак. И все пак той си признава целокуп- 
ността на тези чудовищни злодеяния и се самонаказва
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като отцеубиец и кръвосмесител, макар че това, да убие 
баща си и да легне в брачното легло на майка си не е 
било нито с негово знание, нито по негово желание. Са
мостоятелната самородност и целокупност на хероичния 
характер не иска да дели вината с други и не знае нищо 
за тази противоположност на субективните намерения и 
обективното деяние и неговите последици, докато при 
заплетеността и разклонеността на днешното действане 
всеки се позовава на всички други и, доколкото е въз
можно, смъква вината от себе си. В това отношение на
шият възглед е по-морален, доколкото в моралното су
бективната страна на знанието за обстоятелствата и на 
убеждението за доброто, както и на вътрешното намере
ние при действането, съставлява главен момент. Но във 
времето на хероите, в което индивидът е всъщност един, 
и обективното, като изхождащо от него, е и остава него
во, субектът иска също да е извършил изцяло и един
ствен онова, което е извършил, и да го пренесе напълно 
в себе си.

Хероичният индивид не се отделя и от нравственото 
цяло, към което принадлежи, а съзнава себе си само като 
стоящ в субстанциално единство с него. Ние, напротив, 
според днешната наша представа, се отделяме като лица 
с нашите лични цели и отношения от целите на такава 
целокупност; индивидът върши това, което върши, като 
изхожда от своята личност, върши го за себе си като лице 
и затова отговаря само за своето собствено действане, но 
не и за дейността на субстанциалното цяло, към което 
принадлежи. Затова ние правим разлика например между 
лице и семейство. Епохата на хероите не познава едно 
такова отделяне. Там вината на родоначалника пада и 
върху внука и цял род страда заради първия престъпник; 
съдбата на вината и на простъпката се предава по на
следство от поколение на поколение. Това осъждане, до
колкото е предоставяне на хората в ръцете на една сляпа 
участ, на нас би ни се сторило несправедливо. Както при 
нас деянията на предците не придават благородство на 
синовете и внуците, така и престъпленията и наказания
та на дедите не оскверняват потомците, а още по-малко
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могат да опетнят субективния им характер; нещо повече, 
според днешното убеждение дори конфискуването на 
семейното имущество е наказание, което нарушава прин
ципа на по-дълбоката субективна свобода. Но в древната 
пластична целокупност индивидът не е единичен в себе 
си, а е член на семейството си, на рода си. Затова и ха
рактерът, дейността и съдбата на семейството си остава 
собствено дело на всеки член и всеки отделен човек, 
който е далеч от това, да отрече деянията и участта на 
родителите си, напротив, приема на драго сърце тези 
деяния за свои; те живеят в него и така той е онова, което 
са били, са изстрадали или са извършили като престъп
ление родителите му. Днес ние смятаме това за суровост, 
но, от друга страна, отговарянето càMO за себе си и полу
чената чрез него по-субективна самостоятелност е също 
само абстрактната самостоятелност на лицето, докато 
хероичната индивидуалност, напротив, е по-идеална, тъй 
като не се задоволява във формалната свобода и безкрай
ност в себе си, а остава затворена в постоянно непосред
ствено тъждество с всичко субстанциално на духовните 
отношения, на които тя дава жива действителност. В нея 
субстанциалното е непосредствено индивидуално и 
вследствие на това индивидът е субстанциален в самия 
себе си.

γγ. А тук веднага може да се намери основание за 
това, че идеалните художествени образи се пренасят в 
митични епохи или изобщо в по-древните дни на ми
налото като най-добра почва за тяхната действителност. 
А именно, ако сюжетите са взети от настоящето, чиято 
своеобразна форма, както лежи действително пред нас, 
се е затвърдила в представата от всички свои страни, 
промените, към които поетът не може да не прибегне, 
лесно получават облика на нещо само изкуствено създа
дено и умишлено. Миналото, напротив, принадлежи са
мо на спомена, а споменът вече от само себе си извършва 
обвиването на характерите, събитията и действията в 
одеждата на всеобщността, през която не прозират осо
бените външни и случайни частности. За действителното 
съществуване на едно действие или на един характер са
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необходими голям брой малозначителни опосредстващи 
обстоятелства и условия, разнообразни отделни събития 
и деяния, докато в картината на спомена всичките тези 
случайности са угаснали. В това освобождаване от 
случайността на външното художникът получава -  кога- 
то събитията, историите, характерите принадлежат на 
стари времена -  по отношение на частното и индиви
дуалното по-голяма свобода на действие за своя худо
жествен начин на изобразяване. Наистина той има не
съмнено и исторически спомени, изхождайки от които 
трябва да изработи съдържанието във формата на нещо 
общо; но, както казах, картината на миналото вече като 
картина има предимството на по-голяма всеобщност, до
като многобройните нишки на опосредстването на усло
вия и отношения с цялата им обстановка от света на 
крайното същевременно му дават в ръцете средствата и 
опорните точки, за да не заличи индивидуалността, от 
която се нуждае художественото произведение. Тогава 
една хероична епоха предлага по-точно това предимство 
в сравнение с едно по-късно, по-всестранно изградено 
състояние, че в такива дни отделният характер и индиви
дът изобщо още не намира пред себе си субстанциал- 
ното, нравственото, справедливото като законна необхо
димост и дотолкова пред поета лежи непосредствено 
онова, което изисква идеалът.

Например Шекспир е почерпил много сюжети за 
своите трагедии от хроники или от стари новели, разказ
ващи за едно състояние, което още не се е изкристализи
рало до напълно установен ред, а в което жизнеността на 
индивида в неговото вземане и изпълняване на решения 
е все още преобладаващото и остава определящото. Съ
щински историческите му драми, напротив, имат в себе 
си главна съставка от чисто външно историческото съ
държание и затова стоят по-далеч от идеалния начин на 
изобразяване, макар че и тук състоянията и действията 
се носят и издигат от твърдата самостоятелност и свое
волност на характерите. Разбира се, последните в своята 
самостоятелност отново остават повече само едно пре
димно формално почиване върху себе си, докато при
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самостоятелността на хероичните характери трябва 
всъщност да се прибави и съдържанието, чието осъ
ществяване са си поставили за цел.

А чрез тази последна точка се опровергава и по 
отношение на общата почва на идеала представата, че за 
него е пригодно предимно идиличното, тъй като в това 
състояние действително няма налице по какъвто и да 
било начин раздвояването на само за себе си законното и 
необходимото и на живата индивидуалност. Но колкото и 
прости и първични да са идиличните ситуации и колкото 
и да се смятат за умишлено отдалечени от съвършено 
изградената проза на духовното налично битие, все пак 
тъкмо тази простота от другата страна, според същинско
то съдържание, представлява много малък интерес, за 
да може да се приеме за най-същинската основа и почва 
на идеала. Защото тази почва не носи в себе си най- 
важните мотиви на хероичния характер -  родина, нрав
ственост, семейство и т.н. -  и тяхното развитие, напро
тив, цялата ядка на съдържанието се ограничава напри
мер върху това, че се е загубила една овца или че се е 
влюбило едно момиче. По такъв начин идиличното често 
пъти се приема също само за убежище и развеселяване 
на душата, към което, както например у Геснер, често се 
присъединява освен това още и една сладникавост и 
мекошава отпуснатост. Идиличните състояния на днеш
ното наше настояще пак имат този недостатък, че тази 
простота, домашното и селяшкото в чувството любов 
или в удоволствието от едно хубаво кафе на открито и 
т.н. също така представляват незначителен интерес, тъй 
като само се абстрахираме от цялата по-нататъшна връз
ка с по-дълбоки вплитания в по-съдържателни цели и 
отношения при този живот на селски пастори и т.н. Ето 
защо и в това отношение трябва да се възхищаваме на 
гения на Гьоте затова, че в Херман и Доротея той се 
концентрира наистина върху една подобна област, като 
взема от живота на настоящето една тясно ограничена 
особеност, но същевременно я използва като канава и 
атмосфера, в която се движи този кръг, разкрива вели
ките интереси на революцията и на собствената родина и
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привежда сам за себе си ограничения сюжет в отно
шение с най-широките, най-ярките световни събития.

Но от идеала не са изключени изобщо лошото и зло
то, войната, битките, отмъщението, напротив, те често 
стават съдържание и почва на хероичното, митичното 
време, което се явява в толкова по-сурова и дива форма, 
колкото по-далеч стоят тези времена от образоването в 
дух на подчинение пред законите и на нравственост. На
пример в авантюрите на рицарството, в които странства
щите рицари заминават, за да се борят против злото и 
несправедливостта, героите доста често изпадат сами в 
подивялост и необузданост, а по подобен начин и рели
гиозният героизъм на мъчениците предпоставя едно 
такова състояние на варварщина и жестокост. Обаче из
общо християнският идеал, който има мястото си в ин
тимността и в глъбината на вътрешния свят, е по-без- 
различен спрямо отношенията на външния.

Но както по-идеалното световно състояние съответ
ства предимно на определени епохи, така и изкуството 
избира за образите, които представя в него, предимно 
едно определено съсловие -  съсловието на монарсите. И 
то не да речем от аристократичност или от любов към 
благородническото, а заради пълната свобода на волята и 
творчеството, която се намира реализирана в представа
та за съсловието на монарсите. Така например в древната 
трагедия виждаме хора като нямащата индивидуалност 
обща почва на убежденията, представите и светоусеща- 
нията, върху която трябва да се извършва определеното 
действие. От тази почва след това изникват индивидуал
ните характери на действащите лица, които принадлежат 
към властелините на народа, към царските семейства. 
При фигурите от подчинените съсловия, напротив, кога- 
то решават да действат в пределите на своите ограниче
ни отношения, навсякъде виждаме потиснатост; защото 
в развити съсловия в действителност те са зависими, 
притеснени от всички страни, и със своите страсти и 
интереси навсякъде изпадат в затруднението и в нужда
та на външната за тях необходимост, тъй като веднага зад 
тях стои непреодолимата мощ на гражданския ред,
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против който те не могат да се опълчат и дори остават 
подложени на произвола на по-горестоящите, когато 
последният е законно оправдан. В това ограничаване 
чрез устойчиво съществуващите отношения се осуетява 
всяка независимост. Затова състоянията и характерите от 
тези кръгове са по-пригодни за комедията и за комичното 
изобщо. Защото в комичното индивидите имат право да 
се перчат както си искат и както могат. Те имат право да 
си позволяват самостоятелност в желанията си и в 
мненията си, а също в представата си за самите себе си, 
която отново се унищожава непосредствено за тях от 
самите тях и от тяхната вътрешна и външна зависимост. 
Но такова заимствано почиване върху себе си загива 
главно във външните отношения и в лъжливата позиция 
на индивидите към тях. За низшите съсловия силата на 
тези отношения е налице в съвсем по-друга степен, 
отколкото за владетелите и монарсите. Напротив, в Ме- 
синската невеста на Шилер дон Цезар с право може да 
извика: „Над мене не стои по-висш съдия“, а когато иска 
да бъде наказан, сам той да произнесе и изпълни 
присъдата си. Защото той не е подчинен на никаква 
външна необходимост на правото и закона и също и по 
отношение на наказанието е зависим само от самия себе 
си. Наистина не всички Шекспирови образи принад
лежат към монаршеското съсловия и стоят отчасти върху 
една историческа и вече не митична почва, но затова пък 
те са пренесени във времена на граждански войни, в 
които съединяващите нишки на реда и законите се раз- 
слабват или разкъсват и благодарение на това отново 
получават изискваната независимост и самостоятелност.

Ь. Съвременни прозаични състояния

И така, ако във всичките тези посочени досега 
отношения се вгледаме в настоящето на днешното ни 
световно състояние и в неговите развити правни, мо
рални и политически отношения, ще видим, че в сегаш
ната действителност кръгът за идеални изобразявания е 
само от много ограничено естество. Защото сферите, в
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които остава свободно поле на действие за самостоятел
ността на частни решения, са незначителни по брой и 
обем. Бащинското отнасяне и честността, идеалите за 
почтени мъже и добри жени -  доколкото тяхното жела
ние и действане се ограничава върху сфери, в които чо
векът все още действа свободно като индивидуален су
бект, т.е. е това, което е, и върши това, което върши по 
свой индивидуален произвол -  съставляват в това отно
шение най-важния сюжет. Но все пак и на тези идеали 
им липсва по-дълбоко съдържание и по такъв начин ис
тински най-важното си остава само субективната страна 
на убеждението. По-обективното съдържание е дадено 
чрез вече предварително наличните непоклатими отно
шения и затова начинът, по който се проявява то в инди
вида и в тяхната вътрешна субективност, моралност и 
ти., трябва да остане най-същественият интерес. Напро
тив, неподходящо би било все още да искаме да посочва
ме идеали също и за наше време, например идеали за 
съдии или монарси. А именно, ако един служител на пра
восъдието се държи и постъпва така, както изискват 
службата и дългът, с това той само изпълнява своето 
определено, съответстващо на реда, предписано от пра
вото и закона служебно задължение; онова, което такива 
държавни служители прибавят освен това от своята ин
дивидуалност, мекотата на обноските, остроугмието и 
Т.Н., не е главното и не е субстанциалното съдържание, а 
е по-безразлично и второстепенно. По същия начин и 
монарсите на нашето време вече не са, както хероите на 
митичната епоха, една конкретна в себе си връхна точка 
на цялото, а са един повече или по-малко абстрактен 
център във вече развити сами за себе си и затвърдени от 
закона и конституцията устройства. В наше време мо
нарсите са изпуснали от ръцете си най-важните държав
нически функции; самите те вече не раздават правосъ
дие, финансите, гражданският ред и сигурността вече не 
са тяхно собствено специално занимание, въпросите на 
войната и мира се решават от общите външни полити
чески отношения, които не принадлежат към тяхното 
частно ръководство и власт; и макар и да имат послед
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ната, върховната, решаващата дума относно всичките 
тези отношения, все пак истинското съдържание на ре
шенията принадлежи, общо взето, по-малко на индиви
дуалността на волята им, отколкото то стои твърдо уста
новено вече само за себе си, така че връхната точка на 
собствената субективна монаршеска воля е само от 
формално естество в сравнение с общото и обществе
ното. По същия начин в наше време и един генерал и 
полководец притежава наистина голяма власт, в неговите 
ръце се предават най-съществените цели и интереси и 
неговата съобразителност, смелост, решителност, него
вият дух трябва да решава относно най-важното; но все 
пак онова,което би следвало да се припише на неговия 
субективен характер като негова лична собственост в 
това решение, има само незначителен обем. Защото, от 
една страна, целите са му дадени и намират произхода си 
вместо в неговата индивидуалност, в отношения, които 
лежат вън от кръга на неговата власт, а, от друга страна, 
той не си създава и средствата за осъществяването на 
цели чрез самия себе си; напротив, те му се предоставят, 
тъй като не му са подчинени и не са в покорство пред 
неговата личност, а стоят в съвсем по-друго положение, 
отколкото в онова, в което се отнасят до тази военна ин
дивидуалност.

Следователно по такъв начин в нашето съвременно 
световно състояние изобщо субектът, разбира се, може 
да действа от тази или онази страна, като изхожда от 
самия себе си, но все пак всеки отделен човек, както и да 
се обръща и върти, принадлежи към един устойчиво 
съществуващ обществен ред и не се проявява като само
стоятелния, целокупния и същевременно индивидуално 
жив образ на самото това общество, а само като един 
ограничен негов член. Затова той и действа само като на
миращ се в плен на него и интересът към такъв образ, 
както и съдържанието на неговите цели и на неговата 
дейност са безкрайно партикуларни. Защото в края на 
краищата този интерес винаги се ограничава върху това, 
да се види как му върви на този индивид, дали постига 
щастливо целта си, какви пречки, неприятности му се
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противопоставят, какви случайни или необходими за
връзки спъват или довеждат със себе си изхода и т.н. И 
макар че модерната личност в своята душа и характер е 
безкрайна за себе си като субект и проявява в дейността 
си и в страданията си право, закон, нравственост и т.н., 
все пак наличното битие на правото в този отделен човек 
е така ограничено, както е ограничен самият отделен 
човек, а не както наличното битие на правото, на обичая, 
на законността изобщо в същинското състояние на 
хероите. Сега отделният човек вече не е носител и из
ключителна действителност на тези сили, както в херой- 
ството.

с. Реконструкцията на 
индивидуалната самостоятелност

Но интересът към една такава действителна, инди
видуална целокупност и жива самостоятелност и нужда
та от нея не ще ни напуснат и не могат да ни напуснат 
никога, дори и да признаем за все още така плодотворни 
и разумни съществеността и развитието на състоянията в 
изградения граждански и политически живот. В този 
смисъл можем да се възхищаваме на поетичния младеж
ки дух на Шилер и Гьоте в опита им отново да получат 
загубената самостоятелност на образите в тези предва
рително намерени отношения на новото време. Но как 
извършва Шилер този опит в първите си произведения? 
Само чрез бунта против самото целокупно гражданско 
общество. Карл Моор, наскърбен от съществуващия ред 
и от хората, които злоупотребяват с властта си, излиза 
вън от кръга на законността и като има смелостта да раз
бие пределите, които са го притеснявали, и сам да си съз
даде по този начин едно ново хероично състояние, прави 
себе си възстановител на правото и самостоятелен от- 
мъстител на несправедливостта, на безобразията и по
тисничеството. И все пак колко дребнаво и изолирано 
трябва да изглежда, от една страна, това лично отмъще
ние, като се има предвид недостатъчността на необходи
мите средства; от друга страна, то може да води само до



274 Т р е т а  г л а в а

престъпление, тъй като включва в себе си безправието, 
което иска да разруши. От страна на Карл Моор това е 
нещастие, погрешен ход, и макар че е трагично, все пак 
само момчета могат да се подкупят от този разбойничес
ки идеал. По същия начин в Коварство и любов индиви
дите се измъчват със своите дребни лични тежнения и 
страсти под потискащи, противни отношения, и едва във 
Фиеско и Дои Карлос главните образи изглеждат по-въз- 
вишени, тъй като вземат присърце едно по-субстанциал- 
но съдържание, освобождаването на собствената родина 
или свободата на религиозното убеждение и стават 
герои, като изхождат от цели. По един още по-възвишен 
начин Валенщайн, застанал начело на армията си, се 
обявява за регулатор на политическите отношения. Той 
познава точно силата на тези отношения, от които е зави
симо дори собственото му средство, войската, и затова 
сам изпада за дълго време в колебанието между воля и 
дълг. Той едва се е решил, когато вижда как средствата, 
за които смята, че са му верни, се изплъзват от ръцете му, 
вижда как неговият инструмент се разбива. Защото 
онова, което в последна сметка свързва полковниците и 
генералите, е не благодарността за честта, която им е 
оказал, като ги е назначил и повишил, и за която трябва 
да му благодарят, не славата му на полководец, а дългът 
им спрямо общопризнатите власт и правителство, клет
вата, която са положили пред върховния държавен глава, 
пред императора на австрийската монархия. По такъв 
начин накрай той се намира сам и бива не толкова сразен 
и победен от една противостояща външна сила, колкото 
по-скоро лишен от всички средства за осъществяването 
на неговата цел; а, напуснат от войската, той е загубен. 
От подобна, макар и обратна изходна точка тръгва Гьоте 
в Гъоц. Времето на Гьоц и Франц фон Зикинген е 
интересната епоха, в която рицарството с аристократич
ната самостоятелност на своите индивиди намира ги
белта си по силата на един нововъзникващ обективен ред 
и законност. Фактът, че Гьоте избра за първа тема този 
досег и колизия на средновековното време на хероите и 
на законния модерен живот, говори за великия му усет.
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Защото Гьоц, Зикинген са все още херои, които искат 
самостоятелно да регулират състоянията в своя по-тесен 
или по-широк кръг, като изхождат от своята личност, от 
своята смелост и правилен усет за справедливост; но 
новият ред на нещата тласка самия Гьоц към несправед
ливост и го отправя към гибел. Защото в среднове
ковието само рицарството и ленното отношение са 
истинската почва за този вид самостоятелност. -  Но ако 
законният ред се е развил по-пълно в своя прозаичен 
облик и е станал преобладаващ, жадната за авантюри 
самостоятелност на рицарските индивиди излиза вън от 
отношението и когато още иска да се затвърди като един
ствено значимото и да се бори против несправедливостта 
в смисъла на рицарството, да помага на потиснатите, тя 
изпада в смешното положение, в което Сервантес пред
ставя пред очите ни своя Дон Кихот.

Обаче със засягането на една такава противопо
ложност на различни светогледи и на действането в пре
делите на тази колизия вече навлязох в онова, което още 
по-горе окачествих изобщо като по-точна определеност 
и отлика на общото състояние на света, като ситуация 
изобщо.

2. Ситуацията

Идеалното състояние на света, което изкуството е 
призвано да изобрази за разлика от прозаичната действи
телност, съставлява според досегашното ни разглеждане 
само духовното налично битие изобщо и по такъв начин 
едва само възможността за индивидуално изобразя
ване, но не и самото това изобразяване. Ето защо онова, 
което току-що имахме пред себе си, беше само общата 
основа и почва, на която могат да се появят живите 
индивиди на изкуството. Наистина тя е оплодена с 
индивидуалност и почива върху нейната самостоятел
ност, но като общо състояние тя още не прави да про
личи в нея активното движение на индивидите в тяхната 
жива дейност, както храмът, който издига изкуството,
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още не е индивидуалното изображение на самия бог, а 
съдържа само зародиша за него. Затова отначало още 
трябва да смятаме въпросното състояние на света за не
що неподвижно в себе си. за хармония на силите, които 
го управляват, и дотолкова за субстанциално, еднообраз
но валидно устойчиво съществуване, което обаче не бива 
да се схваща например като така нареченото състояние 
на невинност. Защото това е състоянието, в чиято пълно
та и сила на нравствеността чудовището на раздвоението 
все още само дремеше, тъй като за нашето разглеждане 
се беше изявила едва само страната на неговото суб
станциално единство и затова и индивидуалността беше 
налице само по своя общ начин, по който тя, вместо да 
утвърди своята определеност, отново се разпръсква без
следно и без съществено смущение. Но за индивидуал
ността е съществено необходима определеност и ако 
трябва да видим пред себе си идеала като о п р е д е л е н  
о б р а з , необходимо е той да не остане само в своята 
всеобщност, а да изяви общото по особен начин и едва 
чрез това да му даде налично битие и явление. Следова
телно в това отношение изкуството трябва не само на
пример да обрисува едно о б щ о  световно състояние, но и 
изхождайки от тази неопределена представа, да премине 
по-нататък, към образите на о п р е д е л е н и т е  характери и 
действия.

Затова от страна на и н д и в и д и т е  общото състояние е 
несъмнено наличната за тях почва, която обаче се раз
крива до специалност на състоянията, а с това обособя
ване -  до колизии и завръзки, които стават за индивидите 
поводи да изявят онова, к о е т о  са, и да знаят себе си като 
определен образ. От страна на световното състояние, 
напротив, това себепоказване на индивидите се проявява 
наистина като ставане, превръщане на неговата всеобщ
ност в живо обособяване и жива единичност, обаче в 
една определеност, в която същевременно се запазват 
о б щ и т е  с и л и  като г о с п о д с т в а щ и . Защото определеният 
идеал, взет от съществената му страна, има за свое суб
станциално съдържание вечните сили, които владеят 
света. Обаче начинът на съществуване, който може да се
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получи във формата на трайно състояние (Zuständlich- 
keit), не е достоен за това съдържание. А именно, от една 
страна, онова, което се отнася до състоянието, има за 
своя форма навика, а навикът не съответства на духовна
та с а м о с ъ з н а т е л н а  природа на споменатите най-дълбоки 
интереси; и, от друга страна, с л у ч а й н о с т т а  и п р о и з в о 
л ъ т  на индивидуалността беше онова, тъкмо чрез само
дейността на което трябваше да видим тези интереси да 
излизат в живота -  а несъществената самостоятелност и 
произволът, от своя страна, също така не съответстват на 
субстанциалната всеобщност, която съставлява поня
тието за истинното в себе си. Ето защо за конкретното 
съдържание на идеала трябва да издирим, от една стра
на, едно по-определено, а, от друга страна, едно по- 
достойно художествено явление.

Общите сили могат да получат това ново изображе
ние в своето н а л и ч н о  б и т и е  само чрез това, че се про
явяват в своето съществено различаване и движение 
изобщо, а по-точно чрез това, че се проявяват в своята 
противоположност една спрямо друга. И така, в особе
ността, към която преминава общото по този начин, мо
гат да се отбележат два момента: първо, с у б с т а н ц и я т а  
като кръг на общите сили, чрез чието обособяване суб
станцията се разлага на нейните самостоятелни части; 
второ, и н д и в и д и т е , които излизат наяве като дейното 
осъществяване на тези сили, дават индивидуалния им 
облик.

Но разликата и противоположността, в която се 
поставя по този начин отначало хармоничното в себе си 
състояние на света със своите индивиди, разгледани по 
отношение на това състояние, са изявяване на с ъ щ е с т в е 
н о т о  с ъ д ъ р ж а н и е , което това състояние носи в себе си; 
докато, обратно, субстанциалното общо, което се съдър
жа в него, се придвижва напред до особеността и еди
ничността п о  т а к ъ в  н а ч и н , че това общо дава налично 
битие на с е б е  с и , като си дава наистина привидността на 
случайност, разцепление и раздвоение, но отново пре
махва тази привидност тъкмо чрез това, че оставя 
с а м о т о  с е б е  с и  да се прояви в нея.
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Но, по-нататък, излизането на тези сили вън една от 
друга и тяхното себеосъществяване в индивиди може да 
се извършва само при определени обстоятелства и съ
стояния, при които и като които цялото явление излиза 
навън в наличното битие, или които съставляват подбу- 
дителното по отношение на това осъществяване. Взети 
сами за себе си, такива състояния са безинтересни и по
лучават значението си едва в отношението си към чо
века, чието самосъзнание трябва да активизира съдържа
нието на въпросните духовни сили и го накара да се 
прояви. Затова външните обстоятелства трябва всъщност 
да се схващат в това отношение, тъй като получават важ
ност само чрез онова, което са за духа, а именно, чрез 
начина, по който се вземат от индивидите и с това дават 
повод да се даде съществуване на вътрешната духовна 
нужда, на целите, на убежденията, изобщо на определе
ната същност на индивидуалните изображения. Като 
този по-близък повод определените обстоятелства и 
състояния образуват ситуацията, която съставлява по- 
специалната предпоставка за същинското себепроявя- 
ване и активизиране на всичко онова, което отначало 
още лежи скрито в неразвит вид в общото световно съ
стояние, поради което, преди да разгледаме същинското 
действие, трябва най-напред да установим понятието 
ситуация.

Ситуацията е, общо взето, от една страна, изобщо 
състоянието, партикуларизирано до определеност, и в 
тази определеност, от друга страна, тя е същевременно 
подбуждащото за определеното изявяване на съдържа
нието, което съдържание трябва да се насочи навън в 
наличното битие чрез художественото изобразяване. 
Предимно от това, последното становище, ситуацията 
предлага широко поле на разглеждане, тъй като от отдав
нашни времена най-важната страна на изкуството е била 
да намира интересни ситуации, т.е. такива, които карат 
да се проявят дълбоките и важни интереси и истинното 
съдържание на духа. В това отношение изискванията за 
различните изкуства са различни: например скулптурата 
се оказва ограничена по отношение на вътрешното мно
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гообразие на ситуациите, живописта и музиката са вече 
по-широки по обхват и по-свободни, обаче най-неизчер- 
паема е поезията.

Но тъй като тук още не се намираме в областта на 
особените изкуства, сега трябва да изтъкнем само об
щите гледища и можем да ги разчленим до следната 
градация.

А именно, първо, ситуацията, преди да се е дораз
вила до определеността в себе си, още запазва формата 
на всеобщност и чрез това на неопределеност, така че 
отначало сякаш имаме пред себе си само ситуацията на 
безситуационността. Защото формата на неопределе
ност сама е само една форма, в противоположност на 
една друга форма, на определеността, и по такъв начин 
самата тя се оказва едностранчивост и определеност.

Но, второ, излизайки от тази всеобщност, ситуа
цията преминава към обособяване и става същинска, но 
отначало безконфликтна определеност, която още не да
ва повод за противоположност и за нейното необходимо 
разрешение.

И, най-сетне, трето, раздвоението и неговата опре
деленост съставляват същността на ситуацията, която 
става по този начин колизия, а последната води до реак
ции и в това отношение образува както изходната точка, 
така и прехода към същинското действие.

Защото ситуацията е изобщо средната степен меж
ду общото, неподвижно в себе си световно състояние, и 
конкретното действие, открито в самото себе си за дей- 
стване и противодействане, поради което тя трябва да 
представи в себе си също характера както на единия, 
така и на другия краен термин (Extrem), и да ни отведе от 
единия към другия.

а. Безситуационността

Формата на общото световно състояние, както тряб
ва да го превърне в явление идеалът на изкуството, е 
както индивидуалната, така, и съществената в себе си 
самостоятелност. И така, самостоятелността, взета като
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такава и затвърдена сама за себе си, отначало не дава 
нищо освен сигурното почиване върху самата себе си в 
неподвижен покой. По такъв начин определената форма 
още не излиза вън от себе си и не преминава към отно
шение към нещо друго, а остава във вътрешната и вън
шната затвореност на единството със себе си.Това дава 
безситуационността, в която виждаме например древни 
изображения в храмове от наченките на изкуството, чий- 
то характер на дълбока, неподвижна сериозност, на най- 
спокойно, нещо повече, дори застинало, но грандиозно 
величие, несъмнено е бил възпроизвеждан в същия тип и 
в по-късни времена. Например египетската и най- 
древната гръцка скулптура ни дават нагледна представа 
за този вид безситуационност. По-нататък, в християн
ското изобразително изкуство бог-отец или Христос 
биват представяни по подобен начин, предимно в бю
стове; както и изобщо застиналата субстанциалност на 
божественото, схванато като определен особен бог, или 
като абсолютната в себе си личност, подхожда за такъв 
вид изображение, макар че и средновековните портрети 
носят в себе си същата липса на определени ситуации, в 
които би могъл да се изрази характерът на индивида, и 
искат да изразят само цялото на определения характер в 
неговата застиналост.

Ъ. Определената ситуация 
в нейната безконфликтност

Обаче, тъй като ситуацията изобщо се състои в 
определеността, второто е излизането от тази тишина и 
блажено спокойствие или от единствената строгост и 
сила на самостоятелността в себе си. Безситуационните 
и вследствие на това неподвижни както отвътре, така и 
отвън образи трябва да се приведат в движение и да се 
откажат от своята чиста простота. Но следващото при
движване напред към по-специално манифестиране в 
една особена изява е наистина определената, но все пак 
още не всъщност диферентна в себе си и изпълнена с ко
лизии ситуация.
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Ето защо тази първа индивидуализирана изява оста
ва от такъв вид, че тя няма друга последица, тъй като не 
се поставя във враждебна противоположност спрямо 
нещо друго и по такъв начин не може да предизвика 
никаква реакция, а в своята непреднамереност е готова и 
завършена вече чрез самата себе си. Тук спадат онези си
туации, които трябва да се смятат изобщо за игра, докол- 
кото в тях протича или се извършва нещо, което всъщ
ност няма сериозно значение. Защото сериозността на 
деянието и действането се появява изобщо едва чрез 
противоположности и противоречия, които тласкат към 
снемането и побеждаването на едната или на другата 
страна. Затова и нито самите тези ситуации са действия, 
нито дават подбудителен повод за действия, а са отчасти 
определени, но съвсем прости в себе си състояния, от
части деяние без съществена и сериозна в самата себе си 
цел, която би произтичала от конфликти или би могла да 
води до конфликти.

а. Първото нещо в това отношение е преходът от 
спокойствието на безситуационността към движението и 
проявяването навън, било като чисто механично движе
ние или като първа подбуда и удовлетворение на някаква 
вътрешна нужда. Ако например египтяните изобразяваха 
в своите скулптурни образи богове със събрани крака, с 
неподвижна глава и със здраво прилепнали към тялото 
ръце, гърците, напротив, отделят ръцете и краката от тя
лото и дават на тялото крачещо и изобщо многообразно 
в себе си, подвижно положение. Почивката, седенето, 
спокойното гледане навън са такива прости състояния, в 
които например гърците схващат своите богове; състоя
ния, които наистина пренасят самостоятелния образ на 
боговете в една определеност, но все пак в една опреде
леност, която не навлиза в по-нататъшни отношения и 
противоположности, а остава затворена в себе си и се 
потвърждава сама за себе си. Ситуации от този най- 
прост вид принадлежат предимно на скулптурата и 
предимно древните бяха неизчерпаеми в изнамирането 
на такива непреднамерени състояния. Те засвидетел
стват своя велик усет и тук, защото тъкмо чрез незначи
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телността на определената ситуация изпъква толкова 
повече величието и самостоятелността на техните идеа
ли и чрез безконфликтното и незначителното в деянието 
и поведението идва толкова по-близо до нагледа блаже
ното, тихо спокойствие на вечните богове. Тогава ситуа
цията насочва към особения характер на един бог или 
херос само изобщо, без да го приведе в отношение с дру
ги богове или дори във враждебен досег и раздвоение.

ß. Ситуацията отива вече по-нататък, стига до опре
деленост, когато загатне за някаква особена цел в нейно
то окончателно в себе си осъществяване, за едно деяние, 
което стои в отношение към външното и изразява само
стоятелното в себе си съдържание в пределите на такава 
определеност. Също и това са изяви, които не помрачават 
спокойствието и веселото блаженство на образите, а 
които сами изглеждат само последица и определен начин 
на тази веселост. Гърците бяха надарени с много тънък 
усет и бяха богати и в такива изнамирания. За непредна- 
мереността на ситуациите тук е необходимо да не съдър
жат деяние, което изглежда само начало на едно дей
ствие, така че от него да трябва да произтичат още и по
нататъшни завръзки и противоположности, а, напротив, 
цялата определеност да се окаже приключена в това 
деяние. Така например ситуацията на Аполон Белведер- 
ски се схваща така, че Аполон, уверен в победата, след 
като е убил питона със стрелата си, крачи гневно напред 
в своето величие. Тази ситуация вече няма грандиозната 
простота на по-ранната гръцка скулптура, която ни 
караше да узнаем спокойствието и детското на боговете 
чрез по-незначителни изяви: например Венера, която 
излиза от банята, съзнава силата си и гледа спокойно 
навън; фавни и сатири в ситуации на игра, които като 
ситуации не трябва и не искат да бъдат нищо повече; 
например сатирът, който държи на ръка младия Бакхус и 
усмихнат разглежда детето с безкрайна сладост и гра
ция; Амур в най-разнообразни подобни непреднамерени 
дейности -  това са все примери за този вид ситуация. 
Ако, напротив, деянието стане по-конкретно, такава по- 
комплицирана ситуация е по-нецелесъобразна поне за
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скулптурното изобразяване на гръцките богове като са
мостоятелни сили, тъй като тогава чистата всеобщност 
на индивидуалния бог не може да проблесне така добре 
през натрупаната партикуларност на неговото определе
но деяние. Например Меркурий от Пигал, който е изло
жен в Сан-Суси като подарък на Лудвиг XV, току-що 
закрепва крилата на ходилата си. Това е съвсем безкон
фликтна дейност; Меркурий от Торвалдсен, напротив, 
има една почти твърде комплицирана за скулптурата 
ситуация: а именно, току-що оставил флейтата си на
страна, той втренчено проследява Марсий; той поглежда 
хитро към него, опасявайки се, че Марсий може да го 
убие, тъй като се хваща коварно за скрития меч. Обрат
но, за да споменем още едно по-ново художествено про
изведение, в Момиче, което си привързва сандалите от 
Рудолф Шадов момичето са занимава наистина с нещо, 
което по своята простота наподобява заниманието на 
Меркурий, но тук безконфликтността вече не запазва 
същия интерес, който е свързан с нея, когато се изобра
зява в такава непреднамереност един бог. Когато момиче 
си привързва сандалите или преде, в това не се вижда 
нищо освен тъкмо това връзване и предене, което само за 
себе си е без значение и маловажно.

γ. Но, трето, тук се съдържа това, че определената 
ситуация изобщо може да се третира като чисто външна, 
по-определена или по-неопределена случка, която дава 
само повод за други, по-тясно или по-косвено свързани с 
нея прояви. Например много лирически стихотворения 
имат такава ситуация, възникнала по определен повод. 
Едно особено настроение и чувство е ситуация, която 
може да се знае и схваща поетически, а и по отношение 
на външни обстоятелства, празненства, победи и т.н. тла
ска към това или онова по-всеобхватно или по-ограниче- 
но изказване и оформяне на чувства и представи. Напри
мер победните песни на Пиндар са в най-висшия смисъл 
на думата такива стихотворения, създадени по повод на 
определени събития. Гьоте също е взел за сюжет много 
лирични ситуации от този вид, нещо повече, в по-широ
кия смисъл на думата дори неговият Вертер би могъл да
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се нарече поетическа творба, създадена по определен 
повод, защото чрез Вертер Гьоте е изказал и въплътил в 
художествено произведение собствената си вътрешна 
разпокъсаност и сърдечна мъка, онова, което става в соб
ствената му гръд, както и изобщо лирическият поет дава 
отдушник на сърцето си и изрича онова, от което е афи- 
циран самият той като субект. По този начин онова, кое
то отначало е било здраво вкопчено само във вътрешните 
гънки на душата, се изтръгва оттам и става външен 
обект, от който човекът се е освободил, както ни облек
чават сълзите, в които се изплаква скръбта. Както казва 
сам Гьоте, с написването на Вертер той се освободил от 
бедата и потиснатостта на вътрешните преживявания, 
които описва. И все пак ситуацията, която е представена 
тук, още не принадлежи към тази степен на освобожда
ване, още не е навлязла в нея, тъй като обхваща в себе си 
най-дълбоките противоположности и оставя себе си да 
се развие.

И така, в такава лирична ситуация, от една страна, 
разбира се, може да се изяви някакво обективно съ
стояние, някаква дейност по отношение на външния свят, 
но, от друга страна, също така и душата като такава може 
да се оттегли в своето вътрешно настроение от всяка 
друга външна взаимовръзка, да се отдръпне обратно в 
себе си и да вземе за изходна точка вътрешния свят на 
своите състояния и чувства.

с. Колизията

Както вече споменах, всички досега разгледани си
туации нито самите те са действия, нито са изобщо пово
ди за същинско действане. Тяхна определеност си остава 
повече или по-малко само състоянието, предизвикано от 
определен повод, или едно само за себе си незначително 
деяние, в което едно субстанциално съдържание се изра
зява по такъв начин, че сега определеността се получава 
като безконфликтна игра, на която не може да се отдаде 
истински сериозно значение. Сериозността и важността 
на ситуацията в нейното обособяване може да започне
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едва там, където определеността се разкрива като съ
ществена диферентност и като намираща се в противо
положност спрямо нещо друго, обоснована колизия.

В това отношение колизията има основанието си в 
едно накърняване, което не може да остане да съществу
ва като накърняване, а трябва да бъде премахнато; тя е 
промяна на състоянието, което е било хармонично без 
нея, и която сама трябва отново да се промени. Но и ко
лизията още не е действие, а съдържа само наченки и 
предпоставките за действие и вследствие на това, като 
чист повод за действане, запазва характера на ситуация. 
Макар че и противоположността, до която е разгърната 
колизията, може да бъде резултат от едно по-раншно 
действие. Както например трилогиите на древните са 
продължения в този смисъл, че от края на едно дра- 
матическо произведение произтича колизията за второ, 
което пък изисква разрешението си в трето. -  А тъй като 
колизията изобщо се нуждае от разрешение, което следва 
борбата на противоположностите, изпълнената с коли- 
зионност ситуация е предмет предимно на драматическо- 
то изкуство, на което е отредено да изобразява красивото 
в неговото най-пълно и най-дълбоко развитие, докато на
пример скулптурата не е в състояние да изобрази напъл
но едно действие, чрез което излизат наяве великите 
духовни сили в тяхното раздвоение и примирение, тъй 
като дори живописта, въпреки своето по-широко поле на 
действие, винаги може да представи пред погледа само 
един момент на действие.

Обаче тези сериозни ситуации водят със себе си 
една своеобразна трудност, която се крие вече в поня
тието им. Те почиват върху накърнявания и извикват на 
живот отношения, които не могат да продължат да съ
ществуват, а правят необходима една преобразуваща 
помощ. Но красотата на идеала се състои тъкмо в него
вото непомрачено единство, спокойствие и завършеност 
в самия себе си. Колизията накърнява тази хармония и 
поставя единния в себе си идеал в състояние на дисо- 
нантност и противоположност. Ето защо чрез изобразя
ването на такова накърняване се накърнява самият идеал
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и тук задачата на изкуството може да се състои само в 
това, от една страна, да не остави все пак свободната 
красота да загине в тази диферентност, а, от друга стра
на, само да представи пред нас раздвоението и неговата 
борба, за да може да се получи като резултат от него, 
постигнат чрез разрешаване на конфликтите, хармония
та, и едва по този начин последната да изпъкне в пълната 
си същественост. Обаче не могат да се установят общи 
определения за това, до каква граница е позволено да се 
доведе дисонантността, тъй като в това отношение всяко 
особено изкуство следва своеобразния си характер. Така 
например вътрешната представа може да понесе далеч 
повече разпокъсаност, отколкото непосредственият на
глед. Затова поезията има право да стигне от страна на 
вътрешното почти до най-крайното мъчение на отчая
нието, а от страна на външното -  до грозотата като така
ва. Но в изобразителните изкуства, в живописта, а още 
повече в скулптурата, външният облик стои пред нас 
твърдо и трайно, без да бъде отново премахнат и без от
ново да изчезне веднага, мимолетно, както тоновете на 
музиката. Тук би било погрешно да фиксираме грозното 
само за себе си, когато то не намира разрешение. Затова 
на изобразителните изкуства не е позволено всичко оно
ва, което може напълно основателно да се позволи на 
драматическата поезия, тъй като тя го оставя да се появи 
само за момент и отново да изчезне.

За по-точните видове колизия тук пак ще посоча 
само най-общите гледища. В това отношение трябва да 
разгледаме три главни страни:

първо, колизии, които произтичат от чисто физичес
ки, природни състояния, доколкото последните сами са 
нещо отрицателно, лошо, и вследствие на това -  наруша
ващо;

второ, духовни колизии, почиващи върху природни 
основи, които, макар и да са положителни в самите себе 
си, все пак носят в себе си за духа възможността на ди- 
ферентности и противоположности;

трето, раздвоения, които намират основанието си в 
духовни диферентности и имат право да се появят като
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истински интересните противоположности едва доколко- 
то произтичат от собственото деяние на човека.

а. Що се отнася до конфликтите от първия вид, те 
могат да се смятат само за чист повод, тъй като тук само 
външната природа с нейните болести и други злини и 
недъзи довежда със себе си обстоятелства, които нару
шават останалата хармония на живота и имат за после
дица диферентности. Сами по себе си такива колизии не 
представляват интерес и се възприемат в изкуството са
мо заради раздвоенията, които могат да се развият като 
последица от едно природно нещастие. Така например в 
Алкестида на Еврипид, която е дала сюжета и за Ал- 
цеста на Глук, предпоставката е болестта на Адмет. 
Болестта като такава не би била предмет на същинското 
изкуство, а и у Еврипид става такъв чрез индивидите, за 
които се поражда една по-нататъшна колизия от това 
нещастие. Оракулът известява, че Адмет трябва да умре, 
ако не се посвети на подземния свят някой друг вместо 
него. Алкестида се подлага на тази жертва и решава да 
умре, за да спаси от смърт съпруга си, бащата на нейните 
деца, царя. Също и във Филоктет на Софокъл едно фи
зическо страдание обосновава колизията. По време на 
пътуването си към Троя гърците оставят страдащия на 
Лемнос заради раната в крака, която е получил в Хриза 
вследствие ухапване от змия. Тук физическото нещастие 
е също така само най-външната изходна точка и най- 
външният повод за една по-нататъшна колизия. Защото 
според предсказанието Троя ще падне само ако напада
щите имат в ръцете си стрелите на Херкулес. Филоктет 
отказва да ги предаде, тъй като в продължение на девет 
години е трябвало до понася мъчително несправедли
востта, която са допуснали спрямо него с изоставянето 
му на острова. И така, този отказ, както и несправед
ливостта, допусната с изоставянето, от която произтича 
той, е могъл да се доведе по още безброй други начини, 
и същинският интерес се крие не в болестта и в свърза
ното с нея физическо страдание, а в противоположност
та, която се появява вследствие решението на Филоктет 
да не дава стрелите. -  Нещо подобно имаме при чумата
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в лагера на гърците, която освен това вече сама за себе си 
е изобразена като последица от по-раншни нарушения, 
като наказание, както и изобщо на епическата поезия 
подхожда повече, отколкото на драматическата, да до
вежда своите смущения и спънки чрез природно не
щастие, буря, корабокрушение, засуха и т.н. Но изобщо 
изкуството изобразява едно такова неблагополучие не 
като чиста случайност, а като препятствие и нещастие, 
чиято необходимост приема тъкмо само тази форма 
вместо друга.

ß. Но, доколкото външната природна сила като 
такава не е същественото в интересите и противополож
ностите на духовното, второ, тя се изявява като почвата, 
върху която същинската колизия води до разрив и раз
двоение също само когато се оказва свързана с духовни 
отношения. Тук спадат всички конфликти, основа на 
които съставлява природното раждане. Тук можем да 
различим изобщо по-точно три случая.

оса. Първо, едно, свързано с природата право, както 
например роднинството, правото на приемственост по 
наследство и т.н., което тъкмо защото стои във връзка с 
природността, веднага допуска множество природни 
определения, докато правото, същината на работата е са
мо една. Най-важният пример в това отношение е право
то на престолонаследие. Това право още не трябва да бъ
де регулирано и установено само за себе си като повод за 
колизиите, които спадат тук, тъй като иначе конфликтът 
веднага става от съвсем друго естество. А именно, ако 
приемствеността по наследство още не е затвърдена чрез 
положителни закони и техния валиден ред, само по себе 
си не може да се смята за несправедливо това, че имат 
еднакво право на господство както по-старият, така и по- 
младият брат или някой друг роднина на царския дом. А 
тъй като господството е нещо качествено, а не нещо ко
личествено, както парите и имуществото, което по своя
та природа може да се раздели напълно справедливо, при 
такова наследяване веднага възникват раздори и спорове. 
Когато например Едип оставя трона без владетел, 
синовете, таванската двойка, се опълчват един против
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друг с еднакви права и претенции; наистина братята се 
споразумяват да се редуват в господството всяка година, 
но Етеокъл нарушава споразуАмението и Полиник на
стъпва против Тива, за да защити правото си. Враждата 
хмежду братя е изобщо колизия, която господства по
стоянно, през всички епохи на изкуството, тя започва ве
че с Каин, който убил Авел. Също в Шахнаме, в първия 
персийски героичен епос, един спор за наследяването на 
трона съставлява изходната точка за най-разнообразни 
борби. Фериду разделил земята между тримата си братя; 
Селм получил Рум и Хавер; на Тур били отредени Туран 
и Джин, а Иредж трябвало да господства над земята на 
Иран -  обаче всеки изразява претенция за земята на 
другия и раздорите и войните, които произтичат оттук, 
нямат край. В християнското средновековие също има 
безброй истории на раздвоявания в семейства и дина
стии. Но такива несъгласия сами изглеждат случайни; за- 
щото само по себе си не е необходимо братята да изпадат 
във вражда, напротив, трябва да се присъединят още и 
особени обстоятелства и по-висши причини, както на
пример враждебното в себе си рождение на синовете на 
Едип или както и в Месинската невеста е направен опит 
да се пренесе раздорът на братята навън, в сферата на 
една по-висша съдба. Подобна колизия лежи в основата 
на Шекспировия Макбет. Дънкан е крал, а Макбет е най- 
близкият, най-старият му роднина и затова той е истин
ският наследник на трона още преди синовете на Дън
кан. А по такъв начин и първият повод за престъпление
то на Макбет е несправедливостта, която е извършил 
кралят по отношение на него, като е определил за пре
столонаследник собствения си син. Шекспир съвсем е 
изоставил това право на Макбет, което се вижда от хро
никите, тъй като целта му е била само да изкара на показ 
чудовищното в страстта на Макбет, за да направи ком
плимент на крал Джейкъб, който трябва да е бил заинте
ресован да види Макбет изобразен като престъпник. 
Затова според трактовката на Шекспир остава немоти
вирано, че Макбет не е убил и синовете на Дънкан, а ги 
е оставил да избягат, а също, че никой от големите не е
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мислил за тях. Впрочем цялата колизия, около която се 
върти действието в Макбет, вече излиза отвъд степента 
на ситуацията, за която трябваше да спомена тук.

ßß. Но, второ, обратното в този кръг се състои в 
това, че на разлики по рождение, които сами по себе си 
съдържат несправедливост, все пак се отрежда от страна 
на обичая или закона силата на непреодолим предел, така 
че те сякаш се явяват като несправедливост, която е ста
нала природа, и вследствие на това предизвикват коли
зии. Тук трябва да причислим робството, крепостното 
право, кастовите разлики, отношението към евреите в 
много държави, в известен смисъл дори противополож
ността между аристократичен и буржоазен произход. Тук 
конфликтът се състои в това, че, от една страна, човекът 
има права, отношения, желания, цели и изисквания, кои
то принадлежат на него като човек според неговото 
понятие, но на които се противопоставя като природна 
сила някоя от онези споменати разлики по рождение, 
като ги спъва или поставя в опасност. За този вид коли
зия ще кажа следното.

Разликите между съсловията, между управляващи и 
управлявани и т.н. са, разбира се, съществени и разумни, 
защото имат основанието си в необходимото разчленява
не на целокупния държавен живот и се самоутвърждават 
от всички страни чрез определения вид дейност, насо
ченост, светоусещане и целокупно духовно образование. 
Но по-друго е, когато тези разлики по отношение на 
индивидите трябва да бъдат определени от рождението, 
така че отделният човек е хвърлен безвъзвратно в някое 
съсловие, в някоя каста още по начало, не благодарение 
на себе си, а благодарение на случайността на приро
дата. Тогава тези разлики се оказват само природни и все 
пак са облечени с най-висша определяща власт. При това 
няма никакво значение начинът на възникване на тази 
здравина и сила. Защото първоначално нацията може и 
да е била една и природната разлика например между 
свободни и крепостни да се е формирала едва по-късно, 
или пък разликата между кастите, съсловията, приви
легиите и т.н. да произтича от първоначални национални
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и племенни разлики, както искаха да твърдят относно 
кастовите разлики у индийците. За нас тук това е все 
едно; главната точка се крие само в това, че такива жи
тейски отношения, които регулират цялото съществува
не на човека, трябва да получат произхода си от при- 
родността и рождението. Разбира се, според понятието 
на предмета съсловната разлика трябва да се смята за 
оправдана, но същевременно и на индивида не бива да се 
отнема правото да се включва в това или онова съсловие, 
като изхожда от собствената си свобода. При това ре
шението трябва да се ръководи и определя единствено от 
заложбата, таланта, умението и образованието. Но ако 
правото на избор бъде анулирано още предварително 
чрез рождението и по този начин човекът е направен 
зависим от природата и нейната случайност, в тази не- 
свобода може да възникне конфликт между мястото, 
което е отредено на субекта по рождение, и останалото 
духовно развитие и неговите оправдани изисквания. То
ва е тъжна, нещастна колизия, тъй като сама по себе си 
тя почива върху една несправедливост, която истинското 
свободно изкуство няма защо да съблюдава. Според 
днешните ни отношения съсловните разлики, с изклю
чение на един малък кръг, не са свързани с рождението. 
Към това изключение принадлежат по силата на по- 
висши, обосновани в самото понятие за държава съобра
жения единствено господстващата династия и перството. 
В останалата част от обществото рождението не състав
лява съществена разлика по отношение на съсловието, в 
което един индивид може или иска да встъпи. Но затова 
пък с изискването за тази пълна свобода свързваме съ
щевременно и по-нататъшното изискване субектът да се 
изравни по образование, знание, умение и убеждение със 
съсловието, в което влиза. Ако обаче рождението се про
тивопостави като непреодолима пречка срещу изисква
нията, които човекът без това ограничение би могъл да 
удовлетвори чрез своята духовна сила и дейност, за нас 
това е не само нещастие, но всъщност и несправедли
вост, която понася той. Една чисто природна и сама за 
себе си безправна разграничителна стена, над която са го
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издигнали духът му, талантът му, чувството му, вътреш
ното му и външно образование, го отделя от онова, което 
би бил способен да постигне, и природното, което е 
затвърдено до тази правна определеност само чрез про
извол, дръзва да противопоставя неопределими предели 
на оправданата в себе си свобода на духа.

И така, съществените страни в по-точната оценка на 
една такава колизия са следните:

Първо, индивидът трябва вече действително да е 
преодолял с духовните си качества природния предел, 
чиято власт трябва да се покори на неговите желания и 
цели, иначе неговото изискване също така става отново 
глупост. Когато например слуга, който има само образо
ванието и умението само на слуга, се влюби в принцеса 
или в жена от благороден произход, или пък последната 
в него, такова любовно увлечение е само абсурдно и без
вкусно, дори ако изобразяването на тази страст се обкръ
жи с цялата дълбочина и с пълния интерес на пламна
лото сърце. Защото тогава тук не разликата по рождение 
съставлява същински разделящото, а целият кръг от по- 
висши интереси, по-широко образование, по-широки 
жизнени цели и светоусещания и т.н. отделя една високо- 
стояща по съсловие, богатство и държание в обществото 
жена от един слуга. Когато любовта е единствената обе
диняваща точка и не обхваща в себе си и останалия обем 
на онова, което човекът има да преживее според ду
ховната си култура и отношенията на своето съсловие, тя 
остава празна, абстрактна и засяга само страната на 
сетивността. За да бъде пълна и цялостна, тя трябва да е 
свързана с целокупното останало съзнание, с пълното 
благородство на убеждението и на интересите.

А вторият случай, който спада тук, се състои в то
ва, че зависимостта от рождението е наложена на 
свободната в себе си духовност и на нейните оправдани 
цели като законно задържаща верига. Тази колизия също 
има в себе си нещо неестетично, което противоречи на 
понятието идеал, колкото и любима да е тя и колкото и 
лесно да може да хрумне на всеки да си послужи с нея. 
А именно, ако разликите по рождение са станали благо
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дарение на положителни закони и тяхната валидност 
твърдо установена несправедливост, както например 
рождението като парий, евреин и т.н., то, от една страна, 
съвсем правилният възглед е, че човекът в бунтуващата 
се против една такава пречка свобода на неговия вътре
шен свят ги смята за разрушими и се признава за свобо
ден от тях. Затова борбата против тях изглежда абсолют
но оправдана. И така, доколкото по силата на същест
вуващите състояния такива предели стават непреодо
лими и се затвърдяват до една непобедима необходимост, 
това може да даде само ситуация на нещастието и на 
лъжовното в самото себе си. Защото разумният човек 
трябва да се подчини на необходимото, доколкото няма 
средство да сломи силата му, т.е. той не трябва да реа
гира против него, а да остави спокойно неизбежното да 
властва над него; той трябва да се откаже от интереса и 
нуждата, които загиват в такъв предел, и по такъв начин 
да понесе непреодолимото със спокойната смелост на 
пасивността и търпението. Там, където борбата не по
мага, разумното се състои в това да напусне пътя на бор
бата, за да може да се отдръпне поне във формалната 
самостоятелност на субективната свобода. Тогава силата 
на несправедливостта вече няма власт над него, докато 
той веднага узнава от опит цялата си независимост, 
когато се противопостави на нея. И все пак нито тази аб
стракция за една чисто формална самостоятелност, нито 
онази безрезултатна борба е истински красива.

По същия начин се отдалечава от същинския идеал 
един трети случай, който е непосредствено свързан с 
втория. Той се състои в това, че индивиди, на които 
рождението наистина е отредило една привилегия, ва
лидна по силата на религиозни предписания, положител
ни държавни закони, обществени състояния, искат да я 
утвърдят и направят валидна. А именно, тогава само
стоятелността е наистина налице според положителната 
външна действителност, но като устойчиво съществу
ване на несправедливото и неразумното в самото себе си 
тя е фалшива, също така чисто формална самостоятел
ност, и понятието идеал е изчезнало. Би могло, разбира
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се, да се вярва, че идеалното е запазено, доколкото су
бективността действително върви ръка за ръка с общото 
и законното и остава в консистентно единство с него; 
обаче, от една страна, в този случай общото има своята 
сила и власт не в този индивид, както идеалът на хероич- 
ното изисква това, а само в публичния авторитет на по
ложителните закони и в начина, по който се борави с тях; 
от друга страна, индивидът утвърждава само една 
несправедливост и затова му отбягва онази субстанциал- 
ност, която, както видяхме, се крие също така в поня
тието идеал. Делото на идеалния субект трябва да бъде 
истинно и справедливо в самото себе си. Тук спада на
пример законното господство над роби, крепостни, пра
вото да се лишават чужденци от свободата им или да се 
принасят в жертва на боговете и т.н. -  Разбира се, ин
дивидите могат не предубедено да осъществят едно тако
ва право, проникнати от вярата, че защитават своето 
добро право, както например в Индия по-висшите касти 
се ползват от своите привилегии, или както Тоас за
повядва да се принесе в жертва Орест, или както в Русия 
господарите се разпореждат със своите крепостни; нещо 
повече, онези, които стоят начело, изхождайки от соб
ствения си интерес към тях, могат да искат да проведат 
такива права като права и закони. Но тогава тяхното 
право е само безправно право на варварщината и самите 
те изглеждат поне за нас варвари, които решават и осъ
ществяват онова, което е несправедливо само по себе си. 
Законността, върху която се опира субектът, наистина 
трябва да се уважава и оправдава за неговото време и за 
духа и гледището, свойствени на образоваността на това 
време, но за нас тя е съвсем положителна и без валид
ност и сила. А дори ако привилегированият индивид из
ползва правото си само за свои частни цели, изхождайки 
от партикуларна страст и от намерения на себелюбието, 
редом с варварщината ние имаме пред себе си освен това 
още и един лош характер.

Често са искали да събудят чрез такива конфликти 
състрадание, а навярно и страх -  според закона на Ари
стотел, който сочи страха и състраданието като цел на
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трагедията; но ние не изпитваме нито страх, нито стра
хопочитание пред властта на такива права, произлезли 
от варварството и нещастието на времената, и състра
данието, което бихме могли да чувстваме, веднага се 
превръща в отвращение и възмущение.

Затова и единствено истинският изход от един такъв 
конфликт може да се състои само в това, че такива 
фалшиви права не се налагат, като например не се при
веждат в жертва нито Ифигения, нито Орест в Авлида и 
Таврида.

γγ. И най-сетне, последната страна на колизиите, 
които получават своето основание от природността, е 
субективната страст, когато тя почива върху природните 
основи на темперамента и характера. Тук спада като при
мер преди всичко ревността на Отело. Властолюбието, 
скъперничеството, а отчасти и любовта са от подобен 
вид.

Но тези страсти въвеждат в колизия всъщност само 
доколкото стават повод, щото индивидите, които са об
хванати и овладени от изключителната сила на едно 
такова чувство, да се обърнат против онова, което е 
истински нравствено и справедливо само по себе си в чо
вешкия живот, и по този начин да изпаднат в един по- 
дълбок конфликт.

Това ни отвежда до разглеждането на един трети 
главен вид раздвоение, което намира същинското си 
основание в духовни сили и в тяхната диферентност, 
доколкото тази противоположност е предизвикана от 
деянието на самия човек.

γ. Вече по отношение на чисто природните колизии 
по-горе отбелязах, че са само изходна точка за по
нататъшни противоположности. А същия случай имаме 
повече или по-малко и при конфликтите от току-що 
разгледания втори вид. В произведения, които пред
ставляват по-дълбок интерес, всички те не стават при 
посоченото досега стълкновение, а тръгват предвари
телно от такива нарушения и противоположности само 
като от повод, изхождайки от който духовните сами по 
себе си жизнени сили се изявяват и борят в разликата си
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една спрямо друга. Но духовното може да се приведе в 
действие само от духа, а по такъв начин и духовните 
разлики трябва да получат своята действителност от 
деянието на човека, за да могат да се явят в същинския 
си облик.

Следователно сега имаме, от една страна, една труд
ност, едно препятствие, едно накърняване, произведено 
от едно действително деяние на човека; а, от друга стра
на, едно накърняване на сами по себе си правомерни 
интереси и сили. Едва двете тези определения, взети 
заедно, обосновават дълбочината на този последен вид 
колизии.

Главните случаи, които могат да се срещнат в този 
кръг, биха могли да се различат по следния начин.

αα. Тъй като току-що едва започнахме да излизаме 
от кръга на онези конфликти, които почиват върху осно
вата на природното, най-близкият случай на този нов вид 
още стои във връзка с по-раншните. Но ако човешкото 
деяние трябва да обосновава колизията, природното -  
т.е. онова, което е извършено от човека, но не доколкото 
той е дух -  може да се състои само в това, че той, без да 
знае, неумишлено е извършил нещо, което после се оказ
ва пред него накърняване на нравствени сили, които 
всъщност трябва да се уважават. Съзнанието за своето 
деяние, което той получава по-късно, тогава го тласка в 
раздвоение и противоречие чрез това по-рано безсъзна
телно накърняване, ако той го припише на себе си като 
излязло от него. Стълкновението на съзнанието и на на
мерението при деянието и на последвалото съзнание за 
онова, което деянието е било само по себе си, тук съ
ставлява основата на конфликта. Можем да вземем за 
пример Едип и Аякс. Деянието на Едип според неговото 
желание и знание се е състояло в това, че е убил в спор 
един чужд за него човек; но онова, което той не е знаел, 
е било действителното деяние само по себе си, убий
ството на собствения баща. В състояние на безумие Аякс 
избива стадата на гърците, като ги взема за самите 
гръцки царе. Когато после разглежда станалото с будно 
съзнание, онова, което го завладява и въвежда в колизия,



Х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о т о  или и д е а л ъ т 297

е срамът от своето деяние. Обаче онова, което по такъв 
начин е било неумишлено накърнено от човека, трябва 
да бъде нещо, което той трябва всъщност да почита и да 
смята за свето в съгласие със собствения си разум. 
Напротив, ако това уважение и почитане е само мнение и 
фалшиво суеверие, поне за нас една такава колизия вече 
не може да представлява по-дълбок интерес.

ßß. Но тъй като в сегашния кръг конфликтът трябва 
да бъде духовно накърняване на духовни сили от деяние
то на човека, второ, по-подходящата колизия се състои в 
съзнателното и в произлязлото от това съзнание и от 
неговото намерение накърняване. И тук изходната точка 
пак може да бъде страст, акт на насилие, глупост и т.н. 
Например Троянската война има за свое начало открад
ването на Елена; след това Агамемнон принася в жертва 
Ифигения и с това наскърбява майката, като убива най- 
любимото ù чедо; затова Клитемнестра убива съпруга 
си; тъй като е убила царя и бащата на Орест, той отмъща
ва на майка си със смърт. По подобен начин в Хамлет ба
щата е изпратен коварно в гроба, а майката на Хамлет 
безчести паметта на убития с бързо последвало омъж- 
ване за убиеца.

Също и при тези колизии главната точка остава 
тази, че се води борба против нещо само по себе си нрав
ствено, истинно, свето, което човекът по този начин 
възбужда против себе си. Ако не е така, доколкото съзна
ваме истински нравственото и светото, един такъв кон
фликт остава без стойност и същественост за нас, както 
например в известния епизод от Махабхарата, Нал и 
Дамянти. Цар Нал се оженил за царската дъщеря Дамян- 
ти, която имала привилегията да направи самостоятелно 
избор между своите женихи. Останалите претенденти 
витаят във въздуха като гении, единствено Нал стои на 
земята, и тя е имала добрия вкус да си избере човека. 
Това разярява гениите и сега те дебнат цар Нал. Но в 
продължение на много години те не могат да сторят ни
що против него, тъй като той не се провинява с никаква 
простъпка. Обаче най-сетне те получават власт над него, 
защото той извършва голямо престъпление, като урини
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ра и стъпва с крак върху влажната от урината земя. Спо
ред индийската представа това е тежка вина, която не 
може да не се накаже. И отсега нататък гениите го имат 
в своя власт; един му внушава желание да играе, друг 
подтиква брат му против него и, най-сетне, загубил 
трона си, обеднял, Нал трябва да странства с Дамянти и 
живее в мизерия. Най-сетне той трябва да понесе още и 
раздялата с нея, докато накрай, след най-различни при
ключения, той още веднъж се издига отново до по- 
раншното щастие. Същинският конфликт, около който се 
върти цялото, е съществено нарушаване на светото само 
за древните индийци, но според нашето съзнание не е 
нищо освен абсурд.

γγ. Но, трето, накърняването няма защо да бъде 
пряко, т.е. не е необходимо деянието като такова, взето 
вече само за себе си, да бъде създаващо колизия деяние, 
напротив, то става такова едва чрез насочените против 
него, противоречащите му известни отношения и обстоя
телства, при които се извършва. Например Жулиета и 
Ромео се обичат; в любовта сама по себе си не се съдър
жа накърняване; но те знаят, че домовите им живеят в 
омраза и вражда, че родителите им не ще допуснат тех
ния брак, и чрез тази предпоставена раздвоена почва из
падат в колизия.

Това най-общо сигурно е достатъчно по отношение 
на определената ситуация в противоположност на общо
то световно състояние. Ако поискаме да извършим това 
разглеждане според всички негови страни, отсенки и 
нюанси и да оценим всеки възможен вид ситуация, дори 
само тази глава вече би дала повод за безкрайно много 
най-обстойни определения. Защото изнамирането на раз
личните ситуация има в себе си неизчерпаемо богатство 
от възможности, при което тогава цялата работа се свеж
да всъщност винаги отново до определеното изкуство 
според неговия род и вид. Например на приказката се 
позволяват много неща, които биха били забранени на 
един друг начин на схващане и изобразяване. Но изобщо 
изнамирането на ситуацията е важна точка, която и съз
дава обикновено големи затруднения на художниците.
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Особено в наши дни често слушаме оплакването за труд
ността да се намерят подходящи сюжети, от които да се 
заимстват обстоятелствата и ситуациите. Наистина в 
това отношение на пръв поглед може да се стори на 
поета, че е по-достойно да бъде оригинален и сам да си 
изнамира ситуациите, но все пак този вид самостоятел
ност не е съществена страна. Защото ситуацията не съ
ставлява духовното само за себе си, не съставлява съ
щинската художествена форма, а засяга само външния 
материал, в който и върху който трябва да се разгърне и 
изобрази един характер, една душа. Едва при обработ
ката на това външно начало до равнището на действия и 
характери се проявява същински художествената дей
ност. Ето защо не можем да дължим благодарност на 
поета, че сам е създал тази сама по себе си непоетична 
страна, и на него трябва да му остане позволено винаги 
да черпи отново и отново от вече наличното, от исто
рията, преданието, мита, от хроники, нещо повече, дори 
от сюжети и ситуации, които вече са били художествено 
обработени; както в живописта външната страна на 
ситуацията е била заимствана от легендите за светиите и 
се е повтаряла доста често по подобен начин. При такова 
изобразяване същинското художествено творчество се 
крие далеч по-дълбоко, отколкото в намирането на опре
делени ситуации. -  Нещо подобно имаме и при богат
ството на състоянията и завръзките, които ни се пред
ставят. В това отношение доста често са хвалили новото 
изкуство, че то, в противоположност на древното, проя
вява безкрайно по-плодовита фантазия, а и в действител
ност в художествените произведения на средновековието 
и на модерното време се намира най-голямо многообра
зие и редуване на ситуации, случки, събития и съдби. Но 
работата не се изчерпва с тази външна пълнота. Въпреки 
нея ние притежаваме само малък брой превъзходни 
драми и епически поеми. Защото главното е не външният 
ход и редуването на събитията, така че последните като 
събития и истории да изчерпват съдържанието на ху
дожественото произведение, а нравственото и духовното 
изобразяване и великите движения на душата и харак
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тера, които се излагат и разкриват чрез процеса на това 
изобразяване.

Ако сега погледнем към точката, изхождайки от коя
то, трябва да се придвижим напред, ще видим, от една 
страна, че външните и вътрешните определени обстоя
телства, състояния и отношения стават ситуация едва 
чрез душата, чрез страстта, която ги схваща и се за
пазва в тях. От друга страна, ние видяхме, че ситуацията 
се диференцира в своята определеност до противопо
ложности, до пречки, завръзки и накърнявания, така че 
душата се чувства предизвикана от избраните обсто
ятелства да действа необходимо против смущаващото и 
спъващото, което се противопоставя на нейните цели и 
страсти. В този смисъл същинското действие започва 
едва когато е излязла наяве противоположността, която 
се е съдържала от ситуацията. Но тъй като действието, 
което създава колизия, накърнява една противостояща 
страна, в тази разлика то призовава против себе си ле
жащата на противоположната му страна и нападната от 
него сила и вследствие на това с действието е непосред
ствено свързано противодействие. Едва сега идеалът е 
встъпил в пълна определеност и движение. Защото сега 
си противостоят борчески два изтръгнати от тяхната 
хармония интереса и в своето взаимно противоречие из
искват с необходимост разрешение.

И така, това движение, взето като цяло, вече не 
принадлежи към областта на ситуацията и на нейните 
конфликти, а води до разглеждането на онова, което по- 
горе нарекохме същинско действие.

3. Действието

Според градацията, която следвахме досега, дей
ствието съставлява третото след общото световно 
състояние и определената ситуация.

Още във външното отношение на действието към 
онова, което разгледахме в предходната глава, намерих
ме, че то има за предпоставка обстоятелства, които водят
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до колизии, до действие и противодействие. Но не може 
да се установи определено къде трябва да започне 
действието с оглед на тези предпоставки. Защото онова, 
което, от една страна, се проявява като начало, от друга 
страна, отново може да се окаже резултат от по-раншни 
завръзки, които дотолкова биха давали същинското за
почване. И все пак последните сами са пак само резултат 
от предходни колизии и т.н. Например в дома на Агамем- 
нон Ифигения в Таврида изкупува вината и нещастието 
на дома. Тук началото било спасяването на Ифигения от 
страна на Диана, която я отвежда в Таврида; но това 
обстоятелство е само последица от други събития, а 
именно, от жертвата в Авлида, която, от своя страна, е 
обусловена от наскърбяването на Менелай, от когото Па
рне е отвлякъл Елена, и така нататък, и така нататък, та 
чак до прочутото яйце на Леда. По същия начин сюже
тът, който се третира в Ифигения в Таврида, още съдър
жа като предпоставка пак убийството на Агамемнон и 
цялата поредица от престъпления в дома на Тантал. Не
що подобно имаме в тиванския кръг от предания. И така, 
ако едно действие трябва да бъде изобразено с цялата 
тази поредица от негови предпоставки, тази задача би 
могло да реши евентуално само поетическото изкуство. 
И все пак вече по силата на пословицата една такава 
разработка е станала нещо скучно и се смята за дело на 
прозата, в противоположност на подробния характер на 
която се изтъква като закон за поезията изискването 
веднага да въвежда слушателя in medias res26. Но това, че 
изкуството не е заинтересовано да започва с външно 
първото начало на определеното действие, има по-дъл
бокото основание, че едно такова начало е започване 
само с оглед на естественото, външното протичане, и 
връзката на действието с това начало засяга само емпи
ричното единство на явлението, но може да бъде без
различна за същинското съдържание на самото действие. 
Еднакво външното единство още остава налице и тогава, 
когато само един и същ индивид трябва да даде свърз
ващите нишки на различните събития. Съвкупността от 
жизнени обстоятелства, деяния, съдби е, разбира се,
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онова, което формира индивида, но същинската му при
рода, истинското ядро на неговото убеждение и способ
ност и без друго излиза наяве при една голяма ситуация 
и действие, в чието протичане той разкрива онова, което 
е, докато преди тях е бил известен например само по 
своето име и неговата външност.

Следователно началото на действието не трябва да 
се търси в споменатото емпирично започване, а трябва 
само да се схванат обстоятелствата, които, щом инди
видуалната душа и нейните нужди се заловят с тях, по
раждат тъкмо определената колизия, чието стълкновение 
и разрешение съставлява особеното действие. Например 
Омир в Илиада веднага започва определено със същи
ната на работата, която е важна за него, с гнева на Ахил, 
и не разказва предварително, да речем, за по-раншните 
събития или за историята на живота на Ахил, а ни дава 
веднага специалния конфликт, и то по такъв начин, че 
един голям интерес образува фона на неговата картина.

И така, изобразяването на действието като едно 
целокупно в себе си движение, съставено от действие, 
противодействие и разрешаване на тяхната борба, при
надлежи предимно на поезията, защото на останалите 
изкуства е отредено да фиксират само един момент в 
протичането на действието и на неговото самоосъщест- 
вяване. Наистина, от една страна, благодарение на бо
гатството на своите средства те сякаш превъзхождат 
поезията в това отношение, тъй като имат на разполо
жение не само целия външен облик, но и израза чрез 
жест, както и отношението на последния към обкръжа
ващите образи и отражението в други предмети, които 
още се групират наоколо. И все пак това са все изразни 
средства, които не могат да се сравнят по яснота с речта. 
Действието е най-ясното разкриване на индивида, както 
на неговото убеждение, така и на неговите цели; това, 
което е човекът в най-вътрешните си глъбини, получава 
действителност едва чрез неговото действане, а тъй като 
действането има духовен произход, то също получава 
най-голямата си яснота и определеност единствено в ду
ховния израз, в речта.
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Когато говорим изобщо за действане, обикновено 
си представяме, че то е най-неизчислимо многообразно. 
Обаче за изкуството кръгът на действията, които подо
бава да бъдат изобразени от него, остава изобщо огра
ничен. Защото то трябва да премине с едри крачки само 
необходимия по силата на идеята кръг на действането.

В това отношение, доколкото изкуството трябва да 
изобрази действието, следва да изтъкнем три главни 
точки, които се получават от следното. Ситуацията и 
нейният конфликт са изобщо подбудителното; но самото 
движение, диферентността на идеала в неговата дейност, 
се появява едва чрез реакцията, чрез противодействието. 
И така, това движение съдържа:

първо, общите сили, съставляващи същественото 
съдържание и цел, за които се действа;

второ, привеждането на тези сили в действие чрез 
действащите индивиди;

трето, тези две страни трябва да се обединят до 
онова, което тук ще наречем общо характер.

а. Общите сили на действането

а. Колкото и много при разглеждането на действане
то да стоим на степента на определеността и диферент
ността на идеала, все пак в истински красивото всяка 
страна на противоположността, до която се разгръщат 
конфликтите, още трябва да носи върху себе си отпе
чатъка на идеала и затова не трябва да бъде лишена от 
разумност и оправдание. Интереси от идеален вид 
трябва да се борят един против друг, така че сила да се 
опълчва против сила. Тези интереси са съществените 
нужди на човешката гръд, необходимите в самите себе 
си цели на действането, които са оправдани и разумни в 
себе си и тъкмо чрез това са общите, вечните сили на 
духовното налично битие; те не са самото абсолютно 
божествено същество, а са синовете на единната абсо
лютна идея и затова са господстващи и значими; деца на 
единното общо истинно нещо, макар и да са само 
определени, особени моменти в него. Наистина по
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силата на своята определеност те могат да изпаднат в 
противоположност, но все пак, въпреки своята диферент- 
ност, те трябва да имат същественост в самите себе си, за 
да се проявят като определен идеал. Това са великите 
мотиви на изкуството, вечните религиозни и нравствени 
отношения: семейство, родина, държава, църква, слава, 
приятелство, съсловие, достойнство, а в света на ро
мантичното -  особено честта и любовта и т.н. Тези сили 
са различни по степента на своята значимост, но всички 
те са разумни в самите себе си. Същевременно това са 
силите на човешката душа, които човекът, щом е човек, 
трябва да признае, да ги остави да господстват и дей
стват в него. Обаче те не бива да се явяват само като пра
ва на едно положително законодателство. Защото, както 
видяхме, от една страна, вече формата на положителното 
законодателство е насочена против понятието и облика 
на идеала, а, от друга страна съдържанието на положи
телните права може да съставлява онова, което е неспра
ведливо само по себе си, колкото и много последното да 
е приело формата на закона. Но споменатите отношения 
не са нещо, което е твърдо установено само външно, 
напротив, те са субстанциални сами по себе си сили, 
които тъкмо защото съдържат в себе си истинното съдър
жание на общественото и човешкото, сега остават също 
движещото в действането и онова, което в последна 
сметка винаги се осъществява.

От този вид са например интересите и целите, които 
се борят помежду си в Антигона на Софокъл. Креон, 
царят, като върховен покровител на града, е издал строга 
заповед: синът на Едип, който като враг на родината е 
бил привлечен да воюва против Тива, не трябва да има 
честта да бъде погребан. В тази заповед се съдържа 
съществена справедливост, грижата за благото на целия 
град. Но Антигона е въодушевена от една също така 
нравствена сила, от свещената любов към брат си, когото 
тя не може да остави да лежи непогребан за плячка на 
птиците. Да не изпълни дълга на погребението, това би 
било против семейния пиетет, и затова тя нарушава 
заповедта на Креон.
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ß. И така, колизиите могат наистина да се въведат по 
най-различни начини; но необходимостта на противо
действието трябва да бъде предизвикана не от нещо чуд
новато или противно, а от нещо разумно и справедливо в 
самото себе си. Така например колизията в известната 
немска поема от Хартман фон дер Ауе, Бедният Хайн- 
рих, е отблъскваща. Героят е заразен от проказа, една 
неизличима болест, и, търсейки помощ, се обръща към 
монасите от Салерно. Те искат някой да се пожертва до
броволно за него, тъй като нужното лекарство може да се 
приготви само от човешко сърце. Едно бедно момиче, 
което обича рицаря, се решава доброволно на смърт и за
минава с него в Италия. Това е съвсем варварско и затова 
тихата любов и трогателната преданост на момичето не 
може да упражни пълното си въздействие. У древните 
наистина също се среща като колизия несправедливостта 
на човешката жертва, както например в историята на 
Ифигения, която трябва най-напред да бъде пожертвана 
и после сама да пожертва брат си; но, от една страна, тук 
този конфликт е свързан с други справедливи в себе си 
отношения, а, от друга страна, както вече отбелязах по- 
горе, разумното се състои в това, че както Ифигения, 
така и Орест биват спасени и се сломява силата на тази 
несправедлива колизия -  какъвто е случаят, разбира се, и 
в спомената поема на Хартман фон дер Ауе, доколкото 
Хайнрих, когато сам той в последна сметка не иска да 
приеме жертвата, бива освободен от неговата болест с 
божия помощ, а момичето бива наградено за вярната му 
любов.

Към споменатите по-горе утвърдителни сили 
веднага се присъединяват други, противоположни -  а 
именно силите на отрицателното, лошото и злото из
общо. Обаче чисто отрицателното не трябва да намира 
своето място в идеалното изобразяване на едно действие 
като съществено основание за необходимото противо
действие. Реалността на отрицателното наистина може 
да съответства на отрицателното и на неговата същност 
и природа; но ако вътрешното понятие и вътрешната цел 
са нищожни вече в самите себе си, грозотата, която е
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станала вече вътрешна грозота, още по-малко допуска 
същинска красота във външната реалност на това поня
тие, на тази цел. Софистиката на страстта наистина може 
да се опита чрез умение, сила и енергия на характера да 
пренесе положителни страни в сферата на отрицател
ното; но все пак ние получаваме само нагледа за един 
изкуствено разкрасен гроб. Защото онова, което е чисто 
отрицателно, е изобщо безцветно и плоско в себе си и 
затова или ни оставя празни, или ни отблъсква назад, все 
едно дали ще се употреби като стимул на едно действие 
или само като средство; за да предизвика противодей
ствие на нещо друго. Жестокостта, нещастието, суро
востта на насилието и твърдостта на превъзходството по 
сила могат още да се задържат в представата и да се 
понесат само когато са издигнати и носени от съдържа
телното величие на характера и целта; а злото като 
такова, завистта, страхливостта и низостта са и остават 
само противни. Затова дяволът сам за себе си е лоша, 
естетически негодна фигура; защото в самия себе си той 
не е нищо друго освен лъжата и поради това е извънред
но прозаично лице. По същия начин фурните на омразата 
и толкова много по-късни алегории от подобен вид са 
наистина сили, но без утвърдителна самостоятелност и 
опора и са неблагоприятни за идеалното изобразяване; 
макар че и в това отношение трябва да установим за 
отделните изкуства и за начина, по който те привеждат 
непосредствено или не привеждат пред нагледа своя 
предмет, голяма разлика между позволеното и забра
неното. Но изобщо злото е пусто и безсъ държател но в 
себе си, тъй като от него не се получава нищо освен оно
ва, което само е само отрицателно, разрушение и неща
стие, докато същинското изкуство трябва да ни предлага 
гледката на една хармония в себе си. Достойна за 
презрение е предимно низостта, тъй като се поражда от 
завистта и омразата по отношение на благородното и не 
се свени да превърне и справедливото в себе си средство 
за собствената си лоша или позорна страст. Затова вели
ките поети и художници от древността не ни дават глед
ката на злоба и поквара; напротив, например Шекспир в
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Лир ни представя злото в цялата му грозота. Старият Лир 
разделя царството между дъщерите си и при това има 
наивността да повярва на лъжливите им ласкателски 
думи и да не оцени мълчаливата, вярната Корделия. Вече 
това е глупаво и безумно, а по такъв начин и срамната 
неблагодарност и недостойнството на по-възрастните 
дъщери и на мъжете им го отвежда до действителна 
лудост. По един друг начин, на свой ред, героите на 
френската трагедия често се перят и надуват силно, за да 
се издигнат до най-великите и най-благородните мотиви 
и вдигат голям шум със своята чест и достойнство, но с 
онова, което са и което вършат в действителност, те също 
унищожават отново представата за тези мотиви. Обаче 
предимно в най-ново време вътрешната неустойчива 
разпокъсаност, която преминава всички най-проти- 
воположни дисонанси, стана мода и даде път на хумора 
на отвратителността и на карикатурността на иронията, 
в която беше харесан например Теодор Хофман.

Следователно само утвърдителните и субстанциал- 
ните в самите себе си сили трябва да дават истинското 
съдържание на идеалното действие. Обаче тези движещи 
сили, когато бъдат изобразени, не трябва да се явяват в 
своята всеобщност като такива, макар че са съществени
те моменти на идеята в действителността на действане- 
то, а трябва да бъдат оформени до степента на самостоя
телни индивиди. Ако не стане това, те остават общи 
мисли или абстрактни представи, които не принадлежат 
към областта на изкуството. Колкото и малко да трябва 
наистина да извеждат произхода си от чисти произвол- 
ности на фантазията, толкова много те трябва все пак да 
се придвижат напред до определеност и завършеност и 
да се проявят чрез това като индивидуализирани в са
мите себе си. Но тази определеност не бива нито да се 
разпростира до партикуларността на външното налично 
битие, нито да се съсредоточава в субективната вътреш
на душевност, тъй като иначе индивидуалността на об
щите сили би трябвало да бъде въвлечена и във всички 
завръзки на крайното налично битие. Ето защо от тази



308 Т р е т а  г л а в а

страна не трябва да се гледа с пълна сериозност на опре
делеността на тяхната индивидуалност.

Като най-ясен пример за такова явление и господ
ство на общите сили в техния самостоятелен облик могат 
да се приведат гръцките богове. Както и да се явяват, те 
са винаги одушевени и весели. Те наистина изпадат в 
борба като индивидуални, отделни богове, но и този раз
дор в последна сметка няма сериозно значение за тях в 
този смисъл, че да се концентрират с цялата енергична 
последователност на характера и на страстта върху една 
определена цел и да намерят гибелта си в борбата за нея. 
Те само се намесват тук и там, правят в конкретни слу
чаи един определен интерес и свой интерес, но те също 
така отново изоставят работата, както си е била, и бла
жени се отправят обратно към високия Олимп. Така ние 
виждаме боговете на Омир в борба и война един против 
друг; това се съдържа в тяхната определеност, но все пак 
те остават общите същности и определености. Например 
битката започва да вилнее; героите се появяват поотдел
но един след друг; ето, отделните лица се загубват в об
щата стихия и суматоха; специалните особености вече не 
могат да се различат; бушува и се бори един общ порив 
и дух -  и сега се намесват в борбата общите сили, самите 
богове. Но, излизайки от такава завръзка и разлика, те 
винаги се отдръпват отново в своята самостоятелност и 
спокойствие. Защото индивидуалността на техния облик 
ги отвежда, естествено, в случайности, но все пак, тъй 
като божественото общо е преобладаващото в тях, инди
видуалното остава повече само външен облик, отколкото 
да ги проникне изцяло и ги доведе до истински вътрешна 
субективност. Определеността е форма, която повече или 
по-малко само приляга на божествеността. Но тъкмо та
зи самостоятелност и това безгрижно спокойствие дава 
на боговете пластичната индивидуалност, която не си 
създава грижи и затруднения с определеното. Затова и 
при действането в конкретната действителност у богове
те на Омир не виждаме твърда последователност, макар 
че те постоянно пристъпват към променлива, разно
образна дейност, тъй като само материалът и интересът
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на временните човешки събития може да ги накара да 
извършат нещо. По подобен начин у гръцките богове 
намираме и други своеобразни особености, които не ви
наги могат да се сведат до общото понятие на всеки 
определен бог: например Меркурий убива Аргус, Апо
лон убива дракона, Юпитер има безброй любовни исто
рии, той обесва Юнона на наковалня и т.н. Тази и толко
ва много други истории са само придатъци, които се при
лепват на боговете чрез символика и алегория откъм 
природната им страна и по-точния произход на които ще 
посоча по-нататък.

В модерното изкуство наистина проличава също 
така едно схващане на определени и същевременно общи 
в себе си сили. Обаче това са в по-голямата си част само 
безсъдържателни, студени алегории например на омраза
та, на завистта, на ревността, изобщо на пороците, на 
вярата, надеждата, любовта, верността и т.н., в които не 
вярваме. Защото ние чувстваме по-дълбок интерес един
ствено към конкретната субективност в изображенията 
на изкуството, така че искаме да видим пред себе си спо
менатите абстракции не сами за себе си, а само като 
моменти и страни на човешките характери и на тяхната 
особеност и целокупност. По подобен начин и ангелите 
нямат в себе си всеобщност и самостоятелност така, 
както Марс, Венера, Аполон и т.н., или както Океан и 
Хелиос -  напротив, те наистина са за представата, но ка
то частни слуги на единната субстанциална божествена 
същност, която не се разпръсква във вид на така само
стоятелни индивидуалности, както ги показва гръцкият 
кръг от богове. Затова ние не виждаме много от спокой
ните в себе си обективни сили, които биха могли да 
бъдат изобразени сами за себе си като божествени ин
дивиди, а намираме тяхното съществено съдържание или 
като обективно осъществено в единствения бог, или като 
осъществено по частен и субективен начин до степента 
на човешки характери и действия. Но идеалното изобра
зяване на боговете намира произхода си тъкмо в споме
натото придобиване на самостоятелност и индивидуали
зиране.
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b. Действащите индивиди

При идеалите за богове, както току-що ги разгледах
ме, за изкуството не е трудно да си осигури изискваната 
идеалност. Обаче щом трябва да се пристъпи към 
конкретно действане, възниква своеобразна трудност за 
изобразяването. А именно, боговете и изобщо общите 
сили са наистина движещото и тласкащото, но все пак в 
действителността не трябва да им се отрежда същинско
то, индивидуалното действане, напротив, действането е 
присъщо на човека. Чрез това получаваме две отделци 
страни. На едната страна стоят споменатите общи сили в 
тяхната почиваща върху себе си и затова по-абстрактна 
субстанциалност; на другата -  човешките индивиди, на 
които принадлежат замисълът и последното решение за 
действие, както и действителното му извършване. В дей
ствителност вечните господстващи сили са иманентни 
на човешката насоченост към себе си; те съставляват 
субстанциалната страна на човешкия характер; но, до- 
колкото сами биват схващани в тяхната божественост 
като индивиди и с това като изключващи, те веднага вли
зат във външно отношение към субекта. Това създава тук 
съществената трудност. Защото в това отношение на бо
говете и хората се съдържа непосредствено едно проти
воречие. От една страна, съдържание на боговете е соб
ствеността, индивидуалната страст, решението и волята 
на човека; но, от друга страна, боговете се схващат и 
изтъкват като биващи в себе си и за себе си, като сили, 
които не само са независими от отделния субект, но и го 
подбуждат и определят, така че едни и същи определения 
се изобразяват веднъж в самостоятелна божествена ин
дивидуалност, а друг път като най-собственото на чо
вешката гръд. По този начин изглежда застрашена както 
свободната самостоятелност на боговете, така и свобода
та на действащите индивиди. Главно когато на боговете 
се отреди властта да заповядват, от това страда човеш
ката самостоятелност, която ние все пак изтъкнахме като 
напълно съществено изискване за идеалното на изкуст
вото. Това е същото отношение, за което става въпрос и
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в християнско-религиозните представи. Казва се напри
мер: божият дух води до бога. Но тогава вътрешният 
свят на човека може да се яви като чисто пасивната 
почва, върху която въздейства божият дух, и човешката 
воля е унищожена в нейната свобода, тъй като божест
веното решение да се упражни това въздействие остава 
за човека сякаш един вид фатум, при който той не при
съства със своята собствена насоченост към себе си.

а. И така, ако това отношение се постави така, че 
действащият човек да противостои външно на бога като 
на нещо субстанциално, отношението между двамата си 
остава съвсем прозаично. Защото бог заповядва, а чове
кът трябва само да се подчинява. Дори велики поети не 
са могли да се запазят свободни от външното отношение 
между богове и хора. Например у Софокъл след като 
Филоктет е заклеймил измамата на Одисей, той отстоява 
твърдо решението си да не отиде с него в лагера на 
гърците, докато най-сетне се появява Херакъл като Deus 
ex machina27 и му заповядва да отстъпи на желанието на 
Неоптолем. Съдържанието на това появяване е наистина 
достатъчно мотивирано и самото то се очаква; но самият 
обрат винаги остава чужд и външен и Софокъл не си 
служи в най-благородните си трагедии с този вид 
изобразяване, който, ако отиде още крачка по-нататък, 
превръща боговете в мъртви машини, а индивидите в 
прости инструменти на един чужд за тях произвол.

По подобен начин особено в епичното се срещат 
въздействия на боговете, които изглеждат външни на чо
вешката свобода. Например Хермес отвежда Приам при 
Ахил; Аполон удря Патрокъл между рамената и слага 
край на живота му. По същия начин митологични черти 
често се използват така, че се явяват като едно битие, 
което е външно по отношение на индивидите. Например 
Ахил е бил потопен от майка си в Стикс и благодарение 
на това е станал не нараним и непобедим до петите. Ако 
си представим това по разсъдъчен начин, всяка храброст 
изчезва и целият героизъм на Ахил се превръща от ду
ховна характерна черта в чисто физическо качество. Но 
един такъв вид изобразяване може да остане далеч по-
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позволим за епичното, отколкото за драматичното, тъй 
като в епичното страната на вътрешното преживяване 
отстъпва назад в сравнение с намерението при изпълня
ване на целите и изобщо оставя по-широко поле на дей
ствие на външната страна. Затова споменатата чисто раз- 
съдъчна рефлексия, която вменява във вина на поета 
абсурдността, че неговите герои не са герои, трябва да 
постъпва с най-голяма предпазливост, защото и в такива 
черти, както веднага ще видим и това, може да се запази 
поетичното отношение на боговете и хората. Напротив, 
прозаичното се налага веднага, ако освен това силите, 
които се изтъкват, са без субстанция в себе си и принад
лежат само на фантастичния произвол и на чудноватост- 
та на една фалшива оригиналност.

ß. Същински идеалното отношение се състои в тъж
деството на боговете и хората, което все още трябва да 
проличи и тогава, когато общите сили бъдат противопо
ставени като самостоятелни и свободни на единичността 
на хората и техните страсти. А именно, съдържанието на 
боговете веднага трябва да се окаже собственото въ
трешно на индивидите, така че, следователно, от една 
страна, господстващите сили да се проявяват като инди
видуализирани сами за себе си, а, от друга страна, това, 
което е външно за човека, да се окаже иманентно на не
говия дух и характер. Затова задачата на художника си 
остава да опосредства различеността на двете страни и 
да ги свърже с една фина връзка, като отбележи начен
ките във вътрешния свят на човека, но изтъкне също така 
общото и същественото, което господства в този свят, и 
го предложи на нагледа индивидуализирано само за себе 
си. Душата на човека трябва да се разкрие в боговете, 
които са самостоятелните общи форми за онова, което се 
движи и господства в неговия вътрешен свят. Едва тогава 
боговете са същевременно богове на собствената му 
гръд. Ако например у древните слушаме, че Венера или 
Амур покорили сърцето, Венера и Амур са, разбира се, 
преди всичко външни за човека сили, но любовта е също 
така подбуда и страст, която принадлежи на човешката 
гръд като такава и съставлява собствения ù вътрешен
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свят. В същия смисъл се говори често за евменидите. От
начало си представяме отмъщаващите девици като фу
рни, които преследват външно престъпника. Но това пре
следване е не по-малко вътрешната фурия, която преми
нава през гръдта на престъпника, и Софокъл си служи с 
нея също така в смисъл на вътрешното и интимното у 
човека, както например в Едип в Колон (стих 1434) ери- 
ниите се наричат еринии на самия Едип и означават 
проклятието на бащата, властта на неговата наскърбена 
душа над синовете му. Ето защо ние колкото имаме, 
толкова и нямаме право да обявяваме боговете изобщо 
винаги или само за външни на човека, или само за въ
трешно обитаващи в него сили. Защото те са и едното, и 
другото. Затова у Омир дейността на боговете и на хора
та постоянно преминава ту от боговете към хората, ту от 
хората към боговете; боговете извършват сякаш чуждото 
на човека и все пак вършат всъщност само онова, което 
съставлява субстанцията на вътрешната му душа. На
пример в Илиада, когато Ахил в свадата си с Агамемнон 
иска да вдигне меч против него, Атина застава зад него и 
хваща, но така, че да види само той, златожълтата му 
коса. Хера, която се грижи еднакво за Ахил и Агамем
нон, я изпраща от Олимп и нейното появяване изглежда 
съвсем независимо от душата на Ахил. Но, от друга стра
на, лесно можем да си представим, че внезапно появява
щата се Атина, благоразумието, въздържа гнева на героя, 
е от вътрешно естество, а и цялото действие е събитие, 
което се извършва в душата на Ахил. Нещо повече, сам 
Омир намеква за това няколко стиха по-горе (Илиада, 1 
песен, стих 190 и сл.), когато описва как се съветвал 
Ахил в своята гръд:

ή δγε φάσγανον οξύ έρνσσάμενος παρά μηρού,
τούς μέν άναστήσειεν, ό δ * Άτρείδην έναρίξοι,
ήέ χόλον παύσειεν, έρητύσειέ τε θυμόν 28
Тук епическият поет има пълното право да изобрази 

като външно събитие това вътрешно прекъсване на 
гнева, това задържане, което е сила, чужда на гнева, тъй 
като отначало Ахил изглежда изцяло изпълнен само от
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гняв. По подобен начин в Одисея намираме как Минерва 
съпровожда Телемах. Това съпровождане вече по-трудно 
може да се схване като същевременно вътрешно, в гър
дите на Телемах, макар че и тук не липсва връзката на 
външното и вътрешното. Това съставлява изобщо ве
селостта на Омировите богове и иронията в почитането 
им, която се състои в това, че тяхната самостоятелност и 
сериозност също така се и разпадат отново, доколкото се 
потвърждават като собствените сили на човешката душа 
и чрез това оставят човека да бъде в тях при самия себе 
си.

Но няма защо да търсим толкова далеч пълен при
мер за превръщането на такава чисто външна декорация 
от богове в нещо субективно, в свобода и нравствена 
красота. Гьоте постигна в своята Ифигения в Таврида 
най-удивителното и най-красивото, което е възможно в 
това отношение. У Еврипид Орест открадва с Ифигения 
портрета на Диана. Това не е нищо освен кражба. Тоас 
идва на мястото на престъплението и заповядва да ги 
преследват и им отнемат изображението на богинята, до- 
като най-сетне съвсем прозаично се появява Атина и 
заповядва на Тоас да спре преследването, тъй като и без 
друго тя вече е препоръчала Орест на Посейдон и по
следният от любов към нея го е отвлякъл далеч в морето. 
Тоас веднага се подчинява, като отговаря на призива на 
богинята: „Господарке Атина, онзи, който чуе думите на 
боговете и не им се подчини, не е съвсем с ума си. Защо- 
то нима би било красиво да спорим с могъщите богове.“

В това отношение между тях не виждаме нищо 
освен една суха, външна заповед от страна на Атина, 
едно също така безсъдържателно, просто подчиняване от 
страна на Тоас. У Гьоте, напротив, Ифигения става боги
ня и се доверява на истината, която има в самата себе си, 
в човешката гръд. В този смисъл тя застава до Тоас и 
казва:

Hat denn zur unerhörten Tat der Mann 
Allein das Recht? drückt denn Unmögliches 
Nur er an die gewalt'ge Heldenbrust?29
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Онова, което у Еврипид идва в резултат от запо
ведта на Атина, внасянето на обрат у Тоас, Гьотевата 
Ифигения се стреми да постигне и действително го 
постига чрез дълбоки чувства и представи, които тя из
разява пред него.

Auf und ab
Steigt in der Brust ein kühnes Unternehmen:
Ich werde großem Vorwurf nicht entgehn,
Noch schwerem Übel, wenn es mir mißlingt;
Allein euch leg ich's auf die Knie! Wenn 
Ihr wahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet,
So zeigt's durch euren Beistand und verherrlicht 
Durch mich die Wahrheit! -  30

И когато Toac ù отвръща:
Du glaubst, es höre

Der rohe Skythe, der Barbar, die Stimme
Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus,
Der Grieche, nicht vernahm? 31,

тя отговаря c най-нежна, най-чиста вяра:
Es hört sie jeder,

Geboren unter jedem Himmel, dem 
Des Lebens Quelle durch den Busen rein 
Und ungehidert fließt. -  32

Проникната от доверие във величието на неговото до
стойнство, тя призовава неговото великодушие и мекота, 
тя го затрогва и побеждава и по човешки красив начин 
изтръгва от него позволението да се върне при близките 
си. Защото само това е нужно. Тя не се нуждае от портре
та на богинята и може да се отдалечи без хитрост и 
измама, при което Гьоте тълкува с безкрайна красота 
двусмислената повеля на боговете:

Bringst du die Schwester, die an Tauris Ufer 
Im Heiligtume wider Willen bleibt,
Nach Griechenland, so löset sich der Fluch -  33
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по човешки, примирителен начин в този смисъл, че 
чистата, светата Ифигения, сестрата, е божественият 
образ и закрилницата на дома.

Schön und herrlich zegt sich mir 
Der Göttin Rat, 34

казва Орест на Toac и Ифигения;
Gleich einem heil'gen Bilde,

Daran der Stadt unwandelbar Geschick 
Durch ein geheimes Götterwort gebannt ist,
Nahm sie dich weg, dich Schützerin des Hauses;
Bawahre dich in einer heil'gen Stille
Zum Segen deines Bruders und der Deinen,
Da alle Rettung auf der weiten Erde 
Verloren schien, gibst du uns alles wieder. 35

По този лекуващ, примирителен начин Ифигения -  
благодарение на чистотата и нравствената красота на 
интимната си душа -  е оправдала още по-рано надеж
дите, които Орест е възлагал на нея. Наистина нейното 
признание кара Орест, който вече не лелее в разкъсаната 
си душа вяра в мира, да беснее, но чистата любов на се
страта го излекува от всяко мъчение, предизвикано от 
вътрешните фурии:

In deinen Armen faßte 
Das Übel mich mit allen seinen Klauen 
Zum letztenmal und schüttelete das Mark 
Entsetzlich mir zusammen; dann entfloh's 
Wie eine Schlange zu der Höhle. Neu 
Genieß ich nun durch dich das wete Licht 
Des Tages. 36

В това, както и във всяко друго отношение, дълбо
ката красота на тази поетична творба е достойна за нещо 
повече от възхищение.

По-зле, отколкото с античните, стоят нещата с хри
стиянските сюжети. В легендите за светиите, изобщо на 
почвата на християнската представа появата на Христос, 
на Мария, на други светни и т.н. наистина съществува в
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общата вяра; но редом с това фантазията си е образувала 
в сродни области повече всякакви фантастични същест
ва, каквито са магьосниците, призраците, явяванията на 
духове и други подобни, при чието схващане, ако се 
явяват като чужди на човека сили, и човекът, нямайки 
опора в себе си, се подчини на тяхната очарователност, 
измамност и на властта на техните илюзорности, цялото 
изображение може да бъде отдадено на разположение на 
всяка измислица и на всеки произвол на случайността. 
Особено в това отношение художникът трябва да се стре
ми да запази на човека свободата и самостоятелността на 
решението. Шекспир ни е дал най-величествените образ
ци за това. Например вещиците в Макбет се явяват като 
външни сили, които предопределят съдбата на Макбет. 
Обаче това, което известяват, е неговото най-тайно, най- 
интимно желание, което идва до него и му се разкрива по 
този само привидно външен начин. Още по-красиво и 
по-дълбоко е употребено появяването на духа в Хамлет 
само като обективна форма на вътрешното предчувствие 
на Хамлет. Ние виждаме как се появява Хамлет с тъмно
то чувство, че трябва да се е случило нещо чудовищно; и 
ето, пред него се явява духът на баща му и му разкрива 
цялото злодеяние. След това призоваващо разкритие ние 
очакваме, че Хамлет веднага ще накаже силно постъп
ката, и смятаме, че той има пълното право да отмъсти. 
Но той се бави и бави. Често са упреквали Шекспир за 
това бездействие и са го укорявали, че творбата му отча
сти не иска да се помръдне от мястото си. Обаче Хамлет 
е практически слаба натура, красива, оттеглила се в себе 
си душа, която трудно може да се реши да излезе от тази 
вътрешна хармония, меланхолична, изпълнена с раз
мисъл, хипохондрична и дълбоко чувствителна душа, и 
затова не е склонен към бързо действие, както и Гьоте 
изрази представата, че Шекспир е искал да опише едно 
голямо дело, възложено на душа, която не е дорасла за 
делото. И в този смисъл той намира, че творбата е напъл
но обработена. „Тук“, казва той, „един дъб бива посаден 
в скъпоценен съд, който е трябвало да поема в празнина
та си само миловидни цветя: корените се разпростират,
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съдът бива разбит“. Но по отношение на появяването на 
духа Шекспир добавя още и една далеч по-дълбока 
черта. Хамлет се бави, тъй като не вярва сляпо на духа.

The spirit, that I have seen,
May be a devil: and the devil hat power 
To assume a pleasing shape; yea and perhaps,
Out of my weakness and my melancholy,
(As he is very potent with such spirits)
Abuses me to damn me: I'll have grounds 
More relative than this. The play's the thing,
Wherein I'll catch the conscience of the king. 37

Тук виждаме, че появяването [на духа] като такова 
не господства неудържимо над Хамлет, а той се съмнява 
и иска да се увери чрез собствени начинания, преди да 
започне да действа.

γ. И, най-сетне, общите сили, които не само се явя
ват сами за себе си в своята самостоятелност, но и са 
живи в човешката гръд и движат човешката душа в най- 
вътрешните ù гънки, според древните могат да се обо
значат с израза πάθος38. Тази дума трудно може да се 
преведе, защото „страст“ винаги води със себе си съпро
вождащото я понятие за незначителното, низкото, тъй 
като изискваме човекът да не изпада в разюзданост на 
страстите. Затова тук вземаме „патос“ в един по-висш и 
по-общ смисъл, без този призвук на достойното за укор, 
на своенравното и т.н. Така например свещената се- 
стринска любов на Антигона е патос в споменатото 
гръцко значение на думата. В този смисъл патосът е 
оправдана в самата себе си душевна сила, съществено 
съдържание на разумността и на свободната воля. На
пример Орест убива майка си не, да речем, като изхожда 
от едно вътрешно движение на душата, което ние бихме 
нарекли страст -  напротив, патосът, който го тласка към 
деянието, е добре обмислен и съвсем благоразумен. В 
това отношение не можем също да кажем, че боговете 
имат патос. Те са само общото съдържание на онова, кое
то тласка в човешката индивидуалност към решения и 
действия. А боговете като такива остават в своето спо
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койствие и безстрастност и дори и да се дойде при тях до 
вражда и раздор, те всъщност не отдават сериозно зна
чение на това, или раздорът им има общо символично от
ношение като всеобща война на боговете. Затова трябва 
да ограничим значението на думата „патос“ върху дей
ствието на човека и да разбираме под нея същественото 
разумно съдържание, което присъства в човешката на
соченост към себе си и изпълва и прониква цялата душа.

оса. И така, патосът съставлява същинския център, 
истинската сфера на изкуството; неговото изобразяване е 
онова, главно което действа в художественото произве
дение и в зрителя. Защото патосът докосва струна, която 
намира отзвук във всяка човешка гръд, всеки познава и 
признава ценното и разумното, което се крие в съдържа
нието на истинския патос. Патосът движи, тъй като сам 
по себе си той е могъщото в човешкото съществуване. В 
това отношение външната страна, природното обкръже
ние и неговата декорация трябва да се явява само като 
прибавка с подчинено значение, която има за задача да 
подкрепи въздействието на патоса. Затова природата 
трябва всъщност да се употребява като символична и да 
позволява да отеква в нея патосът, който съставлява съ
щинския предмет на изобразяването. Например пейзаж- 
ната живопис вече сама за себе си е по-незначителен 
жанр, отколкото историческото, но и там, където се явява 
самостоятелно, тя трябва да напомня за едно общо чув
ство и да има формата на патос. -  В този смисъл бяха 
казали, че изкуството изобщо трябва да затрогва; но ако 
това основно положение трябва да важи, въпросът е 
всъщност чрез какво да се произведе затрогването в из
куството. Затрогването е изобщо акт на взаимност като 
чувство и хората, особено в наши дни, отчасти могат 
лесно да бъдат затрогвани. Който пролива сълзи, той сее 
сълзи, които лесно покълват, но в изкуството трябва да 
ни вълнува само истинският в самия себе си патос.

ßß. Затова както в комичното, така и в трагичното 
патосът не трябва да бъде просто глупост и субективен 
каприз. Например Тимон у Шекспир е мизантроп по 
съвсем външен начин, приятелите му са си поживели за



320 Т р е т а  г л а в а

негова сметка, изгуляли са имота му и когато сега сам 
той се нуждае от пари, те го напускат. Тогава той става 
страстен враг на хората. Това е понятно и естествено, но 
не е оправдан в себе си патос. В младежката работа на 
Шилер Мизантроп подобна омраза е още повече един 
модерен каприз. Защото тук мизантропът е освен това 
рефлектиращ, пълен с прозрение и извънредно благо
роден човек, великодушен спрямо своите селяни, които е 
освободил от крепостничество, и изпълнен с любов към 
своята колкото красива, толкова и миловидна дъщеря. По 
подобен начин Квинкций Хаймеран Фламингски в рома
на на Аугуст Лафонтен се мъчи с глупостта за човешки 
раси и т.н. Но главно най-новата поезия се възнесе до 
една безкрайна фантастичност и лъжовност, която 
трябва да прави ефект със своите чудноватости, но не 
намира отглас в никоя здрава гръд, тъй като в такива пре- 
финености на рефлексията върху това, което е истинното 
у човека, се е изпарило всяко истинско съдържание.

Но. обратно, всичко, което почива върху учение, 
убеждение и прозрение в тяхната истина, доколкото това 
познание съставлява главна нужда, за художественото 
изобразяване не е истински патос. От този вид са научни
те познания и истини. Защото за науката са необходими 
особен вид образование, многократни усилия и разно
образно познаване на определената наука и на нейната 
стойност; но интересът към този начин на изучаване не е 
обща движеща сила на човешката гръд, а винаги се 
ограничава само върху известен брой индивиди. Същата 
трудност съпътства трактовката на чисто религиозни уче
ния, а именно, когато те трябва да бъдат разгърнати 
според най-вътрешното им съдържание. Общото съдър
жание на религията, вярата в бога и т.н., представлява 
наистина интерес за всяка по-дълбока душа; обаче при 
тази вяра от страна на изкуството не е необходимо да се 
тълкуват религиозните догми и да се търси специално 
прозрение в тяхната истина и затова изкуството трябва 
да бъде предпазливо и да не се впуска в такива тълкува
ния. Напротив, ние доверяваме на човешката гръд всеки 
патос, всички мотиви на нравствените сили, които пред
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ставляват интерес за действането. Религията се отнася 
повече до убеждението, до небето на сърцето, до общата 
утеха и до издигането на индивида в самия себе си като 
същинското действане като такова. Защото божественото 
на религията като действане е нравственото и особените 
сили на нравственото. Но тези сили, в противополож
ност на чистото небе на религията, се отнасят до свет
ското и до истински човешкото. У древните това светско 
в неговата същественост беше съдържание на боговете, 
които затова и по отношение на действането можеха 
напълно да се включат редом със светското в изобразява
нето на действането.

Затова ако запитаме какъв е обемът на патоса, който 
спада тук, отговорът ще бъде, че броят на такива суб- 
станциални моменти на волята е незначителен, а обемът 
им малък. Особено операта иска и трябва да се придържа 
към един ограничен кръг от такива моменти и ние 
слушаме все жалбите и радостите, нещастието и щастие
то в любовта, славата, честта, героизма, приятелството, 
майчинската обич, обичта на децата, на съпрузите и т.н.

γγ. А един такъв патос изисква всъщност изображе
ние и обрисуване. И то една богата в себе си душа трябва 
да вложи в своя патос богатството на вътрешния си свят 
и да не остане самоконцентрирана и интензивна, а да се 
изяви екстензивно и се издигне до изградения облик. 
Тази вътрешна концентрация или разгръщане съставлява 
голяма разлика и особените народностни индивидуал
ности са съществено различни и в това отношение. На
роди с по-образована рефлексия са по-красноречиви в 
изразяването на своята страст. Например древните бяха 
свикнали да разлагат в неговата дълбочина патоса, който 
одушевява индивидите, без да изпадат чрез това в 
студени рефлексии или в брътвеж. Също и французите са 
патетични в това отношение и тяхното красноречие на 
страстта не винаги е просто само празнословие, както 
често си мислим ние, немците, в съсредоточеността на 
нашата душа, доколкото многостранното изказване на 
чувството ни изглежда несправедливост по отношение 
на него. В този смисъл в Германия имаше време на пое
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зията, в което особено младите души, преситени от ре
торичната разводненост на французите, бленуваха за 
естественост и така дойдоха до една сила, която се изра
зяваше главно само в междуметия. Обаче само с „ах44 и 
„ох44 или с проклятието на гнева, с връхлитането върху 
предмета и с удрянето в него въпросът не може да се 
реши. Силата на чистите междуметия е лоша сила, тя е 
начин на проявяване на една все още примитивна душа. 
Индивидуалният дух, в който се изобразява патосът, 
трябва да бъде изпълнен в себе си дух, който е в състоя
ние да се разпростира и изказва.

Гьоте и Шилер също съставляват в това отношение 
поразяваща противоположност. Гьоте е по-малко патети
чен, отколкото Шилер, и има повече интензивен начин на 
изобразяване; особено в лириката той остава по-сдържан 
в себе си; неговите песни, както и подобава за песента, 
оставят да се почувства какво искат [да изразят], без да 
се експлицират изцяло. Шилер, напротив, обича да раз
гръща патоса си обстойно, с голяма яснота и полет на 
израза. По подобен начин Клаудиус противопостави в 
Der Wandsbecker Bote39 (Band 1, S. 153) Волтер и Шекс
пир така, че единият е онова, което другият изглежда, че 
е; господин Аруе казва, че плаче, а Шекспир плаче“. Но 
в изкуството е важно тъкмо казването и привидното 
представяне, а не действителното природно битие. Ако 
Шекспир само плачеше, докато Волтер си дава вид, че 
плаче, Шекспир би бил лош поет.

Следователно, за да бъде конкретен в себе си, както 
изисква това идеалното изкуство, патосът трябва да бъде 
изобразен като патос на един богат и целокупен дух. 
Това ни довежда до третата страна на действието, до по
точното разглеждане на характера.

с. Характерът

Ние изходихме от общите, субстанциалните сили на 
действането. За своето привеждане в действие и осъ
ществяване те се нуждаят от човешката индивидуалност, 
в която се проявяват като движещ патос. Но общото на
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споменатите сили трябва да се спои в себе си в особени
те индивиди до степента на целокупност и единичност. 
Тази целокупност е човекът в неговата конкретна ду
ховност и нейната субективност, целокупната човешка 
индивидуалност като характер. Боговете стават човешки 
патос, а патосът в конкретна дейност е човешкият ха
рактер.

Чрез това характерът, доколкото обединява в себе си 
разгледаните досега страни като моменти на неговата 
собствена целокупност, съставлява същинския център на 
идеалното художествено изображение. Защото идеята 
като идеал, т.е. идеята, формирана за сетивната пред
става и сетивния наглед и действаща и осъществяваща се 
в своята активност, в своята определеност, е отнасяща се 
към себе си субективна единичност. Но истински сво
бодната единичност, както я изисква идеалът, трябва да 
се окаже не само всеобщност, но и конкретна особеност 
и изпълнено с единство опосредстване и проникване на 
тези страни, които сами за себе си имат битие като един
ство. Това съставлява целокупността на характера, идеа
лът на който се състои в богата изпълненост със сили на 
обединяващата се в себе си субективност.

В това отношение предстои да разгледаме характера 
от три страни:

първо, като целокупна индивидуалност, като богат
ство на характера в себе си;

второ, тази целокупност трябва веднага да се 
прояви като особеност и затова характерът да се прояви 
като определен;

трето, характерът (като единен в себе си) се слива 
с тази определеност (като със самия себе си) в своето су
бективно битие за себе си и чрез това трябва да се реали
зира като твърд в себе си характер.

Нека сега разясним и доближим до представата тези 
абстрактни мисловни определения.

а. Тъй като патосът се разгръща в една пълнокръвна 
индивидуалност, вследствие на това той вече не се проя
вява в своята определеност като целия и единствения 
интерес на изображението, а сам става само една -  макар



324 Т р е т а  г л а в а

и главната -  страна на действащия характер. Защото чо
векът не носи в себе си като свой патос само един бог; 
напротив, човешката душа е голяма и просторна, за ис
тинския човек са необходими много богове и той затваря 
в сърцето си всички онези сили, които в кръга на бо
говете са разхвърляни вън една от друга; в неговата гръд 
е съсредоточен целият Олимп. В този смисъл един дре
вен автор беше казал: „Човече, ти си създал боговете си 
от собствените си страсти!“ И действително, колкото 
гърците ставаха по-образовани, толкова повече богове 
имаха те, и техните по-ранни богове бяха по-притъпени, 
не бяха изваяни до индивидуалност и определеност.

Затова характерът трябва да се покаже и в това 
богатство. И тъкмо това съставлява интереса, който се 
съдържа за нас в един характер -  а именно, че в него се 
проявява една такава целокупност и все пак той остава в 
тази пълнота самият той, един затворен в себе си субект. 
Ако, напротив, характерът не е описан в тази закръгле- 
ност и субективност и е абстрактно отдаден под властта 
на една единствена страст, той се проявява като излязъл 
вън от себе си или разстроен, слаб и безсилен. Защото 
слабостта и безсилието на индивидите се състои тъкмо в 
това, че в тях съдържанието на споменатите вечни сили 
не се проявява като тяхна най-собствена насоченост към 
себе си, като предикати, които им принадлежат като на 
субект на предикатите.

У Омир например всеки герой е цялостен, пълен с 
жизненост обем от свойства и характерни черти. Ахил е 
героят, от когото блика най-много младост, но на 
неговата младежка сила не липсват останалите истински 
човешки качества, и Омир ни разкрива това многообра
зие в най-различни ситуации. Ахил обича майка си 
Тетида, той плаче за Бризеида, тъй като тя му е отнета, и 
неговата наскърбена чест го тласка към свадата с Ага- 
мемнон, която съставлява изходната точка за всички по- 
послешни събития в Илиада. При това той е най-верният 
приятел на Патрокъл и Антилох, а същевременно най- 
цветущият, най-огненият младеж, бързоног, храбър, но 
пълен със страхопочитание пред старостта: верният
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Феникс, довереният слуга, лежи в краката му и при по
гребението на Патрокъл той оказва най-голямо уважение 
и почит на стареца Нестор. Но Ахил се проявява също 
така като раздразним, избухлив, отмъстителен и пълен с 
най-сурова жестокост към врага, когато завързва убития 
Хектор за колесницата си и така влачи трупа, като пре
пуска и обикаля три пъти около стените на Троя; и все 
пак той се размеква, когато старият Приам идва в палат
ката при него; той си помисля за дома си, за собствения 
си стар баща и протяга на плачещия цар ръката, която е 
убила сина му. При Ахил може да се каже: това е човек; 
многостранността на благородната човешка природа раз
вива цялото си богатство в този един индивид. А същото 
е и с останалите Омирови характери; Одисей, Диомед, 
Аякс, Агамемнон, Хектор, Андромаха; всеки характер е 
едно цяло, един свят сам за себе си, всеки е пълнокръ- 
вен, жив човек, а не само алегорична абстракция за една 
или друга отделна характерна черта. Какви безсъдържа- 
телни, бледи, макар и силни индивидуалности са, напро
тив, рогатият Зигфрид, Хаген от Троа и дори шпилманът 
Фолкер.

Единствено такава многостранност дава жив 
интерес на характера. Същевременно тази пълнота тряб
ва да се проявява като споена във вид на един субект, а не 
като разпръснатост, вятърничавост и чисто и просто 
разнообразна възбудимост -  както например децата взе
мат в ръка всичко и извършват някаква моментна дей
ност, но са безхарактерни; напротив, характерът трябва 
да навлиза в най-различните страни на човешката душа, 
да бъде в тях, да оставя своята насоченост към ебе си да 
се изплъзва от тях и все пак същевременно да не засяда 
в тях, а по-скоро да запазва в тази целокупност на ин
тересите, целите, свойствата, характерните черти съсре
доточилата се в себе си и оставащата в себе си субек
тивност.

За изобразяването на такива целокупни характери е 
подходяща преди всичко епическата, а по-малко драма- 
тическата и лирическата поезия.
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ß. Но изкуството още не може да остане при тази 
целокупност като такава. Защото ние се интересуваме 
от идеала в неговата определеност, вследствие на което 
се налага изискването за особеност и индивидуалност на 
характера. Особено действието в своя конфликт и в 
своето противодействие изисква ограничаване и опреде
леност на формата. Затова и драматическите герои в по- 
вечето случаи са по-прости в себе си, отколкото епичес
ките. А по-твърдата определеност се проявява чрез 
особения патос, който прави себе си съществена, изпък
ваща характерна черта и води до определени цели, реше
ния и действия. Ако обаче ограничението бъде отново 
доведено дотам, че един индивид да бъде изпразнен и 
доведен само до чистата, абстрактна в себе си форма на 
един определен патос, какъвто е любовта, честта и т.н., 
освен това се загубва всяка жизненост и субективност и 
от тази страна изображението често пъти става -  както у 
французите -  безсъдържателно и бедно. Затова в особе
ността на характера наистина трябва да се проявява като 
господстваща една главна страна, но вътре в определе
ността да останат запазени пълната жизненост и пълно- 
кръвността, така че за индивида да е оставен простор да 
се обръща на много страни, да навлиза в разнообразни 
ситуации и да разгръща богатството на едно развито в 
себе си вътрешно съдържание в многократни изяви. Та
кава жизненост, въпреки своя прост в себе си патос, имат 
трагическите образи на Софокъл. По своята пластична 
завършеност те могат да се сравнят със скулптурни из
ображения. Защото и скулптурата, въпреки опреде
леността, все пак може да изразява многостранност на 
характера. Наистина, в противоположност на бушува
щата навън страст, която се хвърля с цялата си сила само 
в една точка, скулптурата изобразява в своята тишина и 
мълчаливост енергичната неутралност, която затваря 
спокойно в себе си всички сили; но това непомрачено 
единство все пак не остава при абстрактната определе
ност, а оставя да проблесне в неговата красота същевре
менно предчувствието за месторождението на всичко 
като непосредствената възможност да се премине отвъд



Х у д о ж е с т в е н о  к р а с и в о т о  ил и и д е а л ъ т 327

в най-разнородни отношения. В същинските скулптурни 
образи виждаме една спокойна дълбочина, която об
хваща в себе си възможността, излизайки вън от себе си, 
да осъществи всички сили. Вътрешното многообразие на 
характера трябва да се изисква от живописта, музиката и 
поезията още повече, отколкото от скулптурата, а и вина
ги е било постигано от същинските художници. Напри
мер Ромео в Ромео и Жулиета от Шекспир има за свой 
главен патос любовта; и все пак ние го виждаме в най- 
разнородни отношения към своите родители, към 
приятелите, към своя паж, в схватка в името на честта и 
двубой с Тибалт, в страхопочитание и доверие към мона
ха и дори на ръба на гроба в диалог с аптекаря, от когото 
си купува смъртоносната отрова, и винаги достоен и 
благороден и изпълнен с дълбоко чувство. Жулиета също 
така обхваща целокупност по отношения към баща си, 
майка си, към бавачката, към граф Парис, към отчето. Но 
във всяка от тези ситуации тя е потънала еднакво дъл
боко в себе си и целият ù характер се прониква и носи 
само от едно чувство, от страстта на една любов, която е 
така дълбока и просторна, както безбрежното море, така 
че Жулиета с право може да каже: „Колкото повече да
вам, толкова повече и имам; и едното, и другото е без- 
крайно“. Ето защо, макар че се изобразява само един 
патос, който се представя пред нас, все пак той трябва да 
се развие като свое богатство в самия себе си. Такъв е 
случаят дори в лиричното, където все пак патосът не мо
же да стане действие в конкретни отношения. А именно, 
и тук той трябва да се потвърди като вътрешно състояние 
на една изпълнена, образована душа, която може да се 
насочва навън според всички страни на обстоятелствата 
и ситуациите. Живо красноречие, фантазия, която взема 
за изходна точка всичко, прави миналото настояще, умее 
да използва цялата външна обстановка за символичен 
израз на вътрешното, не се страхува от дълбоки обектив
ни мисли и проявява в излагането им широк, всеобхва
тен, ясен, достоен, благороден дух -  това богатство на 
характера, което изразява неговия вътрешен свят, е 
напълно уместно и в лириката. Разбира се, разгледана от
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страна на разсъдъка, такава многостранност в една 
господстваща определеност може да се прояви като не
последователна. Например Ахил в своя благороден 
героичен характер, чиято младежка сила на красотата 
съставлява основната му черта, има по отношение на 
баща си и приятеля си меко сърце; но бихме могли да се 
запитаме: как е възможно да влачи Хектор около стените 
на Троя в жестока отмъстителност? В подобна непо
следователност грубияните на Шекспир почти винаги са 
духовити и пълни с гениален хумор. Тогава можем да си 
кажем: как едни така духовити индивиди идват дотам, да 
се занимават с такава дивотия? А именно, разсъдъкът 
иска да си обособи абстрактно само една страна на ха
рактера и да я провъзгласи за единствено правило на 
целия човек. Онова, което се бори против такова гос
подство на една едностранчивост, изглежда на разсъдъка 
чиста непоследователност. Но за разумността на цело
купното в себе си и вследствие на това живото в себе си 
тъкмо тази непоследователност е последователното и 
истинското. Защото човекът е това, не само да носи в 
себе си противоречието на многото, но и да му устоява и 
да остава в него еднакъв със самия себе си и верен на 
самия себе си.

γ. Но затова характерът трябва да слее своята осо
беност със своята субективност, той трябва да бъде един 
определен образ и в тази определеност да има силата и 
твърдостта на един патос, който остава верен на самия 
себе си. Ако човекът не е единен със себе си по този на
чин, различните страни на многообразието се разпадат 
вън една от друга безсмислено и без мисъл. Да бъде в 
единство със себе си -  тъкмо това съставлява в изкуство
то безкрайното и божественото на индивидуалността. От 
тази страна твърдостта и решителността ни дава важно 
определение за идеалното изобразяване на характера. 
Както вече споменах по-горе, това определение се поя
вява благодарение на това, че всеобщността на силите се 
прониква с особеността на индивида и в това обеди
няване става субективност и единичност, която е изпъл
нена в себе си с единство и се отнася към себе си.
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Обаче при това изискване ще трябва да се обявим 
против много явления особено в новото изкуство.

Например в Сид на Корней колизията на любовта и 
честта е блестяща част. Такъв диференциран в самия 
себе си патос, може, разбира се, да води до конфликти; 
но, когато бъде вложен като вътрешно стълкновение в 
един и същ характер, това дава наистина повод за бри
лянтна реторика и ефектни монолози, но все пак раз
двоението на една и съща душа, която бива прехвърляна 
насам и натам от абстракцията за чест в тази за любов и 
обратно, противоречи на монолитната решителност и 
единство на характера в себе си.

По същия начин противоречи на индивидуалната 
решителност това, когато главно лице, в което живее и 
действа силата на един патос, се оставя да бъде опреде
ляно и уговаряно от фигура с подчинено значение, а в 
такъв случай може и да смъкне вината от себе си и я сто
вари върху други -  както например Федра у Расин се 
оставя да бъде уговаряна от Юнона. Същинският харак
тер действа, като изхожда от самия себе си, той иска да 
поеме върху себе си и вината за своето деяние и да 
отговаря за него.

Един друг вид неустойчивост на характера се 
изгради особено в по-новите немски творения до равни
щето на вътрешната слабост на чувствителността, която 
управляваше в Германия доста дълго време. Като най- 
близък прочут пример можем да приведем Вертер, един 
изцяло болезнен характер, без сила да се издигне над 
своенравието на своята любов. Онова, което го прави ин
тересен, е страстта и красотата на чувството, сливането 
с природата при наличието на образованост и мекота на 
душата. По-късно, при все по-възходящото задълбоча
ване в безсъдържателната субективност на собствената 
личност, тази слабост прие още много други форми. Тук 
може да се причисли например душевната красота спо
ред разбирането на Якоби, намерило израз в неговия 
Волдемар. В този роман предлаганото величие на душа
та. самозалъгващата измамчивост на собствената добро
детел и превъзходност се проявява в най-пълна степен.
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Това е величественост и божественост на душата, която 
встъпва в превратно отношение към действителността от 
всички страни и скрива от самата себе си слабостта, че 
не може да изнесе на плещите си и обработи същинското 
съдържание на наличния свят чрез високомерието, с 
която тя отклонява от себе си всичко като недостойно за 
нея. Защото една такава красива душа не е открита и за 
истински нравствените интереси и самородни цели на 
живота, а се обвива в самата себе си като в пашкул и 
живее и се движи само в своите най-субективни рели
гиозни и морални измислици. Към този вътрешен енту
сиазъм пред собственото прекомерно превъзходство, с 
което тя си създава голям блясък пред самата себе си, 
освен това веднага се присъединява една безкрайна чув
ствителност по отношение на всички останали, които 
трябва да отгатват, да разбират, да почитат тази самотна 
красота във всеки момент; а ако другите не могат да сто
рят това, цялата душа веднага бива най-дълбоко развъл
нувана и безкрайно наскърбена. Тогава изведнъж изчезва 
цялата човечност, всяко приятелство, всяка любов. Пе- 
дантничността и неблаговъзпитаността да не могат да се 
понасят малки [по значението си] обстоятелства и неу
мения, които големият, силният характер отминава, без 
да се наскърби от тях, надминава всяка представа, и 
тъкмо онова, което е най-малко значително по същество, 
довежда такава душа до най-висшата степен на отчая
ние. Защото тогава опечалението, тъгата, скръбта, лошо
то настроение, обидеността, потиснатостта и сломеност- 
та нямат край и от всичко това произтича едно мъчение 
на рефлексиите със себе си и с други, една неудър- 
жимост и дори суровост и жестокост на душата, в която 
напълно се изявява цялата окаяност и слабост на тази 
изпълненост с вътрешни преживявания, която е свой
ствена за красивите души. -  Ние не можем да имаме 
душа за такава странност на душата. Защото за един съ
щински характер е необходимо да носи в себе си смелост 
и сила да поиска нещо действително и се залови за него. 
Интересът към такива субективности, които остават ви
наги само в самите себе си, е празен интерес, колкото и
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много те да лелеят мнението, че са по-висшите, по-чи
стите натури, които са създали в себе си божественото -  
което по такъв начин остава направо скрито в най- 
вътрешните гънки -  и са го предложили на погледа ни 
направо в домашен халат.

По един по-друг начин тази липса на вътрешна суб- 
станциална самородност на характера беше изградена и 
в тази насока, че споменатите странни по-висши вели- 
чествености на душата бяха хипостазирани и схванати 
погрешно като самостоятелни сили. Тук спадат магично
то, магнетичното, демоничното, високомерната призрач- 
ност на ясновидството, болестта на сомнамбулизма и т.н. 
Индивидът, който трябва да бъде жив, се поставя с оглед 
на тези тъмни сили в отношение към нещо, което, от 
една страна, в самото себе си, а, от друга страна, за него
вия вътрешен свят е едно чуждо по естеството си „от
въд“, което го определя и управлява. В тези неизвестни 
сили трябва да се крие една неразгадаема истина на 
ужасяващото, което не може да се хване с ръка и да се 
схване. Но тъкмо тъмните сили трябва да се прогонят от 
сферата на изкуството, защото в него нищо не е тъмно, а 
всичко е ясно и прозрачно и споменатите ясновидства не 
изказват нищо освен болестта на духа и пренасят пое
зията в мъглявото, суетното и празното, примери за кое
то ни дават Хофман и Хайнрих фон Клайст в своя Принг{ 
фон Хомбург. Истински идеалният характер има за свое 
съдържание и свой патос не нещо отвъдно и призрачно, 
а действителни интереси, в които той е при самия себе 
си. В по-новата поезия стана тривиално и пошло особено 
ясновидството. Напротив, в Шилеровия Тел, когато ста
рият Атингхаузен в момента на смъртта си известява 
съдбата на родината си, такова предсказание е употребе
но на подходящо място. Но винаги е несполучливо това, 
да трябва да подменяме здравето на характера с болестта 
на духа, за да създаваме колизии и събуждаме интерес; 
затова и умопобъркаността трябва да се прилага само с 
голяма предпазливост.

Към такива изопачености, които противостоят на 
единството и твърдостта на характера, можем да оставим
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да се присъедини още и принципът на по-новата ирония. 
Тази фалшива теория заблуди поетите да вложат в харак
терите едно различие, което не се слива в никакво един
ство, така че всеки характер се разрушава като характер. 
Дори ако даден индивид се появи отначало в една опре
деленост, последната трябва да премине тъкмо в своята 
противоположност и поради това характерът да не из
образява нищо освен нищожността на определеното и на 
самия себе си. Иронията прие това за истинска висота на 
изкуството, тъй като според нейните теоретици зрителят 
не трябва да бъде завладян от един утвърдителен в себе 
си интерес, а трябва да стои отвъд него, както самата 
ирония е излязла отвъд всичко. А в този смисъл искаха 
да обяснят и характерите на Шекспир. Например лейди 
Макбет трябва да бъде любеща съпруга с кротка душа, 
макар че тя не само допуска мисълта за убийство, но и я 
осъществява. Но тъкмо Шекспир се отличава с решител
ността и це леу стреме но стта на своите характери дори в 
чисто формалната големина и непоклатимост на злото. 
Наистина Хамлет е нерешителен в себе си, но все пак 
той се съмнява не в това, какво трябва да извърши, а в 
това, как да го извърши. Сега обаче привържениците на 
иронията правят призрачни и Шекспировите характери и 
си мислят, че нищожността и половинчатостта в коле
банието и преминаването, че тъкмо тази вътрешна не
устойчивост трябва да ни интересува сама за себе си. Но 
идеалното се състои в това, че идеята е действителна, а 
за тази действителност е необходим човекът като субект 
и вследствие на това като твърда в себе си единица.

Казаното тук сигурно е достатъчно по отношение на 
изпълнената с характерност индивидуалност в изкуство
то. Главното е един определен в себе си съществен патос 
в една богата, пълнокръвна гръд, чийто вътрешен инди
видуален свят се прониква от патоса така, че се изобра
зява това проникване, а не само патосът като такъв. Но и 
в човешката гръд патосът не трябва да се разрушава в 
самия себе си, за да се покаже по този начин като нещо, 
което само е несъществено и нищожно.
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I I I .  В ъ н ш н а т а  о п р е д е л е н о с т  на  и д е а л а

По отношение на определеността на идеала разгле
дахме най-напред в общи щрихи защо и по какъв начин 
идеалът изобщо трябва да навлезе във формата на обосо
бяването. Второ, намерихме, че идеалът трябва да бъде 
подвижен в себе си и затова достига до диферентност в 
самия себе си, чиято целокупност се представи като дей
ствие. Обаче чрез действието идеалът излиза навън във 
външния свят и затова се пита, трето, как да се изобрази 
художествено тази последна страна на конкретната дей
ствителност. Защото идеалът е идеята, която е отъждест
вена със своята реалност. Досега ние проследихме тази 
действителност само до човешката индивидуалност и 
нейния характер. Но човекът има също така конкретно 
външно налично битие, с излизането от което той наи
стина се споява в себе си като субект, но все пак в това 
субективно единство със себе си остава отнесен също 
така и към външността. За действителното налично би
тие на човека е необходим един заобикалящ свят, както 
за статуята на бога е необходим храм. Това е основа
нието, поради което сега трябва да споменем и за много- 
бройните нишки, които свързват идеала с външността и 
пронизват последната.

А по този начин тук навлизаме в една почти необо
зрима широта на отношенията и в едно заплитане във 
външното и относителното. Защото, първо, веднага ни се 
натрапва външната природа -  местността, времето, кли
матът -  и вече в това отношение при всяка крачка ни се 
представя една нова и винаги определена картина. По- 
нататък, човекът използва външната природа за своите 
нужди и цели и се вземат под внимание начинът на тази 
употреба, умението в изнамирането и съоръжаването на 
приборите и на жилището, на оръжията, на столовете, на 
колите, способът на приготовляване на ястия и на ядене, 
цялата обширна сфера на житейското удобство и на лу
кса и т.н. А освен това човекът живее все още в една 
конкретна действителност на духовни отношения, които 
всички също така си дават външно налично битие, така
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че и различните видове заповядване и подчинение, се
мейства, роднинства, притежаване, селски, градски 
живот, религиозен култ, водене на война, граждански и 
политически състояния, общуване, изобщо пълното мно
гообразие на нравите и обичаите във всички ситуации и 
действия принадлежат към заобикалящия действителен 
свят на човешкото съществуване.

Във всичките тези отношения идеалното навлиза 
непосредствено в обикновената външна реалност, във 
всекидневното на действителността и с това в тривиал
ната проза на живота. Затова, ако се придържаме към 
мъглявата представа на по-новото време за идеалното 
(Idealische), на пръв поглед може да изглежда, че из
куството трябва да прекъсне всяка връзка с този свят на 
относителното, тъй като според тази представа страната 
на външността била съвсем безразличното, нещо повече, 
в сравнение с духа и неговата наситеност с вътрешни 
преживявания тя била низкото и недостойното. В този 
смисъл изкуството се смята за духовна сила, която тряб
вало да ни издига над цялата сфера на нуждите, на необ
ходимостта и зависимостта, да ни освобождава от раз
съдъка и остроумието, което човекът е свикнал да 
изразходва в тази област. Защото и без друг тук повечето 
неща били изобщо чисто конвенционални и чрез обвър
заността си с времето, мястото и навика били сфера на 
чисти случайности, които изкуството трябвало да игно
рира и се откаже да ги възприема в себе си. Обаче тази 
привидност за идеалност е отчасти само високомерна аб
стракция на модерната субективност, на която липсва 
смелост да се впусне във външността, а отчасти тук 
виждаме един вид насилие, което субектът упражнява 
над себе си, за да излезе отвъд този кръг чрез самия себе 
си, ако не се е издигнал над него вече сам по себе си, бла
годарение на рождението, състоянието и ситуацията. То
гава като средство за това излизане навън не остава 
нищо освен оттеглянето във вътрешния свят на чувства
та, вън от който индивидът не излиза и сега в тази не
действителност смята себе си за способния на виеше 
познание, който само гледа мечтателно към небето и
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затова си мисли, че има право да подценява всяко земно 
същество. Но същинският идеал не остава при неопре
деленото и чисто вътрешното, а в своята целокупност 
трябва също от всички страни да излиза навън и да стига 
до определената нагледност на външното. Защото чове
кът, този пълен център на идеала, живее, той е всъщност 
сега и тук, е настояще, индивидуална безкрайност, а за 
живота е необходима противоположността спрямо една 
заобикаляща външна природа изобщо и следователно 
връзки с нея и дейност в нея. А тъй като тази дейност 
трябва да бъде схваната от изкуството не само като та
кава, но и в нейното определено явление, тя трябва да 
получи налично битие върху такъв и в такъв материал.

Но както човекът е субективна целокупност в самия 
себе си и с това се затваря пред външното за него, така и 
външният свят е едно последователно свързано и за
кръглено в себе си цяло. Обаче в това изключване двата 
свята стоят в съществено отношение помежду си и едва 
в своята връзка съставляват конкретната действителност, 
чието изобразяване дава съдържанието на идеала. С това 
възниква споменатият по-горе въпрос, в каква форма и в 
какъв вид изкуството може да изобрази външното по 
идеален начин в пределите на такава целокупност.

И в това отношение пак трябва да различаваме три 
страни в художественото произведение.

А именно, първо, съвсем абстрактната външност 
като такава -  пространствеността, фигурата, времето, 
цветът -  се нуждае сама за себе си от художествена 
форма.

Второ, появява се външното в неговата конкретна 
действителност, както току-що я описахме, и изисква в 
художественото произведение съгласуване със субектив
ността на вътрешния свят на човека, вложен в такова 
обкръжение.

Трето, художественото произведение е създадено за 
насладата на нагледа, за една публика, която има пре
тенцията да пренамери в художествения обект самата 
себе си според истинското си вярване, чувстване, пред
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ставяне, и да може да влезе в хармония с изобразените 
предмети.

1. Абстрактната външност като такава

Доколкото идеалът бива изтръгнат от неговата чиста 
същественост и въвлечен във външното съществуване, 
той веднага получава двоен начин на действителност. А 
именно, от една страна, художественото произведение 
дава на съдържанието на идеала изобщо конкретната 
форма на действителност, като го изобразява като опре
делено състояние, особена ситуация, характер, събитие, 
действие, и то във формата на същевременно външно на
лично битие; от друга страна, изкуството пренася това 
вече само по себе си целокупно явление в един опреде
лен сетивен материал и създава по този начин един нов 
свят на изкуството, който може да се види и чуе също от 
окото и ухото. И от двете страни изкуството се насочва 
навън, за да стигне до последните краища на външност
та, в която целокупното в себе си единство на идеала ве
че не е способно да проблесне според своята конкретна 
духовност. Също и в това отношение художественото 
произведение има двойна външна страна, която остава 
външност като такава и по такъв начин също и по отно
шение на своето формиране може да възприема само 
външно единство. Тук отново се връща същото онова 
отношение, което вече имахме възможност да разгледаме 
при природно красивото, а по такъв начин се утвър
ждават още веднъж и същите определения, и то на това 
място от страна на изкуството. А именно, начинът на 
изобразяване на външното е, от една страна, този на пра
вилността, симетрията и закономерността, а, от друга 
страна, той е единството като простота и чистота на 
сетивния материал, който изкуството използва като 
външен елемент за наличното битие на своите произве
дения.
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а. Правилност, симетрия, хармония

А що се отнася преди всичко до правилността и си
метрията, последната като чисто безжизнено единство 
на разсъдъка съвсем не може да изчерпи природата на 
художественото произведение и според външната му 
страна, а има мястото си само при безжизненото в само
то себе си, при времето, фигурацията на пространството 
и т.н. Тогава тя изпъква в този елемент като признак за 
овладяност и благоразумие също и в най-външното. За
това ние виждаме как тя се проявява двояко в художест
вените произведения. Фиксирана в нейната абстракт- 
ност, тя разрушава жизнеността; затова идеалното худо
жествено произведение дори във външното трябва да се 
издигне над чисто симетричното. Обаче в това отноше
ние, както например в мелодиите на музиката, правил
ното не се премахва изцяло. То само се принизява до 
степента на обикновена основа. Но, обратно, това внася
не на мярка и правилност в неправилното и безмерното е 
също отново единственото основно определение, което 
известни изкуства могат да приемат според материала на 
своето изображение. Тогава правилността е единствено 
идеалното в изкуството.

От тази страна тя намира главното си приложение в 
архитектурата, тъй като архитектоничното художествено 
произведение има за цел да формира художествено вън
шното, неограниченото в самото себе си обкръжение на 
духа. Затова в архитектурата господства праволиней
ното, правоъгълното, кръгообразното, еднаквостта на ко
лоните, прозорците, арките, стълбовете, сводовете. А 
именно, художественото произведение на архитектурата 
не е чисто и просто цел за самото себе си, а е външност 
за нещо друго, на което то служи за украса, за поме
щение и т.н. Сградата очаква скулптурното изображение 
на бога или събирането на хората, които ще устроят 
жилището си в нея. Затова едно такова художествено 
произведение всъщност не трябва да привлича внима
нието върху себе си само за себе си. В това отношение 
правилното и симетричното е целесъобразно като



338 Т р е т а  г л а в а

преобладаващ закон предимно за външната форма, тъй 
като разсъдъкът лесно обгръща с поглед една напълно 
правилна форма и не е принуден да се занимава дълго с 
нея. Естествено, тук не става дума за символичното 
отношение, което освен това приемат архитектоничните 
форми в отношението си към духовното съдържание, 
чието обкръжение или външно помещение са те. Нещо 
подобно важи и за определен вид градинарско изкуство, 
което може да се смята за модифицирано приложение на 
архитектоничните форми към действителната природа. В 
градините, както в сградите, човекът е главното. Има 
наистина и едно друго градинарско изкуство,което прави 
свой закон многообразието и неговата неподчиненост на 
правила; но правилността е за предпочитане. Защото ние 
скоро се насищаме на многократно преплетените за
блуждаващи пътеки и горички с тяхното постоянно ре
дуване в криволичещи извивки на мостовете над лоши, 
застояли води, на изненадата с готически капели, 
храмове, китайски къщи, уединени постройки, урни за 
пепелта на изгорени покойници, купчини дърва, 
хълмове, статуи с всичките им претенции за само
стоятелност и щом ги видим втори път, веднага чув
стваме пресита. По-друго е с действителни местности и 
тяхната красота, които не са за употреба и удоволствие и 
могат да се явяват сами за себе си като обект на 
разглеждане и наслада. Напротив, правилността в гра
дините не трябва да изненадва -  напротив, тя оставя 
човека, както и трябва да се изисква, да се прояви като 
главно лице във външната природна обстановка.

Също и в живописта правилността и симетрията 
намират мястото си в подреждането на цялото, в гру
пирането на фигурите, в положението, в движението, в 
диплите на облеклото и т.н. Обаче, тъй като в живописта 
духовната жизненост може да проникне външното 
явление по далеч по-задълбочен начин, отколкото в архи
тектурата, за абстрактното единство на симетричното 
остава само ограничено поле на действие и ние нами
раме вкостенялата еднаквост и нейното правило главно 
само в наченките на изкуството, докато по-късно по-
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свободните линии, които се доближават до формата на 
органичното, дават основния тип.

Напротив, в музиката и поезията правилността и 
симетрията стават още веднъж важни определения. Тези 
изкуства имат във времетраенето на тоновете една 
страна на чистата външност като такава, която не е спо
собна на друг, по-конкретен начин на формиране. Онова, 
което лежи едно до друго в пространството, може лесно 
да се обзре; но във времето единият момент е вече изчез
нал, когато настъпи другият, и в това изчезване и реду
ване моментите на времето продължават до безхмерност. 
Тази неопределеност трябва да формира правилността 
на такта, който поражда определеност и равномерно по
вторение и с това овладява безмерното движение напред. 
В такта на музиката се крие магична сила, от която 
можем да се изтръгнем толкова малко, че често пъти, без 
сами да знаем това, при слушане на музика удряме такта 
ù. А именно, това редуване на еднакви отрязъци време 
според едно определено правило не принадлежи обек
тивно на тоновете и на тяхното траене. За тона като 
такъв и за времето е безразлично, че ще бъдат разделяни 
и повтаряни по този правилен начин. Затова тактът се 
проявява като нещо направено само от субекта, така че и 
при слушането получаваме непосредствената увереност, 
че в това регулиране на времето имаме само нещо су
бективно, и то основата на чистата еднаквост със себе 
си, която субектът има в самия себе си като еднаквост и 
единство със себе си и тяхното редуване във всяко раз
личие и най-пъстро многообразие. Благодарение на това 
тактът намира отзвук навътре, стига до най-дълбоките 
гънки на душата и ни завладява в тази собствена, преди 
всичко абстрактно тъждествена със себе си субектив
ност. От тази страна не духовното съдържание, не кон
кретната душа на чувството ни говори в тоновете; но не 
и тонът като тон ни раздвижва в най-вътрешните гънки 
на душата ни; напротив, това абстрактно единство, пре
несено от субекта във времето, нахмира отзвук в същото 
единство на субекта. Това важи също за стихотворния 
размер и римата в поезията. И тук правилността и симет
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рията съставляват подреждащото правило и са напълно 
необходими за тази външна страна. Чрез нея сетивният 
елемент веднага бива изтръгнат от неговата сетивна сфе
ра и показва вече сам по себе си, че тук става въпрос за 
нещо по-друго, отколкото за израза на обикновеното 
съзнание, което третира времетраенето на тоновете без
различно и произволно.

А подобна, макар и не така твърдо определена пра
вилност се издига и още по-нагоре и се вмесва, макар и 
по начин, който сам е външен, в истински живото съдър
жание. Например в епоса и драмата, които имат своите 
определени подразделения, песни, действия и т.н., е важ
но да се даде на тези особени части приблизителна 
еднаквост по обем; по същия начин при картините такава 
еднаквост трябва да се даде на отделните групи, при 
което обаче не трябва да прозира нито принуда по отно
шение на същественото съдържание, нито изпъкващо 
господство на чисто правилното.

Правилността и симетрията като абстрактно един
ство и определеност на онова, което е външно само по 
себе си както в пространственото, така и във времето, 
подреждат предимно само количествената страна, опре
делеността по величина. Ето защо онова, което вече не 
принадлежи на тази външност като на свой същински 
елемент, отхвърля господството на чисто количествените 
отношения и се определя от по-дълбоки отношения и от 
тяхното единство. Затова колкото повече се изтръгва из
куството от външността като такава, толкова по-малко 
позволява то неговият начин на формиране да се управ
лява от правилността и ù отрежда само една ограничена 
и подчинена сфера.

Както споменахме за симетрията, тук трябва да спо
менем още веднъж и за хармонията. Тя вече не се отнася 
до чисто количественото, а се отнася всъщност до ка
чествени разлики, които не съществуват постоянно като 
чисти противоположности една спрямо друга, а трябва 
да бъдат приведени в съзвучие. Например в музиката от
ношението на тониката към медиантата и доминантата 
не е чисто количествено отношение, напротив, това са
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съществено различни тонове, които същевременно се 
сливат в едно единство, без да позволят на своята опре
деленост да прозвучи като ярка противоположност и 
противоречие. Дисонансите, напротив, се нуждаят от 
разрешение. Същото имаме и с хармонията на цветовете, 
по отношение на които изкуството също така предявява 
изискването да не изпъкват в една картина нито като 
пъстра и произволна разбърканост, нито като просто 
само разрешени противоположности, а да бъдат опосред- 
ствани до съзвучието на едно целокупно и изпълнено с 
единство впечатление. За хармонията е необходима след 
това по-точно една целокупност от разлики, които спо
ред природата на предмета принадлежат на един опреде
лен кръг: както например цветът има един определен 
обем от цветове като така наречените кардинални 
цветове, които водят началото си изобщо от основното 
понятие за цвят и не са случайни смесвания. Една такава 
целокупност в нейното съзвучие съставлява хармонич
ното. Например в една картина трябва да бъдат еднакво 
налице както целокупността на основните цветове, жъл
то, синьо, зелено и червено, така и тяхната хармония, и 
старите живописци също обърнаха несъзнателно вни
мание на тази пълнота и следваха нейния закон. А когато 
хармонията започне да се освобождава от чистата вън
шност на определеността, благодарение на това тя става 
също способна да поема в себе си и да изразява вече 
едно по-широко, по-духовно съдържание. Както и наи
стина старите живописци отреждаха на облеклото на 
главните лица основните цветове в тяхната чистота, а на 
това на по-второстепенните фигури, напротив, смесени 
цветове. Например Мария носи в повечето случаи синьо 
наметало, тъй като смиреното спокойствие на синьото 
съответства на вътрешното спокойствие и смирение; в 
по-редки случаи тя има изпъкваща червена дреха.

Ь. Единството на сетивния материал

Както видяхме, втората страна на външността се от
нася до сетивния материал като такъв, с който си служи
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изкуството за своите изобразявания. Тук единството се 
състои в простата определеност и еднаквост в себе си на 
материала, който не трябва да се отклонява и стига до 
неопределено различие и до чисто смесване, изобщо до 
нечистота. Също и това определение се отнася само до 
пространственото, например до чистотата на очертания
та, до остротата на правите линии, на кръговете и т.н., а 
също така до твърдата определеност на времето, както 
точното спазване на такта; по-нататък то се отнася до 
чистотата на определени тонове и цветове. Например 
цветовете в живописта не трябва да бъдат нечисти или 
сиви, а ясни, определени и прости в себе си. От тази 
сетивна страна тяхната чиста простота съставлява красо
тата на цвета и в това отношение най-простите цветове 
са най-въздействащи: например чисто жълто, което не 
преминава в зелено; червено, което не избива в синьо 
или жълто и т.н. Разбира се, щом цветовете имат тази 
строга простота, тогава е трудно същевременно да се 
запазят в хармония. Но тези прости в себе си цветове 
съставляват основата, която не трябва да се заличи на
пълно, и макар че не могат да се избегнат смесвания, все 
пак цветовете трябва да се проявяват не като смътна 
разбърканост, а като ясни и прости в себе си, иначе от 
сияйната яснота на цвета не става нищо освен замърсе- 
ност. Същото изискване трябва да се предяви и към звука 
на тоновете. Например при една метална или чревна 
струна трептенето на този материал произвежда звука, и 
то трептенето на една струна с определена обтегнатост и 
дължина: ако тази обтегнатост намалее или ако не се 
хване правилната дължина, тонът вече не е тази проста 
определеност в себе си и звучи фалшиво, тъй като се 
доближава до други тонове. Нещо подобно става, когато 
вместо споменатото чисто трептение и вибриране се чу
ва редом с него още и механичното триене и удряне като 
шум, който е премесен към звука на тона като такъв. 
Тонът на човешкия глас също така трябва да се развива 
чисто и свободно, излизайки от гърлото и гърдите, без 
органът да бръмчи с него, или, какъвто е случаят при по- 
хрипкави тонове, да чуваме смущаващо някаква непрео
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доляна пречка. В това чисто сетивно отношение тази 
свободна от всеки чужд примес сияйност и чистота в 
нейната твърда, неразколебана определеност е красотата 
на тона, по която той се различава от шумоленето, скър
цането и т.н. Същото може да се каже и за езика, и то 
предимно за гласните. Един език, какъвто е например 
италианският, който има звуците а, е, i, о, и като опреде
лени и чисти звуци, е благозвучен и напевен. Напротив, 
вече дифтонгите имат винаги един примесен тон. В 
писането звуците на езика се свеждат до малък брой 
винаги еднакви знаци и се проявяват в своята проста 
определеност; но при говоренето тази определеност 
твърде често само се заличава, така че особено народни
те езици, например южнонемският, швабският, швейцар
ският, имат звуци, които съвсем не могат да се напишат 
в тяхната смесеност. Но тогава това не е недостатък на 
литературния език, а произтича само от тромавостта на 
народа.

Засега толкова върху тази външна страна на ху
дожественото произведение, която и просто като 
външност е способна само на външно и абстрактно 
единство.

Но според по-нататъшното определение духовната 
конкретна индивидуалност на идеала навлиза във вън
шността, за да се изобрази в нея, така че следователно 
външното трябва да бъде проникнато от тази вътрешна 
душевност и целокупност, която то има призванието да 
изразява, за което простата правилност, симетрия и хар
мония или простата определеност на сетивния материал 
се оказват недостатъчни. Това ни отвежда до втората 
страна на външната определеност на идеала.

2. Съответствието на конкретния идеал 
с неговата външна реалност

Общият закон, който можем да изтъкнем в това от
ношение, се състои в това, че човек трябва да се чувства 
добре и като у дома си в света, който го заобикаля, че
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индивидуалността трябва да се проявява вживяна и 
поради това свободна в природата и във всички външни 
отношения, така че двете страни, субективната вътрешна 
целокупност на характера и на неговите състояния и 
действие, и обективната целокупност на външното на
лично битие, да не се разпадат една от друга като безраз
лични и несъвместими, а да показват съответствие и 
съпринадлежност. Защото външната обективност, докол- 
кото е действителността на идеала, трябва да се откаже 
от своята чисто обективна самостоятелност и неподатли
вост, за да се окаже тъждествена с онова, чието външно 
налично битие съставлява тя.

В това отношение ще трябва да установим три 
различни гледни точки за такова съответствие.

А именно, първо, единството на двете може да 
остане едно чисто „е себе си“ и да се явява само като 
тайна вътрешна връзка, чрез която човекът е свързан със 
своята външна обстановка.

Обаче, второ, тъй като конкретната духовност и 
нейната индивидуалност дава изходната точка и същест
веното съдържание на идеала, съответствието с външно
то налично битие трябва да се изяви и като изхождащо от 
човешката дейност и създадено от нея.

И, най-сетне, трето, самият този създаден от 
човешкия дух свят е пак целокупност, която в своето на
лично битие образува сама за себе си една обективност, 
с която индивидите, които се движат върху тази почва, 
трябва да стоят в съществена връзка.

а. Само биващото в себе си 
единство между субективност и природа

И така, по отношение на първата точка можем да 
изходим от това, че тъй като тук обстановката на идеала 
още не изглежда създадена от човешката действител
ност, тя е преди всичко още изобщо външното за човека, 
външната природа. Затова трябва да говорим преди 
всичко за нейното изобразяване в идеалното художест
вено произведение.
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Тук също можем да изтъкнем три страни, 
а. Първо, щом външната природа бъде изтъкната 

според нейната външна форма, тя е реалност, която е 
формирана във всички насоки по определен начин. Ако 
последната действително трябва да получи правото си, 
което следва да изисква по отношение на изобразява
нето, тя трябва се възприема в пълна вярност към при
родата. Обаче по-рано вече видяхме какви разлики 
между непосредствена природа и изкуство трябва да се 
съблюдават и тук. Но характерното за големите майстори 
е изобщо тъкмо това, че и по отношение на външното 
природно обкръжение те са верни, правдиви и напълно 
определени. Защото природата не е само земя и небе 
изобщо и човекът не витае във въздуха, а чувства и 
действа в определена местност от потоци, реки, море, 
хълмове, планини, равнини, гори, клисури и т.н. Напри
мер Омир, макар и да не ни предлага, да речем, модерни 
природоописания, все пак в своите характеристики и 
сведения е така верен и ни дава така правилна представа 
за Скамандър, за Симоис, за крайбрежието, за морските 
заливи, че и сега същата местност беше намерена за гео
графски съответстваща на неговото описание. Напротив, 
тъжното песнопение на странстващите певци е безсъ- 
държателно, празно и съвсем мъгляво както в обрисов- 
ката на характерите, така и в описанието на природата. 
Когато майстерзингерите предават древнобиблейски 
истории в стихотворен размер и имат за място на дей
ствието например Ерусалим, те също не дават нищо 
освен името. В Книга за героите виждаме нещо подоб
но; Ортнит язди всред ели, бори се с дракона без хора 
около него, без определена местност и т.н., така че в това 
отношение не е дадено почти нищо на нагледа. Дори в 
Песен за нибелунгите не е по-друго; в нея наистина слу
шаме за Вормс, за Рейн, за Дунав; но все пак и тук се 
остава при неопределеното и безсъдържателното. А 
тъкмо пълната определеност съставлява страната на еди
ничността и действителността, която иначе е само аб- 
стракт, който противоречи на нейното понятие за външна 
реалност.
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ß. А с тази изискана определеност и вярност е 
непосредствено свързана известна изчерпателност, чрез 
която получаваме образ, наглед и за тази външна страна. 
Естествено, различните изкуства се различават същест
вено по елемента, в който се изразяват. За скулптурата, 
като се има предвид спокойствието и всеобщността на 
нейните форми, изчерпателността и партикуларността на 
външното лежи по-далеч и тя има външното не като 
място на действието и като обстановка, а само като обле
кло, прическа, оръжие, стол и т.н. Обаче много фигури 
на древната скулптура са по-определено различими само 
по конвенционалното в дрехите, по накитите върху 
косата и други подобни отличителни белези. Но тази 
конвенционалност не спада тук, защото не може да се 
причисли към природното като такова и премахва тъкмо 
страната на случайността в такива неща и е начинът, по 
който те стават по-общото и трайното. -  От противо
положната страна лириката изобразява предимно само 
вътрешната душа и затова, когато възприема външното, 
няма защо да го разработва до така определена наглед- 
ност. Епосът, напротив, казва какво имаме пред себе си, 
къде и как се извършват деянията и затова между всички 
родове на поезията най-много се нуждае от широта и 
определеност и по отношение на външната обстановка. 
По същия начин живописта по своята природа навлиза в 
подробностите главно в това отношение повече, отколко- 
то всяко друго изкуство. Но в никое изкуство тази опре
деленост не бива както да тласка по погрешен път и до
вежда до прозата на действителната природност и ней
ното непосредствено копиране, така и да надвишава по 
предпочитание и важност изчерпателността, която се 
посвещава на изобразяването на духовната страна на ин
дивидите и събитията. Изобщо тя не бива да придобива 
самостоятелност сама за себе си, тъй като тук външното 
трябва да се прояви само във взаимовръзката на 
вътрешното.

γ. Ето точката, която е важна тук. А именно, за да се 
яви пред нас един индивид като действителен, са необ
ходими, както видяхме, две неща: самият той в неговата
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субективност и външната му среда. А, за да се прояви 
външността като негова, необходимо е да доминира съ
ществено съответствие между тези две неща, което може 
да бъде повече или по-малко вътрешно и в което, 
естествено, се намесва и много случайно съдържание, 
без обаче да трябва да отпадне тъждествената основа. В 
цялата духовна насоченост например на епическите ге
рои, в техния начин на живот, в тяхното убеждение, в 
техните чувства и постъпки трябва да прозвучи една тай
на хармония, един тон на съзвучие между двете, който ги 
слива в едно цяло. Например арабинът е единен със 
своята природа и може да бъде разбран само с неговото 
небе, неговите звезди, с неговите горещи пустини, с не
говите палатки и коне. Защото той се чувства като у дома 
си само в такъв климат, в такава географска ширина и 
обстановка. Героите на Осиан (според модерната обра
ботка или измислица на Макферсон) също така са извън
редно субективни и наситени с вътрешна душевност, но 
в своята мрачност и меланхоличност изглеждат изцяло 
свързани със своите степи, през тръните на които свири 
вятърът, със своите облаци, мъгли, хълмове и тъмни 
пещери. Едва физиономията на цялата тази обстановка 
ни прави напълно ясно вътрешното на образите, които се 
движат на тази почва със своята печал, тъга, със своите 
скърби, борби, мъгляви явления, защото те се чувстват 
изцяло у дома си в тази обстановка и само в нея.

От тази страна сега можем за пръв път да направим 
забележката, че историческите сюжети, както току-що 
видяхме от горните примери, имат голямото предимство, 
че съдържат непосредствено в себе си едно такова съот
ветствие на субективната и обективната страна, и то най- 
детайлно разработено. Тази хармония може само трудно 
да се заимства a priori40 от сферата на фантазията и все 
пак, колкото и малко да може да се развие тя по съответ
стващ на понятието начин в повечето части на един 
сюжет, ние трябва да я долавяме навсякъде. Наистина 
ние сме свикнали да поставяме свободното творчество 
на въображението по-високо, отколкото обработката на 
вече налични сюжети, но фантазията не може да се впус
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не дотам, да даде изискваното съответствие така твърдо 
и определено, както вече стои пред нас в действителното 
налично битие, където националните черти произтичат 
от самата тази хармония.

Такъв би бил общият принцип на càMO биващото в 
себе си единство на субективността и на нейната външна 
природа. -

Ь. Единството, създадено от човешка дейност

Вторият вид съответствие не остава при това чисто 
„в себе си“, а се създава изрично от човешката дейност и 
умение, като човекът използва външните неща за своя 
употреба и чрез постигнатото с тяхна помощ удовлетво
рение на самия себе си се поставя в хармония с тях. В 
противоположност на онова първо съзвучие, което зася
гаше само по-общото, тази страна се отнася до частно
то, до особените нужди и тяхното удовлетворение чрез 
особената употреба на природните предмети. -  Този кръг 
на изпитване на нужда и на удовлетворение е най- 
безкрайно многообразен, обаче природните неща са още 
безкрайно по-многостранни и получават по-голяма про
стота едва доколкото човекът влага в тях своите духовни 
определения и прониква външния свят със своята воля. 
Благодарение на това той очовековечава своята обста
новка и я приспособява към себе си, като показва, че тя 
е способна да го удовлетвори и не умее да запази силата 
на самостоятелността спрямо него. Едва посредством 
тази проведена дейност човекът е действителен за самия 
себе си и се чувства като у дома си вече не само в общо
то, но и в особеното и единичното в своята обстановка.

И така, основната мисъл, която трябва да се утвърди 
по отношение на изкуството за цялата тази сфера, се съ
стои накратко в следното. Човекът според частните и 
крайни страни на своите нужди, желания и цели отна
чало стои не само изобщо в отношение към външната 
природа, но и по-точно в отношение на зависимост. Тази 
относителност и несвобода противостои на идеала и за
това човекът, за да може да стане предмет на изкуството,
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трябва вече да се е освободил от този труд и от тази беда 
и да е отхвърлил зависимостта. По-нататък актът на из
равняване на двете страни може да тръгне от две изходни 
точки, като, първо, природата, от своя страна, предоста
ви дружелюбно на човека онова, от което се нуждае, и 
вместо да поставя пречка по пътя на неговите интереси и 
цели, по-скоро им се предлага от само себе си и се 
отзовава на исканията им по всички пътища. Но, второ, 
човекът има нужди и желания, които природата не е в 
състояние да удовлетвори непосредствено. В тези случаи 
той трябва да си изработи необходимото самозадово
ляване чрез собствената си дейност; той трябва да вземе 
природните неща в свое притежание, да ги преработи, да 
ги формира, да смъкне всичко препятстващо чрез 
умение, което сам е придобил, и така да превърне вън
шното в средство, чрез което може да осъществява себе 
си според всички свои цели. А най-чистото отношение 
ще може да се намери там, където двете страни се съби
рат заедно, тъй като духовното умение се свързва с 
дружелюбността на природата дотолкова, че вместо 
твърдостта и зависимостта на борбата, вече се проявява 
навсякъде осъществената хармония.

Върху идеалната почва на изкуството житейските 
нужди трябва вече да бъдат отстранени. Ето защо 
притежанието и благосъстоянието, доколкото осигуряват 
състояние, в което изпитването на нужди и трудът изчез
ват не само за момента, но и изобщо, не само не са не- 
естетични, но и по-скоро конкурират с идеала, докато 
това, да се остави съвсем настрана отношението на 
човека към въпросните нужди във видовете изобра
зявания, които са принудени да съблюдават конкретната 
действителност, би говорило само за една неправдива 
абстрактност. Този кръг наистина принадлежи на край
ността, но изкуството не може да се лиши от крайното и 
не трябва да го третира като нещо само лошо, а трябва да 
го обедини примирено с истинното, тъй като дори най- 
добрите постъпки и убеждения, взети сами за себе си в 
тяхната определеност и в абстрактното им съдържание, 
са ограничени и вследствие на това крайни. Това, че
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трябва да се храня, да ям и пия, да имам жилище, да се 
обличам, че се нуждая от легло, кресло и толкова много 
други прибори, е, разбира се, необходимост на външната 
жизненост; но вътрешният живот пронизва и тези страни 
дотолкова много, че човекът дава облекло и оръжия дори 
на своите богове и ги поставя пред очите си в разнооб
разни нужди и в тяхното удовлетворяване. Обаче тогава, 
както казах, това удовлетворяване трябва да изглежда 
осигурено. Например при странстващите рицари -  като 
се има предвид случайният характер на самите им аван
тюри -  отклоняването на външната нужда се явява пред 
нас само като уповаване на случая, както у диваците като 
уповаване на непосредствената природа. За изкуството е 
незадоволително и едното, и другото. Защото същински 
идеалното се състои не само в това, че човекът е изобщо 
изтръгнат от чистата сериозност на зависимостта от тези 
външни страни и поставен над нея, а в това, че той стои 
всред едно излишество, което му позволява да си играе 
колкото свободно, толкова и весело с природните сред
ства.

А в тези общи определения могат да се обособят по- 
определено една от друга следните две точки.

а. Първата се отнася до употребата на природните 
неща за чисто теоретично удовлетворение. Тук спадат 
всички накити и украшения, които човекът използва по 
отношение на себе си, изобщо целият разкош, с който се 
заобикаля. Чрез такова украсяване той показва, че за не
го най-скъпоценното, което предлага природата, и най- 
красивото от външните неща, което привлича погледа 
върху себе си -  злато, благородни камъни, бисери, сло
нова кост, скъпи дрехи, -  че тези най-редки и най-бле- 
стящи неща не са интересни за него вече сами за себе си 
и не трябва да важат като нещо природно, а трябва да се 
покажат като намиращи се на него или като принад
лежащи на него в неговата обстановка, в онова, което 
той обича и почита, в неговите владетели, в неговите 
храмове, в неговите богове. Той избира за тази цел глав
но онова, което само по себе си, вече като нещо външно, 
изглежда красиво, например чисти сияещи цветове, огле
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далния блясък на металите, благоуханни видове дърво, 
мрамор и т.н. Поетите, главно източните, насищат твор
бите си с такова богатство, което играе своята роля и в 
Песен за нибелунгите, и изобщо изкуството не остава 
при голите описания на тази величественост, а надарява 
с подобно богатство и своите действителни произведе
ния, разбира се, там, където може да стори това и където 
то е уместно. За статуята на Палада в Атина и на Зевс в 
Олимпия не са пестили златото и слоновата кост; 
храмовете на боговете, църквите, изображенията на све- 
тиите, дворците на кралете дават почти у всички народи 
пример за блясък и разкош и от отдавнашни времена на
циите са се радвали да имат пред очите си в лицето на 
своите божества собственото си богатство, както са се 
радвали пред разкоша на владетелите, че той е налице и 
е получен от тяхната среда. -  Разбира се, можем да 
нарушим за себе си една такава наслада чрез така на
речени морални мисли, когато извършим разсъждението, 
колко много бедни атиняни са могли да се заситят от 
мантията на Палада, колко много роби са могли да се 
откупят с нея; и в случаи, когато държавата е изпадала в 
голяма нужда, също и у древните такива богатства са се 
изразходвали за полезни цели, както у нас сега мана
стирски и църковни съкровища. Още по-нататък, такива 
окаяни разглеждания могат да се извършат не само над 
отделни художествени произведения, но дори и над 
самото изкуство в неговата цялост, защото какви ли не 
суми струва на една държава една академия на изкуст
вата или закупуването на древни и нови произведения на 
изкуството и уреждането на галерии, театри, музеи. Но 
колкото и много морални и затрогващи движения да се 
подбуждат по този повод, това е възможно единствено 
благодарение на обстоятелството, че отново извикваме 
обратно в паметта си бедата и нуждите, тъкмо отстра
няването на които се изисква от изкуството, така че за 
всеки народ може да бъде само въпрос на слава и най- 
висша чест да отдаде съкровищата си за една сфера, 
която в самата действителност излиза разточително от
въд всяка нужда на действителността.
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ß. Обаче човекът трябва не само да разкрасява самия 
себе си и обстановката, в която живее, но и да използва 
практически външните неща за своите практически це
ли и нужди. Едва в тази област започва пълната работа, 
мъка и зависимост на човека от крайността и прозата на 
живота и затова тук се пита преди всичко доколко и този 
кръг може да се изобрази в съответствие с изискванията 
на изкуството.

αα. Първият начин, по който изкуството се опита да 
отстрани цялата тази сфера, е представата за един така 
наречен златен век или също за едно идилично състоя
ние. Тогава, от една страна, природата удовлетворява без 
усилие всяка нужда на човека, която може да се породи в 
него, но, от друга страна, в своята невинност той се задо
волява с онова,което могат да му предложат ливадата, 
гората, стадата, градинката, колибата и т.н. за храна, жи
лище и други удобства, тъй като всички страсти на 
честолюбието или на алчността, склонности, които 
изглеждат противни на по-висшето благородство на чо
вешката природа, все още изцяло мълчат. На пръв поглед 
едно такова състояние има, разбира се, една идеална 
окраска и известни ограничени области на изкуството 
могат да се задоволят с този начин на изобразяване. Но 
ако навлезем по-дълбоко, такъв живот скоро ще ни стане 
скучен. Например съчиненията на Геснер вече се четат 
малко и когато ги четем, в тях не можем да се чувстваме 
като у дома си. Защото един начин на живот, който е 
ограничен така, предпоставя и липса на развитие на 
духа. За пълнокръвния, цялостния човек се предполага 
от само себе си, че има по-висши влечения, че това най- 
близко съжителство с природата и нейните непосред
ствени продукти вече не може да го удовлетвори. Човек 
не бива да вегетира в такава идилична духовна беднота, 
той трябва да работи. Той трябва да се стреми да по
стигне чрез своя собствена дейност онова, към което има 
влечение. В този смисъл вече физическите нужди 
подбуждат един широк и разнороден кръг от дейности и 
дават на човека чувството за вътрешна сила, от което 
след това могат да се развият и по-дълбоките интереси и
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сили. Но същевременно тогава и тук съответствието на 
външното и вътрешното все още трябва да остане 
основното определение и нищо не е по-противно от това, 
когато в изкуството физическата нужда се изобразява 
като стигнала до краен предел. Например Данте ни 
представя завладяващо само в няколко щрихи гладната 
смърт на Уголино. Напротив, когато Герстенберг в своята 
трагедия със същото име описва обстойно, като пре
минава през всички степени на ужасното, как най-напред 
тримата му сина и най-сетне сам Уголино загиват от 
глад, това е сюжет, който от тази страна изцяло проти
воречи на художественото изобразяване.

ßß. Обаче и състоянието на всеобщата образова
ност, което е противоположно на идиличното, също така 
съдържа в друга насока много пречещи неща. Дългата 
просторна връзка хмежду нуждите и труда, между инте
ресите и тяхното удовлетворяване е напълно развита 
според цялата си широта и всеки индивид вън от своята 
самостоятелност е заплетен в една безкрайна поредица 
на зависимостите от други. Онова, от което той се нуж
дае за самия себе си, е негов собствен труд или съвсем 
никак, или само в една много малка част, а освен това 
всяка от тези дейности се извършва вместо по индиви
дуално жив начин, все повече и повече само машинално, 
по общи норми. А тогава всред тази индустриална 
образованост и всред взаимното използване и изблъсква- 
не на останалите хора, от една страна, излиза наяве най- 
суровата жестокост на бедността, а, от друга страна, 
когато трябва да се отстрани бедата, индивидите трябва 
да изглеждат богати, така че да са освободени от труда за 
задоволяването на своите нужди и сега да могат да се 
отдадат на по-висши интереси. Тогава, разбира се, в това 
излишество е отстранен постоянният отблясък на една 
безконечна зависимост и човекът е толкова повече из
тръгнат от всички случайности, свързани с придоби
ването на средства за съществуване, колкото вече не стои 
в мръсотията на печалбата. Но затова пък и в най- 
близката си околна среда той се чувства като у дома си не 
по такъв начин, че тя да изглежда негово собствено про
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изведе ние. Онова, което си създава той около себе си, не 
е създадено от него, а е взето от запаса на това, което 
вече е било налице и преди, то е произведено от други, и 
то повече по механичен и вследствие на това формален 
начин, и стига до него едва чрез дълга верига от чужди 
усилия и нужди.

γγ. Ето защо най-пригодно за идеалното изкуство 
ще се окаже едно трето състояние, което стои по среда
та между златните идилични времена и напълно 
развитите всестранни опосредствания на гражданското 
общество. Това е световно състояние, както вече се запо
знахме с него като хероичното, предимно идеалното 
състояние. А именно, хероичните епохи вече не са огра
ничени върху онази идилична беднота откъм духовни 
интереси, а излизат отвъд нея и преминават към по- 
дълбоки страсти и цели; обаче най-близката околна 
среда на индивидите, удовлетворяването на техните 
непосредствени нужди е все още тяхно собствено дело. 
Храните са все още прости и затова идеални, като 
например мед, мляко, вино, докато кафето, ракията и т.н. 
веднага извикват в паметта ни хилядите опосредствания, 
които са необходими за приготвянето им. А също така 
героите колят и пекат животните сами; те оседлават ко
ня, който искат да яздят; повече или по-малко приготвят 
сами приборите, които употребяват: плугът, оръжията за 
защита, щитът, шлемът, бронята, мечът, копието са тяхно 
собствено произведение или те са запознати с изработ
ването им. В едно такова състояние във всичко, което 
използва и с което се заобикаля, човекът има чувството, 
че го е създал, изхождайки от самия себе си, и вслед
ствие на това борави във външните неща с нещо свое, а 
не с отчуждени предмети, лежащи вън от собствената му 
сфера, в която той е господар. Тогава, естествено, дей
ността за набавянето и формирането на материала трябва 
да изглежда не непосилно напрежение, а лек, удовле
творяващ труд, който не среща по пътя си пречки и 
несполуки.

Едно такова състояние намираме например у Омир. 
Скиптърът на Агамемнон е семеен жезъл, който един от
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прадедите му сам отсякъл и предал в наследство на по
томците си; Одисей сам направил голямото си брачно 
легло и макар че прочутите оръжия на Ахил не са негова 
собствена изработка, все пак и тук многократното 
преплитане на дейностите се прекъсва, тъй като Хефест 
изработва оръжията по молба на Тетида. С една дума, 
навсякъде прозира първата радост от новите открития, 
свежестта на притежанието, получаването на наслада, 
всичко е близко, родно, във всичко човекът има пред себе 
си като нещо присъстващо силата на десницата си, сръч
ността на ръката си, благоразумието на собствения си 
дух или резултат от своята смелост и храброст. Един
ствено по този начин средствата за удовлетворяване още 
не са принизени до една чисто външна вещ; ние още ви
ждаме сами тяхното живо възникване и живото съзнание 
за ценността, която им отдава човекът, тъй като има в 
тяхно лице не мъртви или умъртвени от навика неща, а 
своите собствени най-близки творения. По такъв начин 
тук всичко е идилично, обаче не по ограничения начин, 
който се състои в това, че земята, реките, морето, дърве
тата, добитъкът и т.н. поднасят на човека храната му и че 
тогава човекът се проявява предимно само в ограни
чаването върху тази околна среда и насладата от нея; 
напротив, в тази първична жизненост се разкриват по- 
дълбоки интереси, по отношение на които цялата вън
шност е налице само като добавка, като почва и средство 
за по-висши цели -  обаче като почва и обстановка, над 
която се разпростира споменатата хармония и самостоя
телност, която идва на бял свят само чрез това, че всичко, 
което се създава и използва от човека, същевременно се 
приготвя и оползотворява от самия човек, който се 
нуждае от него.

Но това, да се прилага един такъв начин на 
изобразяване върху сюжети, които са взети от по-късни, 
напълно развити епохи, е винаги свързано с голяма труд
ност и опасност. И все пак в Херман и Цоротея Гьоте ни 
даде съвършен образец в това отношение. Ще приведа за 
сравнение само някои незначителни черти. В известната 
своя Луиза Фос описва идилично живота и дейността на
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един тих и ограничен, но самостоятелен кръг. Селският 
свещеник, лулата, халатът, креслото, а също кафеничето 
играят голяма роля. Но кафето и захарта са продукти, 
които не са могли да възникнат в такъв кръг и веднага 
насочват към една съвсем друга взаимовръзка, към един 
чужд свят и неговите многообразни опосредствания на 
търговията, на фабриките и т.н., изобщо на модерната 
индустрия. Затова споменатият селски кръг не е изцяло 
затворен в себе си. В красивата картина Херман и Доро
тея., напротив, няма защо да изискваме една такава 
затвореност; защото, както вече загатнах по друг повод, 
в тази поема, която по целия си тон е наистина идилично 
издържана, се намесват и играят извънредно достойна и 
важна роля великите интереси на епохата, борбите на 
Френската революция, защитата на родината. Поради 
това по-тесният кръг на семейния живот в едно провин
циално градче не се придържа здраво в себе си например 
така, че просто да се игнорира светът, дълбоко раздви
жен в най-могъщите си отношения, както при селския 
свещеник в Луиза на Фос; напротив, чрез присъединява
нето към онези по-велики световни движения, в които са 
описани идиличните характери и събития, ние виждаме 
сцената, пренесена в разширяващия обем на един по- 
съдържателен живот; и аптекарят, който живее само в 
останалата взаимовръзка на разиграващите се около него 
обуславящи и ограничаващи отношения, е изобразен 
като ограничен филистер, като добродушен, но досаден 
човек. И все пак по отношение на най-близката обста
новка на характерите авторът се придържа навсякъде 
към тона, който изисквахме преди малко. Така например, 
за да напомним единствено за този момент, домакинът не 
пие с гостите си, свещеника и аптекаря, да речем, кафе:

Sorgsam brachte die Mutter des klaren, herrlichen W eines,
In geschliffener Flasche auf blankem zinnernen Runde,
Mit den grünlichen Römern, den echten Bechern des R heinw eins.41

Те пият на прохлада продукт от едно родно расте
ние, през осемдесет и трета година, в родните, подхо
дящи само за рейнско вино чаши; веднага след това се
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довеждат пред представата ни „вълните на рейнския по
ток и неговият прекрасен бряг“ и скоро биваме отведени 
и в собствените лозя зад къщата на притежателя, така че 
тук нищо не излиза от своеобразната сфера на едно при
ятно в себе си състояние, което си създава своите нужди 
вътре в себе си,

с. Целокупността на духовните отношения

Освен тези първи два вида външна обстановка има 
още един трети начин, с който всеки индивид трябва да 
живее в конкретна връзка. Това са общите духовни отно
шения на религиозното, правното, нравственото, начи
нът на организация на държавата, на конституцията, на 
съдилищата, на семейството, на обществения и частния 
живот, на общуването и т.н. Защото идеалният характер 
трябва да се прояви не само в удовлетворяването на 
своите физически нужди, но и в това на своите духовни 
интереси. Наистина субстанциалното, божественото и 
необходимото в себе си на тези отношения според 
неговото понятие е само едно и също, но в обектив- 
ностто то приема многообразно разновидна форма, коя
то навлиза и в случайността на партикуларното, кон
венционалното и важещото само за определени времена 
и народи. В тази форма всички интереси на духовния 
живот също стават външна действителност, която 
индивидът намира пред себе си като традиция, навик и 
обичай и същевременно като затворен в себе си субект 
влиза във връзка както с външната природа, така и с тази 
още по-близко сродна с него и принадлежаща на него 
целокупност. По отношение на този кръг можем изобщо 
да изискваме същото онова живо съответствие, което 
току-що посочихме, и затова тук ще отминем по- 
определеното разглеждане, чиито главни гледни точки 
ще посочим веднага от една друга страна.
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3. Външната страна на идеалното
художествено произведение в отношението 

към публиката

Изкуството като изображение на идеала трябва да го 
възприеме в себе си във всички споменати досега отно
шения към външната действителност и да слее вътреш
ната субективност на характера с външното. Но колкото 
и много художественото произведение да образува един 
взаимосъгласуван и закръглен в себе си свят, все пак 
самото то като действителен, единичен обект, не е за 
себе си, а е за нас, една публика, която съзерцава худо
жественото произведение и му се наслаждава. Например 
при представянето на драма актьорите говорят не само 
помежду си, но и с нас, и трябва да бъдат разбираеми и 
от двете страни. А по такъв начин всяко художествено 
произведение е диалог с всеки, който стои пред него. На
истина истинският идеал в общите интереси и страсти на 
неговите богове и хора е разбираем за всеки; обаче, тъй 
като той довежда до нагледа своите индивиди в един 
определен външен свят на нравите, обичаите и на други 
частности, с това възниква новото изискване, щото тази 
външна страна да влезе в съответствие не само с 
изобразяваните характери, но и с нас. Както характерите 
на художественото произведение в своя външен свят се 
чувстват у дома си, така и ние изискваме за нас същата 
хармония с тях и с тяхната обстановка. Но от което и 
време да е едно художествено произведение, то винаги 
носи в себе си частности, които го отделят от своеобра
зията на други народи и столетия. Поетите, живописци
те, скулпторите, музикантите избират предимно сюжети 
от минали времена, чието образование, нрави, обичаи, 
конституция, култ са различни от целокупната култура 
на тяхното собствено настояще. Както вече отбелязах по- 
рано, едно такова прекрачване назад в миналото има го
лямото предимство, че това насочване навън от непо
средствеността и настоящето чрез припомнянето вече от 
само себе си довежда онова обобщаване на сюжета, от 
което изкуството не може да се лиши. Обаче художникът
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принадлежи на собствената си епоха, той живее в своите 
нрави, обичаи, начин на свето съзерцание и представи. 
Например поемите на Омир, все едно дали той действи
телно е живял като този единствен поет на Илиада и 
Одисея или не, са все пак отделени от времето на Троян
ската война поне с четири столетия; а един двойно по- 
голям промеждутък от време отделя великите гръцки 
трагици от дните на старите херои, от които те вземат 
съдържанието на своята поезия и го пренасят в своето 
настояще. Нещо подобно имаме при Песен за нибелунги
те и при поета, който е можал да обедини различните 
предания, съдържащи се в тази поема, в едно органично 
цяло.

И така, художникът несъмнено се чувства изцяло у 
дома си в общия патос на човешкото и божественото, но 
самият многократно обуславящ външен облик на старото 
време, чиито характери и действия ни представя той, се 
е променил42 съществено и е станал43 чужд за него. По- 
нататък поетът твори за една публика и преди всичко за 
своя народ и за своето време, което има право да изисква 
да може да разбира художественото произведение и да 
чувства в него нещо близко, родно. Наистина същински
те, безсмъртните художествени произведения остават 
обект на наслада за всички времена и нации, но и тогава 
за пълното им разбиране от чужди народи и столетия е 
необходим широк апарат от географски, исторически, 
нещо повече, дори философски бележки, сведения и по
знания.

Но при тази колизия на различните времена се пита 
как трябва да бъде оформено едно художествено про
изведение по отношение на външните страни на мястото 
на действие, на навиците, обичаите, религиозните, поли
тическите, социалните, нравствените състояния; а имен
но, дали художникът трябва да забрави собственото си 
време и да запази в погледа си само миналото и неговото 
действително налично битие, така че произведението му 
да стане вярна картина на миналото; или дали той не 
само има право, но е и задължен да взема под внимание 
изобщо само своята нация и своето настояще и да об
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работва произведението си според възгледи, които са 
свързани с особеността на неговото време. Това 
противоположно изискване може да се изрази така: 
сюжетът трябва да се третира или обективно, в съответ
ствие с неговото съдържание и време, или субективно, 
те. да се пригоди изцяло към културата и навика на 
настоящето. Както едната, така и другата страна, фик
сирана в нейната противоположност, води до еднакво 
фалшива крайност, която ще засегнем накратко, за да 
можем, изхождайки от нея, да открием същинския начин 
на изобразяване.

Затова трябва да разгледаме в това отношение три 
гледища:

първо, субективното утвърждаване на културата на 
своето време,

второ, чисто обективната вярност по отношение на 
миналото,

трето, истинската обективност в изобразяването и 
усвояването на чужди, далечни по време и националност 
сюжети.

а. Утвърждаването на културата на своето време

Чисто субективното схващане в своята пределна 
едностранчивост стига дотам, изцяло да отстрани 
обективната форма на миналото и да постави на нейно 
място единствено начина на проявяване на настоящето.

а. От една страна, това може да произтича от непо
знаването на миналото, както и от наивността да не се 
чувства или да не се осъзнава противоречието между 
предмета и такъв начин на усвояване, така че следо
вателно малката култура дава основата на един такъв 
начин на изобразяване. Този вид наивност намираме 
най-силно у Ханс Закс, който, разбира се, със свежа на- 
гледност и изпълнена от радост душа понюрнбергчи в 
най-истинския смисъл на думата нашия бог-повелител, 
бога-отец, Адам, Ева и патриарсите. Например веднъж 
бог-отец изнася урок по вероучение пред Авел и Каин и 
пред другите деца на Адам и ги поучава с маниер и тон
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съвсем както някой тогавашен учител; той ги катехизира 
относно десетте божи заповеди и относно „татко наш“; 
Авел знае истински набожно и добре всичко, но Каин се 
държи и отговаря като зъл, безбожен малчуган; когато 
трябва да изброи десетте божи заповеди, той преобръща 
всичко: кради, не почитай баща си и майка си и т.н. Така 
представяха в Южна Германия -  това беше наистина за
бранено, но все пак беше отново възобновено -  история
та на страстите Христови; представяха Пилат като недо
дялан, груб, високомерен областен началник; описваха 
как наемните войници съвсем с пошлостта на нашето 
време предлагат на Христос по пътя към Голгота щипка 
енфие; той им отказва презрително, но тогава те натъпк
ват насилствено емфието в носа му и за целия народ това 
е шега толкова много, колкото той е напълно набожен и 
благоговеещ -  нещо повече, при това е толкова по-благо- 
говеещ, колкото повече в това непосредствено собствено 
присъствие на външната страна вътрешната страна на 
религиозната представа става по-жива за него. -  В този 
вид превръщане и изопачаване на нещата, в това тяхно 
привеждане към нашия възглед за тях и към облика, 
който имат у нас, се съдържа, разбира се, известно пра
во, и може да изглежда велика смелостта на Ханс Закс, 
която го кара да постъпва така фамилиарно с бога и със 
споменатите древни представи и при цялата им набож
ност да ги прави съвсем свойствени на еснафските отно
шения. Но все пак това, да не оставяме на предмета в 
никое отношение единствено правото на неговата соб
ствена обективност, а да привеждаме последната в една 
чисто и просто само противоположна форма, вследствие 
на което тогава не излиза наяве нищо освен едно 
бурлескно противоречие, е насилие от страна на душата 
и малка култура на духа.

ß. От друга страна, същата субективност може да 
произтича от високомерието на културата, когато по
следната смята възгледите, нравите, конвенционално- 
стите на общуването, свойствени на нейното собствено 
време, за единствено значими и приемливи и затова не е 
в състояние да се наслаждава на никакво съдържание,
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докато то не е приело формата на същата култура. От 
този вид беше така нареченият добър класически вкус на 
французите. Всичко, което трябваше да им харесва, 
трябваше да бъде пофранцузено; всичко, което имаше 
друга националност и особено средновековен облик, се 
наричаше безвкусно, варварско и презрително се от
хвърляше. Затова Волтер нямаше право, когато казваше, 
че французите били подобрили произведенията на 
древните; те само ги национализираха и при това пре
връщане постъпиха с всичко чуждо по естеството си и 
индивидуално толкова безкрайно по-отвратително, кол- 
кото техният вкус изискваше напълно дворцова социална 
култура, правилност и конвенционална всеобщност на 
усета и изображението. Те пренесоха в своята поезия 
същата абстрактност на една деликатна култура и върху 
дикцията. Никой поет не биваше да казва cochon44 или да 
назовава лъжица и вилица и хиляди други неща. Оттук 
дойдоха широките дефиниции и перифрази, например 
вместо лъжица или вилица -  инструмент, с който подна
сяме към устата си течни или сухи ястия, и много други 
такива. Но тъкмо с това техният вкус остава извънредно 
ограничен; защото изкуството, вместо да придава плосък 
характер на своето съдържание и да го изглажда до таки
ва шлифовани всеобщности, по-скоро го партикуларизи- 
ра до жива индивидуалност. Затова французите можаха 
най-малко да се погодят с Шекспир и когато го обработ
ваха, винаги изрязваха от него тъкмо онова, което би 
било за нас най-любимото в него. А и Волтер се над
смива на Пиндар, че можал да каже: αριστον μέν ΰδωρ45. 
Следователно по такъв начин и китайците, американците 
в своите художествени произведения или гръцките и 
римските герои ще трябва да говорят и да се представят 
съвсем като френски придворни. Например Ахил в 
Iphigénie en Aulide46 е от главата до нозете френски 
принц и ако не беше името, никой не би пренамерил в 
него един Ахилес. При театралните представления той 
наистина беше облечен по гръцки образец, снабден с 
шлем и броня, но същевременно с напудрена фризирана 
коса, с широки бедра, благодарение на poche-овете47, с
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червени токове на обувките, завързани с цветни връзки; 
а Расиновата Естер се посещавала по времето на Лудвиг 
XIV предимно поради това. че Ахасфер при своето 
появяване изглеждал съвсем така, както самият Лудвиг 
XIV, когато влизал в голямата зала за аудиенции; разбира 
се, Ахасфер бил с източен примес, но съвсем напудрен и 
в кралска хермелинова мантия, а зад него цялата маса от 
фризирани и напудрени камериери en habit français48 с 
торбички за косата, с перести шапки в ръце, с жилетки и 
панталони от drap d'or49, с копринени чорапи и с червени 
токове на обувките. Тук и останалите съсловия виждали 
онова, до което са могли да стигнат само дворецът и 
особено привилегированите -  entrée-το50 на краля, изло
жено в стихове. -  Като следва подобен принцип, исто
риографията във Франция често се разработва не заради 
самата нея и нейния предмет, а заради интереса на вре
мето, например за да даде добри поуки на правител
ството или да го направи омразно. Много драми също 
така съдържат или изрично, според цялото си съдържа
ние, или само мимоходом намеци за обстоятелствата на 
времето, или когато в по-стари творби се срещат такива 
места, които имат отношение към съвременността, те се 
акцентират умишлено и се възприемат с най-голям 
ентусиазъм.

γ. Като трети вид субективност можем да посочим 
абстрахирането от всяко истински правдиво художестве
но съдържание на миналото и настоящето, така че пред 
публиката да се представи само нейната собствена слу
чайна субективност, каквато си е в нейното обикновено 
настоящо деяние и поведение. Тогава тази субективност 
не означава нищо друго освен своеобразното поведение 
на всекидневното съзнание в прозаичния живот. Разбира 
се, в нея всеки се чувства веднага като у дома си и който 
пристъпи към една такава задача само с художествени 
изисквания, не може да се почувства в нея като у дома 
си, защото изкуството трябва да ни освобождава тъкмо 
от този вид субективност. Например Коцебу създаде на 
времето си толкова голям ефект чрез такива изобразява
ния само защото „нашата нищета и окаяност, краденето
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на сребърни лъжици, рискът да се застане на позорния 
стълб“, защото, по-нататък, „свещеници, търговски съ
ветници, подпоручици, секретари или хусарски майори“ 
бяха представени пред очите и ушите на публиката и 
сега всеки видя пред себе си собствената си домашна 
обстановка или тази на някой познайник и роднина и т.н. 
или изобщо узна къде му стиска обувката в неговите 
частни отношения и особени цели. На такава субек
тивност ù липсва в самата нея издигането до чувството и 
представата за онова, което съставлява истинското съ
държание на художественото произведение, макар че тя 
може да сведе интереса на своите предмети до оби
кновените изисквания на сърцето и до така наречените 
изтъркани морални фрази и рефлексии. От всичките тези 
три гледни точки изобразяването на външните отноше
ния е субективно по едностранчив начин и не дава право 
на действителния обективен облик.

Ь. Спазването на историческата вярност

Вторият вид схващане, напротив, върши противо
положното, като се стреми да възпроизведе, доколкото е 
възможно, характерите и събитията на миналото в 
тяхната действителна обстановка, както и в специфич
ните своеобразия на нравите и в други външни страни. 
От тази страна се отличихме особено ние, немците. 
Защото ние изобщо, в противоположност на французите, 
сме най-грижливите архивари на всички чужди особе
ности и затова и в изкуството се стремим към вярност на 
времето, на мястото, на обичаите, на дрехите, на оръ
жията и т.н.; на нас не ни липсва и търпение да изучим 
най-проникновено с труд и пот чрез ученост начина на 
мислене и възприемане на света у чуждите нации и през 
далечните столетия, за да се приспособим към техните 
особености; и тази многостранност и всестранност да 
схващаме и разбираме духовете на нациите ни прави и в 
изкуството не само толерантни към чуждите странности, 
но дори и твърде педантични в изискването за най-точна 
правилност при възпроизвеждането на такива несъщест
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вени външни неща. Наистина французите също изглеж
дат много изкусни и дейни, но колкото и високо обра
зовани и практични хора да са. те имат толкова по-малко 
търпение за едно спокойно и признаващо схващане. 
Първото нещо у тях е винаги това, да съдят. Ние, на
против, особено в чужди художествени произведения, 
признаваме всяка вярна картина; чуждестранни расте
ния, образувания от което и царство на природата да са 
те, предмети от всякакъв вид и всякакъв облик, кучета, 
котки, дори отвратителни предмети за нас са приятни; и 
по такъв начин ние умеем да си създаваме радост и с 
най-чуждите за нас начини на светосъзерцание, жертво
приношения, легенди за светни и многото им абсурд- 
ности, както и с всякакви други ненормални представи. 
По същия начин при изобразяването на действащите 
лица най-съществено може да ни се стори това, да ги 
оставим да се явят с говора си, с костюмите си и т.н. за
ради самите себе си, както действително са се проявява
ли сами за себе си един към друг и един спрямо друг 
според характера на своята епоха и националност.

В по-ново време, особено след дейността на 
Фридрих фон Шлегел, се появи представата, че обектив
ността на художественото произведение се обосновава 
от един такъв вид вярност. Затова тя трябвало да съ
ставлява главната гледна точка, а и нашият субективен 
интерес трябвало да се ограничава предимно върху 
радостта от тази вярност и нейната жизненост. Ако се 
предяви едно такова изискване, в него е изразено това, че 
не трябва да имаме никакъв интерес от по-висше 
естество по отношение на съществеността на изобра
зяваното съдържание, както и никакъв по-близък 
интерес на днешната култура и днешните цели. Както и 
наистина в Германия, откак благодарение на импулса, 
даден от Хердер, отново започнаха да обръщат все по- 
всеобщо внимание на народната песен, бяха съчинени 
всякакви видове песни в национален тон на народи и 
племена с проста култура -  ирокезки, новогръцки, ла- 
пландски, турски, татарски, монголски и т.н. -  и се 
смяташе за голяма гениалност да потънеш в съвсем
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чужди нрави и народни свето съзерцания и да мислиш и 
твориш поезия като тях. Но, макар че самият поет потъва 
и се вживява напълно в такива чуждестранности, все пак 
те могат да бъдат винаги само нещо външно за публи
ката, която трябва да им се наслаждава.

Но изобщо този възглед, ако се фиксира едно
странчиво, остава при съвсем формалната страна на 
историческата правилност и вярност, тъй като не взема 
под внимание както съдържанието и неговата субстан- 
циална значимост, така и културата и съдържанието на 
съвременното светосъзерцание и на днешната душа. 
Обаче не бива да се абстрахираме както от едното, така 
и от другото -  напротив, тези две страни изискват своето 
еднакво удовлетворяване и трябва да приведат третото 
изискване за историческа вярност в съответствие със 
себе си по съвсем по-друг начин, отколкото този, който 
видяхме досега. Това ни отвежда до разглеждането на 
истинската обективност и субективност, на които трябва 
да отговаря художественото произведение.

с. Истинската обективност на художественото 
произведение

Първото, което може да се каже изобщо по тази 
точка, се състои в това, че никоя от току-що разгледаните 
страни не трябва да изпъква едностранчиво и нару
шаващо за сметка на другите, но че чисто историческата 
правилност във външните неща, те. в мястото, нравите, 
обичаите, институциите, съставлява подчинената част на 
художественото произведение, която трябва да отстъпва 
пред интереса на едно истинско и непреходно също и за 
съвременната култура съдържание.

В това отношение и на истинския вид изобразяване 
могат да се противопоставят следните относително не- 
удовлетворителни начини на схващане.

а. Първо, изобразяването на своеобразието на едно 
време може да бъде съвсем вярно, правилно, живо, а 
също напълно разбираемо и за съвременната публика, 
без обаче да излезе вън от обикновеността на прозата и
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да стане поетично в самото себе си. Например Гьотевият 
Гъоц фон Берлихинген ни дава блестящи образци за това. 
Достатъчно е да отгърнем още само началото, което ни 
пренася в едно ханче край Щварценберг във Франкония: 
Метцлер, Зиверс край масата; двама наемни конници се 
греят до огъня; кръчмар

Зиверс. Хензел, още чаша ракия и мери по християнски.
Кръчмар. Ти си ненаситник.
Метцлер (Тихо на Зиверс.) Разкажи още веднъж това, за 

Берлихинген! Виж, бамбергците се гневят, ще почернеят от яд 
-  и т.н.

Същото виждаме и в трето действие.
Георг (Идва с водосточен улей от покрив.) Ето ти олово. 

Ако умериш само с половината от него, не ще отбегне никой, 
който може да каже на негово величество: господарю, зле 
устояхме.

Лерзе (Отрязва от улея.) Чудесно парче!
Георг. Нека дъждът си потърси друг път! Аз не се плаша 

от него; храбрият конник и истинският дъжд винаги се 
погаждат.

Лерзе (Отлива куршум.) Дръж лъжицата. (Отива до про
зореца.) Там се разхожда един държавен наемник с пушка; те 
мислят, че сме изстреляли всичко. Нека опита куршума топъл, 
както е излязъл от калъпа. ( Пълни пушката.)

Георг (Отпуска лъжицата.) Дай да видя.
Лерзе (Стреля.) Простря се врабчето. -  И т.н.
Всичко това е описано извънредно нагледно, разби

раемо, в характера на ситуацията и на конниците, но въ
преки това тези сцени са извънредно тривиални и про
заични в самите себе си, тъй като вземат за съдържание 
и форма само съвсем обикновения начин на проявяване и 
съвсем обикновената обективност, която, разбира се, е 
близка до ума за всеки. Нещо подобно намираме и в 
много други младежки творби на Гьоте, които бяха на
сочени особено против всичко, което минаваше досега за 
правило, и произведоха главния си ефект чрез близостта, 
в която доведоха всичко до нас -  чрез най-голямата до
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стъпност за нагледа и чувството. Обаче близостта беше 
толкова голяма, а вътрешното съдържание беше отчасти 
толкова малозначително, че тъкмо чрез това те станаха 
тривиални. При драматически произведения тази три- 
виалност се забелязва истински едва по време на пред
ставлението, тъй като там веднага, още с влизането, 
многото предварителни подготовка, светлините, праз
нично облечените хора вече ни настройват да искаме да 
намерим нещо по-друго, отколкото двама селяни, двама 
конници и още чаша ракия. А и наистина Гьоц привлече 
вниманието предимно при четенето му; той не можа да 
се задържи задълго на сцената.

ß. От друга страна, историческото съдържание на 
една по-раншна митология, съдържанието на истори
чески държавни състояния и нрави, което по естеството 
си е чуждо нам, може да ни бъде известно и близко чрез 
това, че благодарение на общата култура на времето 
имаме също многообразни познания за миналото. Така 
например познаването на изкуството и митологията, на 
литературата, култа, на обичаите на древността състав
лява изходната точка на днешната ни култура: всяко 
момче вече от училището познава гръцките богове, хе
рои и исторически фигури; затова ние можем да се на
слаждаваме заедно с гърците на образите и интересите 
на гръцкия свят също и на почвата на представата, до- 
колкото в представата те са станали наши, и не може да 
се каже защо не би трябвало да можем да стигнем дотам 
и с индийската или с египетската и скандинавската мито
логия. Освен това в религиозните представи на тези на
роди също е налице общото, бог. Но определеното, 
особените гръцки или индийски божества, вече нямат 
истинност за нас, ние вече не вярваме в тях и те могат 
да се харесват само на фантазията ни. А поради това те 
остават винаги чужди на нашето същинско по-дълбоко 
съзнание и нищо не е така празно и студено, както когато 
например се казва в оперите: „О, вие богове!“, или „О, 
Юпитер!“, или дори: „О, Изида и Озирис!“ -  но най-мно
го, когато се присъедини и окаяността на оракулските 
прорицания (а в операта рядко минава без оракули), на
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чието място едва сега застават в трагедията умопобърка- 
ността и ясновидството.

Съвсем същото имаме и при другия исторически 
материал, този на нравите, законите и т.н. Това исто
рическо съдържание наистина също е, но то е било, и ако 
вече няма връзка с настоящето на живота, колкото и 
добре и точно да го познаваме, то не е нашето съдър
жание; а ние имаме интерес към онова, което е отминало 
не вече само поради простото основание, че то е било 
някога. Историческото съдържание е наше само когато 
принадлежи на нацията, на която принадлежим, или 
когато можем да смятаме настоящето изобщо за после
дица от онези събития, в чиято верига изобразяваните 
характери или дела съставляват съществено звено. 
Защото и простата връзка на същата почва и същия на
род в последна сметка не е достатъчна, напротив, самото 
минало на собствения народ трябва да стои в по-близко 
отношение към нашето състояние, живот и същест
вуване.

Например в Песен за нибелунгите географски сме 
наистина на родна почва, но бургундците и крал Ецел са 
толкова много откъснати от всички отношения на нашата 
съвременна култура и нейните отечествени интереси, че 
дори без ученост можем да се чувстваме в поемите на 
Омир в далеч по-родна среда. Така Клопщок наистина 
беше подтикнат от влечението към отечественото да 
постави на мястото на гръцката митология скандинав
ските богове, но Водан, Валхала и Фрейя си останаха 
само имена, които принадлежат на нашата представа или 
говорят на нашата душа още по-малко, отколкото Юпи
тер и Олимп.

В това отношение трябва да си изясним, че худо
жествените произведения не трябва да се създават за 
изучаване и ученост, а че трябва да бъдат разбираеми и 
да могат да стават обект на наслада непосредствено, чрез 
самите себе си, без този заобиколен път на обширните 
далечни сведения. Защото изкуството съществува не за 
малък, затворен кръг от малцина предимно образовани 
хора, а за нацията в нейната цялост, за нацията изобщо.
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А онова, което важи изобщо за художественото произ
ведение, намира същото приложение и към външната 
страна на изобразяваната историческа действителност. 
Тя също трябва да бъде ясна и достъпна за нас, които съ
що принадлежим на нашето време и нашия народ, без 
широка ученост, така че да можем да се чувстваме в нея 
като при нещо родно и да не сме принудени да оставаме 
пред нея като пред един чужд и неразбираем за нас свят.

γ. И така, чрез това вече се доближихме до 
същинския вид обективност и усвояване на сюжети от 
минали времена.

αα. Първото, което можем да приведем тук, се 
отнася до същинските национални поеми, които от 
отдавнашни времена са били у всички народи от такова 
естество, че външната, историческата страна, вече чрез 
самата себе си е принадлежала на нацията и не е оста
вала нещо чуждо за нея. Така е с индийските епопеи, с 
поемите на Омир и с драматическата поезия на гърците. 
Софокъл не е накарал Филоктет, Антигона, Аякс, Орест, 
Едип и своите водачи на хорове и хорове да говорят така, 
както биха говорили по своето време. По същия начин 
испанците имат своите романси за Сид; в поемата си 
Освободеният Йерусалим Тасо възпя общото дело на ка
толическото християнство; Камоенс, португалският 
поет, описва откриването на морския път към Източна 
Индия край нос Добра надежда, безкрайно важните в 
себе си дела на морските герои, а тези дела бяха делата 
на неговата нация; Шекспир драматизира трагичната ис
тория на своята страна, а дори и Волтер създаде своята 
Хенриада. Също и ние, немците, най-сетне се освобо
дихме все пак от това, да искаме да обработваме като 
национални епически поеми далечни истории, които 
вече не представляват за нас никакъв национален инте
рес. Ноахида на Бодмер и Месията на Клопщок излязоха 
от мода, както и вече не важи мнението, че за честта на 
една нация е необходимо да има също своя Омир, а освен 
това своя Пиндар, Софокъл и Анакреон. Споменатите 
библейски истории са наистина по-близки до нашата 
представа благодарение на запознатостта ни със Стария
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и Новия завет, но историческото съдържание на 
външните обичаи все пак остава винаги само една чужда 
за нас задача на учеността и пред нас стои като нещо 
известно всъщност само прозаичната нишка на съби
тията и характерите, които чрез обработката повече само 
се влагат в нови фрази, така че в това отношение не 
получаваме нищо освен чувството за нещо, което е само 
направено.

ßß. Но изкуството не може да се ограничава един
ствено върху родни сюжети и в действителност, колкото 
повече отделните народи са влизали в досег един с друг, 
то е заимствало своите предмети от все по-широк кръг, 
от всички нации и столетия. Щом стане това, не трябва 
да се смята за голяма гениалност, че поетът се вживява 
изцяло в чужди времена -  напротив, в изображението 
външната историческа страна трябва да се държи 
настрана по такъв начин, че да стане незначителна 
странична подробност за човешкото, общото. Например 
вече средновековието наистина е заимствало по такъв 
начин сюжети от древността, но все пак е влагало в тях 
съдържанието на своето собствено време и, разбира се, 
пак по екстремен начин не е оставило нищо освен само 
името на Александър или на Еней и император Окта- 
виан.

Най-първото от всички неща е и остава непосред
ствената разбираемост, а и действително всички нации 
са се самоутвърдили в онова, което е трябвало да им 
говори като художествено произведение; защото те са 
искали да чувстват в него нещо родно, да живеят и при
състват в него. В тази самостоятелна националност 
Калдерон е обработил своите Зенобия и Семирамида, а 
Шекспир е съумял да вложи в най-разнородни сюжети 
английски национален характер, макар че според съ
ществените основни черти е умеел далеч по-дълбоко, 
отколкото испанците, да запазва и историческия харак
тер на чужди нации, например на римляните. Дори гръц
ките трагици са имали пред очи съвременното на своето 
време и на града, на който са принадлежали. Например 
Едип в Колон има по-близко отношение към Атина не
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само с оглед на мястото на действието, но и чрез това, че, 
умирайки на това място, Едип е трябвало да стане опора 
за Атина. В други отношения и Евмеиидите на Есхил, 
чрез решението на ареопага, имат по-близък, роден инте
рес за атиняните. Напротив, гръцката митология, колкото 
и разнообразно и все отново и отново да е била използва
на от времето на възраждането на изкуствата и науките 
насам, никога не е пожелала да стане напълно родна у 
модерните народи и повече или по-малко дори в изобра
зителните изкуства и още повече в поезията -  въпреки 
широкото ù разпространение -  е останала студена. 
Например сега на никого не ще хрумне да напише сти
хотворение за Венера, Юпитер или Палада. Скулптурата 
наистина все още не може да мине без гръцките богове, 
но затова пък и нейните изображения в по-голямата си 
част са достъпни и разбираеми само за познавачите, уче
ните и за по-тесния кръг на най-образованите. В подобен 
смисъл Гьоте положи много усилия да направи карти
ните, които описва Филострат, достъпни за представата 
на живописците, така че последните да ги вземат по- 
отблизо, присърце, и да им подражават, но все пак по
стигна малко с това; такива антични предмети в тяхното 
антично настояще и действителност винаги остават 
нещо чуждо за модерната публика, както и за живо
писците. Напротив, на самия Гьоте се удаде в един далеч 
по-дълбок дух, чрез своя Западно-източен диван, още и 
в по-късните години на своя свободен вътрешен свят, да 
привлече и вмъкне Изтока в днешната наша поезия и да 
накара днешното светосъзерцание да го усвои. При това 
усвояване той знаше много добре, че е западен човек и 
немец, и по такъв начин наистина наложи навсякъде 
източния основен тон с оглед на източния характер на 
ситуациите и отношенията, но също така отдаде най- 
пълно право и на днешното ни съзнание, и на своята 
собствена индивидуалност. По този начин, разбира се, е 
позволено на художника да заимства сюжетите си от да
лечни страни и континенти, от минали времена и чужди 
народи, а и изобщо да запазва историческата форма на 
митологията, на нравите и институциите; но съще
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временно той трябва да използва тези форми само като 
рамка на своята картина и, напротив, да приспособява 
вътрешното към същественото по-дълбоко съзнание на 
своето настояще по начин, чийто най-достоен за въз
хищение пример стои и досега пред нас все още в лицето 
на Гьотевата Ифигения.

Това превръщане пак се извършва съвсем различно 
в отделните изкуства. Например в любовни стихотворе
ния лириката се нуждае най-малко от външната, истори
чески точно обрисувана обстановка, тъй като за нея 
чувството, душевното вълнение само за себе си е главно
то. Например от сонетите на Петрарка в това отношение 
получаваме за самата Лаура само твърде малко сведения, 
почти само името, което би могло да бъде и друго; за 
мястото, където живее тя, се сочи само най-общото, 
изворът във Воклюз и други такива. Епичното, напротив, 
изисква най-голяма изчерпателност, която наистина 
можем най-лесно да харесаме и по отношение на спо
менатите външни обстоятелства, стига само тя да е ясна 
и разбираема. Но тези външни страни са най-опасната 
подводна скала за драматическото изкуство, особено при 
театрални представления, където всичко се говори 
непосредствено за нас или идва живо до нашия сетивен 
наглед, така че искаме да се чувстваме също така не
посредствено запознати с него и посветени в него. Затова 
тук изобразяването на външната историческа дей
ствителност трябва да остане най-много с подчинено 
значение и просто само рамка; трябва сякаш само да се 
запази същото онова отношение, което намираме в 
любовни стихотворения, в които, макар че може и да 
симпатизираме напълно на изказаните чувства и на 
способа на изразяването им, на любимата е дадено име, 
което е чуждо на нашата собствена любима. И ако уче
ните констатират, че тук липсва правилно представяне на 
нравите, на степента на образованост, на чувствата, това 
нищо не значи. Например в историческите драми на 
Шекспир има много неща, които ни остават чужди и мо
гат малко да ни интересуват. При четенето сме наистина 
доволни от тях, но в театъра не сме. Критиците и позна
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ваните са, разбира се, на мнение, че такива исторически 
скъпоценности трябвало да се представят и заради са
мите тях, а после ругаят лошия, покварения вкус на 
публиката, когато дад0 да се разбере, че ù е скучно да 
гледа такива неща; но художественото произведение и 
непосредствената наслада от него не е за познавачите и 
учените, а за публиката, и критиците няма защо да си 
дават толкова голяма важност, тъй като и те принадлежат 
към същата публика и за самите тях точността в исто
рическите подробности не може да представлява серио
зен интерес. В този смисъл например сега англичаните 
дават от драмите на Шекспир само сцените, които са 
превъзходни сами по себе си и разбираеми от само себе 
си, тъй като нямат педантизма на нашите естети, според 
които трябвало да се представят пред очите на народа 
всички онези външни страни и обстоятелства, които са 
му станали чужди, в които вече не може да вложи ни
какво съчувствие. Ето защо, когато се поставят на сцена 
чужди драматически произведения, всеки народ има 
право да иска преработка. В това отношение и най- 
превъзходното се иуждое от преработка. Наистина би 
могло да се каже, че истински превъзходното трябва да 
бъде превъзходно за всички времена. Но художественото 
произведение има също временна, смъртна страна, и 
последната трябва да се промени. Защото красивото се 
проявява за други, и онези, за които се проявява то, тряб
ва да могат да се чувства като у дома си в тази външна 
страна на явлението.

А в това усвояване намира своето основание и изви
нение всичко онова, което обикновено се нарича анахро
низми в изкуството и се смята за голяма грешка на ху
дожниците. Към такива анахронизми принадлежат преди 
всичко чисто външните неща. Когато например Фалстаф 
говори за пистолети, това е безразлично. По-зле става, 
когато вече видим пред себе си Орфей с цигулка в ръка, 
тъй като тук изпъква твърде ярко противоречието между 
митичните дни и един такъв модерен инструмент, за 
който всеки знае, че в едно така ранно време още не е 
бил изобретен. Затова и сега например в театрите обръ
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щат внимание на това и при изработването на костюмите 
и декорите дирекциите държат много на историческата 
вярност -  както например процесията в Орлеанската 
дева е струвала и от тази страна много труд, който обаче 
изобщо в повечето случаи е пропилян напразно, тъй като 
се отнася само до относителното и безразличното. По- 
важният вид анахронизми се състои не в костюмите и 
други подобни външни неща, а в това, че в едно худо
жествено произведение лицата говорят, изразяват чув
ства и представи, правят разсъждения, вършат действия, 
които не са могли да имат и да осъществяват според 
своето време и степен на образованост, според своята 
религия и светоглед. Към този вид анахронизъм се при
лага обикновено категорията естественост и се мисли, че 
е неестествено, когато изобразяваните характери не 
говорят и действат така, както биха говорили и действа
ли в своето време. Но изискването за такава естестве
ност, едностранчиво фиксирано, веднага води до по
грешни постановки. Защото, когато художникът обри
сува човешката душа с нейните афекти и субстанциални 
в себе си страни, като изцяло запазва индивидуалността, 
все пак не трябва да обрисува тези неща така, както се 
срещат всекидневно в обикновения живот, тъй като тряб
ва да изведе всеки патос на бял свят само в едно чисто и 
просто адекватно на него явление. Той е художник 
единствено затова, че познава истинското и го предлага 
на нагледа ни и чувството ни в неговата истинна форма. 
Затова при това изразяване той трябва винаги да съблю
дава съответната култура на своето време, езика му и т.н. 
По времето на Троянската война начинът на изразяване и 
целият начин на живот съвсем не е имал такава степен на 
развитие, каквато пренамираме в Илиада, както и народ
ните маси, и изтъкнатите фигури от гръцките царски 
семейства съвсем не са имали така развит начин на све- 
тосъзерцание и на изразяване, какъвто е онзи, на който 
трябва да се възхищаваме у Есхил или в съвършената 
красота на Софокъл. Едно такова нарушаване на така на
речената естественост е анахронизъм, който е необходим 
за изкуството. Вътрешната субстанция на изобразеното
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си остава същата, но развитата култура прави необхо
димо превръщането на израза и формата. Разбира се, 
работата се поставя съвсем по-иначе, когато възгледи и 
представи, свойствени на едно по-късно развитие на 
религиозното и нравственото съзнание, се пренесат към 
една епоха или нация, целият светоглед на която проти
воречи на такива по-нови представи. Така християнската 
религия имаше за последица категории на нравственото, 
които са били съвсем чужди на гърците. Например въ
трешната рефлексия на съвестта при решаването на 
въпроса, кое е добро и зло, угризенията на съвестта и 
разкаянието принадлежат едва на моралното развитие на 
модерното време; хероичният характер не знае нищо за 
непоследователността на разкаянието; каквото е извър
шил, е извършил. Орест не се разкайва за това, че е убил 
майка си, фурните на деянието наистина го преследват, 
но същевременно евменидите са изобразени като общи 
сили, а не като вътрешните червеи на неговата само су
бективна съвест. Поетът трябва да познава тази субстан- 
циална сърцевина на епохата и народа и едва когато 
вложи в този най-вътрешен център нещо, което му 
противодейства и противоречи, той е допуснал анахро
низъм от по-висш вид. Следователно в това отношение 
към художника трябва да се предяви изискването да се 
вживее в духа на минали времена и чужди народи; 
защото ако това субстанциално съдържание е истинско, 
то остава ясно за всички времена; но това, да искаме да 
копираме с цялата точност на единичното партикулар- 
ната определеност на чисто външното явление в ръждата 
на древността, е само детинска ученост, заради цел, 
която сама е само външна. Наистина и от тази страна 
несъмнено трябва да се иска обща правилност, на която 
обаче не бива да се отнема правото да се движи между 
поезия и истина.

γγ. С това стигнахме до истинския начин на 
усвояване на чуждото и външното за една епоха и до 
истинската обективност на художественото произведе
ние. Художественото произведение трябва да ни разкри
ва по-висшите интереси на духа и волята, човешкото и
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могъщото в самото себе си, истинските душевни глъ
бини; и главното, за което всъщност става въпрос, е това 
съдържание да прозира през всички външни страни на 
явлението и да прозвучава с основния си тон през всички 
други постъпки. Следователно истинската обективност 
ни разкрива патоса, субстанциалното съдържание на 
една ситуация и богатата, могъщата индивидуалност, в 
която живеят и получават реалност и се изявяват суб- 
станциалните моменти на духа. Тогава за такова съдър
жание трябва изобщо да изискваме само едно под
ходящо, само за себе си разбираемо разграничаване и 
определена действителност. Ако е намерено едно такова 
съдържание и последното е разгърнато в принципа на 
идеала, художественото произведение е обективно само 
по себе си, все едно дали външните подробности са 
исторически правилни или не. Тогава и художественото 
произведение говори за нашата истинска субективност и 
става наша собственост. Защото тогава дори ако сюжетът 
по своята по-точна форма е заимстван от отдавна 
отлетели времена, трайната основа е човешкото на духа, 
което е изобщо истински трайното и могъщото, и 
неговото въздействие не може да не попадне в целта, тъй 
като тази обективност съставлява също съдържанието и 
изпълващото на нашия собствен вътрешен свят. Чисто 
историческата външна страна, напротив, е преходна, и 
при лежащи далеч от нас художествени произведения 
трябва да се стремим да се примирим с нея, а дори при 
художествени произведения от собствената ни епоха 
трябва да умеем да виждаме онова, което се крие зад нея. 
Така псалмите на Давид с тяхното блестящо ликуване 
пред господа, в добрината и гнева на неговото всемогъ- 
щество, както и дълбоката скръб на пророците, въпреки 
Вавилон и Цион, и до днес са още подходящи и съвре
менни за нас и всеки, включително египтянинът, ще ха
реса дори една морална поука, каквато пее Зарастро във 
Вълшебната флейта, като се имат предвид вътрешната 
сърцевина и духът на мелодиите на тази опера.

И затова в противоположност на такава обективност 
на едно художествено произведение субектът трябва
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също да се откаже от лъжовното изискване да иска да 
има пред себе си самия себе си със своите чисто субек
тивни партикуларности и своеобразия. Когато Вилхелм 
Тел се представи за пръв път във Ваймар, никой швей
царец не беше доволен от нея; по подобен начин някои 
напразно търсят и в най-красивите песни на любовта 
своите собствени чувства и затова обявяват изображе
нието за така фалшиво, както други, които познават лю
бовта само от романи, и сега в действителност са си по
мислили, че не могат да са влюбени, докато не са 
пренамерили в себе си и около себе си съвсем същите 
чувства и ситуации.

С.  Х У Д О Ж Н И К Ъ Т

В тази първа част разгледахме най-напред общата 
идея за красивото, след това нейното неудовлетворител- 
но налично битие в красотата на природата, за да 
стигнем по този начин, трето, до идеала като адекватна 
действителност на красивото. Ние развихме самия 
идеал, първо, отново според неговото общо понятие, кое
то обаче, второ, ни доведе до определения начин на него
вото изобразяване. Но тъй като художественото произве
дение се поражда от духа, то се нуждае от една творческа 
субективна дейност, от която произтича и има битие като 
неин продукт за нещо друго, за нагледа и чувството на 
публиката. Тази дейност е фантазията на художника. 
Затова сега трябва да разгледаме на края като трета 
страна на идеала още и това, как художественото произ
ведение принадлежи на субективния вътрешен свят, като 
продукт на който то още не се е родило навън, в действи
телността, а едва се формира в творческата субектив
ност, в гения и таланта на художника. Но ние трябва 
всъщност да споменем тази страна по-скоро само за да 
кажем за нея, че би следвало да се изключи от кръга на 
философското разглеждане, или че все пак дава само 
малък брой общи определение, макар че често се поставя 
въпросът, откъде собствено заимства художникът тази
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дарба и способност да изгражда концепции и ги разра
ботва, как създава художественото произведение. Бихме 
искали сякаш да имаме рецепта, предписание как да 
извършим това, в какви обстоятелства и състояния да се 
пренесем, за да създадем нещо подобно. Така кардинал 
д'Есте запитал Ариосто относно неговия Бесен Роланд: 
„Господин Лудовико, откъде сте взел всичките тези дя
волски истории?“ Запитан по подобен начин, Рафаел от
говорил в известното си писмо, че се стреми към извест
на идея.

Ние можем да разгледаме по-точните отношения 
според три гледни точки, като,

първо, установим понятието за художествен гений и 
за неговото вдъхновение,

второ, говорим за обективността на тази твор
ческа дейност и,

трето, се опитаме да разкрием характера на истин
ската оригиналност.

7. Фантазия, гений и вдъхновение

С поставянето на въпроса за гения веднага възниква 
задачата да му се даде по-точно определение; защото 
„гений“ е съвсем общ израз, който се употребява не само 
по отношение на художници, но и за велики полководци 
и монарси, както и за хероите на науката. Също и тук пак 
можем да различим по-определено три страни.

а. Фантазията

Що се отнася най-напред до общата способност за 
художествено творчество, щом веднъж трябва да се го
вори за способност, фантазията трябва да се окачестви 
като тази ярко художествена способност. Тогава обаче 
веднага трябва да се пазим от смесването на фантазията 
с чисто пасивното въображение. Фантазията е творчес
ка.
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сс. А за тази творческа дейност са необходими преди 
всичко дарбата и усетът за схващането на действител
ността и на нейните форми, които чрез внимателното 
слушане и гледане отпечатват в духа най-разнообразните 
образи на наличното, тъй както паметта запазва пъ
стрия свят на тези многолики образи. Затова от тази 
страна художникът не е устремен към продукта на соб
ственото си въображение, а трябва да пристъпи към дей
ствителността, напускайки плоското така наречено 
„идеално“ Едно идеално начало в изкуството и поезията 
винаги е много подозрително, защото художникът трябва 
да черпи от изобилието на живота, а не от изобилието на 
абстрактни всеобщности, тъй като в изкуството не ми
сълта, както във философията, а действителното външно 
формиране дава елемента на творчеството. Затова 
художникът трябва да се намира в този елемент и да се 
почувства в него като у дома си; той трябва много да е 
видял, много да е чул и много да е запазил в себе си, 
както и изобщо великите индивиди се отличават почти 
винаги с голяма памет. Защото човек запазва онова, кое
то го интересува, и един дълбок дух разпростира сферата 
на интересите над безброй предмети. Например Гьоте 
започна по такъв начин и цял живот той разширява все 
повече и повече кръга на своите светосъзерцания. Сле
дователно тази дарба за едно определено схващане на 
действителното в неговата реална форма и този интерес 
към него, както и затвърдяването на съзерцаването в па
метта е най-близкото изискване. А с точното познаване 
на външната форма трябва, обратно, да се свърже също 
така не по-малка запознатост с вътрешния свят на чове
ка, с душевните страсти и с всички цели на човешката 
гръд и към това двойно познаване трябва да се прибави 
познаването на начина, по който се изразява в реалност
та и проблясва през нейната външност вътрешният 
свят на духа.

ß. Но, второ, фантазията не остава просто при това 
възприемане на външната и вътрешната действителност, 
защото за идеалното художествено произведение е 
необходимо не само проявяването на вътрешния дух в
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реалността на външните форми, а трябва да стане вън
шно явление биващата в себе си и за себе си истина и 
разумност на действителното. Тази разумност на опре
деления предмет, който художникът си е избрал, трябва 
не само да присъства в неговото съзнание и да го движи, 
напротив, той трябва да е премислил същественото и 
истинското според целия му обем и цялата му дълбочи
на. Защото без размишление човек не осъзнава онова, 
което е в него, а по такъв начин и във всяко велико худо
жествено произведение забелязваме, че сюжетът е пре
мислян и обмислян продължително и задълбочено във 
всички посоки. От лекомислието на фантазията не ще се 
роди сериозно произведение. Това обаче не бива да озна
чава, че художникът трябва да взема във формата на фи
лософски мисли истинното на всички неща, което 
съставлява общата основа както в религията, така и във 
философията и изкуството. За него не е необходима фи
лософия и ако мисли философски, с това той върши 
дейност, която по отношение на формата на знанието е 
диаметрално противоположна на изкуството. Защото 
задачата на фантазията се състои единствено в това, да 
осъзнае споменатата вътрешна разумност не във 
формата на общи положения и представи, а в конкретен 
образ и индивидуална действителност. Ето защо худож
никът трябва да изобразява онова, което живее и кипи в 
него, във формите и явленията, чийто образ и форма той 
е възприел в себеси, като съумее да ги овладее за целта 
си дотолкова, че да станат способни и от своя страна да 
възприемат и да изразяват напълно истинното в самото 
себе си. При това взаимопроникване на разумното съ
държание и на реалната форма художникът трябва да 
извика на помощ, от една страна, будното благоразумие 
на разсъдъка, а, от друга страна, дълбочината на душата 
и на въодушевяващото чувство. Затова е пошло да се 
мисли, че поетически произведения, каквито са тези на 
Омир, са дошли на поета насън. Без обмисляне, обосо
бяване, различаване художникът не може да овладее 
съдържанието, което трябва да изобрази, и е глупаво да
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се смята, че истинският художник не знае какво върши. 
За него е също така необходима концентрация на душата.

γ. Именно чрез това чувство, което пронизва и 
одушевява цялото, художникът има своя сюжет и негово
то формиране като своя най-собствена насоченост към 
себе си, като най-вътрешна собственост на самия себе си 
като субект. Защото образното онагледяване отчуждава 
всяко съдържание, като го превръща в нещо външно, и 
едва чувството го придържа в субективно единство с 
вътрешната насоченост към себе си. От тази страна ху
дожникът трябва не само да е видял много в света и да се 
е запознал с неговите външни и вътрешни явления, на
против, през неговата гръд трябва също да са преминали 
много и велики неща. Неговото сърце трябва вече да е 
било дълбоко завладяно и раздвижено от тях, той трябва 
да е прекарал и преживял много, преди да е в състояние 
да изобразява навън истинските глъбини на живота, като 
ги довежда до конкретни явления. Затова геният наисти
на бушува на младини, какъвто беше случаят например у 
Гьоте и Шилер, но едва зрялата и старческата възраст 
може да доведе до завършък същинската зрелост на 
художественото произведение.

Ъ. Талантът и геният

А тази творческа дейност на фантазията, чрез която 
художникът въплътява в самия себе си във външна реал
на форма като свое най-собствено произведение разум
ното само по себе си, се нарича гений, талант и т.н.

а. Затова ние току-що вече разгледахме кои страни 
са необходими за гения. Геният е общата способност за 
истинско създаване на художествено произведение, 
както и енергията на развиването на тази способност и 
на нейното привеждане в действие. Но тази способност 
и енергия е същевременно също така само субективна, 
защото може да твори духовно само самосъзнателният 
субект, който си поставя за цел едно такова творчество. 
Обаче обикновено се прави по-точно и определена раз
лика между гений и талант. А и в действителност те не
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са непосредствено тъждествени, макар че тъждеството 
им е необходимо за съвършеното художествено твор
чество. А именно, доколкото изкуството трябва изобщо 
да представи своите произведения навън и да ги направи 
реално явление, то изисква и различни особени способ
ности за особените видове на това осъществяване. Една 
такава способност може да се окачестви като талант, 
както например един има талант за съвършено свирене 
на цигулка, друг за пеене и т.н. Но обикновеният талант 
може да доведе до нещо значително само в една съвсем 
единична страна на изкуството, а, за да бъде завършен в 
самия себе си, той все пак винаги изисква отново и 
отново общата художествена способност и въодушеве- 
ност, която дава единствено геният. Затова талантът без 
гений не отива много по-далеч от външната сръчност.

ß. По-нататък обикновено се казва, че талантът и 
геният би трябвало да бъдат вродени на човека. Тук също 
се съдържа страна, която е правилна, макар че в друго 
отношение е също така пак фалшива. Защото човекът ка
то човек е роден например също за религия, за мислене, 
за наука, т.е. като човек той има способността да полу
чава съзнание за бога и да идва до мисловно познание. За 
тази цел не е необходимо нищо освен раждането изобщо 
и възпитанието, образованието, усърдието. По-друго е 
при изкуството; то изисква специфична заложба, в която 
се намесва като съществен и един природен момент. Как
то самата красота е идеята, реализирана в сетивното и 
действителното, и художественото произведение изявява 
духовното навън, за окото и ухото, като му дава непо
средствеността на налично битие, така и художникът 
трябва да изобразява не в изключително духовната фор
ма на мисленето, а в нагледа и усещането и по-точно по 
отношение на един сетивен материал и в елемента на 
последния. Ето защо това художествено творчество, 
както и изкуството изобщо, включва в себе си страната 
на непосредствеността и природността, и тази страна е 
онази, която субектът не може да породи в самия себе си, 
а трябва да я намери предварително в себе си като непо
средствено дадена. Това е единственото значение, в
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което може да се каже, че геният и талантът трябва да са 
вродени.

По подобен начин и различните изкуства са повече 
или по-малко национални и стоят във връзка с природ
ната страна на народа. Например италианците имат 
песента и мелодията почти от природа, докато у северни
те народи, напротив, макар че понякога са имали голям 
успех в нейното развитие, музиката и операта не са 
станали напълно родни за тях, както не са станали пор
токаловите дървета. За гърците е свойствено най-кра
сивото оформяне на епическото поетическо изкуство и 
преди всичко довеждането на скулптурата до съвършен
ство, докато римляните, напротив, не са притежавали 
истински самостоятелно изкуство, а е трябвало да го 
пресадят на своя почва едва след като са го взели от 
Гърция. Ето защо най-всеобщо разпространена е изобщо 
поезията, тъй като в нея сетивният материал и неговото 
формиране предявява най-малки изисквания. Затова в 
пределите на поезията народната песен е най-много 
национална и свързана със страните на природността, 
поради което и народната песен принадлежи на епоха на 
незначително духовно развитие и запазва най-много 
не преднамереността на природното. Гьоте създаде худо
жествени произведения във всички форми и родове на 
поезията, но най-интимни и най-непреднамерени са 
първите му песни. За тяхното разбиране е необходима 
най-малка култура. Например новите гърци и досега са 
поетизиращ, пеещ народ. Всяка храбра постъпка, извър
шена днес или вчера, смъртен случай, особените обстоя
телства, при които е станал той, всяко погребение, всяка 
авантюра, отделни случаи на потисничество от страна на 
турците -  у тях всичко веднага става песен и е имало 
много примери, когато често пъти в деня на битката вече 
са се пеели песни за новоизвоюваната победа. Фориел 
издаде сборник с новогръцки песни, записани отчасти от 
устата на жени, дойки и бавачки, които не могли да се 
начудят, че той се възхищава на песните им. По този 
начин изкуството и неговият определен вид творчество 
са свързани с определената националност на народите.
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Така импровизаторите се чувстват като в своя родна 
страна и проявяват достоен за възхищение талант главно 
в Италия. Един италианец и до днес импровизира пет- 
актни драми, и при тях това в тях няма нищо научено 
наизуст, а всичко произтича от познаването на човеш
ките страсти и ситуации и от дълбокото моментно вдъх
новение. Един беден импровизатор, след като пое- 
тизирал дълго време и най-сетне тръгнал наоколо, за да 
събира във вехтата си шапка пари от онези, които го 
заобикаляли, бил още толкова възбуден и разпален, че не 
могъл да престане да декламира, и продължил да жести
кулира и маха с ръце и крака толкова дълго, че най-сетне 
всички изпросени от него пари се пръснали.

γ. Трето, тъй като геният обхваща в себе си тази 
страна на природността, за него е необходима също леко
тата на вътрешното творчество и на външното тех
ническо умение по отношение на определени изкуства. В 
това отношение например при един поет се говори много 
за веригите на метриката и римата, или при един 
живописец за разнообразните трудности, които рису
нъкът, познаването на цветовете, сянката и светлината са 
изпречили по пътя на изнамирането и осъществяването. 
Разбира се, за всички изкуства са необходими обстойно 
изучаване, продължителен труд, многократно школувано 
умение, обаче колкото талантът и геният са по-го леми и 
по-богати, толкова по-малко знаят те за усилията при 
придобиването на уменията, необходими за творчест
вото. Защото истинският художник има природното вле
чение и непосредствената нужда веднага да формира 
всичко, което има в своето чувство и в своята представа. 
Този начин на формиране е неговият начин на чувстване 
и съзерцаване, който той намира в себе си без труд, като 
истинския подобаващ на него орган. Например музи
кантът може да изявява най-дълбокото, което се вълнува 
и движи в него, само в мелодии, както за живописеца то 
става фигура и цвят, а за поета поезия на представата, 
която облича своите образи в благозвучни думи. И той 
притежава тази дарба да формира не само като теоре
тично представяне, въображение и чувство, а също така
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непосредствено и като практическо чувство, т.е. като 
дарба за действително осъществяване. В истинския ху
дожник тези две неща са свързани. Онова, което живее в 
неговата фантазия, чрез това сякаш идва в пръстите му, 
както ни идва в устата да изкажем онова, което мислим, 
или както нашите най-вътрешни мисли, представи и 
чувства се проявяват непосредствено в самите нас, в по
зата ни и израженията ни. От отдавнашни времена ис
тинският гений лесно се е справял с външните страни на 
техническото осъществяване и е покорявал дори най- 
бедния и привидно най-неподатлив материал дотолкова, 
че последният е бивал принуждаван да възприема в себе 
си и да изобразява вътрешните образи на фантазията. 
Художникът наистина трябва да упражни и доведе до 
съвършено умение онова, което по този начин се крие 
непосредствено в него, обаче възможността за непо
средствено осъществяване трябва да бъде в него и като 
природна дарба: иначе чисто заученото умение няма за 
резултат живо художествено произведение. Двете 
страни, вътрешното творчество и неговото реализиране в 
съответствие с понятието за изкуство навсякъде вървят 
ръка за ръка.

с. Вдъхновението

А дейността на фантазията и на техническото осъ
ществяване, разгледана сама за себе си като състояние на 
художника, е онова, което, трето, са свикнали да наричат 
вдъхновение.

а. По отношение на него се пита преди всичко за 
начина на възникването му, относно което са разпро
странени най-разнородни представи.

αα. Доколкото геният стои изобщо в най-тясна връз
ка на духовното и природното, смятаха, че вдъхнове
нието може да се предизвиква предимно чрез сетивна 
подбуда. Но горещината на кръвта не прави това сама, 
шампанското още не дава поезия; както например Мар- 
монтел разказва, че в една изба в Шампания имал пред 
себе си шест хиляди бутилки и все пак в него не се
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преляло нищо поетично. По същия начин и най-добрият 
гений може доста често да ляга върху зелената трева 
сутрин и вечер, при свежия полъх на вятъра, и да гледа 
към небето, но все пак да не бъде надъхан от нежно 
вдъхновение.

ßß. Обратно, вдъхновението не може да бъде предиз
викано да твори и от чисто духовното намерение. Който 
просто възнамерява да изпадне във вдъхновение, за да 
напише стихотворение или да нарисува картина и да из
мисли мелодия, без вече да носи в себе си едно съдър
жание, което го подтиква живо, и едва сега трябва да 
търси тук и там около себе си някакъв сюжет, изхож
дайки от това голо намерение, въпреки целия си талант, 
все още не ще бъде в състояние да изгради каквато и да 
било красива концепция или да създаде самобитно 
художествено произведение. Нито онази чисто сетивна 
подбуда, нито простата воля и решение създават истин
ско вдъхновение и прилагането на такива средства доказ
ва само, че душата и фантазията още не са изградили в 
себе си истински интерес. Напротив, ако художественото 
влечение е от правилно естество, този интерес вече пред
варително се е насочил към един определен предмет и 
едно определено съдържание и ги е затвърдил.

γγ. Затова истинското вдъхновение се възпламенява 
от определено съдържание, което фантазията избира, за 
да го изрази художествено, и е състоянието на самото 
това дейно формиране, както в субективния вътрешен 
свят, така и в обективното осъществяване на художест
веното произведение; защото за тази двойна дейност е 
необходимо вдъхновение. Но може отново да се постави 
въпросът, по какъв начин един такъв сюжет трябва да 
дойде до художника. В това отношение също има много 
възгледи. Колко често слушаме да се предявява изисква
нето, че художникът трябвало да черпи сюжета си само 
от самия себе си. Разбира се, това може да се случи, 
когато например поетът „пее като птичка, която живее в 
клоните“. Тогава собственият весел нрав е стимулът, 
който, излязъл извън вътрешния свят, може същевремен
но да предложи като сюжет и съдържание също самия
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себе си, тъй като тласка към художествена наслада от 
собственото весело настроение.Тогава и „песента, която 
напира да излезе от гърлото, е награда, която награждава 
богато“. Обаче, от друга страна, често пъти и най-ве
ликите художествени произведения са били създадени по 
един съвсем външен повод. Например победните песни 
на Пиндар често са възниквали по поръчки, а също така 
при създаването на сгради и картини целта и предметът 
са бивали посочвани на художниците безброй пъти и все 
пак те са могли да се вдъхновят за тях. Нещо повече, до
ри често можем да чуем оплакване от страна на худож
ниците, че им липсват сюжети, които биха могли да 
обработят. Едно такова външно обстоятелство и идва
щият от него тласък към творчество тук е моментът на 
природността и непосредствеността, която е необходима 
за понятието талант, и затова трябва да се прояви по 
отношение на началото на вдъхновението. От тази стра
на мястото на художника е такова, че тъкмо като приро
ден талант той влиза в отношение към един предва
рително намерен даден сюжет, тъй като в самия себе си 
се вижда подтикнат от един външен повод, от едно 
събитие, или както например Шекспир от предавания, 
древни балади, новели, хроники да пресъздаде този 
сюжет в художествена форма и изобщо да се изяви върху 
него. Следователно поводът за творчество може да идва 
съвсем отвън и единственото важно изискване е само 
това, художникът да долови съществения интерес и да 
накара предмета да оживее в себе си. Тогава вдъхнове
нието на гения идва от само себе си. И истински живият 
художник намира хиляди поводи за дейност и вдъх
новение тъкмо чрез тази жизненост -  поводи, покрай 
които другите хора отминават, без да бъдат засегнати от 
тях.

ß. Ако запитаме по-нататък в какво се състои худо
жественото вдъхновение, отговорът ще бъде, че то не е 
нищо друго освен това, да бъдем изцяло изпълнени от 
предмета, да бъдем изцяло присъстващи в него и да не се 
успокояваме, докато той не получи художествена форма 
и се закръгли в себе си.
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γ. Но ако по този начин художникът трябва да нака
ра предмета да стане изцяло негов, обратно, той трябва 
да умее изцяло да забрави своята субективна особеност 
и нейните случайни партикуларности и, от своя страна, 
изцяло да потъне в сюжета: така че той като субект е 
сякаш само формата за формирането на съдържанието, 
което го е завладяло. Вдъхновение, в което субектът се 
възгордява и самоутвърждава като субект, вместо да бъде 
орган и жива дейност на самия предмет, е лошо 
вдъхновение. -  Тази точка ни отвежда до така наречената 
обективност на художествените произведения.

2. Обективността на изображението 

а. Чисто външната обективност

В обикновения смисъл на думата обективността се 
разбира така, че в художественото произведение всяко 
съдържание трябва да приема формата на действи
телността, която вече е била налице преди това, и да ни 
се представи в този известен нам външен облик. Ако 
поискаме да се задоволим с една такава обективност, ние 
бихме могли да наречем и Коцебу обективен поет. Нався
къде у него отново намирахме обикновената действител
ност. Но целта на изкуството е тъкмо тази, да смъкне 
както съдържанието, така и начина на проявяване на все
кидневното и да изкара наяве само разухмното само по 
себе си, като го накара да се изтръгне чрез своята духов
на дейност от вътрешното и получи истинския си вън
шен облик. -  Ето защо художникът не бива да се стреми 
към чисто външна обективност, на която липсва пълната 
субстанция на съдържанието. Защото, по-нататък, схва
щането на онова, което е вече предварително налице, 
наистина може да има в самото себе си най-голяма 
жизненост и както вече видяхме по-рано от няколко при
мера из младежките произведения на Гьоте, да упражня
ва голямо привличане чрез вътрешната си въодуше-
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веност; но ако му липсва истинско съдържание, все пак 
то не довежда до истинската красота на изкуството.

Ь. Неразгърнатата вътрешна душевност

Затова вторият вид обективност не си поставя за цел 
външното като такова, а художникът е избрал предмета 
си с дълбоко вътрешно душевно преживяване. Но това 
„вътрешно4' остава дотолкова затворено и концентрира
но, че не може да си пробие път навън и получи съзна
телна яснота, не може да получи истинско разгръщане. 
Красноречието на патоса се ограничава върху това, да се 
самоизяви по един богат с предчувствие начин, чрез 
външни явления, за които напомня той, без да имаме 
силата и образоваността да можем да експлицираме ця
лостната природа на съдържанието. Към този начин на 
представяне принадлежат особено народните песни. 
Външно прости, те загатват за едно по-нататъшно, дъл
боко чувство, което лежи в основата им, но все пак не 
може да се изкаже ясно, тъй като тук самото изкуство 
още не е дошло до такава степен на развитие, че да 
изкара съдържанието си на бял свят в очевидна за всички 
яснота, и трябва да се задоволи с това, да направи чрез 
външни обстоятелства това съдържание разгадаемо за 
предчувствието на душата. Сърцето остава затворено и 
потиснато в себе си и за да бъде разбираемо за сърцето, 
се отразява само в съвсем крайни външни обстоятелства 
и явления, които, разбира се, са красноречиви, макар че 
им се дава само едва забележима насоченост към душата 
и чувството. Гьоте също създаде по такъв начин извън
редно превъзходни песни. Например Тъжна овчарска 
песен е една от най-хубавите от този вид; душата, сло
мена от скръб и копнеж, се изявява няма и затворено 
само във външните черти и все пак през стихотворението 
прозвучава, без да е изказана, най-съсредоточената дъл
бочина на чувството. В Горски цар и в толкова много 
други господства същият тон. Обаче този тон може да се 
принизи и до варварщината на притъпеността, която не 
може да осъзнае същината на работата и на ситуацията и
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се придържа само към отчасти примитивни, отчасти по- 
шли външни обстоятелства. Както например в Барабан
чикът из Вълшебният рог на момчето се казва: „О, бе
силка, ти висок дом!“, или „Адио, господин ефрейтор“, 
което наистина се е ценяло като извънредно затрогващо. 
Напротив, когато Гьоте пее:

Der Strauß, den ich gepflücket,
Grüße dich vieltausendmal!
Ich habe mich oft gebücket,
Ach, wohl ein tausendmal,
Und ihn ans Herz gedrücket 
Wie hunderttausendmal51 -

тук интимността е загатната по един съвсем друг начин, 
който не поставя пред нагледа ни нищо тривиално и 
противно в самото себе си. Но онова, което изобщо от
бягва на целия този вид обективност, е действителното, 
ясното изявяване на чувствата и страстта, която в 
истинското изкуство не трябва да остане онази затворена 
дълбочина, която, само тихо прозвучавайки, си пробива 
път през външното, а трябва или да се насочи напълно 
навън сама за себе си, или да озари светло и цялостно 
външното, в което се влага тя. Например Шилер влага в 
своя патос цялата си душа, но една велика душа, която се 
вживява в същината на предмета и същевременно може 
да изразява най-свободно и най-блестящо неговите 
дълбочини в пълнотата на богатството и благозвучието.

с. Истинската обективност

В това отношение, в съответствие с понятието 
идеал, също и тук можем да установим от страна на су
бективната изява истинската обективност в този смисъл, 
че от същинското съдържание, което вдъхновява худож
ника, в субективния вътрешен свят не трябва да остане 
нищо, а всичко трябва да се разгърне напълно, и то по 
начин, при който общата душа и субстанция на избра
ното съдържание изглежда изтъкната толкова много, 
колкото индивидуалното формиране на това съдържание
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изглежда напълно закръглено в себе си и според цялото 
изображение -  проникнато от онази душа и субстанция. 
Защото най-висше и най-превъзходно е не неизразимото, 
така че поетът да има в себе си още по-голяма дълбо
чина, отколкото онази, която показва произведението -  
напротив, произведенията на художника са най-доброто, 
което има той , и истинното: той е това, което той е, а не 
е това, което остава само във вътрешното.

3. Маниер, стил и оригиналност

Но, колкото и да трябва да се изисква от художника 
обективност в току-що посочения смисъл, все пак из
ображението е произведение на неговото вдъхновение. 
Защото художникът като субект изцяло се е слял с пред
мета и е създал художествено въплътяване, като е изхож
дал от вътрешната жизненост на своята душа и своята 
фантазия. Това тъждество на субективността на ху
дожника и на истинската обективност на изображението 
е третата главна страна, която трябва още да разгледаме 
накратко, доколкото в нея се оказва обединено онова, 
което отделяхме досега като гений и обективност. Ние 
можем да окачествим това единство като понятието за 
същинска оригиналност.

Преди обаче да стигнем до установяването на онова, 
което това понятие съдържа в себе си, трябва да об
гърнем с поглед още две точки, чиято едностранчивост 
трябва да се снеме, ако трябва да може да излезе наяве 
истинската оригиналност: това е субективният маниер и 
стилът.

а. Субективният маниер

Чистият маниер трябва да се различава съществено 
от оригиналността. Защото маниерът засяга само парти- 
куларните и вследствие на това случайни своеобразия на 
художника, които изпъкват и се самоутвърждават в съз-
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даването на художественото произведение на мястото на 
самия предмет и на неговото идеално изображение.

а. Тогава маниерът в този смисъл не засяга общите 
видове изкуство, които изискват сами по себе си разли
чен начин на изобразяване, както например пейзажистът 
трябва да схваща предметите по-иначе, отколкото живо
писецът, който рисува исторически картини, епическият 
поет трябва да ги схваща по-иначе, отколкото лиричес
кият или драматическият; напротив, маниерът е концеп
ция, която принадлежи само на този субект, и случайно 
своеобразие на осъществяването, което може да стигне 
дори дотам, да изпадне в пряко противоречие с ис
тинското понятие за идеал. Разгледан от тази страна, 
маниерът е най-лошото, на което може да се отдаде 
художникът, тъй като той може да се движи само в своята 
субективност като такава. Но изкуството снема изобщо 
чистата случайност както на съдържанието, така и на 
външното явление и затова предявява и към художника 
изискването да заличи в себе си случайните партикулар- 
ности на своето субективно своеобразие.

ß. Затова и, второ, маниерът не се противопоставя 
пряко на истинското художествено изображение, а си 
запазва като поле на действие повече само външните 
страни. Той намира мястото си най-много в живописта и 
музиката, тъй като тези изкуства предлагат на схваща
нето и осъществяването най-голяма широта на външните 
страни. Своеобразният начин на изобразяване, който 
принадлежи на отделния художник и на неговите после
дователи и ученици и чрез честото повтаряне е развит до 
степента на навик, тук съставлява маниер, който има 
възможност да се движи на две страни.

αα. Първата страна се отнася до схващането. На
пример тонът на въздуха, дърветата, разпределението на 
светлината и сянката, целият тон на оцветяването 
изобщо допуска безкрайно разнообразие в живописта. 
Затова и у живописците намираме най-голямо различие 
и най-своеобразен начин на схващане особено във видо
вете оцветяване и осветление. Това може да бъде напри
мер също тон на цветовете, който ние изобщо не въз
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приемаме в природата, тъй като, макар и да се среща, не 
сме насочили вниманието си към него. Но той се е 
натрапил на този или на онзи художник, художникът го е 
усвоил и сега е свикнал да вижда и да предава всичко в 
този вид оцветяване и осветление. А както му е тръгнало 
с оцветяването, после може да му тръгне и със самите 
предмети, с тяхното групиране, положение, движение. 
Ние често срещаме тази страна на маниера главно у 
нидерландците; например нощните картини на ван дер 
Неер и неговата трактовка на лунната светлина, пясъч
ните хълбове на ван дер Гойен в толкова много негови 
пейзажи, винаги повтарящият се блясък на атлаза и на 
други копринени материи в толкова много картини на 
други майстори принадлежат към тази категория.

ßß. След това маниерът се простира по-нататък 
върху изпълнението, върху воденето на четката, нанася
нето, смесването на боите и т.н.

γγ. Но, когато един такъв специфичен вид схващане 
и изобразяване се обобщи чрез постоянно подновява
щото се повтаряне до степента на навик и стане втора 
природа на художника, близка е опасността, щото ма
ниерът, колкото е по-специален, толкова по-лесно да се 
изроди до едно бездушно и вследствие на това безсъдър- 
жателно повтаряне и фабрикуване, в което художникът 
вече не участва с пълен усет и с цялостно вдъхновение. 
Тогава изкуството се принизява до степента на просто 
умение на ръцете и до занаятчийска сръчност и ма
ниерът, който сам по себе си не трябва да се отхвърли, 
може да стане нещо пошло и безжизнено.

γ. Затова по-същинският маниер трябва да се 
освободи от тази ограничена особеност и да се разшири 
в самия себе си така, че такива специални видове трак
товка да не могат да се умъртвят до степента на обикно
вен въпрос на навик, като художникът се придържа към 
природата на предмета по по-общ начин и умее да усвои 
този по-общ вид трактовка, както се изисква това от по
нятието за него. В този смисъл например у Гьоте може 
да се нарече маниер това, че той умее да завърши ловко 
с един по-весел обрат не само дружески стихотворения,
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в приятелски тон, но и други, по-сериозни начала, за да 
премахне или отстрани отново сериозното в разглежда
нето или в ситуацията. Хораций също следва в писмата 
си този маниер. Това е обрат в разговора и в приятелско
то благоразположение изобщо, който, за да не се изпадне 
по-дълбоко в сериозността на нещата, се придържа в 
себе си, прекъсва и с умение отвежда самото по-дълбоко 
съдържание отново в по-веселото. Този начин на 
схващане наистина също е маниер и принадлежи към 
субективността на трактовката, но към една субектив
ност, която е от по-общо естество и постъпва съвсем 
така, както е необходимо в пределите на начина на изоб
разяване, към който художникът се стреми. От тази 
последна степен на маниера можем да преминем към 
разглеждането на стила.

b. Стил

„Le style c'est l'homme même“52 са всеизвестни френ
ски думи. Тук стилът означава изобщо своеобразие на 
субекта, което може напълно да се познае в неговия на
чин на изразяване, във вида на неговите обрати и т.н. 
Обратно, господин фон Румор (Italienische Forschungen, 
а.а.о., Band 1, S. 87) се опитва „да изтълкува“ израза стил 
„като превърнало се в навик себеприспособяване към 
вътрешните изисквания на сюжета, в което ваятелят 
действително извайва своите образи, живописецът ги ка
ра да се появят“, и изказва в това отношение извънредно 
важни забележки относно начина на изобразяване, който 
определеният сетивен материал, например на скулпту
рата, допуска или не. Обаче думата стил не трябва да се 
ограничава само върху тази страна на сетивния елемент, 
напротив, тя може да се разпростре върху онези опреде
ления и закони на художественото изобразяване, които 
произтичат от природата на един род изкуство, в който 
се осъществява даден предмет. С оглед на това в му
зиката се прави разлика между църковен и оперен стил, 
в живописта -  между исторически стил и стил на жанро
вата живопис и т.н. Тогава стилът се отнася до един
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начин на изобразяване, който изпълнява условията на 
своя материал толкова много, колкото съответства изця
ло на изискванията на определени родове изкуство и на 
техните закони, произтичащи от понятието за предмета. 
Тогава, в това по-нататъшно значение на думата, липсата 
на стил е или неспособността, която се състои в това, че 
не можем да усвоим един такъв необходим в самия себе 
си начин на изобразяване, или субективният произвол, 
който прави да даваме свободен ход, вместо на зако
номерното, само на собственото си предпочитание, и да 
поставяме на мястото на стила един лош маниер. Затова 
и, както отбелязва вече господин фон Румор, е не
състоятелно да се пренасят стиловите закони на един род 
изкуство върху тези на друг, както постъпил например 
Менгс в известната си художествена сбирка във вила 
Албани, където „схванал и осъществил цветните форАми 
на своя Аполон по принципа на скулптурата“ . По 
подобен начин в много картини на Дюрер виждаме, че 
Дюрер изцяло е усвоил стила на дърворезбата и го е 
имал пред себе си и в живописта, особено в диплите на 
облеклото.

с. Оригиналност

И, най-сетне, оригиналността се състои не само в 
следването на законите на стила, но и в субективното 
вдъхновение, което, вместо да се отдаде само на мание
ра, избира един сам по себе си разумен сюжет и като 
тръгва отвътре, от субективността на художника, го фор
мира навън както в същността и понятието на един опре
делен род изкуство, така и в съответствие с общото по
нятие за идеал.

а. Затова оригиналността е тъждествена с истин
ската обективност и слива субективната и предметната 
страна на изображението по такъв начин, че двете 
страни вече не запазват нищо чуждо една спрямо друга. 
Ето защо в едното отношение тя съставлява най-собстве- 
ната вътрешна душевност на художника, обаче, от друга 
страна, не дава нищо освен природата на предмета, така
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че споменатото своеобразие се проявява само като 
своеобразие на самия предмет и произтича от последния 
толкова много, колкото предметът произтича от творче
ската субективност.

ß. Затова оригиналността трябва да се отдели преди 
всичко от произвола на чистите хрумвания. Защото под 
оригиналност обикновено се разбира само създаването 
на чудноватости, както са те свойствени тъкмо само на 
този субект и не биха дошли на ум на никой друг. Но 
тогава това е само лоша партикуларност. В това значение 
на думата никой не е по-оригинален, отколкото например 
англичаните, т.е. всеки се впуска в една определена 
глупост, която никой разумен човек не ще извърши след 
него, и се нарича оригинален в съзнанието за своята глу
пост.

А с това е свързана също възхваляваната особено в 
наше време оригиналност на остроумието и хумора. В 
нея художникът изхожда от собствената си субективност 
и винаги се връща отново към нея, така че същинският 
обект на изображението се третира само като външен 
повод да се даде пълен простор на действие за 
остроумиците, шегите, хрумванията и скоковете на най- 
субективното настроение. Но тогава предметът и тази 
субективност се разпадат помежду си и се подхожда съв
сем произволно със сюжета, за да може партикулар- 
ността на художника да проблесне като главното нещо. 
Един такъв хумор може да бъде пълен с духовитост и 
дълбоко чувство и обикновено се явява пред нас като 
извънредно импониращ, но е изобщо по-лесен, отколко
то се смята. Защото по-лесно е постоянно да прекъсваме 
разумния ход на предмета, да започваме произволно, да 
продължаваме нататък, да завършваме, да нахвърляме 
пъстро и безразборно поредица от остроумици и чувства 
и да пораждаме по този начин карикатури на фантазията, 
отколкото да развиваме и закръгляме, изхождайки от 
себе си, едно монолитно в себе си цяло в засвиде
телстването на истинския идеал. Но съвременният хумор 
обича да изявява противността на един невъзпитан 
талант и затова залита от действителния хумор също
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така и към плоското и глупавото. Рядко е имало истински 
хумор, но сега най-бедните тривиалности, стига само да 
имат външния цвят и претенцията на хумора, се смятат 
за духовити и дълбоки. Напротив, Шекспир има велик и 
дълбок хумор, но и у него не липсват пошлости. Хуморът 
на Жан Пол също така ни възхищава често с дълбочината 
на остроумието си и с красотата на чувството си, но не 
по-малко често и по противоположен начин, чрез 
барокни съчетавания на предмети, които лежат несвър
зано вън един от друг и чиито отношения, до които ги 
комбинира хуморът, трудно могат да се дешифрират. 
Дори най-великият хуморист не е имал като присъства
щи в паметта му такива неща, а по такъв начин и в ком
бинациите на Жан Пол често виждаме, че те не са 
произлезли от силата на гения, а са външно натрупани. 
Затова и Жан Пол, за да има винаги нов материал, се 
ровил из всякакви книги от най-различен вид, бота
нически, юридически, пътеписи, философски и т.н., 
веднага си отбелязвал онова, което му фрапирало, пишел 
моментни хрумвания във връзка с него и когато се 
налагало сам да пристъпи към изнамиране, натрупвал 
външно едно до друго най-хетерогенното -  бразилски 
растения и стария съд на държавната камара. Тогава това 
се ценеше особено като оригиналност или се оправда
ваше като хумор, който допуска всичко. Но истинската 
оригиналност направо изключва от себе си такъв 
произвол.

По този повод отново можем да си спомним и за 
иронията, която обича да се представя за най-висша ори
гиналност главно тогава, когато вече не се интересува 
сериозно от никакво съдържание и се отдава на своята 
дейност да казва шеги само заради шегите. От друга 
страна, тя натрупва в своите изображения множество 
външни обстоятелства, чийто най-вътрешен смисъл пое
тът запазва за себе си, където следователно хитростта и 
великото трябва да се състои в това, че се разпространя
ва представата, че тъкмо в тези натрупвания и външни 
обстоятелства била скрита поезията на поезията и 
всичко най-дълбоко и най-превъзходно, което не може да
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се изкаже тъкмо само заради своята дълбочина. Така 
например в стихотворенията на Фридрих фон Шлегел от 
времето, когато той си въобрази, че е поет, това неизка- 
зано нещо беше представено за най-доброто; но тази 
поезия на поезията се оказа направо най-плоска проза.

γ. Истинското художествено произведение трябва да 
бъде освободено от тази лъжлива оригиналност, защото 
то доказва истинската си оригиналност само с това, че се 
проявява като единното собствено творение на един дух, 
който не заимства и компилира нищо отвън, а оставя 
цялото да се продуцира чрез самото себе си, в строга 
връзка, от една отливка, в един тон, както се е обединил 
предметът в самия себе си. Напротив, ако сцените и мо
тивите се намират в отношение помежду си не чрез са
мите себе си, а само отвън, вътрешната необходимост на 
тяхното обединение не е налице и те изглеждат само слу
чайно свързани от една трета, чужда субективност. Така 
например на Гьотевия Гьоц се възхищаваха особено зара
ди неговата голяма оригиналност и наистина, както вече 
казах по-горе, в това произведение Гьоте отрече и по- 
тъпка с много смелост всичко, което беше установено от 
тогавашните теории на науките за красивото като закон 
на изкуството. И все пак осъществяването няма истинска 
оригиналност. Защото в това младежко произведение 
още виждаме беднотата откъм собствен сюжет, така че 
сега много черти и цели сцени, вместо да бъдат извле
чени от самото велико съдържание, тук-там изглеждат 
набързо заимствани от интересите на времето, в което е 
написано произведението, и външно вмъкнати в него. 
Така например сцената на Гьоц с брат Мартин, който 
напомня за Лутер, съдържа само представи, които Гьоте 
е почерпил от онова, за което през този период отново 
бяха започнали да съжаляват монасите в Германия: че не 
бивало да пият вино, че се хранели зле, че попаднали 
вследствие на това под властта на някои желания и 
изобщо трябвало да дават трите непоносими обета: бед- 
нота, непорочност и послушание. В противоположност 
на това брат Мартин се вдъхновява от рицарския живот 
на Гьоц: как последният, натоварен с плячка от враговете
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си, ще си спомни: „Този прободох от коня си, преди да 
може да стреля, този повалих на зехмята заедно с коня 
му“, а после ще дойде в замъка си и ще намери жена си; 
той пие за здравето на госпожа Елизабет и си избърсва 
очите. Но Лутер не започна с тези временни мисли, а 
почерпи една съвсем друга дълбочина на религиозното 
съзерцание и убеждение от Аугустин като набожен 
монах. След това още в най-близките сцени веднага 
следват педагогически отношения от него време, които 
беше извикал на живот особено Базедов. Децата на
пример, се казваше тогава, учели много непонятни неща, 
а правилният метод се състоял в това, да се преподават 
реални неща чрез онагледяване и опит. И ето, Карл 
преразказва на баща си наизуст съвсем така, както беше 
мода през младежките години на Гьоте: „Якстхаузен е 
село и замък край Якст, принадлежи от двеста години на 
господата фон Берлихинген като наследственост и 
собственост“; когато обаче Гьоц го запитва „ти познаваш 
ли господин фон Берлихинген“, момчето го гледа втрен
чено и от много ученост не познава собствения си баща. 
Гьоц уверява, че познавал всички пътеки, пътища и бро
дове, преди още да знае как се казват реката, селото и за
мъкът. Това са чужди по естеството си прибавки, които с 
нищо не засягат самия сюжет; докато там, където по
следният е могъл да бъде схванат в своеобразната му 
дълбочина, например в разговора на Гьоц и Вайзлинген, 
виждаме само студени прозаични рефлексии относно 
времето.

Подобно прибавяне на отделни черти, които не 
произтичат от съдържанието, отново намираме дори още 
в Сродства по избор, парковете, живите картини и лю- 
леенията на махалото, чувството за метал, болките в гла
вата, цялата заимствана от химията картина на химични
те сродства са от този вид. В романа, който се разиграва 
в едно определено прозаично време, такива неща, 
естествено, могат по-лесно да се позволят, особено ко
гато се използват така умело и привлекателно, както у 
Гьоте, а освен това едно художествено произведение не 
може напълно да се освободи от културата на своето
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време: но едно нещо е да се отразява самата тази култу
ра, а друго нещо е да се издирват и съчетават материа
лите външно, независимо от същинското съдържание на 
изображението. Истинската оригиналност на художника 
и на художественото произведение се състои само в това, 
да бъдат одушевени от разумността на истинното в 
самото себе си съдържание. Единствено когато художни
кът е направил този обективен разум изцяло свой, без да 
го смесва и лишава от чистота отвътре и отвън с чужди 
партикуларности, той дава в изобразявания предмет и 
самия себе си в своята най-истинна субективност, която 
иска да бъде само живата допирна точка за завършеното 
в самото себе си художествено произведение. Защото 
истинската свобода във всяко истинско поетизиране, ми
слене и действане оставя субстанциалното да господства 
в нея като сила, която е същевременно най-собствената 
сила на самото субективно действане и желание дотолко
ва много, че в завършеното примирение на двете повече 
не може да остане никакво раздвоение. Така оригинал
ността на изкуството наистина обезсилва всяка случайна 
особеност, но я поглъща само за да може по този начин 
художникът изцяло да следва хода и полета на своето 
вдъхновение на гения, изпълнено единствено от пред
мета, и да изобразява, вместо предпочитанието и праз
ния произвол, своята истинска насоченост към себе си в 
своя изпълнен според истината предмет. От самите 
наченки на изкуството единствено великият маниер се е 
състоял в това, художникът да няма никакъв маниер, и 
Омир, Софокъл, Рафаел, Шекспир следва да се нарекат 
оригинални единствено в този смисъл.
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РАЗВИТИЕ НА И Д Е  АП А 

ЩО ОСОБЕНИТЕ ФОРМИ  

НА ХУДОЖЕСТВЕНО КРАСИВОТО
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Това, което разгледахме досега в първата част, се 
отнасяше наистина до действителността на идеята за 
красивото като идеал на изкуството, но от колкото и 
много страни да развихме понятието за идеално худо
жествено произведение, все пак всички определения се 
отнасяха само до идеалното художествено произведение 
изобщо. Но както идеята, така и идеята за красиво е це- 
локупност от съществени разлики, които трябва да изля
зат наяве и се осъществят като такива. Ние можем изоб
що да наречем това „особени форми на изкуството“ като 
развитие на онова, което се съдържа в понятието идеал и 
получава съществуване чрез изкуството. Обаче, когато 
говорим за тези художествени форми като различни ви
дове идеал, ние не трябва да вземаме „вид“ в обикно
вения смисъл на думата, като че ли тук особеностите се 
присъединяват външно към идеала като общ род и го ви
доизменят -  напротив, „вид“ не трябва да изразява нищо 
освен самите различни и следователно по-конкретни 
определения на идеята за красивото и на идеала на 
изкуството. Следователно тук всеобщността на изобра
жението не се определя външно, а се определя в самата 
себе си, чрез своето собствено понятие, така че това по
нятие се разпростира до целокупност от особени начини 
на формиране от страна на изкуството.

А по-точно художествените форми като осъществя
ващо разгръщане на красивото намират произхода си в 
самата идея по такъв начин, че чрез тях последната се 
устремява навън, за да бъде изобразена и получи реал
ност, и в зависимост от това, доколко е тя сама за себе си 
само според своята абстрактна определеност или според 
своята конкретна целокупност, тя се проявява също в
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друга форма. Защото идеята изобщо е идея в истинския 
смисъл на думата само като развиваща се сама за себе си 
чрез собствената си дейност и тъй като тя като идеал е по 
непосредствен начин явление и при това е идея за кра
сивото, която е тъждествена със своето явление, то и на 
всяка особена степен, на която застава идеалът в хода на 
своето разгръщане, с всяка вътрешна определеност е 
непосредствено свързано едно друго реално формиране. 
Затова е все едно дали ще разглеждаме движението 
напред в това развитие като вътрешно движение напред 
на идеята в себе си или на формата, в която си дава тя 
налично битие. Всяка от тези две страни е непосред
ствено свързана с другата. Затова съвършенството на 
идеята като съдържание изглежда също така съвър
шенство на формата; и, обратно, недостатъците на худо
жествената форма се оказват също така недостатък на 
идеята, която съставлява вътрешното значение за 
външното явление и става в него реална за самата себе 
си. Следователно ако тук, преди всичко в сравнение с 
истинния идеал, все още срещаме несъответстващи му 
художествени форми, това не става по начина, по който 
сме свикнали да говорим обикновено за несполучливи 
художествени произведения, които или не изразяват 
нищо, или нямат способността да постигнат онова, което 
е трябвало да изобразят; напротив, за всяко съдържание 
на идеята е винаги съответстваща определената форма, 
която си дава то в особените художествени форми и 
неудовлетворителността или съвършенството се състои 
само в относително неистинната или истинна опре
деленост, каквато е идеята за самата себе си. Защото 
съдържанието трябва да бъда най-напред истинно и 
конкретно в самото себе си, преди да може да намери 
истински красивата форма.

Както видяхме още при общото подразделение, в 
това отношение трябва да разгледаме три главни форми 
на изкуството.

Първо, символичната. В нея идеята все още търси 
същинския си художествен израз, тъй като е все още 
абстрактна и неопределена в самата себе си, и затова ня
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ма сама по себе си и в самата себе си също и съответно 
явление, а се намира в противоположност спрямо 
външните за самата нея външни неща в природата и 
спрямо събитията в човешкия живот. А тъй като в тази 
предметност тя предчувства непосредствено собствени
те си абстракции или със своите всеобщности без опре
деление се вмъква насилствено в едно конкретно налич
но битие, тя похабява и фалшифицира предварително 
намерените реални форми. Защото тя може да ги избере 
само произволно и затова, вместо до пълно отъждествя- 
ване, идва само до съзвучие и дори до все още аб
страктно съответствие на значение и образ, които в това 
нито осъществено, нито подлежащо на осъществяване 
взаимопроникване все още проявяват навън редом със 
своето сродство също така и взаимната си външност, от- 
чужденост и неадекватност.

Но, второ, идеята според своето понятие не остава 
при абстрактността и неопределеността на общите ми
сли, а е свободна в самата себе си безкрайна субектив
ност и схваща последната в нейната действителност като 
дух. А духът като свободен субект е определен в себе си 
чрез самия себе си и има в това самоопределение също и 
в своето собствено понятие адекватната на него външна 
форма, с която той може да се слее като със своя сама по 
себе си присъща на него реалност. В това безусловно 
адекватно единство на съдържание и форма се основава 
втората, класичната художествена форма. Ако обаче 
нейното съвършенство трябва да стане действително, 
доколкото духът прави себе си предмет на изкуството, 
той още не трябва да бъде чисто и просто абсолютният 
дух, който намира своето адекватно налично битие само 
в самата духовност и вътрешна душевност, а трябва да 
бъде духът, който сам е все още особен и затова е обре
менен с абстрактност. Следователно свободният субект, 
който класичното изкуство формира навън, се проявява 
наистина като всъщност общ и затова освободен от всяка 
случайност и чиста партикуларност на вътрешното и 
външното, но същевременно като изпълнен само с една 
обособена в самата себе си всеобщност. Защото външна
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та форма като външна е изобщо определена особена 
форма и сама може да изобрази в себе си до пълно 
взаимопроникване пак само едно определено и затова 
ограничено съдържание, докато и особеният в самия 
себе си дух може да изгрее напълно само в едно външно 
явление и да се свърже в неразделно единство с него.

Тук изкуството е стигнало до своето собствено по
нятие дотолкова, доколкото то по един съвършен начин 
изобразява идеята като духовната индивидуалност53, 
която в своята телесна реалност непосредствено хар- 
монира със самата себе си, така че наличното битие, 
което отначало е само външно, вече не запазва своята 
самостоятелност спрямо значението, което трябва да из
разява, а вътрешното, обратно, в своята форма, която е 
изработена навън, за нагледа, показва càMO самото себе 
си и се отнася в нея утвърдително към себе си.

Но ако, трето, идеята за красивото схване себе си 
като абсолютния дух, който като дух е свободен за самия 
себе си, тя вече не се намира напълно реализирана във 
външността, тъй като има истинското си налично битие 
càMO в себе си като дух. Затова тя разлага споменатото 
класично обединяване на вътрешна душевност и външно 
явление и бяга от него обратно в самата себе си. Това да
ва основния тип за романтичната художествена форма, 
за която, тъй като нейното съдържание поради своята 
свободна духовност изисква повече, отколкото може да 
предложи изобразяването във външното и телесното, 
формата става безразлична външност, така че следова
телно романтичното изкуство отново въвежда разделе
нието на съдържание и форма от противоположната 
страна в сравнение със символичното.

По този начин символичното изкуство търси онова 
съвършено единство на вътрешно значение и външна 
форма, което класичното намира в изобразяването на 
субстанциалната индивидуалност за сетивния наглед и 
което романтичното прекрачва в своята силно подчер
тана духовност.



П ъ р в и  д я л

СИМВОЛИЧНАТА  

Х У Д О ЖЕ С Т В Е Н А  ФОРМА

У в о д

ЗА СИМВОЛА ИЗОБЩО

Символът в значението, в което употребяваме тази 
дума тук, съставлява както според своето понятие, така и 
според своето историческо явление началото на из
куството и затова следва да се смята сякаш само за 
предизкуство, което принадлежи главно на Изтока и едва 
след многократни преходи, превръщания и опосредства- 
ния отвежда до същинската действителност на идеала 
като класична художествена форма. Затова трябва още 
предварително веднага да различим символа в неговото 
самостоятелно своеобразие, в което той дава преоблада
ващия тип за художественото съзерцание и изображение, 
от онзи вид символично, което е принизено сймо до 
чиста, сама за себе си несамостоятелна външна форма. 
Именно по този, последния начин отново намираме сим
вола също в класичната и романтичната художествена 
форма съвсем така, както отделни страни могат да прие
мат и в символичното облика на класичния идеал, или да 
предизвикат началото на романтичното изкуство. Но 
тогава подобно преминаване на елементи от една 
художествена форма в друга и обратно се отнася винаги
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само до странични образувания и до отделни черти, без 
да съставлява същинската душа и определящата природа 
на цели художествени произведения.

Напротив, там, където символът се развива само
стоятелно в своята своеобразна форма, той има изобщо 
характера на възвишеност, тъй като трябва да стане 
образ преди всичко изобщо само идеята, която е все още 
безмерна в себе си и не е свободно определена в себе си 
и затова не е в състояние да намери в конкретните явле
ния определена форма, която напълно съответства на та
зи абстрактност и всеобщност. Но в това несъответствие 
идеята превъзхожда своето външно налично битие, 
вместо да се отвори или да се затвори напълно в него. 
Това намиране вън от определеността на явлението, от
въд нея, съставлява общия характер на възвишеното.

А що се отнася най-напред до формалната страна, 
сега трябва само да поясним съвсем общо какво се 
разбира под символ.

Символът е изобщо едно непосредствено налично 
или дадено за нагледа външно съществуване, което обаче 
не трябва да се взема така, както лежи непосредствено 
пред нас, заради самото него, а трябва да се разбира в по- 
широк и по-общ смисъл. Затова при разглеждането на 
символа веднага трябва да различаваме две неща: първо, 
значението, а след това -  израза на това значение. Зна
чението е представа или предмет, безразлично с какво 
съдържание, изразът е сетивно съществуване или образ 
от някакъв вид.

7. Символът като знак

И така, символът е преди всичко знак. Но при чи
стото обозначаване връзката, която имат помезду си 
значението и неговият израз, е само съвсем произволно 
свързване. Тогава този израз, този сетивен предмет или 
образ представя самия себе си толкова малко, че по- 
скоро довежда пред представата едно чуждо на него 
съдържание, с което не е необходимо да стои в присъща
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само на тях общност. Така например в езиците тоновете 
са знаци за някаква представа, чувство и т.н. Но 
преобладаващата част от тоновете на един език са 
свързани с представите, които се изразяват чрез тях по 
един случаен по съдържанието си начин, макар че чрез 
едно историческо развитие би могло да се покаже, че 
първоначалната връзка е била от друго естество; и 
различието между езиците се състои предимно в това, че 
една и съща представа е изразена чрез различно 
звучение. Друг пример за такива знаци са цветовете (les 
couleurs), които се употребяват в кокардите и флаговете, 
за да изразят към коя нация принадлежи един индивид 
или кораб. Един такъв цвят също не съдържа в самия 
себе си никакво качество, което би било общо за него и 
за неговото значение, а именно, нацията, която бива 
представяна чрез него. Затова по отношение на изкуст
вото не трябва да вземаме символа в смисъл на едно 
такова безразличие на значение и означаване на това 
значение, тъй като изкуството изобщо се състои тъкмо в 
отношението, сродството и конкретното взаимопроник- 
ване на значение и образ.

2. Частичното съответствие 
между образ и значение

Ето защо е по-друго при знак, който трябва да бъде 
символ. Например лъвът се взема като символ на вели
кодушието, лисицата като символ на хитростта, кръгът 
като символ на вечността, триъгълникът като символ на 
триединството. Но лъвът, лисицата притежават сами за 
себе си самите свойства, чието значение трябва да изра
зяват. Кръгът също така не проявява незавършеността 
или произволната ограниченост на една права линия или 
на друга линия, която не се връща обратно в себе си -  
незавършеност или ограниченост, която е присъща и на 
някакъв ограничен отрязък време; и триъгълникът като 
цяло има същия брой страни и ъгли, колкото се получават
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в идеята за бога, ако определенията, които религията 
схваща в бога, се подчинят на броенето.

Ето защо в тези видове символ наличните сетивни 
съществувания имат вече в собственото си налично 
битие онова значение, за изобразяването и изразяването 
на което се употребяват; затова символът, взет в този по
нататъшен смисъл, не е просто безразличен знак, а е 
знак, който в своята външност същевременно обхваща в 
самия себе си съдържанието на представата, която той 
кара да се яви пред нас. Но същевременно той не трябва 
да доведе пред съзнанието самия себе си като този 
конкретен единичен предмет, а трябва само да представи 
в себе си тъкмо онова общо качество на значението.

3. Частичното несъответствие 
между образ и значение

По-нататък, трето, трябва да отбележим, че симво
лът наистина не може да не бъде адекватен на своето 
значение, за разлика от чисто външния и формален знак, 
но все пак, обратно, за да остане символ, той трябва 
също да направи себе си не съвсем съответстващ на това 
значение. Защото, макар че, от една страна, съдържа
нието, което е значението, и образът, който се употребява 
за обозначаването на това значение, си съответстват в 
едно свойство, от друга страна, символичният образ все 
пак съдържа сам за себе си и други определения, на
пълно независими от споменатото общо за тях качество, 
което той е означавал веднъж; тъй като съдържанието 
няма защо да бъде чисто абстрактно, както силата, 
хитростта и т.н., а може да бъде конкретно съдържа
ние,което сега и от своя страна пак може да съдържа 
своеобразни качества, различни от първото свойство, 
което съставлява значението на неговия символ, а също 
така още повече от останалите своеобразни особености 
на този образ. -  Така например лъвът не е само силен, 
лисицата не е само хитра и т.н., но особено бог има още 
съвсем други качества в сравнение с онези, които могат
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да бъдат схванати в число, в математическа фигура или 
в животински образ. Затова съдържанието остава също 
безразлично спрямо образа, който го представя, и аб
страктната определеност, която съставлява то, може да 
бъде налице също така в безкрайно много други съ
ществувания и образувания. Конкретното съдържание 
също така има в себе си много определения, за изра
зяването на които могат да служат други образувания, в 
които се крие същото определение. Съвсем същото важи 
за външното съществуване, в което се изразява симво
лично някакво съдържание. И това съществуване като 
конкретно налично битие също така има в себе си много 
определения, чийто символ може да бъде то. Така на
пример първият символ за сила, който ще срещнем, е, 
разбира се, лъвът, но такъв символ може да бъде и бикът, 
планинският връх и т.н., и, обратно, бикът, от своя стра
на, има множество други символични значения. Но 
истински безкрайно е множеството от образувания и 
образи, които са се употребявали като символи, за да 
представят бога.

А оттук следва, че символът според собственото си 
понятие остава всъщност двузначен.

а. Съмнителността на символа

Първо, обликът на символа изобщо веднага довежда 
съмнението дали един образ трябва да се взема като 
символ или не, макар че оставяме настрана по-нататъш
ната двузначност по отношение на определеното съдър
жание, което един образ трябва да обозначава между 
многото значения, като символ на които може да се 
употребява той често пъти чрез по-далечни връзки.

Това, което преди всичко имаме пред себе си, е 
изобщо един образ, едно изображение, които дават сами 
за себе си само представата за едно непосредствено 
съществуване. Например лъвът, орелът, цветът предста
вят самите себе си и могат да се смятат за самозадово
ляващи се. Затова възниква въпросът, дали лъвът, чието 
изображение ни се предлага, трябва да изразява и
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означава само самия себе си или освен това трябва да 
представя и означава също така още нещо друго, аб
страктното съдържание на голата сила, или конкретното 
съдържание на даден герой или на дадено годишно 
време, на земеделието и т.н. -  дали такова изображение, 
както се нарича то, трябва да се взема като същинско или 
същевременно като несъщинско, или, да речем, също 
така само като несъщинско. -  Последното срещаме на
пример при символични изрази на езика, при думи като 
begreifen, schließen54 и т.н. Когато обозначават духовни 
дейности, ние имаме непосредствено пред себе си само 
това тяхно значение на духовна дейност, без да си спом
няме същевременно, да речем, и за сетивните действия 
на begreifen, schließen и т.н. Но при изображението на 
лъва пред нас стои не само значението, което може да 
има той като символ, но и самият този сетивен образ и 
самото това сетивно съществуване.

Затова една такава съмнителност престава да 
съществува само с това, че всяка от двете страни, значе
нието и неговият образ, е назована изрично и при това е 
изказано същевременно отношението им. Но тогава и 
представяното конкретно съществуване вече не е символ 
в истинския смисъл на думата, а е чисто изображение и 
отношението между изображение и значение получава 
известна форма на сравняване, на сравнение. А именно, 
в сравнението трябва да витаят пред нас тези две неща: 
веднъж общата представа, а след това нейното конкретно 
изображение. Ако, напротив, рефлексията още не е 
дошла дотам, да фиксира самостоятелно, а по този начин 
и да извежда наяве общи представи сами за себе си, то и 
сродният сетивен образ, в който трябва да намери своя 
израз едно по-общо значение, още не се мисли отделно 
от това значение, а двете те са все още непосредствено в 
едно. Както ще видим по-късно, това съставлява разли
ката между символ и сравняване. Така например при 
гледката на залязващото Слънце Карл Моор извиква: 
„Така умира героят!“ Тук значението е отделено изрично 
от сетивното изображение и същевременно е прибавено 
към образа. Наистина в други случаи, при сравнения, то
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ва отделяне и съотнасяне не се изтъква така ясно, а връз
ката остава по-непосредствена; но тогава още предвари
телно, от другата връзка на речта, от позата и от други 
обстоятелства трябва да стане ясно, че образът не трябва 
да задоволява сам себе си, а, напротив, че с него се ми
сли това или онова определено значение, което не може 
да остане съмнително. Когато например Лутер казва:

Ein’ feste Burg ist unser Gott,55 
или когато се казва:

In den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling,
Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis -  56

няма никакво съмнение относно значението на закрилата 
при замъка, на света на надеждите и плановете при кар
тината на океана и на хилядите мачти, на ограничената 
цел и притежание, на малкото сигурно място при кар
тината на лодката, на пристанището. А също така, когато 
се казва в Стария завет: „Боже, разбий им зъбите в му
цуната им, строши, господи, кътниците на хмладите 
лъвове!“ -  веднага познаваме, че зъбите, муцуната, кът
ниците на младите лъвове не са се мислили сами за себе 
си, а са били само образи и сетивни нагледи, които не 
трябва да се разбират в същинското им значение и при 
които е важно само значението им.

Но тази съмнителност се появява при символа като 
такъв толкова повече, колкото един образ, който има 
едно значение, се нарича символ предимно само тогава, 
когато това значение не е изразено само за себе си, или 
не е ясно още предварително, както при сравнението. 
Наистина и двузначността на същинския символ се 
отнема чрез това, че поради самата тази неувереност 
свързването на сетивния образ и на значението става 
навик и нещо повече или по-малко конвенционално, как
то това се изисква безусловно по отношение на знаци, 
които не са нищо повече от знаци, докато, напротив, 
сравнението се оказва нещо, което е изнамерено само за 
моментна нужда, нещо единично, което е ясно само за 
себе си, тъй като носи със себе си самото си значение. И
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все пак, макар че на онези, които се намират в такъв 
конвенционален кръг на представата, определеният 
символ е ясен по навик, напротив, при всички останали, 
които не се движат в същия кръг, или за които той е 
минало, положението на нещата е съвсем друго. За тях е 
дадено преди всичко само непосредственото сетивно 
изображение и за тях винаги остава съмнително дали 
трябва да се задоволят с онова, което лежи пред тях, или 
то ги насочва още към други представи и мисли. Когато 
например в християнските църкви видим триъгълника 
на видно място на стената, от това веднага познаваме, че 
тук не се има предвид сетивният наглед за тази фигура 
като прост триъгълник, а че става въпрос за едно нейно 
значение. В друга обстановка, напротив, ни е също така 
ясно, че същата фигура не трябва да се взема като сим
вол или знак на триединството. Но други, нехристиянски 
народи, на които липсват същият навик и същото позна
ние, в това отношение ще блуждаят в съмнение, а и ние 
самите не винаги можем да определим с еднаква си
гурност, дали един триъгълник трябва да се схваща като 
същински триъгълник или трябва да се схваща симво
лично.

Ъ. Съмнитепността на символичното 
в митологията и изкуството

По отношение на тази несигурност става въпрос не 
само за ограничени случаи, в които я срещаме, а за 
съвсем широки области на изкуството, за съдържанието 
на един огромен материал, който лежи пред нас: за съ
държанието на почти цялото източно изкуство. Затова, 
когато за пръв път навлизаме в света на древноперсий- 
ските, индийските, египетските образи и изображения, 
за нас има нещо не съвсем редно в него; ние чувстваме, 
че странстваме всред задачи; взети единствено сами за 
себе си, тези изображения не ни говорят нищо и не ни 
задоволяват и удовлетворяват според непосредствения 
наглед, който имаме за тях, а ни подтикват чрез самите 
себе си да излезем отвъд тях и стигнем до тяхното зна
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чение, което е уж нещо още по-широко, по-дълбоко, от- 
колкото тези образи. При други произведения, напротив, 
виждаме още от пръв поглед, че те, както например 
детските приказки, трябва да бъдат само игра с образи и 
случайни, рядко срещащи се свързвания. Защото децата 
се задоволяват с такава повърхностност на образите и с 
тяхната нямаща дух, празна игра и шеметно взаимосъ- 
четаване. Но народите, макар и в своето детство, са 
изисквали по-съществено съдържание, а и в действител
ност намираме последното в художествените образи на 
индийците и египтяните, макар че в загадъчните из
ображения на тези народи обяснението е само загатнато 
и се изпречва голяма трудност по пътя на отгатването му. 
Но при такова несъответствие между значението и 
непосредствения художествен израз, колкото и много да 
се приписва на беднотата на изкуството, на нечистотата 
и безидейността на самата фантазия, и колкото и много 
неща, напротив, да имат такъв характер, тъй като по- 
чистото, по-правилното изобразяване само за себе си не 
би било способно да изрази по-дълбокото значение и 
тъкмо фантастичното и гротескното е било направено 
по-скоро за нуждата на една широко простираща се 
представа, тъкмо това е, което преди всичко може да ни 
се стори съмнително в много широк обем.

Дори при класичната художествена област още се 
среща тук и там подобна неувереност, макар че кла- 
сичното на изкуството се състои в това, да не бъде 
символично по своята природа, а да бъде напълно от
четливо и ясно в самото себе си. А именно, класичният 
идеал е ясен чрез това, че схваща истинското съдър
жание на изкуството, т.е. субстанциалната субективност, 
а тъкмо с това намира и истинската форма, която не 
изразява в самата себе си нищо освен онова същинско 
съдържание; така че следователно смисълът, значението, 
не е нищо друго освен онова, което действително се 
съдържа във външната форма, тъй като двете страни си 
съответстват напълно; докато в символичното, в срав
нението и т.н. образът представя винаги още нещо по- 
друго, отколкото само значението, за което той дава
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образ. Но и класичното изкуство още има страна на 
двузначността, тъй като при митологичните образи на 
древните може да ни се стори съмнително дали трябва да 
останем при външните форми като такива и да им се 
възхищаваме само като на грациозна игра на една богата 
фантазия, тъй като, нещо повече, митологията била 
изобщо само празно измисляне на басни, или трябва да 
поставим въпрос още за едно по-нататъшно, по-дълбоко 
значение. Това, последното изискване може да ни накара 
да се усъмним главно там, където съдържанието на 
въпросните басни засяга живота и дейността на самото 
божествено, тъй като историите, които ни се съобщават, 
тогава би трябвало да се смятат за чисто и просто 
недостойни за абсолютното и за чисто неадекватна, без
вкусна измислица. Когато например четем за дванаде
сетте подвига на Херкулес или дори слушаме, че Зевс 
изхвърлил Хефест от Олимп на остров Лемнос, така че в 
резултат от това Вулкан окуцял, ние не вярваме в нищо 
освен в това, че възприемаме един приказен образ на 
фантазията. По същия начин многото любовни похож- 
дения на Юпитер ни изглеждат чисто произволно изми
слени. Но, обратно, тъй като такива истории се разказват 
тъкмо за най-върховното божество, отново става за 
вярване също така, че под тях се крие още едно друго, 
по-нататъшно значение, отколкото онова, което митът 
дава непосредствено.

Ето защо в това отношение се наложиха особено две 
противоположни представи. Едната взема митологията 
като чисто външни истории, които, сравнени с бога, би
ха били недостойни, макар че, разгледани сами за себе 
си, биха могли да бъдат изящни, миловидни, интересни, 
нещо повече, дори надарени с голяма красота, но да не 
дават повод за по-нататъшно обясняване на по-дълбоки 
значения. Затова според тази представа митологията 
трябва да се разглежда чисто исторически, според фор
мата, в която е налице, тъй като тя, от една страна, откъм 
художествената страна, се оказва достатъчна сама за се
бе си в нейните изобразявания, образи, богове и техните 
действия и събития, нещо повече, вече в самата себе си
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дава обяснение чрез изтъкването на значения, а, от друга 
страна, според историческото си възникване се е изгра
дила от местни наченки, тъй както и от произвола на 
жреците, художниците и поетите, от исторически съби
тия, чужди приказки и традиции. Цругият възглед, на
против, не иска да се задоволи с чисто външната страна 
на митологичните образи и разкази, а настоява, че им е 
вътрешно присъщ един общ дълбок смисъл, чието позна
ване в неговата завоалираност е все пак същинската дей
ност на митологията като научно разглеждане на ми
товете. Затова според този възглед митологията трябва 
да се схваща символично. Защото тук „символично“ 
означава само това, че митовете, като породени от духа, 
колкото и да изглеждат чудновати, шеговити, гротескни 
и ти., колкото и много да е примесено в тях от случай
ните външни произволности на фантазията, все пак 
обхващат в себе си значения, те. общи мисли за приро
дата на бога, философеми.

В този смисъл особено Кройцер в последно време, в 
своята Символика, отново започна да разглежда митоло
гичните представи на древните народи не по обикнове
ния маниер, външно и прозаично, или според художест
вената им стойност, а потърси в тях вътрешна разумност 
на значенията. При това той се ръководеше от предпо
ставката, че митовете и приказните истории са получили 
произхода си от човешкия дух, който наистина може да 
си играе със своите представи за боговете, но с интереса 
на религията навлиза в една по-висша сфера, в която 
разумът измисля образи, макар че остава обременен с 
недостатъка отначало още да не може да излага адекват
но вътрешния си свят. Това предположение е истинно 
само по себе си: религията намира източника си в духа, 
който търси своята истина, тя долавя и осъзнава тази 
истина в някакъв образ, който има по-тясно или по- 
широко сродство с това съдържание на истината. Но ако 
разумността измисля образите, възниква нуждата да 
познаем и нея. Единствено това познание е истински до
стойно за човека. Който го остави настрана, не получава 
нищо освен маса външни сведения. Напротив, ако поло
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жим усилие да проникнем във вътрешната истина на 
митологичните представи, без при това да елиминираме 
другата страна, а именно, случайността и произвола на 
въображението, обстановката и т.н., ние можем да оправ
даем и различните митологии. Но това, да оправдаем 
човека в неговото духовно развитие и формиране, е 
благородна дейност, по-благородна, отколкото обикнове
ното събиране на външни исторически събития. Но 
някои наистина се нахвърлиха срещу Кройцер с упрека, 
че по подобие на неоплатониците със своите обяснения 
най-напред влагал такива по-нататъшни значения в 
митовете и търсел в тях мисли, за които не само не е 
исторически обосновано, че действително се съдържат в 
тях, но за които дори може да се докаже исторически, че, 
за да ги намерим, трябва най-напред да ги пренесем в 
тях. Защото народът, поетите и жреците -  макар че, от 
друга страна, отново се говори много за голямата тайна 
мъдрост на жреците -  не биха знаели нищо за такива 
мисли, които не биха съответствали на цялата култура на 
тяхното време. Последната точка, разбира се, е съвсем 
правилна. Народите, поетите, жреците в действителност 
не са имали пред себе си в тази форма на всеобщност 
общите мисли, които лежат в основата на митологичните 
им представи, така че умишлено тепърва да са ги обвили 
в символичната форма. Но и Кройцер не твърди това. 
Обаче ако древните народи при своята митология не са 
си мислили онова, което виждаме в нея днес, от това още 
по никой начин не следва, че техните представи не са все 
пак символи сами по себе си, и затова трябва да се вземат 
така, тъй като по времето, когато създавали поетично 
своите митове, народите живеели в състояния, които 
сами били поетични, и затова те осъзнавали най-въ
трешното и най-дълбокото, което се криело в тях, не във 
формата на мисъл, а в образи на фантазията, без да 
отделят общите абстрактни представи от конкретни 
образи. Тук трябва всъщност да установим и приемем, че 
това действително е било така, макар че трябва да 
признаем като възможно, че при такъв символичен начин 
на обясняване често пъти могат да се промъкнат чисто



У в о д .  З а  с и м в о л а  и з о б щ о 421

изкуствени, остроумни комбинации, както при ети- 
мологизирането.

с. Разграничаване
на понятието символично изкуство

Но колкото и да сме съгласни с възгледа, че митоло
гията с нейните истории на богове и обширни образува
ния на една непрестанно поетизираща фантазия включва 
в себе си едно разумно съдържание и дълбоки религиоз
ни представи, все пак по отношение на символичната 
художествена форма се пита дали тогава всяка мито
логия и всяко изкуство трябва да се схваща символично, 
както например Фридрих фон Шлегел твърдеше, че във 
всяко художествено изображение трябвало да се търси 
алегория. Тогава символичното или алегоричното се 
разбира така, че за основа на всяко художествено произ
ведение и на всеки митологичен образ служи една обща 
мисъл, която в такъв случай, изтъкната сама за себе си в 
нейната всеобщност, трябва да обясни какво всъщност 
означава едно такова произведение, една такава пред
става. Този начин на третиране стана много обикновен и 
в последно време. Така например в по-нови издания на 
Данте, у когото наистина се срещат много алегории, 
искаха да обяснят всяка песен изцяло алегорично, а също 
изданията на древни поети, осъществени от [Християн 
Готлоб] Хайне, се стремят да изяснят в забележките 
общия смисъл на всяка метафора във вид на абстрактни 
определения на разсъдъка. Защото особено разсъдъкът 
се втурва бързо към символа и към алегорията, тъй като 
отделя образа и значението и чрез това разрушава ху
дожествената форма, която не е от значение при това 
символично обяснение, което иска да извлече само 
общото като такова.

Такова разпростиране на символичното върху всич
ки области на митологията и изкуството съвсем не е 
онова, което имаме предвид тук, при разглеждането на 
символичната художествена форма. Защото нашето 
усилие не е насочено към това, да проучим доколко
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художествените образи биха могли да се тълкуват 
символично или алегорично в този смисъл на думата, а, 
обратно, трябва да запитаме, доколко самото символично 
следва да се смята за художествена форма. Ние искаме 
да установим художественото отношение на значението 
към неговия образ, да установим, доколко е то симво
лично, за разлика от други начини на изобразяване, 
предимно класичния и романтичния. Ето защо нашата 
задача трябва да се състои в това, вместо да извършваме 
споменатото разпростиране на символичното над цялата 
област на изкуството, обратно, изрично да ограничим 
кръга на онова, което се изобразява в самото себе си като 
същински символ и затова трябва да се разглежда като 
символично. В този смисъл по-горе вече посочих под
разделението на художествения идеал във формата на 
символично, класично и романтично.

А именно, символичното в нашето значение на ду
мата веднага престава да съществува там, където вместо 
общите, абстрактните представи свободната индиви
дуалност съставлява съдържанието и формата на изобра
жението. Защото субектът е означаващото за самия себе 
си и онова, което само обяснява себе си. Това, което той 
чувства, замисля, върши, осъществява, неговите качест
ва, действия, неговият характер е самият той; и целият 
кръг на неговото духовно и сетивно явление няма друго 
значение освен субект, който в това разпростиране и раз
гръщане на себе си довежда до нагледа само самия себе 
си като господар на целокупната си обективност. Тогава 
значение и сетивно изображение, вътрешно и външно, 
предмет и образ вече не се различават помежду си и ни 
се представят не като чисто сродни, както в същински 
символичното, а като едно цяло, в което явлението вече 
няма вън от себе си или редОхМ със себе си друга същност, 
а същността няма друго явление. Проявяващото и проя
вяваното са издигнати до конкретно единство. В този 
смисъл гръцките богове, доколкото гръцкото изкуство ги 
представя като свободни, самостоятелно завършени в 
себе си индивиди, не трябва да се вземат символично -  
напротив, те ни задоволяват сами за себе си. Тъкмо за
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изкуството действията на Зевс, на Аполон, на Атина 
принадлежат само на тези индивиди и не трябва да пред
ставят нищо освен тяхната власт и страст. Но ако от 
такива свободни в себе си субекти бъде абстрахирано 
едно общо понятие като тяхно значение и това понятие 
бъде поставено редом с особеното като обяснение на 
цялото индивидуално явление, оставено е, без да се взе
ме под внимание, и е разрушено художественото в тези 
образи. Затова и художниците не са могли да се сприя
телят с такъв символичен начин на тълкуване на всички 
художествени произведения и на техните митологични 
фигури. Защото онова, което още остава като действи
телно символично загатване или като алегория при току- 
що споменатия вид художествено изобразяване, се от
нася до странични неща, а тогава и изрично е принизено 
до чист атрибут и знак, както например орелът стои до 
Зевс, а волът съпровожда евангелист Лука, докато в ли
цето на Апис египтяните са съзерцавали самото божест
вено.

Но трудната точка при тази художествена проява на 
свободната субективност се състои в това, да се различи 
дали онова, което е представено като субект, има и дей
ствителна индивидуалност и субективност или носи в 
себе си само празната ù привидност като чисто олице
творение. Именно в този, последния случай личността 
не е нищо освен повърхностна форма, която не изразява 
в особените действия, както и в телесната форма, своето 
собствено вътрешно съдържание, а по такъв начин не 
прониква целокупната външност на своето явление като 
нейна външност, а има като значение за външната реал
ност още едно друго вътрешно съдържание, което не е 
самата тази личност и субективност.

Това съставлява главното гледище по отношение на 
разграничаването на символичното изкуство.

Следователно при разглеждането на символичното 
нашият интерес е насочен към това, да познаем вътреш
ния ход на възникването на изкуството, доколкото той 
може да се изведе от понятието за идеала, който се раз
вива до истинското изкуство, и по такъв начин да по
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знаем последователността на степените на символич
ното като степени към истинското изкуство. И в колкото 
и тясна връзка да стоят религията и изкуството, все пак 
ние няма защо да излагаме самите символи и религията 
като обем на представите, които са символични или 
иносказателни в широкия смисъл на думата, а трябва да 
разгледаме в тях единствено онова, според което при
надлежат на изкуството като такова. Религиозната страна 
трябва да предоставим на историята на митологията.

4. Подразделение

А за по-точното подразделение на символичната 
художествена форма трябва преди всичко да установим 
граничните точки, в пределите на които протича раз
витието.

Както вече казах, цялата тази област съставлява 
изобщо едва предизкуството, тъй като отначало имаме 
пред себе си само абстрактни значения, които още не са 
съществено индивидуализирани в самите себе си, чието 
непосредствено свързано с тях изобразяване е колкото 
адекватно, толкова и неадекватно. Ето защо първата гра
нична област е себеизработването на художественото съ
зерцание и изображение изобщо; а противоположната 
граница ни дава същинското изкуство, до което симво
личното се издига като до своя истина.

Ако искаме да говорим за първото появяване на 
символичното изкуство по субективен начин, можем да 
си спомним за онази сентенция, че художественото съ
зерцание изобщо, както религиозното, или по-скоро 
двете в едно, и дори научното изследване, започнало от 
учудването. Човекът, който още не се учудва на нищо, 
още живее в притъпеност и безчувственост. Той не се ин
тересува от нищо и за него не съществува нищо, тъй като 
още не се е отделил и обособил сам за себе си от пред
метите и тяхното непосредствено единично същест
вуване. А онзи, който, от друга страна, вече не се учудва 
на нищо, разглежда целокупната външност като нещо,
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относно което е станал наясно пред самия себе си, било 
по абстрактно разсъдъчния начин на едно общочовешко 
просвещение, или в благородното и дълбоко знание за 
абсолютната духовна свобода и всеобщност и по такъв 
начин е превърнал предметите и тяхното налично битие 
в духовно, самосъзнателно прозрение в тях. Учудването, 
напротив, се проявява само там, където човекът, от
къснат от най-близкото, чисто практическо отношение на 
желанието, отстъпва духовно от природата и от собстве
ното си единично съществуване и сега търси и вижда в 
нещата нещо общо, биващо в себе си и трайно. Едва 
тогава природните предмети му правят впечатление, те 
са нещо друго, което все пак трябва да бъде за него и в 
което той се стреми да пренамери самия себе си, мисъл, 
разум. Защото предчувствието за нещо по-висше и 
съзнанието за нещо външно са още неразделени, а между 
природните неща и духа има все пак същевременно едно 
противоречие, в което предметите се оказват колкото 
привличащи, толкова и отблъскващи, и тъкмо чувството 
за това противоречие при порива да бъде отстранено 
поражда учудването.

А най-близкият продукт от такова състояние се 
състои в това, че човекът, от една страна, противопоста
вя на себе си като основание природата и предметността 
изобщо и ги почита като сила, но, от друга страна, удо
влетворява също така нуждата да прави външно на самия 
себе си субективното чувство за нещо по-висше, същест
вено, общо, и да го съзерцава като обективно. В това обе
диняване е непосредствено налице, че отделните при
родни предмети, и то предимно елементарните -  морето, 
реките, планините, звездите, -  не се вземат в тяхната 
изолирана непосредственост, а издигнати в представата, 
получават за нея формата на общо, биващо в себе си и за 
себе си съществуване.

А изкуството започва с това, че отново [довежда] до 
нагледа тези представи според тяхната всеобщност и 
тяхното съществено битие в себе си, формулира ги за 
непосредственото съзнание в един образ и ги предлага 
на духа в предметната форма на последния. Затова непо
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средственото почитане на природните неща. култът на 
природата и на фетишите още не е изкуство.

Откъм обективната страна началото на изкуството 
стои в най-тясна връзка с религията. Първите художест
вени произведения са от митологично естество. В ре
лигията се осъзнава абсолютното изобщо, също според 
неговите най-абстрактни и най-бедни определения. А 
най-близката експликация на абсолютното, която съ
ществува, са природните явления, в чието съществуване 
човекът предчувства абсолютното и затова онагледява 
последното за себе си във формата на природни предме
ти. Изкуството намира първия си произход в този стре
меж. И все пак и в това отношение то ще се появи едва 
когато човекът не само съзре непосредствено абсолют
ното в действително наличните предмети и се задоволи с 
този вид реалност на божественото, а когато съзнанието 
създаде от самото себе си схващането на абсолютното 
за него във формата на нещо външно в самото себе си, 
както и обективната страна на това по-адекватно или 
по-неадекватно свързване. Защото за изкуството е необ
ходимо едно избрано от духа субстанциално съдържа
ние, което наистина изглежда външно, но в една външ
ност, която не е само непосредствено налице, а едва чрез 
духа е продуцирана като съществуване, което обхваща в 
себе си и изразява въпросното съдържание. Но единстве
но изкуството е първият по-точно формиращ преводач 
на религиозните представи, тъй като прозаичното раз
глеждане на предметния свят се самоутвърждава едва 
когато човекът си е извоювал в себе си своята свобода от 
непосредствеността и противостои на последната в тази 
свобода, в която той възприема разсъдъчно обектив
ността като чиста външност. Обаче това разделение е 
винаги една едва по-късна степен. Първото знание за 
истинното се оказва, напротив, средно състояние между 
чистото потъване в природата без дух и напълно освобо
дената от нея духовност. Това средно състояние, в което 
духът поставя пред очите си своите представи във фор
мата на природни неща само поради това, че още не е 
извоювал по-висша форма, обаче в това съединяване се
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стреми да направи двете страни съответни една на друга, 
е изобщо гледището на поезията и изкуството в проти
воположност на прозаичния разсъдък. Затова и напълно 
прозаичното съзнание се появява едва когато принципът 
на субективната духовна свобода получи действителност 
в своята абстрактна и истински конкретна форма -  в 
римския, а по-късно и в модерния християнски свят.

Второ, крайната точка, към която се стреми симво
личната художествена форма и с постигането на която тя 
се разлага като символична, е кпасичното изкуство. 
Последното, макар че изработва истинското художестве
но явление, не може да бъде първата художествена 
форма; то получава за своя предпоставка многообраз
ните степени на опосредстване и преходни степени на 
символичното. Защото негово адекватно съдържание е 
духовната индивидуалност, която като съдържание и 
форма на абсолютното може да навлезе в съзнанието 
едва след многократни опосредствания и преходи. 
Началото се слага винаги от абстрактното и неопреде
леното по своето значение; но духовната индивидуал
ност трябва всъщност да бъде конкретна в себе си и за 
самата себе си. Тя е понятието, което определя себе си в 
своята адекватна действителност, като изхожда от само
то себе си, и което може да бъде схванато само след като 
има за своя предпоставка абстрактните страни, чието 
опосредстване е то, в тяхното едностранчиво развитие. 
Щом стане това, със своето собствено появяване като 
целокупност понятието същевременно слага край на 
онези абстракции. Такъв е случаят в класичното из
куство. Последното спира чисто символизиращите и 
възвишени предварителни опити на изкуството, тъй като 
духовната субективност има своята -  и то адекватна -  
форма в самата себе си точно така, както самоопреде
лящото се понятие си поражда своето адекватно на него 
особено налично битие от самото себе си. Когато са 
намерени за изкуството това истинско съдържание, а по 
този начин и истинската форма, непосредствено преста
ват търсенето на съдържанието и формата и стремежът
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към тях, тъкмо в които се състои недостатъкът на 
символичното.

Ако в пределите на тези загатнати гранични точки 
запитаме за един по-точен принцип на подразделението 
за символичното изкуство, последното изобщо, доколко- 
то се сблъсква за пръв път със същинските значения и 
техния съответен начин на формиране, е борба на съдър
жанието, което още противодейства на истинното из
куство и на също толкова малко хомогенната на него 
форма. Защото двете страни, макар и свързани в тъ
ждество, все пак не се съвпадат нито една с друга, нито 
с истинското понятие за изкуство и затова също толкова 
много се стремят отново да излязат вън от това неудовле- 
творително съединяване. В това отношение цялото сим
волично изкуство може да се схване като непрестанно 
стълкновение между адекватността и неадекватността на 
значение и образ и различните степени са не толкова 
различни видове символично, а стадии и начини на проя
вяване на едно и също противоречие.

Обаче отначало тази борба е налице едва само в себе 
си, т.е. неадекватността на поставените в едно и насила 
събрани заедно страни още не е станала за самото худо
жествено съзнание, тъй като последното нито познава 
значението, което избира, само за себе си, според негова
та обща природа, нито умее да схване самостоятелно 
реалната форма в нейното завършено налично битие, и 
затова, вместо да постави пред очите си разликата 
между двете, изхожда от тяхното непосредствено тъж
дество. Ето защо онова, което съставлява началото, е 
все още неразделеното и кипящото, загадъчното в това 
противоречиво свързване единство на художественото 
съдържание и неговия изпробван символичен израз -  
същинската, несъзнаваната, първичната символика, чии- 
то формирания още не са поставени като символи.

Напротив, краят е изчезването и себеразлагането на 
символичното, тъй като борбата, която беше досега би
ваща в себе си, сега е дошла в художественото съзнание 
и затова символизирането става съзнателно отделяне на 
значението, което е ясно само за себе си, от неговия
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сетивен, сроден с него образ, но в това разделение остава 
същевременно изрично съотиасяне, което обаче, вместо 
да се прояви като непосредствено тъждество, се са- 
моутвърждава само като голо сравнение на двете, в което 
излиза наяве също така различеността, за която по-рано 
не се е знаело. -  Такъв е кръгът на символа, който се знае 
като символ: познатото и представеното само за себе си, 
според неговата всеобщност значение, чието конкретно 
проявяване е изрично принизено до обикновен образ и е 
сравнено с него за целта на художественото онагледя
ване.

По средата между онова начало и този край стои 
възвишеното изкуство. В него значението като духовна, 
биваща за себе си всеобщност за пръв път се отделя от 
конкретното налично битие и изявява последното като 
отрицателното, външното и спомагателното за значение
то, което, за да се изрази в него, не може да го остави да 
съществува самостоятелно, а трябва да го постави като 
неудовлетворително в самото себе си и подлежащо да 
бъде снето, макар че значението няма за своя израз нищо 
друго освен тъкмо това външно и нищожно спрямо него. 
Блясъкът на тази възвишеност на значението според 
понятието предхожда същинското сравнение поради то
ва, че конкретната единичност на природните и другите 
явления най-напред трябва да се третира отрицателно и 
да се използва само като украса и накит за недости- 
жимата власт на абсолютното значение, преди да може 
да се появи споменатото изрично разделяне и избиращо 
сравняване на сродни и все пак различни от значението, 
чийто образ трябва да дадат, явления.

А тези три главни степени, които посочих, се раз
членяват отново в самите себеси по-точно по следния 
начин.

а. Несъзнаваната символика

а. Първата степен сама по себе си още не може 
нито да се нарече същински символична, нито да се при
числи истински към изкуството. Тя едва проправя пътя
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към едното и към другото. Това е непосредственото 
субстанциално единство на абсолютното като духовно 
значение с неговото неразделено сетивно налично битие 
в природна форма.

ß. Втората степен съставлява прехода към същин
ския символ, тъй като това първо единство започва да се 
разлага и сега, от една страна, общите значения трябва 
да се обособят сами за себе си и се издигнат над отдел
ните природни явления, обаче, от друга страна, в тази 
представена всеобщност трябва също така да бъдат осъ
знати отново във формата на конкретни природни пред
мети. В този най-близък двоен стремеж да се одухотвори 
природното и да се даде сетивен характер на духовното 
проличава при тази степен на тяхната диферентност 
цялата фантастичност и забърканост, цялото кипене и 
диво блуждаещо смесване на символичното изкуство, 
което наистина долавя неадекватността на своето из
образяване и формиране, но още не може да я отстрани 
чрез нищо друго освен чрез забъркване на образите до 
неизмеримостта на една чисто количествена възвише
ност. Затова при тази степен живеем в един свят, пълен 
само с измислици, невероятни неща и чудеса, без обаче 
да срещнем истински красиви художествени произ
ведения.

γ. Но чрез тази борба на значенията и тяхното се
тивно изображение, трето, стигаме до становището на 
същинския символ, едва при което се формира и симво
личното художествено произведение в своя цялостен 
характер. Тук формите и образите вече не са сетивно на
личните, които -  както при първата степен -  се съвпадат 
непосредствено с абсолютното като негово налично 
битие, без да са породени от изкуството, или -  както при 
втората степен -  са в състояние да снемат своята разлика 
спрямо всеобщността на значенията само чрез прекомер
но разширяване на особените природни предмети и 
събития от страна на фантазията; напротив, онова, което 
сега се довежда до нагледа като символична форма, е 
породено от изкуството изображение, което, от една 
страна, трябва да представя самото себе си в своето
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своеобразие, но, от друга страна, трябва да проявява 
едно по-нататъшно общо значение, което трябва да бъде 
свързано с него и познато в него, така че тези форми 
стоят пред нас като задачи, които предявяват изисква
нето да оставят да се разгадае вътрешното, което е вло
жено в тях.

Относно тези по-определени форми на все още 
първоначалния символ можем изобщо да кажем предва
рително, че те произлизат от религиозния светоглед на 
цели народи, поради което трябва да си припомним и 
историческата страна в това отношение. Обаче разделя
нето не бива да се провежда с пълна строгост, тъй като се 
примесват отделните начини на схващане и изобразяване 
във вид на художествени форми изобщо, така че пре- 
намираме онази форма, която смятаме за основен тип за 
светогледа на един народ, също и у по-раншни или по- 
късни народи, макар и подчинена и изолирана. Но в 
същественото трябва да търсим по-конкретни възгледи и 
примери за първата степен в древноперсийската рели
гия, за втората в Индия, за третата в Египет.

Ь. Символиката на възвишеността

Благодарение на посочения ход на нещата значе
нието, което досега беше повече или по-малко затъмнено 
от своята особена сетивна форма, най-сетне се е изтръг
нало свободно навън и по такъв начин идва в съзнанието 
само за себе си в своята яснота.Чрез това е разложено 
същински символичното отношение и сега, тъй като 
абсолютното значение се схваща като всеобща, всепро- 
низваща субстанция на целокупния свят на явленията, 
изкуството на субстанциалността -  като символика на 
възвишеността -  застава на мястото на чисто симво
лично фантастичните загатвания, обезобразявания и 
загадки.

В това отношение трябва да различим главно две 
становища, които намират основанието си в различното 
отношение на субстанцията като абсолютното и божест
веното към крайността на явлението. А именно, това от
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ношение може да бъде двойно, положително и отрица
телно, макар че в двете форми -  тъй като винаги трябва 
да излезе навън общата субстанция -  в нещата трябва да 
се онагледи не партикуларната им форма и партику- 
ларното им значение, а тяхната обща душа и мястото им 
по отношение на тази субстанция.

а. При първата степен това отношение е схванато 
така, че субстанцията като освободеното от всяка парти- 
куларност „всичко“ и „едно“ е иманентна на определени
те явления като тяхна създаваща и оживотворяваща душа 
и сега субектът я вижда като утвърдително присъстваща 
в тази иманентност и, отказвайки се от самия себе си, 
той я взема и изобразява, като потъва с любов в тази 
същност, вътрешно присъща на всички неща. Това дава 
изкуството на възвишения пантеизъм, както отново ще 
го намерим според неговите наченки вече в Индия, а 
след това, най-блестящо развит, в мохамеданството и в 
неговото мистическо изкуство, както и, най-сетне, по по- 
задълбочен субективен начин в някои явления на хри
стиянската мистика.

ß. Напротив, отрицателното отношение на същин
ската възвишеност трябва да потърсим в еврейската 
поезия: в тази поезия на величественото, която умее да 
чества и превъзнася нямащия [сетивен] образ господар 
на небето и на земята само чрез това, че използва цело
купното му творение само като акциденция на неговата 
власт, като знамение на неговата величественост, като 
възхвала и украса на неговото величие, и в това служене 
приема дори най-величественото за отрицателно, тъй 
като не е в състояние да намери адекватен и утвърди
телно достатъчен израз за силата и господството на най- 
висшето и може да получи положително удовлетворение 
само чрез подчинеността на сътвореното, което става 
адекватно на самото себе си и на своето значение един
ствено в чувството за недостойнство и в приемането на 
недостойнството.
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с. Съзнаваната символика 
на сравняващата художествена форма

Чрез това получаване на самостоятелност от страна 
на значението, което се знае само за себе си в неговата 
простота, само по себе си вече е извършено отделянето 
на това значение от явлението, за което същевременно се 
приема, че е неадекватно спрямо значението; и ако все 
пак в това действително отделяне образът и значението 
трябва да бъдат приведени в отношение на вътрешно 
сродство, както изисква това символичното изкуство, 
това съотнасяне не се съдържа нито непосредствено в 
значението, нито в образа, а в едно субективно трето 
нещо, което в зависимост от своя субективен наглед на
мира и в двете тях страни на сходство и в доверието към 
тях онагледява и пояснява чрез сродния единичен образ 
значението, което е ясно само за себе си.

Но тогава образът, вместо да бъде единствен израз, 
както досега, е само украса, и по този начин възниква от
ношение, което не съответства на понятието за красиво, 
тъй като образът и значението си противостоят взаимно, 
вместо да бъдат взаимопроникнати, както това още беше 
налице в същински символичното, макар и само по несъ
вършен начин. Ето защо художествени произведения, 
които правят тази форма своя основа, остават от подчи
нено естество и тяхно съдържание не може да бъде само
то абсолютно, а някое друго, ограничено състояние или 
събитие, поради което формите, които спадат тук, се из
ползват в голямата си част само по един или друг повод, 
като странични прибавки.

Обаче и в тази глава трябва да различим по-точно 
три главни степени.

а. Към първата принадлежи начинът на изобразя
ване, който срещаме в баснята, параболата и аполога, в 
които отделянето на образ и значение, което съставлява 
характерното на цялата тази област, още не е изрично 
поставено, и субективната страна на сравняването още 
не е изтъкната, поради което и изображението на отдел
ното конкретно явление, което трябва да послужи за из
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ходна предпоставка при обясняването на общото зна
чение, остава преобладаващото.

ß. На втората степен, напротив, общото значение 
само за себе си получава господство над поясняващия 
образ, който все още може да изглежда само чист атри
бут или произволно избран образ. Тук спадат алегория
та, метафората, сравнението.

γ. И, най-сетне, третата степен прави напълно да 
изпъкне цялостното разпадане на страните, които досега 
или бяха непосредствено обединени в символа, въпреки 
относително чуждия им характер, или все пак бяха отне
сени една към друга в тяхното придобило самостоятелен 
характер отделяне. За съдържанието, което се знае само 
за себе си според неговата прозаична всеобщност, както 
в дидактическата поема, художествената форма изглеж
да напълно външна, докато, от друга страна, в така наре
чената описателна поезия външното само за себе си се 
схваща и изобразява само според чисто външната му 
страна. Но по този начин символичното свързване и съ- 
отнасяне е изчезнало и трябва да потърсим едно по-ната
тъшно, истински съответстващо на понятието изкуство 
обединяване на форма и съдържание.
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НЕСЪЗНАВАНАТА СИМВОЛИКА

Ако сега пристъпим към особените степени на раз
витие на символичното, за да ги разгледаме по-точно, 
трябва да започнем с произтичащото от самата идея за 
изкуството начало на изкуството. Както видяхме, това 
начало е символичната художествена форма в нейния 
още непосредствен облик, който още не се знае и приема 
като чист образ и сравнение -  несъзнавана символика. Но 
преди последната да може да постигне същински симво
личния си характер както сама по себе си, така и за на
шето разглеждане, трябва да възприемем още много 
предпоставки, определени от самото понятие за симво
лично.

Ние можем да установим изходната точка по-точно 
така.

От една страна, символът има за своя основа непо
средственото обединяване на общото и вследствие на 
това духовно значение и на колкото адекватния, толкова 
и неадекватен сетивен образ, чиято инкогруентност оба
че още не е осъзната. Но, от друга страна, свързването 
трябва да бъде формирано вече от фантазията и 
изкуството и да не бъде схванато само като чисто непо
средствено налична духовна действителност. Защото 
символичното възниква за изкуството едва с отделянето 
на едно общо значение от непосредственото природно 
настояще, в чието налично битие абсолютното се въз
приема в нагледа все пак като действително присъст
ващо, но сега от фантазията.

Затова първата предпоставка за ставането на сим
воличното е тъкмо онова не създадено от изкуството, а



436 П ъ р в и  д я л .  С и м в о л и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

намерено без него в действителните природни предмети 
и човешки дейности непосредствено единство на абсо
лютното и на неговото съществуване в света на явле
нията.

А.  Н Е П О С Р Е Д С Т В Е Н О  Е Д И Н С Т В О  

НА З Н А Ч Е Н И Е  И О Б Р А З

В това възприемано в нагледа непосредствено тъж
дество на божественото, което божествено се осъзнава 
като единно със своето налично битие в природата и в 
човека, нито е възприета природата като такава, при
родата. каквато е, нито абсолютното е откъснато от нея и 
придобило самостоятелност само за себе си, така че 
следователно всъщност не може да се говори за разлика 
между вътрешно и външно, между значение и образ, тъй 
като вътрешното още не се е обособило само за себе си 
като значение от своята непосредствена действителност 
в наличното. Затова, ако говорим тук за значение, това е 
наша рефлексия, която произтича за нас от нуждата да 
смятаме формата, която получава духовното и вътреш
ното като наглед, изобщо за нещо външно, през което 
искаме да погледнем във вътрешното, в душата и зна
чението, за да можем да разберем самото външно. Но 
затова при такива общи нагледи трябва да правим съ
ществената разлика дали онези народи, които са дошли 
най-напред до тях, са имали предвид самото вътрешно 
като вътрешно и като значение, или само ние познаваме 
в тях едно значение, което получава външния си израз в 
нагледа.

Следователно в това първо единство няма такава 
разлика между душа и тяло, между понятие и реалност; 
телесното и сетивното, природното и човешкото не е 
само израз за едно значение, което трябва да бъде и раз
личавано от него; напротив, самото проявяващо се е 
схванато като непосредствена действителност и настоя
ще на абсолютното, което не получава за себе си още и
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едно друго самостоятелно съществуване, а има само не
посредственото настояще на един предмет, който е бог 
или божественото. Например в култа на Лама този отде
лен, действителен човек се знае и почита непосредстве
но като бог, както в други естествени религии Слънцето, 
планините, реките, Луната, отделни животни, бикът, 
маймуната и т.н. се смятат за непосредствени божест
вени съществувания и се почитат като свещени. Нещо 
подобно, макар и по по-задълбочен начин, се вижда в 
някои отношения също още в християнския светоглед. 
Например според католическото учение осветеният хляб 
е действителното тяло, виното е действителната кръв на 
бога и Христос присъства непосредствено в тях, а дори 
според лутеранската вяра, щом погълнем хляба и виното, 
изпълнени с вяра, те се превръщат в действително тяло и 
кръв. В това мистично тъждество не се съдържа нищо 
чисто символично, което възниква едва в реформираното 
учение чрез това, че тук духовното е отделено само за 
себе си от сетивното и тогава външното се взема като 
чисто загатване за едно различно от него значение. Също 
и в чудотворните образи на Мария силата на божестве
ното действа като непосредствено присъстваща в тях, а 
не само като символично загатната от образите.

Но като най-преобладаващ и най-разпространен 
намираме възгледа за онова съвсем непосредствено 
единство в живота и в религията на древния зендски 
народ, чиито представи и институции са запазени за нас 
в Зенд-Авеста.

1. Религията на Зороастър

А именно, религията на Зороастър приема светли
ната в нейното природно съществуване, Слънцето, звез
дите, огъня в неговото светене и пламтене, за абсолют
ното, без да отделя това божествено само за себе си от 
светлината като чист израз и отблясък или символ. 
Божественото, значението не е отделено от неговото 
съществуване, от светлините. Защото, макар че светли
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ната се взема също така в смисъл на доброто, справед
ливото и вследствие на това благодатното, запазващото, 
разпространяващото живота, все пак тя не се смята само 
за образ на доброто, а самото добро е светлина. Същото 
е и с противоположното на светлината, с тъмното и мрач
ините като нечистото, вредното, лошото, разруша
ващото, умъртвяващото.

Този възглед се обособява и разчленява по-точно по 
следния начин.

a . Първо, божественото наистина се олицетворява 
като светлото и чистото в себе си и противоположното на 
него тъмно и нечисто и тогава се нарича Ормузд и Ари- 
ман; но това олицетворение остава съвсем повърхност
но. Ормузд не е свободен в себе си, нямащ сетивност 
субект, както богът на евреите, или истински духовен и 
личен, както християнският бог, който бива представян 
като действително личен самосъзнателен дух; напротив, 
Ормузд, колкото и да го наричат цар, велик дух, съдия и 
T.H., все пак остава неотделен от сетивното налично 
битие като светлина и светлини. Той е само това общо на 
всички особени съществувания, в които светлината, а с 
това божественото и чистото е действително, без обаче 
да се оттегля самостоятелно в себе си от всички налични 
неща като тяхна духовна всеобщност и битие за себе си. 
Той остава в съществуващите особености и единич- 
ности, както родът във видовете и индивидите. Като това 
общо той наистина си запазва предимството пред всичко 
особено и е първият, най-върховният, блестящият като 
злато цар на царете, най-чистият, най-добрият, но има 
своето съществуване càMO във всичко светло и чисто, 
както Ариман във всичко тъмно, лошо, гибелно и болно.

b . Затова този възглед веднага се разпростира до по
нататъшната представа за едно царство на светлините и 
тъмнините и на борбата между тях. В царството на Ор
музд това са преди всичко амшаспандите като седемте 
главни светлини на небето, които се радват на божест
вено почитане, тъй като са съществените особени съ
ществувания на светлината и затова като един чист и 
велик небесен народ съставляват съществуването на
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самото божествено. Всеки амшаспанд -  а към тях при
надлежи и Ормузд -  има своите дни на председа
телстване, благославяне и благодеяние. По-надолу, в 
сферата на единичното, следват изедите и ферверите, 
които наистина се олицетворяват, както самият Ормузд, 
но все пак, без да получат за нагледа по-определен 
човешки облик, така че нито духовната, нито телесната 
субективност, а съществуването като светлина, привид- 
ност, блясък, светене, излъчване и т.н. остава съ
щественото за нагледа. -  А по същия начин и отделните 
природни неща, които сами не съществуват външно като 
светлини и светещи тела -  животните, растенията и т.н., 
-  както и образуванията на човешкия свят според 
тяхната духовност и телесност, отделните действия и 
състояния, целокупният живот на държавата, царят, за
обиколен от седмина велики, разделението на съсло
вията, градовете, окръзите с техните губернатори, които 
като най-добри и най-чисти трябва да дават образец и 
закрила, изобщо целокупната действителност се раз
глежда като съществуване на Ормузд. Защото всичко, 
което носи в себе си и разпространява процъфтяване, 
живот, запазване, е съществуване на светлината и на чи
стотата, а с това -  съществуване на Ормузд; всяка отдел
на истина, добрина, любов, справедливост, мекота, всяко 
отделно живо същество, всичко благотворно, закрилящо, 
всеки дух, всяко блаженство, мекота и т.н. се разглежда 
от Зороастър като светло и божествено в себе си. 
Царството на Ормузд е действително наличното чисто и 
светло царство и при това няма разлика хмежду при
родните явления и тези на духа, както в сахмия Ормузд 
светлината и добрината, духовното и сетивното ка
чество, се съвпадат непосредствено. Затова за Зороастър 
блясъкът на едно създание е съвкупност от дух, сила и 
жизнени пориви от всякакъв вид, а именно, доколкото са 
насочени към положително запазване, към отстраняване 
на всичко лошо и вредно в самото себе си. Онова, което 
е реално и добро в животните, хората, растенията, е 
светлина и по степента и характера на тази светлина се
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определя по-големият или по-малък блясък на всички 
предмети.

А същото разчленяване и степенуване намира място 
и в царството на Ариман, само че в този кръг получава 
действителност и господство духовно лошото и природ
но недоброто, а и изобщо разрушителното и дейно отри
цателното. Обаче властта на Ариман не трябва да се раз
ширява и затова целта на целокупния свят се поставя в 
това, да унищожи, да смаже царството на Ариман, за да 
бъде жив, присъстващ и господстващ във всичко само 
Ормузд.

с. На тази единствена цел е посветен целият чо
вешки живот. Задачата на всеки индивид не се състои в 
нищо друго освен в собственото духовно и телесно 
очистване, както и в разпространяването на това щастие 
и побеждаване на Ариман и на неговото съществуване в 
човешки и природни състояния и дейности. Затова най- 
висшият, най-светлият дълг е да възвеличим Ормузд в 
неговата съзидателна дейност, да обичаме, почитаме и 
харесваме всичко, което е дошло от тази светлина и е 
чисто в самото себе си. Ормузд е начало и край на всяко 
почитане. Ето защо парсът трябва да призовава в мисли
те си и думите си преди всичко Ормузд и да се моли на 
него. След това, в зависимост от стойността на онова, от 
което е излъчен целият свят на чистото, той трябва да се 
обръща в молитвата си към особените неща според сте
пента на тяхната висота, достойнство и съвършенство; 
защото, казва парсът, доколкото са добри и непокварени, 
Ормузд е в тях и ги обича като свои чисти синове, на 
които той се радва, както при началото на същностите, 
тъй като чрез него всичко е произлязло ново и чисто. 
Така молитвата се отправя най-напред към ам- 
шаспандите като най-близки отпечатъци на Ормузд, като 
първите и най-блестящи същества, които обикалят трона 
му и крепят господството му. Молитвата към тези не
бесни духове се отнася точно до техните качества и 
дейности и ако са звезди, до времето на появяването им. 
Парсите призовават Слънцето денем и в зависимост от 
това, дали то изгрява, е в зенита си, или залязва, винаги
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по различен начин. Парсът се моли особено от сутрин до 
обед Ормузд да поиска да повиши блясъка си, вечер той 
се моли Слънцето да завърши жизнения си път при 
закрилата на Ормузд и на всички изеди. Но най-много се 
почита Митра, който като бог на оплождането на земята, 
на пустините излива хранителен сок над цялата природа 
и като мощен борец против всички деви57 на раздора, на 
войната, на разорението и разрушението е създател на 
мира.

По-нататък в своите изобщо монотонни хвалебстве
ни молитви парсът сякаш изтъква идеалите, най-чистото 
и най-истинното в хората, ферверите като чисти човешки 
духове, в която и част на земята да живеят или да са 
живели. Парсите се молят особено на чистия дух на 
Зороастър, а след това на главатарите на съсловията, 
градовете, окръзите, и сега духовете на всички хора вече 
се разглеждат като точно свързани, като звена в живото 
общество на светлото, което общество някога, в Горот- 
ман, трябва да стане още по-единно. И най-сетне пар
сите не забравят и животните, планините, дърветата и 
τ  η ., а ги призовават, като отправят духовния си взор към 
Ормузд, те възхваляват тяхното добро, ползата, която 
действително носят на човека, и почитат особено пър
вото и най-превъзходното в неговия вид като същест
вуване на Ормузд. Освен това обожаване Зенд-Авеста 
настойчиво препоръчва практическо упражняване на 
доброто и чистото на мисълта, на словото и делото. В 
цялото си поведение на външен и вътрешен човек парсът 
трябва да бъде като светлината, да живее и действа като 
Ормузд, амшаспандите, изедите, като Зороастър и всич
ки добри хора. Защото последните живеят и са живели в 
светлината и всички техни дела са светлина; затова всеки 
трябва да има пред очи техния образец и да следва 
техния пример. Колкото повече светлинна чистота и 
добрина изразява човекът в живота си и делата си, тол
кова по-близки са му небесните духове. Както изедите 
благославят благодетелно всичко, оживотворяват го, 
правят го плодоносно и дружелюбно, така и той се стре
ми да прочисти, да облагороди природата, да разпростре
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навсякъде жизнена светлина и весела плодовитост. В 
този смисъл той нахранва гладните, гледа болните, 
предлага на жадните насладата на питието, на странника 
покрив и легло, дава на земята чисти семена, изкопава 
прочистващи канали, залесява пустините с дървета, под
помага растежа, където може, грижи се за нахранването 
и оплодяването на живото, за чистия блясък на огъня, 
отстранява мъртвите и нечисти животни, сключва 
бракове и самата тя, свещената Сапандомад, изедът на 
земята, се радва на това и осуетява вредата, която 
подготвят девите и дарвандите.

2. Несимволичен характер 
на религията на Зороастър

В тези основни възгледи още съвсем няма онова, 
което нарекохме символично. Наистина, от една страна, 
светлината е природно съществуващото, а, от друга, тя 
има значението на доброто, благословеното, запазващо
то, така че би могло да се каже: действителното същест
вуване на светлината е само сроден образ за това общо 
значение, което преминава през природата и човешкия 
свят и доминира в тях. Но по отношение на възгледа на 
самите парси отделянето на съществуването и неговото 
значение е фалшиво, защото за тях тъкмо светлината 
като светлина е доброто и се схваща така, че то същест
вува и действа като светлина във всяко особено добро, 
живо, положително. Общото и божественото наистина се 
провежда чрез разликите на особената световна действи
телност, но все пак в това негово обособено и изолирано 
съществуване остава да съществува субстанциалното, 
неразделеното единство на значение и образ и разли
чието на това единство не засяга разликата между 
значението като значение и неговата проява, а само раз
личието на съществуващите предмети, като например на 
звездите, растенията, човешките убеждения и действия, 
в които божественото като светлина или тъмнина се съ
зерцава като налично.



П ъ р в а  г л а в а .  Н е с ъ з н а в а н а т а  с и м в о л и к а 443

Наистина в по-нататъшните представи се отива по- 
напред към някои символични начала, които обаче не 
дават същинския тип на целия начин на светосъзерца- 
ние, а могат да се смятат само за изолирани разработки. 
Така например веднъж Ормузд казва за любимеца си 
Джемшид: „Свещеният фервер на Джемшид, на сина на 
Вивенгхам, беше велик пред мен. Ръката му взе от мене 
меч, чието острие беше злато и чиято дръжка беше злато. 
След това Джемшид обходи триста части на Земята. Той 
разсече земното царство със златната си пластина, с меча 
си, и каза: „Радвай се, Сапандомад“ Той произнесе све
щеното слово с молитва към питомните, към дивите жи
вотни и към хората. Така неговото шествие стана щастие 
и благословия за тези страни и се стичаха на големи 
тълпи домашни животни, животни от полето и хора“. Тук 
мечът и разсичането на земното кълбо е образ, като зна
чение на който може да се приеме земеделието. Земеде
лието още не е духовна сама за себе си дейност, но то не 
е и нещо чисто природно, а е произтичащ от обмисляне, 
разсъдък и опит общ труд на човека, който преминава 
през всички отношения в неговия живот. А това, че спо
менатото разсичане на земята с меч трябва да намеква за 
земеделието, наистина никъде не е казано изрично в 
представата за шествието на Джемшид, и във връзка с 
това разсичане не се говори за създаване на плодородие 
и за полски плодове; обаче, тъй като в тази отделна дей
ност, изглежда, същевременно се съдържа нещо повече 
от това отделно странстване и разработване на почвата, в 
него трябва да търсим нещо символично загатнато. Нещо 
подобно имаме при по-точните представи, както се сре
щат особено в по-късното развитие на култа на Митра, 
където се описва как Митра като младеж извива нагоре 
главата на бика в мрачната пещера и забива меча си във 
врата му, докато една змия ближе кръвта му, а един 
скорпион гризе половите му части. Това символично 
изображение е намирало ту астрономическо, ту друго 
обяснение. Обаче бикът може да се вземе по-общо и по- 
дълбоко като природния принцип изобщо, над който 
спечелва победа човекът, духовното, макар че може да
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играят известна роля и астрономически отношения. Но 
затова, че тук се съдържа едно такова преобръщане, 
каквото е онази победа на духа над природата, загатва и 
името на Митра, на посредника, особено в по-късно вре
ме, когато издигането над природата станало вече нужда 
за народите.

Но, както казах, такива символи се появяват във 
възгледа на древните парси само мимоходом и не съ
ставляват господстващия принцип за целия начин на 
светосъзерцание.

Още по-малко е от символично естество култът, 
който се предписва от Зенд-Авеста. Тук не намираме 
символични танци, които трябва да прославят или 
възпроизвеждат кръстосания ход на звездите, не 
намираме и други дейности, които се смятат само за 
загатващ образ за общи представи; напротив, всички 
действия, които се правят религиозен дълг на парса, са 
дейности, насочени към действителното разпростра
няване на чистотата във вътрешния и във външния свят и 
се явяват като целесъобразно реализиране на общата цел 
да се осъществи господството на Ормузд във всички 
хора и природни предмети и затова на една цел,която не 
само се загатва, но и се постига изцяло в самото това 
действие.

3. Нехудожествено схващане и излагане 
на религията на Зороастър

А както отбягва на целия този възглед типът на 
символичното, така му липсва и характерът на същински 
художественото. Неговият начин на представяне може 
наистина да се нарече изобщо поетически, защото от
делните природни предмети, както и отделните човешки 
убеждения, състояния, дела, действия, не са възприети в 
тяхната непосредствена и вследствие на това случайна и 
прозаична незначителност, а се съзерцават според съ
ществената им природа в светлината на абсолютното 
като светлина; и, обратно, също и общата същност на
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конкретната природна и човешка действителност не е 
схваната в нейната нямаща съществуване и безформена 
всеобщност, а това общо и онова единично е предста
вено и изказано като непосредствено едно. Един такъв 
възглед трябва да се смята за красив, широк и велик, а и 
наистина в сравнение с лошите и безсмислени идоли 
светлината като това чисто и общо в себе си съответства 
на доброто и истинното. Но в този възглед поезията 
остава изцяло в сферата на общото и не води до изкуство 
и до художествени произведения. Защото нито доброто и 
божественото е определено в себе си, нито обликът и 
формата на това съдържание са породени от духа; напро
тив, както вече видяхме, самото налично, Слънцето, 
звездите, действителните растения, животни, хора, съ
ществуващият огън, са избрани като вече адекватния в 
своята непосредственост облик на абсолютното. Сетив
ното изображение не се изгражда, формира и изнамира, 
като се изхожда от духа, както изкуството изисква това, 
а се намира и изказва като адекватен израз непо
средствено във външното съществуване. Наистина, от 
друга страна, единичното се фиксира от представата 
също и независимо от неговата реалност, както например 
в изедите и във ферверите, в гениите на отделните хора; 
но поетичното изнамиране в това започващо разделение 
е от най-слабо естество, тъй като разликата остава 
съвсем формална, така че гениусът, ферверът, изедът не 
получават и не трябва да получават оригинално из
ображение, а отчасти само съвсем същото съдържание, 
отчасти също само чистата, празна сама за себе си форма 
на субективността, която притежава вече същест
вуващият индивид. Затова фантазията не създава нито 
едно друго, по-дълбоко значение, нито самостоятелна 
форма на една по-богата в себе си индивидуалност. И 
макар че по-нататък виждаме особените съществувания 
обединени до общи представи и родове, на които пред
ставата дава реално съществуване като на това родово 
начало, все пак и това издигане на множествеността до 
едно всеобхватно, съществено единство като зародиш и 
основа за единичностите от същия вид и род, е пак
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дейност на фантазията само в по-неопределения смисъл, 
а не същинско произведение на поезията и изкуството. 
Така например свещеният Бехрамов огън е същественият 
огън, между водите също има вода на всички води. Хом 
се смята за първото, най-чистото, най-силното между 
всички дървета, то е прадървото, в което жизненият сок 
блика пълен с безсмъртие. Между планините Албордж, 
свещената планина, бива представяна като първия за
родиш на цялата Земя, стоящ в светлинния блясък, от 
който изхождат благодетелите на хората, които са имали 
познание за светлината и върху който почиват Слънцето, 
Луната и звездите. Но изобщо общото се съзерцава в 
непосредствено единство с наличната действителност на 
особените неща и само тук и там общите представи 
придобиват сетивен облик чрез особени образи.

Още по-прозаично култът има за цел действител
ното осъществяване и господство на Ормузд във всички 
неща и изисква само тази адекватност и чистота на всеки 
предмет, без да образува от него дори само едно същест
вуващо сякаш в непосредствена жизненост художестве
но произведение, както в Гърция фехтовчиците, борците 
и т.н. умеели да представят това в своята изваяна 
телесност. -

Откъм всички тези страни и отношения първото 
единство от духовна всеобщност и сетивна реалност съ
ставлява само основата на символичното в изкуството, 
без обаче самото то да бъде вече същински символично 
и да осъществява художествени произведедения. Затова, 
за да се стигне до тази следваща цел, се изисква при
движването напред от току-що разгледаното първо един
ство към диферентността и борбата на значението и 
на неговия образ.

В . Ф А Н Т А С Т И Ч Н А Т А  С И М В О Л И К А

Напротив, щом съзнанието излезе вън от непосред
ствено съзерцаваното тъждество на абсолютното и на 
неговото външно възприемано налично битие, ние имаме
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пред себе си като съществено определение отделянето 
на обединените досега страни, борбата на значение и 
образ, която налага непосредствено да се направи опит 
да се излекува отново разривът, като разделеното се 
взаимопроникне по фантастичен начин.

Едва с този опит възниква същинската нужда от 
изкуство. Защото ако представата си фиксира твърдо 
своето съдържание, съзерцавано вече не само непосред
ствено в наличната реалност, а откъснато от това на
лично битие, само за себе си, по този начин пред духа се 
поставя задачата да формира обновено с богатата фанта
зия навън, за нагледа и възприятието, общите представи, 
при чието създаване е служил за изходна предпоставка 
самият дух, и да създава в тази дейност художествени 
изображения. Но тъй като в първата сфера, в която още 
се намираме, тази задача може да се реши само симво
лично, може да се получи привидност, че още сега стоим 
на почвата на същински символичното. И все пак това не 
е така.

Следващото, което срещаме, са творения на една 
кипяща фантазия, която в неспокойствието на своята 
фантастичност само отбелязва пътя, който може да отве
де до истинския център на символичното изкуство. А 
именно, при първото появяване на разликата и на отно
шението между значение и форма на изобразяване двете 
те, както отделянето, така и свързването, са все още от 
забъркано естество. Тази забърканост става необходима 
поради това, че всяка от различените страни още не е из
дигната до степента на целокупност, която носи в самата 
себе си момента, който съставлява основното опреде
ление на другата, едва чрез която може истински да се 
осъществи адекватното единство и примирение. Напри
мер духът според своята целокупност определя страната 
на външното явление, като изхожда от самия себе си тол
кова много, колкото целокупното в себе си и адекватно 
явление само за себе си е càMo външното съществуване 
на духовното. Но при това първо разделение на схва
натите от духа значения и на наличния свят на явленията 
значенията не са тези на конкретната духовност, а са
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абстракции и техният израз е също така неодухотворено- 
то и вследствие на това càMO абстрактно външното и 
сетивното. Затова стремежът към различаване и обе
диняване е опиянение, което отвежда неопределено и 
безмерно от сетивните единичности непосредствено към 
най-общите значения и умее да намира за онова, което е 
схванато вътрешно в съзнанието, само чисто и просто 
противоположната форма на сетивни образувания. Това 
противоречие трябва да обедини истински антагони
стичните елементи, но все пак, càMO тласкано от едната 
страна в противоположната и отново връщано обратно 
от последната в първата, то càMO се хвърля неспокойно 
насам и натам, и вярва, че вече е намерило успокоение в 
колебанието насам-натам и в кипежа на този стремеж 
към разрешение. Затова, вместо да се стигне до истинско 
удовлетворение, е изтъкнато като същинско обединение 
тъкмо сймо самото противоречие и по такъв начин най- 
несъвършеното единство е изтъкнато като същински съ
ответстващото на изкуството. Затова не трябва да търсим 
истинска красота в тази област на смътна забърканост. 
Защото в неспирно бързото прескачане от едната край
ност в другата намираме, от една страна, в сетивното, 
възприето както според неговата единичност, така и спо
ред неговото елементарно явление, широтата и силата на 
общи значения, които вследствие на това са свързани по 
съвсем неадекватен начин, а, от друга страна, най-общо
то, когато се изхожда от него, въвлечено безсрамно по 
обратния начин в най-сетивното настояще; и дори ако 
чувството за това несъответствие бъде осъзнато, все пак 
тук фантазията умее да се спаси само чрез изопачавания, 
като отвежда особените форми извън, отвъд тяхната 
твърдо разграничена особеност, разпростира ги, проме
ня ги до неопределеност, издига ги до безмерност и ги 
разкъсва и по този начин в стремежа към примирение за 
пръв път извежда истински противоположното на бял 
свят в неговата непримиримост.

Тези първи, още най-диви опити на фантазията и 
изкуството срещаме предимно у древните индийци. 
Техният главен недостатък, съответно на понятието на
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тази степен, се състои в това, че те не са в състояние да 
схванат нито значенията сами за себе си в тяхната ясно
та, нито наличната действителност в нейната своеобраз
на форма и значителност. Ето защо индийците са се 
оказали неспособни също така за едно историческо схва
щане на лицата и събитията, защото за историческото 
разглеждане е необходима трезвостта да възприемаме и 
разбираме извършилото се само за себе си, в неговата 
действителна форма, в неговите емпирични опосред- 
ствания, основания, цели и причини. Против това про
заично благоразумие се обявява стремежът на индийците 
да свеждат всичко до безусловно абсолютното и божест
веното и в най-обикновеното и най-сетивното да имат 
пред себе си едно създадено от фантазията настояще и 
действителност на боговете. Ето защо в своето хаотично 
примесено забъркване на крайното и абсолютното, при 
което съвсем не вземат под внимание реда, разсъдъка и 
здравината на всекидневното съзнание и на прозата, 
въпреки цялата пълнота и величава смелост [на своите 
представи], те изпадат също така в една чудовищна 
нелепост на фантастичното, която преминава от най- 
вътрешното и най-дълбокото в най-тривиалното настоя
ще, за да преобърне и изврати едната крайност непосред
ствено в другата.

За да получим по-определените черти на това не
прекъснато опиянение, на това умопомрачение и на тази 
умопомраченост, тук трябва да обзрем не религиозните 
представи като такива, а само главните моменти, според 
които този начин на светосъзерцание принадлежи на 
изкуството. Тези главни точки са следните.

I. Индийското схващане за брдман

Едната крайност на индийското съзнание е съзна
нието за абсолютното като безусловно ббщото, няма
щото разлики и вследствие на това напълно неопре
деленото в себе си. Тъй като тази най-крайна абстракция 
нито има особено съдържание, нито е представена като
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конкретна личност, тя не се оказва от никоя страна 
сюжет, който нагледът би могъл да формира по някакъв 
начин. Защото 6pàMaH като това най-върховно божест
вено изобщо е напълно откъснат от сетивата и от въз
приятието, нещо повече, всъщност той не е обект и на 
мисленето. Защото, за да имаме мислене, необходимо е 
самосъзнание, което си поставя един предмет, за да на
мери себе си в него. Всяко разбиране е вече отъждест- 
вяване на „аза“ и на обекта, примирение на разделените 
вън от това отношение; онова, което не разбирам, не 
познавам, остава нещо чуждо и друго за мене. Но индий
ският начин на обединяване на човешката насоченост 
към себе си с 6pàMaH не е нищо друго освен все по- 
високо издигане до самата тази най-крайна абстрактност, 
в която трябва да е загинало не само целокупното кон
кретно съдържание, но и самосъзнанието, преди човекът 
да може да стигне до нея. Затова индиецът не познава 
примирение и тъждество с брйман в смисъл, че човеш
кият дух осъзнава това единство, напротив, за него един
ството се състои в това, че изцяло изчезва тъкмо съзна
нието и самосъзнанието, а с това и цялото съдържание на 
света и съдържанието на собствената личност. Изпраз
ването и унищожаването, което довежда до абсолютна 
притъпеност, се смята за най-висшето състояние, което 
прави човека самия най-върховен бог, брйман.

Тази абстракция, която принадлежи към най-суро- 
вото, което може да си възложи човек, от една страна, 
като 6pàMaH, а, от друга страна, като чисто теоретичния 
вътрешен култ на притъпяването и умъртвяването в себе 
си, не е предмет на фантазията и изкуството, което полу
чава възможност да се движи в по-разнообразни образу
вания евентуално само при описване на пътя към тази 
цел.
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2. Сетивност , безмерност и олицетворяваща 
дейност

Но, обратно, индийският възглед преминава също 
така непосредствено от тази свръхсетивност в най-дива 
сетивност. Обаче, тъй като непосрественото и вслед
ствие на това спокойно тъждество на двете страни е 
снето и вместо него е станала основен тип диферент- 
ността в тъждеството, това противоречие ни отвежда без 
опосредстване от най-крайното в божественото, а от по
следното пак в най-крайното; и ние живеем всред обра
зуванията, които възникват от това поредно превръщане 
на едната страна в другата, както в света на магьосни
ците, където не устоява никоя определеност на формата, 
когато се надяваме да я затвърдим, а се превръща внезап
но в противоположното, или се надува и перчи наоколо 
до преувеличеност.

И така, общите начини, по които се явява индий
ското изкуство, са следните:

а. От една страна, представата влага в непо
средствено сетивното и единичното най-чудовищното 
съдържание на абсолютното така, че самото това единич
но, такова, каквото е, трябва да изобразява съвършено в 
себе си едно такова съдържание и да съществува за 
нагледа като това съдържание. Например в Рамаяна 
приятелят на Рама, царят на маймуните Хануман, е глав
на фигура и извършва най-храбри постъпки. Изобщо в 
Индия маймуната се почита като божествена и там има 
цял град на маймуните. В маймуната като тази отделна 
маймуна се гледа с възхищение и се боготвори безкрай
ното съдържание на абсолютното. Същото е и с кравата 
Сабала, която в Рамаяна, в епизода, където се описват 
покаянията на Висвамитра, се явява облечена с неизме
рима власт. По-нататък, в Индия има семейства, в които 
вегетира самото абсолютно като този действителен, 
макар и съвсем тъп и прост човек, който се почита в 
неговата непосредствена жизненост и в неговото непо
средствено настояще като бог. Същото намираме и в 
ламаизма, където пак един отделен човек се наслаждава
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на най-висше боготворене като присъстващ бог. Но в 
Индия тази почит не се отдава изключително само на 
един, а всеки 6paMàH още по начало, вече чрез рожде
нието си в своята каста, се смята за 6pàMaH58 и чрез се
тивното си раждане е осъществил по природен начин 
прераждането чрез духа, което отъждествява човека с 
бога, така че следователно връхната точка на самото най- 
божествено непосредствено пада обратно в съвсем три
виалната сетивна действителност на съществуването. 
Защото, макар че на брамйните е вменено като най- 
свещен дълг да четат Ведите и да получават по този 
начин прозрение в дълбочините на божеството, все пак 
този дълг може да се изпълни и с най-голяма липса на 
дух, без да се отнема на 6paMàHa неговата божественост. 
По подобен начин това, което изобразяват индийците, 
пораждането, възникването, е едно от най-общите отно
шения, както гърците сочат Ерос като най-стария бог. А 
това пораждане, божествената дейност, отново се взема 
съвсем сетивно в безброй изображения и мъжките и 
женските полови органи се смятат за най-свещени. По 
същия начин и божественото, макар че навлиза в дей
ствителността само за себе си в своята божественост, се 
въвлича съвсем тривиално всред най-всекидневното. 
Така например в началото на Рамаяна се разказва как 
Брама дошъл при Валмики, митичния певец на Рамаяна. 
Валмики го приема съвсем по обикновения индийски 
обичай, обсипва го с комплименти, предлага му стол, 
донася му вода и плодове, Брама действително сяда и 
принуждава и стопанина си да стори същото; така те 
седят дълго време, докато най-сетне Брама заповядва на 
Валмики да съчини Рамаяна.

А и това също така още не е същински символично 
схващане, защото, макар че тук, както символът изисква 
това, образите се възприемат от наличното и се прилагат 
към по-общи значения, все пак тук липсва другата стра
на, а именно, че особените съществувания не трябва дей
ствително да бъдат абсолютното значение за нагледа, а 
трябва само да загатват последното. За индийската 
фантазия маймуната, кравата, отделният брамйн и т.н. не
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са сроден символ на божественото, а се разглеждат и 
изобразяват като самото божествено, като едно адекват
но на него съществуване.

Но тук се крие противоречието, което отвежда 
индийското изкуство до един втори начин на схващане. 
Защото, от една страна, безусловно несетивното, абсо
лютното като такова, чисто и просто значението, е взето 
като истински божественото, а, от друга страна, еди- 
ничностите на конкретната действителност и в тяхното 
сетивно съществуване се смятат непосредствено от 
фантазията за божествени явления. Отчасти те трябва 
наистина да изразяват само особени страни на абсо
лютното, но все пак и тогава непосредствено единич
ното, което се изобразява като адекватно съществуване 
на тази определена всеобщност, е все още чисто и просто 
само неадекватно на това свое съдържание и е в толкова 
по-ярко противоречие с него, колкото тук значението е 
схванато вече в неговата всеобщност и все пак, изрично 
в тази всеобщност, е поставено непосредствено от фан
тазията като намиращо се в тъждество с най-сетивното и 
най-единичното.

b. А следващото разрешение на това раздвоение, 
както вече споменах по-горе, индийското изкуство търси 
в безмерността на своите изображения. Отделните 
образи, за да могат сами, като сетивни образи, да полу
чат всеобщност, се разтеглят и изопачават диво в посока 
на колосалното, гротескното. Защото сега отделният 
образ, който трябва да изразява не самия себе си и 
значението, което е своеобразно за него като особено 
явление, а едно лежащо вън от него общо значение, не 
задоволява нагледа, докато не бъде изтръгнат от самия 
него без цел и без мярка и увлечен към чудовищното. 
Защото тук предимно най-разточителното пресилване на 
големината, както в пространствената фигура, така и в 
неизмеримостта на времето, и умножаването на една и 
съща определеност, многоглавието, множеството ръце и 
т.н. е онова, чрез което се стремят да постигнат широта 
и всеобщност на значенията. Например яйцето включва 
в себе си птицата. А това единично съществуване се раз-
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ширява до неизмеримата представа за едно световно 
яйце като обвивка на всеобщия живот на всички неща, в 
което Брама, богът на пораждането, прекарва бездейно 
една година на създаване, докато половините на яйцето 
се разпадат една от друга само благодарение на неговата 
мисъл. Освен природни предмети сега и човешки инди
види и събития се издигат до значението на една 
действителна божествена дейност по такъв начин, че не 
може да се фиксира само за себе си нито божественото, 
нито човешкото, а както едното, така и другото изглежда 
винаги забъркано едно в друго насам и натам. Тук спадат 
особено въплътяванията на боговете, главно на Вишну, 
бога на запазването, чиито дела дават главното съдър
жание на великите епически поеми. В тези въплътявания 
божеството преминава непосредствено в светско явле
ние. Така например самият Рама е седмото въплътяване 
на Вишну (Рамачандра). По отделни нужди, действия, 
състояния, образи и начини на поведение в тези поеми се 
вижда, че тяхното съдържание е било заимствано от 
отчасти действителни събития, от делата на по-древни 
монарси, които са били способни да основат нови съ
стояния на реда и законността, и затова всред човешкото 
тук стоим на твърдата почва на действителността. Но, 
обратно, после всичко е отново разширено, разпро
стряно до мъглявото, пренесено в общото, така че отново 
загубваме почвата, която едва сме получили, и не знаем 
къде сме. Нещо подобно става и в Сакунтапа. Отначало 
имаме пред себе си най-нежния, най-благоуханния свят 
на любовта, в който всичко върви по човешки начин своя 
съответстващ на него ход, но после биваме внезапно 
отклонени от цялата тази конкретна действителност и 
издигнати в облаците, в небето на Индра, където всичко 
е променено и, излизайки вън от своя определен кръг, е 
разширено до общи значения на природния живот в 
отношението към брамани и до властта над природните 
богове, която се дава на човека чрез строги себе- 
изтезания.

Този начин на изобразяване също не може да се 
нарече същински символичен. Защото същинският сим
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вол оставя определения образ, който се използва от току- 
що споменатия начин на изобразяване, да съществува 
устойчиво в своята определеност такъв, какъвто е, тъй 
като този начин не иска да съзерцава в него непосред
ственото съществуване на значението според всеобщ
ността на последното, а в сродните качества на предмета 
càMO насочва към значението. Но, макар че индийското 
изкуство отделя всеобщността и единичното същест
вуване, въпреки това то още изисква непосредственото, 
създаденото от фантазията единство на двете и поради 
това трябва да отнема съществуващото от неговата 
ограниченост и да го уголемява до неопределеност и 
изобщо да го превръща и изопачава по начин, който сам 
е сетивен. Ето защо в това различаване на определе
ността и в забъркването, което се получава от това, че 
най-висшето съдържание винаги се влага в неща, 
явления, събития и дела, които в своята ограниченост 
нито имат сами по себе си и в себе си силата на такова 
съдържание, нито са способни да я изразят, може да се 
търси по-скоро намек за възвишеност, отколкото същин
ски символичното. А именно, във възвишеното, както 
още ще се запознаваме с него по-късно, крайното явле
ние изразява абсолютното, което то трябва да доведе до 
нагледа, само така, че в самото явление излиза наяве, че 
то не може да достигне съдържанието. Така е например с 
вечността. Представата за нея става възвишена, когато тя 
трябва да бъде изказана по временен начин, тъй като 
всяко число, дори най-голямото, винаги още не е до
статъчно и трябва да бъде увеличавано все по-нататък и 
по-нататък, без да дойде докрай. Както се казва за бога: 
„хиляда години са пред тебе един ден“. По този и по по
добен начин индийското изкуство съдържа много неща, 
които започват да говорят с този тон на възвишеността. 
Обаче голямата разлика от същинската възвишеност се 
състои в това, че в такива диви изображения индийската 
фантазия не извършва поставянето на явленията, които 
привежда пред нас като отрицателни явления, а смята, че 
тъкмо чрез онази безмерност и неограниченост е зали
чила и накарала да изчезне разликата и противоречието
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между абсолютното и неговото изображение. -  А кол- 
кото малко можем да признаем индийската фантазия за 
същински символична и възвишена в това преувели
чаване, толкова малко тя е същински красива. Защото тя 
наистина ни дава, главно в описването на човешкото като 
такова, много миловидност и мекота, много дружелюбни 
образи и нежни чувства, най-блестящи природоописания 
и най-привлекателни, най-детински черти на любовта и 
на непреднамерената невинност, а и не по-малко вели
чави и благородни неща; но, що се отнася до общите 
основни значения, все пак духовното, обратно, винаги 
остава пак съвсем сетивно, най-плоското стои редом с 
най-висшето, определеността е разрушена, възвишеното 
е чиста безграничност и онова, което принадлежи към 
мита, се придвижва в по-голямата си част càMO до фанта
стиката на неспокойно търсещото наоколо въображение 
и на способността за изобразяване, в която няма раз
съдък.

с. И, най-сетне, най-чистият начин на изобразяване, 
който намираме на тази степен, е олицетворението и 
изобщо човешкият образ. Обаче, тъй като тук значе
нието още не трябва да се схваща като свободна духовна 
субективност, а съдържа или някоя абстрактна опреде
леност, възприета в нейната всеобщност, или чисто при
родното, например живота на реките, на планините, на 
звездите, на Слънцето и т.н., всъщност е под достойн
ството на човешкия образ да бъде използван като израз 
за този вид съдържание. Защото според истинското си 
определение както човешкото тяло, така и формата на 
човешките дейности и събития изразяват само конкрет
ния дух и неговото вътрешно съдържание, който поради 
това в тази своя реалност остава при самия себе си и има 
в нейно лице не само символ или външен знак.

Ето защо, от друга страна, когато значението, което 
олицетворението бива призвано да изобрази, трябва да 
принадлежи както на природното, така и на духовното, 
поради абстрактността на значението на тази степен 
олицетворението също така остава все още повърхност
но и се нуждае за по-точното онагледяване още от много
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други изображения, с които то се примесва, и по този на
чин само загубва чистотата си. А, от друга страна, харак
терното тук е не субективността и нейният образ, а 
нейните външни прояви, нейните постъпки и т.н., защото 
едва в деянието и действието се съдържа по-определе- 
ното обособяване, което може да се приведе в отношение 
с определеното съдържание на общите значения. Но 
тогава отново се появява този недостатък, че не субектът, 
а само външната му проява е значителното, както и 
забъркването, че събитията и деянията, вместо да бъдат 
реалността и осъществяващото се налично битие на 
субекта, получават своето съдържание и значение от 
другаде. Ето защо една поредица от такива действия 
наистина може да има в самата себе си последователност 
и консеквентност, която произтича от съдържанието, на 
което служи за израз една такава поредица; но чрез 
олицетворяването и очовековечаването тази консеквент
ност също така се прекъсва отново и отчасти се пре
махва, тъй като субективирането, обратно, отвежда също 
до произвола на деянието и на външните прояви, така че 
следователно значителното и незначителното се примес
ват едно с друго толкова по-пъстро и без правила, колко- 
то по-малко фантазията е способна да привежда своите 
значения и техните образи в дълбока и здрава връзка. -  
Но ако онова, което е само природно, се вземе за един
ствено съдържание, природното, от своя страна, не е 
достойно да носи човешкия образ и последният, докол- 
кото е адекватен израз само на духовното, е неспособен, 
от своя страна, да представя чисто природното.

Това олицетворяване не може да бъде истинско във 
всичките тези отношения, защото както истината изоб
що, така и истината в изкуството изисква съответствие 
на вътрешно и външно, на понятие и реалност. Например 
гръцката митология олицетворява наистина и Понт, 
Скамандър, тя има своите речни богове, нимфи, дриади 
и т.н. и изобщо не веднъж прави природата съдържание 
на своите човекоподобни богове. Обаче тя не оставя оли
цетворението чисто формално и повърхностно, а образу
ва от него индивиди, в които чисто природното значение
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отстъпва назад и, напротив, човешкото, което е възприе
ло в себе си такова природно съдържание, става изпъква
щото. Но индийското изкуство остава при гротескното 
смесване на природното и човешкото, така че никоя 
страна не получава своето право и двете се изопачават 
взаимно.

Изобщо и тези олицетворения още не са същински 
символични, тъй като поради формалната си повърх- 
ностност не стоят в съществено отношение и по-тясно 
сродство с по-определеното съдържание, което би 
трябвало да изразяват символично. Но същевременно по 
отношение на другите особени изображения и атрибути, 
с които изглеждат смесени такива олицетворения и които 
трябва да изразяват по-определените качества, при
писвани на боговете, започва стремежът към символични 
изображения, за които олицетворението тогава остава 
повече само обща обединяваща форма.

Що се отнася до по-главните възгледи, които спадат 
тук, най-напред трябва да споменем за Тримурти, т.е. бо
жеството с три лица. Към него принадлежи, първо, 
Брама, създаващата, пораждащата дейност, творецът на 
света, господарят на боговете и т.н. От една страна, той 
се различава от браман (като среден род), от най-върхов- 
ното същество, и е негов първороден син, но, от друга 
страна, той също се съвпада отново с това абстрактно 
божество, както изобщо у индийците разликите не могат 
да се фиксират в техните граници, а отчасти се залича
ват, отчасти преминават една в друга. Но в образа на 
Тримурти, по-детайлно разгледан, има много символич
но: той бива изобразяван с четири глави и четири ръце, 
със скиптър, пръстен и т.н.; по цвят той е червен, което 
загатва за Слънцето, тъй като тези богове винаги носят в 
себе си същевременно общи природни значения, които 
се олицетворяват в тях. Вторият бог на Тримурти е 
Вишну, богът на запазването, третият е Сива, богът на 
разрушението. Символите за тези богове са безбройни. 
Защото при всеобщността на своите значения те обхва
щат в себе си безкрайно много отделни действия, от
части по отношение на особени природни явления, глав
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но елементарни, както например Вишну има качеството 
на огненото (Уилсоновият Лексикон, s.v.59 2), отчасти 
също духовни, което е и винаги пъстро примесено едно с 
друго и често предлага на нагледа най-противни образи.

При този трилик бог веднага се вижда най-ясно, че 
тук духовният образ още не може да се яви пред нас в 
своята истина, тъй като духовното не съставлява същин
ското доминиращо значение. А именно, тази троичност 
от богове щеше да бъде дух, ако третият бог би бил кон
кретно единство и връщане от различаването и раздвое
нието към себе си. Защото според истинската представа 
бог е дух като това дейно абсолютно различаване и 
единство, което съставлява изобщо понятието дух. Но в 
Тримурти третият бог не е конкретната целокупност, а 
сам той е само една страна редом с другите две и затова 
е също така абстракция, не връщане в себе си, а само 
преминаване в нещо друго, превръщане, пораждане и 
разрушаване. Ето защо трябва много да се пазим от това, 
да искаме да пренамерим в такива първи предчувствия 
на разума вече най-висшата истина и да познаем в тази 
догадка -  която по своя ритъм съдържа наистина троич- 
ността, съставляваща главна представа на християнство
то -  вече християнското триединство.

Но индийската фантазия продължава фантастично 
още по-нататък от Браман и Тримурти към неизмерим 
брой най-многолики богове. Защото онези общи зна
чения, които са схванати като същински божественото, 
могат да се пренамерят в хиляди и хиляди явления, които 
сега сами биват олицетворени и символизирани като 
богове, и като се има предвид неопределеността и раз
бъркващата непостоянност на фантазията, която в своите 
изнамирания не третира нищо според същинската му 
природа и измества всяко нещо от мястото му, поставят 
най-големите спънки по пътя на едно ясно разбиране. 
По-конкретно съдържание за тези богове с подчинено 
значение, начело на които стои Индра, въздухът и 
небето, дават предимно общите природни сили, звездите, 
реките, планините в различните моменти на тяхното
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действане, на тяхното изменение, на тяхното благотвор
но или вредно, запазващо или разрушаващо влияние.

Но един от най-главните предмети на индийската 
фантазия и на индийското изкуство е възникването на 
боговете и на всички неща, теогонията и космогонията. 
Защото тази фантазия се намира изобщо в постоянен 
процес, при който се въвежда посред външното явление 
онова, в което има най-малко сетивност, както и, обрат
но, най-природното и най-сетивното отново се заличава 
чрез най-крайна абстрактност. По подобен начин се 
представя възникването на боговете от най-върховното 
божество и действането и съществуването на Брама, 
Вишну, Сива в особените неща, в планините, водите, 
човешките събития и т.н. Защото, от една страна, такова 
съдържание може да получи само за себе си образа на от
делните богове, но, от друга страна, тези богове отново 
изчезват в общите значения на най-висшето божество. 
Теогониите и космогониите от този вид са многобройни 
и безкрайно разнообразни. Ето защо, когато се казва: 
индийците са си представяли така създаването на света, 
възникването на всички неща, това може да важи винаги 
само за една секта или за едно определено произведение, 
защото същото нещо се намира другаде все по-другояче 
и по-другояче. Фантазията на този народ е неизчерпаема 
в своето създаване на образи и изобразяване.

Главна представа, която пронизва историите на 
възникването, е вместо представата за едно духовно 
създаване, винаги повтарящото се онагледяване на при
родното зачеване. Ако сме запознати с тези светосъзер- 
цания, ние имаме ключа за много изображения, които 
съвсем забъркват нашето чувство за срам, тъй като 
безсрамието е доведено до краен предел и в своята 
сетивност навлиза в онова, на което не може да се вярва. 
Блестящ пример за този начин на схващане предлага 
прочутият и известен епизод от Рамаяна, слизането на 
Ганга. Той се разказва, когато Рама идва случайно до 
брега на Ганг. Зимният, заледеният Химаван, царят на 
планините, направил, щото стройната Мена да зачене 
две дъщери, Ганга, по-възрастната, и красивата Ума, по-
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младата. Боговете, особено Индра, помолили бащата да 
им изпрати Ганга, за да могат да извършват свещените 
обреди, и тъй като Химаван се отзовава драговолно на 
молбата им, Ганга се издига до блажените богове. А сега 
следва по-нататъшната история на Ума, която, след като 
извършила много чудни дела на смирение и самоизте- 
зание, бива омъжена за Рудра, т.е. за Сива. От този брак 
възникват диви, неплодородни планини. В продължение 
на сто години Сива лежал без прекъсване в брачни пре
гръдки с Ума, така че боговете, изплашени от половата 
мощ на Сива и изпълнени със страх от детето,което 
трябвало да се роди, го замолват да насочи силата си към 
Земята. Английският преводач не можал да предаде това 
място дословно, тъй като твърде много пренебрегвало 
всеки свян и срам. И Сива се вслушва в молбите на бого
вете, той се отказва от всяка по-нататъшна полова дей
ност, за да не разруши универсума, и хвърля семето си 
върху Земята; проникната от огън, от него възниква 
бялата планина, която отделя Индия от Татария. Но това 
кара Ума да изпадне в гняв и ярост и тя проклина всички 
съпрузи. Това са отчасти отвратителни, карикатурни из
ображения, които са в разрез с нашата фантазия и с 
всеки разсъдък, така че вместо действително да изобра
зят това, само ни карат да предугадим какво трябва да се 
разбира под тях. Шлегел не е превел тази част от епи
зода, а само разказва как Ганга слязла отново на Земята. 
Това станало така. Един от предците на Рама, Сагара, 
има лош син, а от втората си жена шестдесет хиляди 
сина, които дошли на бял свят в една тиква, но били 
отгледани в делви с пречистено масло да пораснат като 
силни мъже. И ето, един ден Сагара пожелал да принесе 
в жертва кон, който обаче му бива отнет от Вишну, полу
чил образа на змия. Тогава Сагара изпраща шестдесетте 
хиляди. Когато след големи трудности и много търсене 
те се приближават до Вишну, неговото дихание ги изгаря 
и превръща в пепел. След дълго чакане най-сетне един 
внук на Сагара, Ансуман Лъчисти, син на Азаманджа, 
потегля, за да намери отново своите шестдесет хиляди 
чичовци и жертвения кон. Той действително намира ко
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ня, Сива и купчината пепел; но царят на птиците Гаруда 
хму известява, че ако реката на свещената Ганга не слезе 
от небето и потече над купчината пепел, неговите род
нини не ще се върнат отново в живота. Тогава храбрият 
Ансуман се подлага в продължение на тридесет и две 
хиляди години на най-строги самоизтезания на върха на 
Химаван. Напразно. Нито собствените му бичувания, 
нито тридесет хиляди годишните на сина му Двилапа 
помагат нещо. Едва на сина на Двилапа, на величестве
ния Бхаджирата, се удава да извърши великото дело след 
самоизтезание, което продължило отново още хиляда го
дини. И Ганга слиза долу, обаче, за да не разруши 
Земята, сега Сива подлага главата си под нея, така че 
водата да тече по къдриците му. И тогава се изискват пък 
нови самоизтезания на Бхаджирата, за да се освободи 
Ганга от тези къдри и потече по-нататък. Накрай тя се 
излива в шест потока, след големи хмъки Брагирата от
вежда седмия до шестдесетте хиляди, които се издигат 
до небето, докато сам Бхагирата още дълго време 
управлява в мир своя народ.

От подобно естество, както индийските теогонии, са 
и други, например скандинавските и гръцките. Главната 
категория във всички тях е зачеването и раждането, но 
никоя не се хвърля така диво насам и натам с такъв про
извол и с такава неадекватност на изнамирането в по- 
голямата част от своите образувания. Предимно теого- 
нията на Хезиод е много по-ясна и определена, така че 
винаги знаем къде сме и познаваме ясно значението, тъй 
като то изпъква по-очевидно и потвърждава, че образът и 
външното в него се проявяват само външно. Тя започва с 
Хаос, с Ереб, с Ерос, с Гея; Гея създава Уран от саАмата 
себе си, а после ражда с него планините, Понт и т.н., а 
също Хронос и циклопите, центиманите, които обаче 
Уран скоро след раждането им затваря в Тартар. Гея уго
варя Хронос да скопи Уран; това става, кръвта обгръща 
Земята и от нея израстват ериниите и гигантите; срам
ният член обгръща морето и от морската пяна излиза 
Китерия. Всичко това е взаимосъчетано по-ясно и по-
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твърдо, а и не остава при кръга на чисто природните 
богове.

3. Възгледът за очистването и покаянието

Ако сега потърсим преходна точка към същинския 
символ, ние също така можем да я намерим според 
наченките ù вече в индийската фантазия. А именно, 
колкото и много индийската фантазия да се стреми да 
издигне сетивното явление до многобожество, което не 
би могъл да ни предложи никой друг народ в същата 
безмерност и променливост, все пак, от друга страна, в 
разнообразните възгледи и разлики тя никога не забравя 
за онази духовна абстракция за най-върховния бог, в 
сравнение с който единичното, сетивното, проявяващото 
се, се схваща като небожествено, неадекватно и затова 
като нещо, което трябва да се приеме за отрицателно и да 
се отхвърли. Защото, както казах още в началото, тъкмо 
това превръщане на едната страна в другата съставлява 
своеобразния тип и неуспокоената непримиримост на 
индийския възглед. Затова и индийското изкуство не се е 
уморило да изобразява по най-различни начини отказа на 
сетивното от себе си и силата на духовната абстракция и 
вътрешното потъване в себе си. Тук спадат изображе
нията на скучните покаяния и дълбоки съзерцания, най- 
важни образци за които ни дават не само най-древните 
епически поеми Рамаяна и Махабхарата, но и много 
други поетически художествени произведения. Такива 
покаяния наистина често се предприемат от славолюбие 
или все пак поне за определени цели, които не трябва да 
водят до най-висшето и последно съединяване с 6pàMaH 
и до умъртвяване на земното и крайното, като например 
целта да се получи властта на 6paMàH и т.н.; но съще
временно в тях все пак винаги се съдържа възгледът, че 
покаянието и настойчивостта на все повече и повече 
оттеглящата се от всичко определено и крайно медита
ция извежда отвъд рождението в едно определено съсло
вие, както и отвъд властта на чисто природното и на
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природните богове. Поради това особено вождът на бо
говете Индра се противопоставя на строгите покаяници 
и се опитва да ги примами или, когато всички примамки 
се окажат безрезултатни, призовава по-върховните бо
гове да му помогнат, тъй като иначе цялото небе би се 
объркало.

Индийското изкуство е почти така изобретателно в 
изобразяването на такова покаяние и на различните му 
видове,степени, градации, както в своето многобожест- 
во, и извършва дейността на такова изнамиране с голяма 
сериозност.

Това съставлява точката, от която можем да хвърлим 
поглед по-нататък.

С. С Ъ Щ И Н С К А Т А  С И М В О Л И К А

Както за символичното, така и за изящното изкуство 
е необходимо, щото значението, което то се залавя да из
образи, не само да излезе, както в индийското изкуство, 
вън от първото непосредствено единство в своето външ
но налично битие, което единство още стои преди всяко 
отделяне и различаване, но и да стане свободно само за 
себе си от непосредствено сетивния образ. Това осво
бождаване може да се извърши само доколкото сетив
ното и природното се схващат и съзерцават като отрица
телни в самите себе си, като онова, което трябва да се 
снеме и е снето.

Обаче по-нататък се изисква, щото отрицателността, 
която се проявява като изчезване и снемане на себе си, 
извършвано от природното, да се възприеме и изобрази 
като абсолютно значение на нещата изобщо, като момент 
на божественото. -  С това обаче вече сме напуснали ин
дийското изкуство. Защото на индийската фантазия 
наистина не ù липсва възгледът за отрицателното; Сива е 
бог не само на раждането, но и на разрушението, Индра 
умира, нещо повече, времето-унищожител, олицетворе
но като Кала, страшния исполин, разрушава цялото све
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товно царство и всички богове, дори Тримурти, който 
също се превръща в браман, както индивидът в отъж- 
дествяването си с най-върховния бог изчезва сам той и 
цялото му знание, цялата му воля. Но в тези възгледи 
отрицателното е отчасти само превръщане и изменение, 
отчасти само абстракцията, която кара определеното да 
отпадне, за да стигне до неопределената и вследствие на 
това празна и най-безсъдържателна всеобщност. Суб
станцията на божественото, напротив, в смяната на обра
зите, в преминаването, в движението напред към много- 
божеството и към повторното снемане на последното до 
единствения най-висш бог, остава неизменно една и 
съща. Тя не е този единствен бог, който в самия себе си, 
като този единствен, има отрицателното като своя соб
ствена определеност, която необходимо принадлежи към 
понятието за него. По същия начин в парсийския възглед 
гибелното и вредното се намира вън от Ормузд, в Ари- 
ман, и чрез това поражда само противоположност и бор
ба, която не принадлежи на единствения бог, на Ормузд, 
като момент, отреден в самия него.

Ето защо придвижването напред, което трябва да 
извършим сега, се състои по-точно в това, че, от една 
страна, съзнанието е фиксирало отрицателното само за 
себе си като нещо абсолютно, но, от друга страна, отри
цателното се смята само за един момент на божественото 
-  обаче за момент, който не само спада вън от истински 
абсолютното, в един друг бог, но и се приписва на абсо
лютното така, че истинският бог се проявява като ставащ 
отрицателен за самия себе си и вследствие на това има 
отрицателното за свое иманентно на него определение.

Чрез тази по-нататъшна представа абсолютното за 
пръв път става конкретно в себе си, като определеност 
на себе си в самото себе си, а по този начин става един
ство в себе си, чиито моменти се оказват за нагледа раз
лични определения на един и същ бог. Защото тъкмо 
нуждата от определеност на абсолютното значение вътре 
в себе си е онова, за чието най-близко удовлетворение 
става преди всичко въпрос тук. Досегашните значения, 
поради своята абстрактност. останаха чисто и просто
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неопределеното и затова безформеното или. обратно, 
когато се придвижваха до определеност, те или се съв
падаха непосредствено с природното налично битие, или 
изпадаха в борба на изобразяването, която не довеждаше 
до покой и примирение. Сега този двоен недостатък е 
отстранен както с оглед вътрешния ход на мисълта, така 
и с оглед външното протичане на възгледите на народите 
по следния начин.

Първо, завързва се по-близка връзка между вътреш
ното и външното чрез това, че всяко определяне на 
абсолютното вътре в себе си е вече начало на излизането 
навън, към изява. Защото всяко определяне е различа
ване вътре в себе си; но външното като такова е винаги 
определено и различено и затова има налице страна, от 
която външното се оказва по-съответстващо за значение
то, отколкото при досега разгледаните степени. Но пър
вата определеност и първото отрицание на абсолютното 
вътре в себе си не може да бъде свободното самоопре
деление на духа като дух, а самата тази определеност, 
самото това отрицание може да бъде сймо непосред
ственото отрицание. Непосредственото и вследствие на 
това природното отрицание в своята най-всеобхватна 
разновидност е смъртта. Ето защо сега абсолютното се 
схваща така, че трябва да навлезе в това отрицателно 
като определение, присъщо на неговото собствено по
нятие, и да поеме пътя на отмирането и смъртта. Затова 
ние виждаме как възвеличаването на смъртта и скръбта 
се появява в съзнанието на народите преди всичко като 
смърт на отмиращото сетивно; смъртта на природното се 
знае като необходимо звено в живота на абсолютното. 
Обаче, от една страна, за да преживее този момент на 
смъртта, абсолютното трябва да възникне и да има 
налично битие, докато, от друга страна, то не остава при 
унищожаването чрез смъртта, а, излизайки вън от него, 
се възстановява до степента на положителното единство 
в себе си по един по-висш начин. Затова тук умирането 
се взема не като цялото значение, само като една негова 
страна, а абсолютното се схваща наистина като снемане 
на своето непосредствено съществуване, като отмина
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ване и изчезване, но и, обратно, също и като връщане в 
самото себе си, като възкръсване и състояние на вечност 
и божественост в себе си чрез този процес на отрицател
ното. Защото смъртта има двойно значение: веднъж тя е 
самото непосредствено изчезване на природното, а друг 
път тя е смъртта на само природното и поради това -  
раждането на нещо по-висше, на духовното, за което 
чисто природното отмира по такъв начин, че духът има 
този момент в самия себе си като принадлежащ на 
неговата същност.

Но затова пък, второ, природният образ в своята 
непосредственост и сетивно съществуване вече не може 
да се схване така, че да се съвпада със съзерцаваното в 
него значение, тъй като, нещо повече, значението на са
мото външно се състои в това, да отмира в своето реално 
налично битие и да снема себе си.

По същия начин, трето, отпада чистата борба на 
значение и образ и кипежът на фантазията, който породи 
фантастичното в Индия. Наистина и сега значението още 
не се знае в неговото освободено от наличната реалност, 
чисто единство със себе си като значение в напълно 
прочистена яснота, така че да може да се противопоста
ви на своя онагледяващ образ. Но, обратно, и отделният 
образ като тази отделна животинска фигура, или това 
човешко олицетворение, събитие, действие, не трябва да 
онагледява едно непосредствено адекватно съществу
ване на абсолютното. Това лошо тъждество е вече пре
крачено толкова повече, колкото още не е постигнато 
споменатото пълно освобождаване. На мястото на двете 
застава онзи начин на изобразяване, който по-горе вече 
окачествихме като същински символичен. От една страна, 
сега той може да се появи, тъй като вътрешното и онова, 
което е схванато като значение, вече не прави така, както 
в индийското изкуство, където то càMO идва и си отива, 
преминава насам и натам, като ту се потопява непосред
ствено във външния свят, ту се оттегля от него в самотата 
на абстракцията, а започва да се затвърдява само за себе 
си в противоположност на чисто природната реалност. 
От друга страна, сега символът трябва да получи изо
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бражение. Защото, макар че значението, което спада из
цяло тук, има за свое съдържание момента на отрицател- 
ността на природното, все пак истински вътрешното едва 
започва да се изтръгва от природното и затова самото то 
е още вплетено във външния начин на проявяване, така 
че не може да бъде осъзнато вече само за себе си, без 
външен образ в неговата ясна всеобщност.

А на понятието за онова, което съставлява изобщо 
основното значение в символичното, съответства начи
нът на изобразяване така, че определените природни 
форми и човешки действия в тяхното изолирано свое
образие не трябва нито, от една страна, да изобразяват и 
означават само самите себе си, нито, от друга страна, да 
довеждат до съзнанието божественото, което е непосред
ствено съзерцаемо в тях като налично. Тяхното опреде
лено налично битие трябва да има в своя особен образ 
само качества, които загатват за едно сродно с тях по- 
всеобхватно значение, и тъкмо затова онази обща диа
лектика на живота, възникването, растежът, загиването и 
повторното произлизане от смъртта, съставлява и в това 
отношение адекватното съдържание за същински симво
личната форма, тъй като почти във всички области на 
природния и духовния живот се срещат явления, които 
имат този процес за основа на своето съществуване и 
затова могат да се употребяват за онагледяването на 
такива значения и за насочването към тях. Защото в дей
ствителност има действително сродство между двете 
страни. Така растенията възникват от семето си, те къл
нят, растат, цъфтят, дават плод, плодът се разпада и от
ново дава нови семена. По подобен начин през зимата 
Слънцето стои ниско, напролет се изкачва високо нагоре, 
докато достигне през лятото кулминационната си точка, 
и сега щедро раздава най-голямата си благодат или 
упражнява гибелната си сила, а после отново слиза 
надолу. А и различните възрасти, детството, младостта, 
зрялата и старческата възраст, представят същия общ 
процес. Но тук се появяват за по-точна партикулариза- 
ция особено много и специфични местности, като напри
мер Нил. Доколкото чисто фантастичното е отстранено
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само чрез тези по-основни черти на сродство и чрез по- 
близкото съответствие на значението и неговия израз, 
настъпва внимателен подбор на символизиращите 
образи по отношение на тяхната адекватност или не
адекватност и онзи неспирен шемет се успокоява до едно 
по-разсъдливо благоразумие.

Затова виждаме как отново се появява едно по-при- 
мирено единство, както го намерихме на първата степен, 
обаче с тази разлика, че тъждеството на значението и на 
неговото реално налично битие вече не е непосред
ствено, а е възстановено из диферентността и затова не 
е предварително намерено обединение, а е обединение, 
което е продуцирано от духа. Тук вътрешното започва 
изобщо да придобива самостоятелност и да осъзнава 
себе си и търси своето копие в природното, което, от 
своя страна, има пак такова копие в живота и съдбата на 
духовното. От този порив, който иска да препознае една
та страна в другата, да доведе вътрешното пред нагледа 
и въображението чрез външния образ, а значението на 
външните образи чрез вътрешното в свързването на две
те, тук произлиза необикновено силният стремеж към 
символичното изкуство. Едва там, където вътрешното 
става свободно и все пак запазва влечението да си на
прави представимо в реален образ онова, което е то 
според своята същност, и да има пред себе си самата тази 
представа като едно също така външно произведение, 
започва същинският стремеж към изкуството, главно към 
изобразителното. А именно едва по този начин е налице 
необходимостта, като се изхожда от духовната дейност, 
да се даде на вътрешното едно не само предварително 
намерено (V o rg e fu n d e n e ) , но и изнамерено ( e r fu n d e n e )  от 
духа явление. Тогава фантазията си създава втори образ, 
който не се смята за цел сам за себе си, а се използва 
само за онагледяване на едно сродно на него значение и 
затова е зависим от него.

А това отношение бихме могли да си мислим така, 
че значението е онова, от което изхожда съзнанието, и 
едва после търси сродни образи, за да изрази своите 
представи. Но това не е пътят на същински символич
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ното изкуство. Защото неговото своеобразие се състои в 
това, че то още не стига до схващането на значенията в 
себе си и за себе си, независимо от всяко външно съ
ществуване. Обратно, то взема своята изходна точка от 
наличното и от неговото конкретно налично битие в 
природата и в духа и едва после го разширява до всеобщ
ността на значението, чието съдържание, от своя страна, 
също така съдържа в себе си едно такова реално същест
вуване, макар и само в по-ограничен кръг и просто при
близително. Но същевременно то овладява тези обекти 
само за да създаде фантастично от тях един образ, който 
в тази особена реалност прави онази всеобщност 
нагледна и представима за съзнанието. Ето защо като 
символични художествените творби още нямат истински 
адекватната на духа форма, тъй като тук самият дух още 
не си е ясен в себе си и вследствие на това още не е 
свободен; но все пак това са най-малкото образувания, 
които веднага показват в самите себе си, че не са избрани 
само за да изобразяват единствено себе си, а искат да за
гатват за по-дълбоко лежащи и по-всеобхватни значения. 
Чисто природното и сетивното представя самото себе 
си, докато символичното художествено произведение, 
все едно дали то показва пред очите ни природни явле
ния или човешки образи, веднага сочи вън от себе си към 
нещо друго, което обаче трябва да има вътрешно обосно
вано сродство с представените пред нас изображения и 
съществено отношение към тях. А връзката между кон
кретния образ и неговото всеобщо значение може да 
бъде най-различна, тя може да бъде ту външна и вслед
ствие на това неясна, ту пък също по-основна, а именно, 
когато всеобщността, която подлежи да се символизира, 
в действителност съставлява същественото на конкрет
ното явление; а чрез това се облекчава много схващането 
на символа.

Най-абстрактният израз в това отношение е чи
слото, което обаче трябва да се употребява като по-ясен 
знак само в случай, когато самото значение има в себе си 
числено определение. Например числата седем и двана
десет се срещат често в египетското строително изкуст
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во, тъй като седем е числото на планетите, а дванадесет 
е броят на месеците или на стъпките, с които трябва да 
се покачи водата на Нил, за да бъде плодоносна. После 
такова число се смята за свещено, доколкото е числено 
определение във великите елементарни отношения, 
които се почитат като сили на целия природен живот. До
толкова дванадесетте степени, седемте стълба са сим
волични. Такава символика на числата се простира дори 
още в митологии, които вече отива по-нататък. Например 
дванадесетте подвига, извършени от Херкулес, изглежда, 
произтичат също от дванадесетте месеца на годината, 
тъй като Херкулес, от една страна, се явява наистина 
пред нас като изцяло човешки индивидуализиран херой, 
но, от друга страна, носи в себе си също още едно сим
волизирано природно значение и е олицетворение на 
хода на Слънцето.

Вече по-конкретни са, по-нататък, символичните 
пространствени фигурации: лабиринтните коридори 
като символ на кръговрата на планетите, както и танците 
в своите преплитания, имат по-тайния смисъл да възпро
извеждат символично движението на големите елемен
тарни тела.

По-нагоре символите се дават от животински обра
зи, но най-съвършено от формата на човешкото тяло, 
която тук се проявява изваяна вече по по-висш и по- 
адекватен начин, тъй като на тази степен духът започва 
изобщо вече да се изтръгва от чисто природното и се 
формира до своето по-самостоятелно съществуване.

Това съставлява общото понятие за същинския 
символ и необходимостта от изкуство за изобразяването 
му. Но, за да разгледаме по-конкретните възгледи от тази 
степен, при това първо залязване на духа в себе си 
трябва да излезем вън от Изтока и се насочим повече към 
Запада.

Като общ символ, който характеризира това стано
вище, можем да поставим на първо място образа на фе
никса, който сам се изгаря, и все пак отново произлиза 
подмладен от смъртта в пламъците и от пепелта. Херо- 
дот (2 книга, 73 глава) разказва, че видял тази птица в
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Египет поне в изображения, а и в действителност егип
тяните дават центъра на символичната художествена 
форма. Преди обаче да пристъпим към по-подробното 
разглеждане, можем да засегнем още някои други 
митове, които съставляват прехода към споменатата сим
волика, напълно разработена от всички страни. Това са 
митовете за Адонис, за смъртта му, за жалбата на Афро
дита по него, траурните празненства и т.н. -  възгледи, 
които имат за своя родина сирийското крайбрежие. 
Култът на Кибела у фригийците има същото значение, 
което намира отглас още и в митовете за Кастор и 
Полукс, за Церера и Прозерпина.

Тук е изтъкнат като значение и онагледен сам за 
себе си предимно онзи вече споменат момент на отрица
телното, смъртта на природното, като абсолютно обосно
вана в божественото. Затова са траурните празненства по 
повод смъртта на бога, прекомерните жалби заради загу
бата, която обаче после отново се попълва чрез прена- 
мирането, възкресяването, обновяването, така че сега 
могат да последват и празници на радостта. Тогава това 
общо значение отново има своя по-определен природен 
смисъл. През зимата Слънцето загубва силата си, но все 
пак през пролетта отново я получава, а с него природата 
отново се подмладява, тя умира и се преражда. Следо
вателно тук божественото, олицетворено като човешко 
събитие, намира своето значение в природния живот, 
който след това, от друга страна, отново е символ за съ
ществеността на отрицателното изобщо както в при
родното, така и в духовното.

Но пълен пример за високо развитие на символич
ното изкуство както според неговото специфично съдър
жание, така и според неговата форма, трябва да търсим в 
Египет. Египет е страната на символа, която си поставя 
духовната задача на саморазгадаването на духа, без да 
стигне действително до разгадаване. Задачите остават 
неразрешени и затова и разрешението, което можем да 
дадем ние, се състои само в това, да схванем загадките на 
египетското изкуство и на неговите символични произ
ведения като тази неразгадана от самите египтяни за
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дача. Тъй като по този начин тук духът още търси себе си 
във външното, от което после се стреми отново да изле
зе, и сега се труди в неуморна дейност, за да може, из
хождайки от самия себе си, да си създаде своята същност 
чрез природните явления, както и да продуцира по
следните чрез формата на духа за нагледа, вместо за 
мисълта, то между народите, които разгледахме досега, 
египтяните са истинският народ на изкуството. Но 
техните произведения остават тайнствени и безмълвни, 
беззвучни и неподвижни, тъй като тук самият дух още 
не е намерил истински своя собствен вътрешен живот и 
още не умее да говори на ясния и светъл език на духа. 
Характерното за Египет е неудовлетвореният стремеж и 
порив да си онагледи чрез изкуството по един така 
беззвучен начин самата тази борба, да изобрази вътреш
ното и да осъзнае своето вътрешно, както и вътрешното 
изобщо, само чрез сродни външни образи. Народът на 
тази чудна страна бил не само народ на земеделието 
(ackerbauendes), но и народ на строителството (bauen
des), който преровил земята от всички страни, изкопал 
канали и езера и, проникнат от инстинкта на изкуството, 
не само издигал навън, под слънчевата светлина, най- 
гигантски постройки, но и мощно вградил на най-големи 
дълбочини в земята не по-малко неизмерими архи
тектурни произведения. Както разказва още Херодот, 
издигането на такива монументи е било главно зани
мание на народа и главен подвиг на владетелите. Архи
тектурните произведения на индийците наистина също 
са колосални, но те никъде не се намират в такова 
безкрайно разнообразие, както в Египет.

1. Египетският възглед за мъртвото 
и изображението му; пирамиди

А що се отнася до египетския художествен възглед 
според особените му страни, тук за пръв път намираме 
вътрешното фиксирано само за себе си в противополож
ност на непосредствеността на наличното битие, и то
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вътрешното като отрицателното на жизнеността, като 
мъртвото; не като абстрактно отрицание на злото, погуб
ващото, както Ариман в противоположност на Ормузд, а 
в образ, който сам е конкретен.

a. Индиецът се издига само до най-празната и 
вследствие на това също така отрицателна спрямо всичко 
конкретно абстракция. В Египет не се среща такова пре
връщане в Брама, както у индийците -  напротив, неви
димото има у тях по-пълно значение, мъртвото получава 
съдържанието на самото живо. Изтръгнато от непосред
ственото съществуване, в своята откъснатост от живота 
мъртвото все пак запазва отношението си към живото и 
получава самостоятелност и се запазва в този конкретен 
образ. Известно е, че египтяните балсамирали и почита
ли котки, кучета, ястреби, ихневмони, мечки, вълци и 
т.н. (Херодот, 2 книга, 67 глава), но преди всичко умрели 
хора (Херодот, 2 книга, 86-90 глава). При тях почитането 
на мъртвите се състои не в погребението, а във вековеч- 
ното запазване като труп.

b . Но по-нататък египтяните не остават при тази 
непосредствена и дори все още природна трайност на 
мъртвите. Природно запазеното се схваща като трайно и 
в представата. Херодот казва за египтяните, че били 
първите, които учели, че душата на човека е безсмъртна. 
Следователно за пръв път при тях отделянето на природ
ното и духовното се появява и по този по-висш начин, 
тъй като онова, което не е càMO природно, получава са
мостоятелност само за себе си. Безсмъртието на душата 
е съвсем близо до свободата на духа, тъй като „азът“ 
схваща себе си като изтръгнат от природността на 
наличното битие и почиващ върху себе си; а това знание 
за самия себе си е принципът на свободата. Наистина не 
можем да кажем, че египтяните са стигнали напълно до 
понятието свободен дух, и при тази тяхна вяра не трябва 
да мислим за нашия начин на схващане на безсмъртието 
на душата; но все пак те вече са имали възгледа да 
фиксират отделилото се от живота според неговото 
съществуване както външно, така и в своята представа, и 
с това са извършили прехода от съзнанието към неговото
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освобождаване, макар че са дошли само до прага на 
царството на свободата. -  А този възглед, в противопо
ложност на присъствието на непосредствено действи
телното, при тях се разширява до едно самостоятелно 
царство на покойниците. В тази държава на невидимото 
заседава съд над мъртвите, начело на който стои Озирис, 
носещ името Аментес. А същото е отново налице и в 
непосредствената действителност, тъй като и между 
хората се е устройвал съд над мъртвите и например след 
смъртта на някой монарх всеки е можел да направи 
своите оплаквания.

с. Ако се запитаме по-нататък коя е символичната 
художествена форма, която би съответствала на тази 
представа, ще трябва да я потърсим в главните произ
ведения на египетското строително изкуство. Тук имаме 
пред себе си двойна архитектура, надземна и подземна: 
подземни лабиринти, величествени, просторни екска- 
вации, коридори, дълги половин час път, стаи, покрити с 
йероглифи, и всичко това най-грижливо изработено; а 
после са изградени над него онези достойни за възхи
щение постройки, към които следва да причислим главно 
пирамидите. Векове наред са се опитвали да създават 
най-различни хипотези относно предназначението и 
значението на пирамидите, сега обаче изглежда несъм
нено, че те са вместилища, които е трябвало да служат за 
гробове на монарси или на свещени животни, например 
на Апис или на котки, ибиси и т.н. По този начин пира
мидите предлагат на погледа ни простата картина на са
мото символично изкуство; те са гигантски кристали, 
които таят в себе си нещо вътрешно и така го обгръщат 
като създадена от изкуството външна форма, че се полу
чава: те стоят пред нас за това отделено от чистата при- 
родност вътрешно съдържание и съществуват само по 
отношение на него. Но това царство на смъртта и на не
видимото, което тук съставлява значението, има само 
едната, и то формалната страна, която е необходима за 
истинското съдържание на изкуството, а именно, че се е 
оттеглило от непосредственото налично битие и по такъв 
начин е преди всичко само Хадес, че още не е жизненост,
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която, макар и освободена от сетивното като такова, все 
пак същевременно е също така съществуваща в себе си и 
вследствие на това е свободен в себе си и жив дух. -  
Затова образът остава за едно такова вътрешно нещо 
също така все още съвсем външна форма и обвивка на 
неговото определено съдържание.

Пирамидите са такава външна обстановка, в която 
почива скрито нещо вътрешно.

2. Култ на животните и животински маски

А, доколкото изобщо вътрешното трябва да се 
съзерцава като нещо външно налично, египтяните из
паднали от противоположната страна в това, да почитат 
божествено съществуване в живи животни, например в 
бика, в котката и в много други животни. Живото стои 
по-високо от неорганичното външно съществуване, 
защото живият организъм има нещо вътрешно, за което 
загатва външният му облик, което обаче си остава 
вътрешно и вследствие на това тайнствено. По такъв 
начин култът на животните тук трябва да се разбира като 
съзерцание на едно тайнствено вътрешно съдържание, 
което като живот е по-висша сила над чисто външното. 
За нас, разбира се, винаги остава противно да гледаме 
как се смятат за свещени животните, кучетата и котките, 
вместо истински духовното. -  А това почитане, взето 
само за себе си, няма в себе си нищо символично, тъй 
като при него се е почитало като съществуване на бога 
самото живо действително животно, например Апис. Но 
египтяните са използвали животинския образ и сим
волично. Тогава той вече не важи сам за себе си, а е 
принизен до това, да изразява нещо по-общо. Това виж
даме осъществено по най-наивен начин в животинските 
маски, които се срещат особено при изображения на 
балсамирането, при което занимание лицата, които 
разрязват трупа, изваждат вътрешните органи и т.н., се 
изобразяват с животински маски. Тук веднага става ясно, 
че една такава животинска глава трябва да показва не
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самата себе си, а едно същевременно различаващо се от 
нея, по-общо значение. След това, по-нататък живо
тинският образ се използва смесен с човешкия; срещаме 
например човешки фигури с лъвски глави, които се 
смятат за образи на Минерва, срещат се и ястребови 
глави, а на главите на Амон са останали рогата и т.н. Тук 
не може да се оспори наличието на символични 
отношения. В подобен смисъл и йероглифното писмо на 
египтяните е символично в голямата си част, тъй като 
или се стреми да изрази значенията чрез копиране на 
действителни предмети, които представят не самите себе 
си, а една сродна с тях всеобщност, или, още по-често, в 
така наречения фонетичен елемент на това писмо 
обозначава отделните букви чрез рисунката на предмет, 
чиято начална буква има в езиково отношение същия 
звук, който трябва да се изрази.

3. Пълна символика:
Мемнони, Изида и Озирис, Сфинкс

Изобщо в Египет почти всеки образ е символ и 
йероглиф, той не означава самия себе си, а насочва към 
нещо друго, с което има сродство, а вследствие на това и 
отношение. Обаче същинските символи се осъществяват 
напълно едва когато това отношение е от по-основно и 
по-дълбоко естество. В това отношение ще спомена на
кратко само следните често срещащи се възгледи.

а . Както, от една страна, египетското суеверие до
лавя в животинския образ тайна вътрешна сила, така, от 
друга страна, намираме човешкия образ изобразен по та
къв начин, че все още има вън от себе си вътрешното на 
субективността, и затова не може да се разгърне до сво
бодна красота. Особено забележителни са онези коло
сални Мемнони, които, спокойни, неподвижни в себе си, 
с прилепнали ръце към тялото и плътно събрани крака, 
вкостеняло, вцепенено и безжизнено са изправени срещу 
Слънцето, за да очакват от него лъча, който ги докосва, 
одушевява и кара да звучат. Поне Херодот разказва, че
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при изгрев на Слънцето Мемноните издавали звук. По- 
висшата критика наистина се усъмни в това, обаче 
фактът на звученето в последно време беше отново по
твърден от французи и англичани, и ако звукът не се 
произвежда чрез други устройства, той може да се 
обясни така, че както има минерали, които, потопени във 
вода, издават шум, така тонът на тези каменни статуи 
произтича от росата и от утринния хлад, и от слънчевите 
лъчи, които падат върху статуите след това, доколкото по 
този начин възникват малки пукнатини, които отново 
изчезват. Но, доколкото тези колоса си символ, трябва да 
им дадем това значение, че нямат духовната душа сво
бодно в самите себе си и затова, вместо да могат да полу
чат оживотворяване на вътрешното, което носи в себе си 
мярка и красота, се нуждаят от идващата отвън светлина, 
едва която изтръгва от тях тона на душата. Човешкият 
глас, напротив, звучи, като изхожда от собственото чув
ство и от собствения дух, без външен импулс, както ви
сотата на изкуството се състои изобщо в това, да остави 
вътрешното да се формира, като изхожда от самото себе 
си. Но в Египет вътрешното на човешкия образ е още 
безмълвно и в неговото одушевяване се взема под вни
мание само природният момент.

Ь. Друг символичен начин на представяне е Изида и 
Озирис. Озирис бива заченат, роден и убит от Тифон, но 
Изида търси пръснатите кости, намира ги, събира ги и ги 
погребва. И така, тази история на бога има за свое съдър
жание преди всичко само природни значения. От една 
страна, Озирис е Слънцето и неговата история е символ 
за годишния му ход, а, от друга страна, той означава по
качването и спадането на Нил, който трябва да носи 
плодородие на цял Египет. Защото в Египет често не 
вали дъжд в продължение на години и само Нил напоява 
страната със своите разливания. През зимата той тече 
плитководен в коритото си, но после (Херодот, 2 книга, 
19 глава), от времето на летния обрат на Слънцето ната
тък, в продължение на сто дни той започва да приижда, 
прелива бреговете и се разлива нашироко из страната. 
Най-сетне водата отново изсъхва от горещината и топли
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те пустинни ветрове и той се отдръпва в коритото си. 
Тогава нивите се засяват, без да се влага тежък труд, 
развива се най-пищна растителност, всичко кълни и зрее. 
Слънцето и Нил, тяхното отслабване и засилване са 
природните сили на египетската почва, които египтяни
нът си онагледява символично в човешки изобразената 
история на Изида и Озирис. А тук спада и символичното 
изобразяване на животинския кръг, който е свързан с 
хода на годината, както числото на дванадесетте богове е 
свързано с месеците. Но, обратно, Озирис отново озна
чава също само човешко: той се смята за свещен като 
основател на земеделието, на разделянето на нивите, на 
собствеността, на законите и затова неговото почитане 
се отнася също така до човешки духовни дейности, кои
то стоят в най-тясна общност с нравственото и правното. 
Той е също така съдия на мъртвите и затова получава 
съвсем откъсващо се от чисто природния живот значе
ние, в което символичното започва да престава да съ
ществува, тъй като тук самият вътрешен и духовен свят 
става съдържание на човешкия образ, който започва да 
представя по този начин собствения си вътрешен свят. 
Но този духовен процес отново взема за свое съ
държание също така и външния природен живот и го 
изразява по външен начин: например в храмовете чрез 
броя на стълбищата, на стъпалата, на колоните, а в 
лабиринтите чрез разнородността на коридорите, завои
те и стаите. По този начин Озирис е както природният, 
така и духовният живот в различните моменти на 
неговия процес и на неговите превръщания и, от една 
страна, символичните образи стават символи за природ
ните елементи, а, от друга страна, самите природни съ
стояния са отново само символи на духовните дейности 
и тяхното изменение. Затова и човешкият образ тук не 
остава чисто олицетворение, тъй като тук природното, 
макар че то, от една страна, се проявява като същинско 
значение, от друга страна, самото то отново става само 
символ на духа и изобщо трябва да се подчини на този 
кръг, в който вътрешното намира да излезе вън от при- 
родосъзерцанието. Наистина формата на човешкото тяло
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получава все пак съвсем друг облик и вече чрез това 
проявява стремежа да слезе надолу във вътрешното и 
духовното; но това усилие постига същинската си цел, 
свободата на духовното вътре в себе си, само неудо- 
влетворително. Образите остават колосални, сериозни, 
вкаменени. Краката са без свобода и весела яснота, 
ръцете и главата са тясно прилепнали към останалото 
тяло и неподвижни, без грация и живо движение. Едва на 
Дедал се приписва това изкуство, че отделил ръцете и 
краката и дал движение на тялото.

И така, благодарение на тази взаимна символика, в 
Египет символът е същевременно едно цяло от символи, 
така че онова, което се явява веднъж като значение, 
отново се използва също като символ от една сродна 
област. Това многозначно свързване на символичното, 
което -  символичното -  преплита едно с друго значе
нието и образа, в действителност показва нещо много
образно или загатва за него и чрез това вече се устремява 
към вътрешната субективност, която единствена може да 
се обръща в много посоки, е предимство на тези изобра
жения, макар че тяхното обяснение, разбира се, се 
затруднява поради многозначността.

Такова значение, в чието разгадаване наистина 
често се отива много далеч в наши дни, тъй като почти 
всички образи се оказват в действителност непосред
ствено символи, е могло -  по същия начин, по който се 
стремим да си го обясним -  да бъде ясно и разбираемо 
като значение и за самия египетски светоглед. Но, както 
видяхме още в началото, египетските символи съдържат 
implicite60 много и explicite61 нищо. Това са работи, пред
приети с опита да станат ясни за самите себе си, но все 
пак те остават само при борбата за ясното само по себе 
си. В този смисъл виждаме, че египетските художест
вени произведения съдържат гатанки, на които отчасти 
не можем да отговорим правилно не само ние, но и най- 
много онези, които сами са си ги задали.

с. Затова произведенията на египетското изкуство в 
тяхната тайнствена символика са гатанки; самата обе
ктивна гатанка. Като символ за това същинско значение
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на египетския дух можем да посочим Сфинкса. Той е 
сякаш символът на самото символично. В Египет се сре
щат образи на Сфинкса в безбройно множество, нареде
ни в редици по стотици, издялани от най-твърд камък, 
изгладени, покрити с йероглифи, край Кайро в толкова 
колосална големина, че само ноктите на лъва са високи 
колкото човек. Това са лежащи животински туловища, от 
които се откроява като горна част човешкото тяло, в ня
кои случаи те носят глава на овен, но иначе в по-голяма- 
та си част женска глава. Човешкият дух иска да се из
тръгне от безчувствената сила и мощ на животинското, 
без да дойде до завършено изображение на собствената 
си свобода и на подвижния си образ, тъй като още трябва 
да остане смесен и обединен с другото на самия себе си. 
Този стремеж към самосъзнателна духовност, която не 
схваща себе с.и, като изхожда от себе си, в единствено 
адекватната на нея реалност, а само съзерцава себе си в 
сродното на нея и осъзнава себе си в онова, което е също 
така чуждо на нея, е символичното изобщо, което на тази 
връхна точка става гатанка.

В този смисъл в гръцкия мит, който сам можем 
отново да тълкуваме символично, сфинксът се явява като 
чудовище, което задава гатанки. Сфинксът поставил из
вестния загадъчен въпрос: кой е онзи, който сутрин ходи 
на четири крака, по обед на два, а вечер на три. Едип 
намерил простия отговор, че това е човекът, и съборил 
Сфинкса от скалата. Отгатването на символа се крие в 
биващото в себе си и за себе си значение, в духа, както 
прочутият гръцки надпис призовава човека: Познай 
самия себе си! Светлината на съзнанието е яснотата, 
която кара своето конкретно съдържание да проблесне 
ярко през принадлежащата на самото него адекватна 
форма и разкрива в своето налично битие само самата 
себе си.
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СИМВОЛИКАТА НА ВЪЗВИШЕНОСТТА

Беззагадъчната яснота на духа, който изобразява 
себе си адекватно, като изхожда от самия себе си, която 
е целта на символичното изкуство, може да се постигне 
само тогава, когато се осъзнае преди всичко значението 
само за себе си, отделено от целокупния свят на явле
нията. Защото в непосредствено съзерцаваното единство 
на двете се състоеше нехудожествеността у древните 
парси, а противоречието между разделението и все пак 
изискваното непосредствено свързване създаде фанта
стичната символика на индийците, докато и в Египет 
още липсваше откъснатата от явленията свободна позна
ваемост на вътрешното и значителното само по себе си, 
и даде основата за загадъчното и тъмното на симво
личното.

И така, първото преобладаващо прочистване и 
изрично отделяне на биващото в себе си и за себе си от 
сетивното настояще, т.е. от емпиричната единичност на 
външното, трябва да се търси във възвишеността, която 
издига абсолютното навън, отвъд всяко непосредствено 
съществуване и чрез това осъществява отначало аб
страктното освобождаване, което е поне основата на ду
ховното. Защото така издигнатото значение още не се 
схваща като конкретна духовност, но все пак то се раз
глежда като вътрешното, което има битие и покой вътре 
в себе си и по своята природа е неспособно да намери 
истинския си израз в крайни явления.

Кант различи възвишеното и красивото по много 
интересен начин и онова, което излага по този въпрос в 
първата част на Критика на способността за съждение
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(§ 20 и следващите), въпреки цялото си многословие и 
въпреки поставеното в основата му свеждане на всички 
определения до субективното, до способностите на 
душата, на въображението, на разума и т.н., все още 
запазва своя интерес. Това свеждане трябва да бъде 
признато за правилно според неговия общ принцип в 
това отношение, че възвишеността, както се изразява 
Кант, не се съдържа в никой природен предмет, а само в 
душата ни, доколкото осъзнаваме, че превъзхождаме 
природата в нас, а по този начин и природата вън от нас. 
В този смисъл Кант мисли, че „истински възвишеното не 
може да се съдържа в никоя сетивна форма, а се отнася 
само до идеи на разума, които, макар и да е невъзможно 
адекватното им изображение, биха били раздвижени и 
извикани в душата тъкмо чрез тази неадекватност, която 
може да се изобрази сетивно“ (Kritik der Urteilskraft, 3. 
Auflage 1799, S. 77). Възвишеното е изобщо опит да се 
изрази безкрайното, без да се намери в царството на 
явленията предмет, който би се оказал подходящ за това 
изображение. Тъкмо защото безкрайното бива поставено 
вън от целокупния комплекс на предметността само за 
себе си като невидимо, нямащо образ значение, и бива 
направено вътрешно, то остава неизразимо според него
вата безкрайност и издигнато над всеки израз чрез нещо 
крайно.

А следващото съдържание, което получава значе
нието тук, е това, че последното, в противоположност на 
целокупността на проявяващото се, е субстанциалното в 
себе си едно, което дори като чиста мисъл съществува 
само за чистата мисъл. Затова тази субстанция сега 
престава да може да има своето изображение в нещо 
външно, а дотолкова изчезва и същински символичният 
характер. Но ако това единно в себе си трябва да се 
доведе пред нагледа, това е възможно само по този на
чин, че то, като субстанция, се схваща също като твор
ческата сила на всички неща, в които то има затова свое
то разкриване и явление и по такъв начин положително 
отношение към тях. Но същевременно неговото опре
деление е и това, да се изрази, че субстанцията се издига
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над отделните явления като такива, както и над тяхната 
съвкупност, чрез което следователно в по-последовател- 
ното протичане положителното отношение се превръща 
в отрицателното отношение да бъде очистено от 
проявяващото се като нещо партикуларно, а поради това 
и неадекватно на субстанцията и изчезващо в нея.

Това изобразяване, което само се унищожава отново 
от онова, което то тълкува, така че тълкуването на съ
държанието се оказва същевременно снемане на тълку
ването, е възвишеността, която ние затова не трябва да 
пренасяме в чисто субективното на душата и на нейните 
идеи на разума, както прави Кант, а трябва да я схващаме 
като обоснована в единна абсолютна субстанция, т.е. в 
съдържанието, което подлежи на изобразяване.

И така, подразделянето на художествената форма на 
възвишеното също може да се вземе от току-що посо
ченото двойно отношение на субстанцията като значение 
към света на явленията.

Общото в това, от една страна, положително, а, от 
друга страна, отрицателно отношение се състои в това, 
че субстанцията се издига над отделното явление, в 
което трябва да бъде изобразена, макар че може да бъде 
изразена само по отношение на проявяващото се изобщо, 
тъй като тя като субстанция и същност е без образност в 
самата себе си и недостъпна за конкретния наглед.

Като първи, утвърдителен начин на схващане можем 
да окачествим пантеистичното изкуство, както се сре
ща то отчасти в Индия, отчасти в по-късната свобода и 
мистика на мохамеданските персийски поети и с по- 
задълбочена интимност на мисълта и душата се намира 
отново и в християнския Запад.

Според общото определение, на тази степен суб
станцията се съзерцава като иманентна във всички нейни 
създадени акциденции, които затова още не са прини
зени до степента на спомагателни и на обикновена 
украса за възвеличаването на абсолютното, а се запазват 
утвърдително чрез вътрешно присъщата им субстанция, 
макар че във всичко единично трябва да бъде пред
ставено и издигнато само единното и божественото, чрез
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което и поетът, който съзира във всичко и се възхищава 
на това единно и потопява в това съзерцание както 
нещата, така и самия себе си, е в състояние да запази 
положително отношение към субстанцията, с която той 
свързва всичко.

Второто, отрицателното оценяване на могъщест
вото и величието на единния бог намираме като същин
ска възвишеност в еврейската поезия. Тя снема поло
жителната иманентност на абсолютното в създадените 
явления и поставя на едната страна единната суб
станция сама за себе си като господар на света, в проти
воположност на която стои съвкупността на творенията, 
които, приведени в отношение към бога, са поставени 
като безсилното в самото себе си и изчезващото. И така, 
ако силата и мъдростта на единния [бог] трябва да се 
изобрази чрез крайността на природните неща и човеш
ките съдби, сега вече не намираме индийското изопа
чаване до уродливостта на безмерното, а възвишеността 
на бога се доближава до нагледа чрез това, че всичко, 
което е налице, с целия му блясък, с цялата му пищност 
и величие е изобразено само като спомагателна акциден- 
ция и преходна привидност в сравнение със същността и 
постоянството на бога.

А.  П А Н Т Е И З Ъ М  НА И З К У С Т В О Т О

В сегашното време веднага бяхме изложени на най- 
груби недоразумения с думата пантеизъм. Защото, от 
една страна, в нашия модерен смисъл „всичко“ означава: 
всичко и всяко в неговата съвсем емпирична единичност; 
например тази табакера според всички нейни свойства, с 
този цвят, толкова и толкова голяма, така оформена, тол
кова тежка и т.н., или онази къща, книга, онова животно, 
онази маса, онзи стол, онази печка, ивица облаци и т.н. И 
ако някои днешни теолози твърдят за философията, че тя 
прави бог всичко, взето в току.що засегнатия смисъл на 
думата, това е факт, който беше приписан на филосо-
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фията, а по този начин обвинението, което се издига про
тив нея по този повод, е изцяло лъжливо. Една такава 
представа за пантеизъм може да възникне само в 
побъркани глави и не се среща нито в някоя религия, 
дори у ирокезите и ескимосите, нито в някоя философия. 
Ето защо „всичкото“ в онова, което са нарекли пантеи
зъм, не е това или онова отделно нещо, а по-скоро всич
кото в смисъл на съвкупност (All), т.е. на единното суб- 
станциално, което наистина е иманентно в единичности- 
те, но като се абстрахираме от единичността и нейната 
емпирична реалност, така че е изтъкнато и се има пред
вид не единичното като такова, а всеобщата душа, или, 
по-популярно изразено, истинното и превъзходното, 
което присъства и в това единично нещо.

Това съставлява същинското значение на пантеизма 
и тук трябва да говорим за последния единствено в това 
значение. Той принадлежи предимно на Изтока, който 
схваща мисълта за едно абсолютно единство на бо
жественото и на всички неща като намиращи се в това 
единство. А божественото може да бъде осъзнато като 
единство и съвкупност само чрез повторното изчезване 
на изброените единичности, като присъстващо в които се 
изказва то. Следователно тук божественото е предста
вено, от една страна, като иманентно в най-различните 
предмети, а по-точно наистина като най-превъзходното и 
най-забележителното между различните съществувания 
и в тях; но, от друга страна, тъй като единното е това и 
друго и пак друго и се хвърля наоколо във всичко, тъкмо 
чрез това единичностите и партикуларностите се проявя
ват като снети и изчезващи; защото не всяко единично 
нещо е това „единно“, напротив, единното е тези съвкуп
ни единичности, които за нагледа се превръщат в съвкуп
ността. Защото ако например животът е единното, тогава 
и смъртта е единното, а тъкмо с това не само животът; 
така че следователно животът или Слънцето, морето и 
т.н. съставляват божественото и единното не доколкото 
са живот, море или Слънце. Но същевременно тук акци- 
денталното още не е поставено изрично като отрица
телно или спомагателно, както в същинската възвише
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ност, а, напротив, тъй като субстанцията е това единно 
във всичко особено, сама по себе си тя става нещо 
особено и акцидентално; обаче, обратно, това единично 
нещо -  тъй като то е също така и променливо и фанта
зията не ограничава субстанцията върху едно опреде
лено налично битие, а се придвижва напред отвъд всяка 
определеност и я оставя да отпадне, за да премине по- 
нататък към друга определеност, -  с това, от своя страна, 
става акциденталното, от което се е избавила единната 
субстанция и по този начин се е издигнала над него.

Затова и един такъв начин на светосъзерцание може 
да се изрази художествено само от поетическото из
куство, а не от изобразителните изкуства, които пред
лагат на погледа ни само като налично биващо и трайно 
определеното и единичното, което трябва също да се 
откаже от себе си в полза на наличната в такива съ
ществувания субстанция. Там, където пантеизмът е чист, 
няма изобразително изкуство за неговия начин на 
изобразяване.

7. Индийска поезия

Като първи пример за такава пантеистична поезия 
можем да приведем пак индийската поезия, която, редом 
със своята фантастика, разви блестящо и тази страна.

Както видяхме, индийците имат за най-върховно 
божество най-абстрактната всеобщност и най-абстракт
ното единство, която всеобщност после се придвижва 
наистина по-напред към определени богове, Тримурти, 
Индра и Т.Н., но не фиксира определеното, а също така 
оставя по-низшите богове да се върнат в по-висшите, а 
последните в брйман. Още тук става ясно, че това общо 
съставлява единната, оставаща еднаква със себе си 
основа на всичко; и ако в своята поезия индийците 
наистина проявяват двойния стремеж да преувеличат 
отделното съществуване, за да изглежда вече в своята 
сетивност адекватно на общото значение, или, обратно, 
да пренебрегнат по съвсем отрицателен начин всяка
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определеност в полза на единната абстракция, все пак, 
от друга страна, у тях се среща и по-чистият начин на 
изобразяване на току-що споменатия пантеизъм, който 
изтъква иманентността на божественото в наличното и 
изчезващото за нагледа единично. Наистина в този начин 
на схващане бихме могли да искаме отново да намерим 
повече сходство с онова непосредствено единство на 
чистата мисъл и на сетивното, което единство срещнах
ме у парсите; но у парсите самото единно и превъзходно, 
фиксирано за себе си, е нещо природно, светлината; у 
индийците, напротив, единното, брйман, е càMO безфор
меното едно, което едва след като бъде преобразувано до 
безкрайното многообразие на световните явления, из
виква на живот пантеистичния начин на изобразяване. 
Така например за Кришна се казва (Бхагавадгита, 7 пе
сен, Slocus62 4 и следващите): „Земята, водата и вятърът, 
въздухът и огънят, духът, разсъдъкът и „азът“ са осемте 
части на силата на моята същност; и все пак ти познай в 
мене една друга, една по-висша същност, която оживо- 
творява земното, носи света: всички същности имат про
изхода си в нея; по такъв начин, знай, аз съм произходът 
и унищожението на цялата тази вселена; вън от мене 
няма нищо по-висше, тази вселена е привързана към 
мене, както редиците от бисери към конеца, аз съм вку
сът в течното, блясъкът в Слънцето и Луната, мистич
ното слово в светите писания, мъжественото в мъжа, 
чистият аромат в земята, блясъкът в пламъците, животът 
във всички същества, самосъзерцанието в каещите се, 
жизнената сила в живото същество, мъдростта в мъ
дреца, блясъкът в бляскавото; които природи са истинни, 
които са привидни и тъмни, са такива, като изхождат от 
мене, не аз съм в тях, а те са в мене. Целият свят е 
заблуден от измамата на тези три свойства и не познава 
мене, който съм непроменлив; но и божествената 
измама, Майя, е моя измама, която трудно може да се 
прекрачи; но онези, които ме следват, прекрачват отвъд 
измамата.“ Тук едно такова субстанциално единство е 
изказано най-фрапантно, както по отношение на
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иманентността в наличното, така и по отношение на 
прекрачването отвъд единичното.

По подобен начин Кришна казва за себе си, че във 
всички различни съществувания той е винаги най- 
превъзходното (10 песен, Slocus 21): „Аз съм сияйното 
Слънце между звездите, Луната между лунарните знаци, 
книгата на химните между свещените книги, вътрешното 
между сетивата, Меру между планинските върхове, 
лъвът между животните, главното А между буквите, цве
тистата пролет между годишните времена“ и т.н.

Но това изброяване на най-превъзходното, както и 
простото редуване на образите, в които отново и отново 
трябва да се доведе до нагледа само едно и също нещо, 
колкото и да изглежда отначало, че в него се разпростира 
голямо богатство на фантазията, все пак тъкмо поради 
тази еднаквост на съдържанието остава извънредно мо
нотонно и изобщо празно и изморително.

2. Мохамеданска поезия

Второ, източният пантеизъм е бил развит по по
виеш и субективно по-свободен начин в мохамедан- 
ството особено от персите.

И така, тук възниква своеобразно отношение главно 
от страна на поетизиращия субект.

а. А именно, тъй като поетът копнее да съзре бо
жественото във всичко и действително го съзира, той се 
отказва и от собствената си насоченост към себе си в 
полза на него, но схваща също така и иманентността на 
божественото в неговото така разширено и освободено 
„вътрешно“; и чрез това за него израства онази весела 
интимност, онова свободно щастие, онова разточително 
блаженство, което е свойствено за ориенталеца, който, 
отказвайки се от собствената си партикуларност, изцяло 
потъва във вечното и абсолютното и познава и чувства 
във всичко образа и присъствието на божественото. Едно 
такова себепроникване от божественото и един такъв 
блажен, опиянен живот в бога избива в мистика. В това
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отношение трябва да похвалим преди всичко Джеляле- 
дин Румй, от когото Рюкерт ни даде най-хубави образци 
в неговото достойно за възхищение владеене на израза, 
което му позволява да си играе най-изкусно и свободно с 
думите и римите, както правят това и персите. Любовта 
към бога, с когото човекът отъждествява своята насоче
ност към себе си чрез най-безпределното себеотдаване и 
така съзерцава него, единния, във всички световни про
странства, отнася до него и свежда до него всичко, съ
ставлява тук центъра, който се простира най-широко към 
всички страни и области.

Ь. Ако, по-нататък, в същинската възвишеност, 
както ще видим веднага, най-добрите предмети и най- 
величествените образувания се употребяват само като 
обикновена украса на бога и служат да известят велико
лепието на единния бог и да го възвеличат, тъй като се 
предлагат на погледа ни само за да го славят като госпо
дар на всички създания, то, напротив, в пантеизма има- 
нентността на божественото в предметите издига самото 
светско, природно и човешко съществуване до собстве
но, по-самостоятелно величие. Самостоятелният живот 
на духовното в природните явления и в човешките 
отношения ги оживотворява и одухотворява в самите тях 
и отново обосновава едно своеобразно отношение на 
субективното чувство и душата на поета към пред
метите, които той възпява. Изпълнена от това блажено 
величие, душата е спокойна в самата себе си, незави
сима, свободна, самостоятелна, широка и голяма; и при 
това утвърдително тъждество със себе си сега тя също се 
влага въображаемо и се вживява до степента на същото 
спокойно единство в душата на нещата и сраства с 
природните предмети и с тяхното величие, с любимите, 
с прошката, изобщо с всичко, което е достойно за похва
ла и любов, до най-блажената, най-радостна интимност. 
Западната, романтичната интимност на душата наистина 
също проявява подобно самовживяване, но изобщо, осо
бено на север, тя е повече нещастна, несвободна и меч
тателна, или все пак остава по-субективно затворена в 
самата себе си и по този начин става себелюбива и чув



В т о р а  г л а в а .  С и м в о л и к а т а  н а  в ъ з в и ш е н о с т т а  491

ствителна. Такава потисната, смътна интимност намира 
израз особено в народните песни на варварски народи. 
Свободната, щастливата интимност, напротив, е свой
ствена на източните народи, главно на персите-мохаме
дани, които отдават открито и радостно цялата си насо
ченост към себе си както на бога, така и на всичко, което 
е достойно за възхвала, и все пак тъкмо в това отдаване 
получават свободната субстанциалност, която умеят да 
си запазят и в отношението си към околния свят. Така 
виждаме в разгара на страстта най-експанзивна блаже- 
ност и откровеност на чувството, в която -  при неизчер
паемото богатство от блестящи и пищни образи -  намира 
отзвук постоянният тон на радостта, на красотата и на 
щастието. Когато човекът от Изтока страда и е нещастен, 
той приема това за неотменна повеля на съдбата и остава 
сигурен в себе си, без потиснатост, чувствителност или 
досадна меланхолност. В стихотворенията на Хафис на
мираме доста много жалба и тъга за любимата, прошката 
и Т.Н., но и в скръбта той остава така безгрижен, както в 
щастието. Така например веднъж той казва: „От благо
дарност, че присъствието на приятеля ти дава светлина, 
изгори в скръб като свещ и бъди доволен.“

Чрез пламъка си свещта ни учи да се смеем и да 
плачем, тя се смее с весел блясък в същото време, когато 
се стопява в горещи сълзи; в изгарянето си тя раз
простира веселия блясък. Такъв е и общият характер на 
цялата тази поезия.

За да приведем някои по-специални образи, трябва 
да кажем, че персите много се занимават с цветя и бла
городни камъни, но предимно с розата и славея. За тях е 
особено привично да изобразяват славея като жених на 
розата. Това одушевяване на розата и тази любов на сла
вея се среща често например у Хафис. „От благодарност, 
роза, че си царица на красотата“, казва той, „не бъди 
горда пред любовта на славея.“ Сам той говори за славея 
на собствената си душа. Напротив, когато говорим в на
шите стихотворения за рози, славеи, вино, това става в 
съвсем друг, по-прозаичен смисъл; розата ни служи като 
украшение: „обкичен с рози“ и т.н., или слушаме славея
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и преживяваме чувствата му след него, пием виното и го 
наричаме враг на грижите и т.н. Но у персите розата не е 
образ или само украшение, не е символ, а самата тя 
изглежда на поета одушевена, любеща невеста, и той се 
задълбочава с духа си в душата на розата.

Най-новите персийски поеми имат същия характер 
на един блестящ пантеизъм. Например господин фон 
Хамер докладва за една поема, която била изпратена от 
шаха на император Франц в 1819 г. заедно с други по
даръци. Тя съдържа в 33 000 двустишия делата на шаха, 
който дал на придворния поет собственото си име.

с. В противоположност на своите по-смътни мла
дежки стихотворения и на тяхното концентрирано чув
ство, в по-късна възраст Гьоте също беше завладян от 
тази широка, безгрижна веселост, и дори като старец, 
проникнат от диханието на Изтока, в поетичен разгар на 
кръвта, изпълнен с неизмеримо блаженство, се обърна 
към тази свобода на чувството, която дори в полемиката 
не загубва най-прекрасната непомраченост. Песните на 
неговия Западно-източен диван не са нито празни игри, 
нито незначителни приятелски любезности, а са произ
лезли от едно такова свободно, себеотдайно чувство. В 
една песен към Зулейка сам той ги нарича:

Dichterische Perlen,
Die mir deiner Leidenschaft 
Gewaltige Brandung 
Warf an des Lebens 
Verödeten Strand aus.
Mit spitzen Fingern 
Zierlich gelesen,
Durchreiht mit juwelenem 
Goldschmuck.63

Вземи ги, извиква той на любимата,
Nimm Sie an deinen Hals,
An deinen Busen!
Die Regentropfen Allahs 
Gereift in bescheidener Muschel.64



В т о р а  г л а в а .  С и м в о л и к а т а  н а  в ъ з в и ш е н о с т т а  493

За такива стихотворения е бил необходим усет, раз
прострян до най-голяма широта, уверен в самия себе си 
във всички бури, била е необходима дълбочина и мла
дежка свежест на душата и

Einer Welt von Lebenstrieben,
Die in ihrer Fülle Drang 
Ahndeten schon Bulbuls Lieben, 
Seelerregenden Gesang.65

3. Християнска мистика

А изтъкнато по отношение на субекта, който в това 
единство с бога чувства себе си, а бога чувства като това 
присъствие в субективното съзнание, пантеистичното 
единство дава изобщо мистиката, както се разви тя по 
този по-субективен начин и в християнството. Като при
мер ще приведа само Ангелус Силезиус, който с най- 
голям смелост и дълбочина на съзерцанието и чувството 
изказа субстанциалното съществуване на бога в нещата и 
съединяването на насочеността към себе си с бога и на 
бога с човешката субективност в чудно мистична сила на 
изложението. Същинският източен пантеизъм, напротив, 
изтъква повече само възгледа за единната субстанция 
във всички явления и саможертвата на субекта, който по
лучава чрез нея най-висше разпростиране на съзнанието, 
тъй както чрез пълното освобождаване от крайното по
лучава блаженството на издигането във всичко най-вели- 
чествено и най-добро.

В . И З К У С Т В О Т О  НА В Ъ З В И Ш Е Н О С Т Т А

Но единната субстанция, която се схваща като съ
щинското значение на целия универсум, е истински 
поставена като субстанция само тогава, когато е изтръг
ната от своята наличност и действителност в смяната на 
явленията, е поета обратно в себе си като чиста въ
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трешна душевност и субстанциална сила и вследствие на 
това е получила самостоятелност спрямо крайността. 
Едва чрез това съзерцание за същността на бога като 
чисто и просто духовното и нямащото образност, в про
тивоположност на светското и природното, духовното е 
напълно изтръгнато от сетивността и природността и 
освободено от наличното битие в крайното. Обаче, 
обратно, абсолютната субстанция остава в отношението 
към света на явленията, изхождайки от който, тя е ре
флектирана в себе си. Сега това отношение получава 
споменатата по-горе отрицателна страна, която се 
състои в това, че цялото царство на света, въпреки пъл
нотата, силата и величието на неговите явления, по 
отношение на субстанцията е изрично поставено като 
càMO отрицателното в себе си, създаденото от бога, под
чиненото на неговата власт и служещото на него. Затова 
светът наистина се смята за откровение на бога, а сам 
бог е добрината да оставя създаденото, което само по 
себе си няма право да бъде и да се отнася към себе си, 
все пак да се движи само за себе си и да му дава 
устойчиво съществуване; обаче устойчивото съществу
ване на крайното е без субстанция, а в сравнение с бога 
сътвореното е изчезващо и безсилно, така че в добрината 
на създателя трябва да се изяви същевременно неговата 
справедливост, която прави действително да се прояви в 
отрицателното само по себе си също и неговото без
силие, а по този начин субстанцията да се прояви като 
единствено могъщото. Когато изкуството утвърди това 
отношение като основно отношение на своето съдър
жание и на своята форма, то дава художествената форма 
на същинската възвишеност. Трябва да правим разлика 
между красота на идеала и възвишеност. Защото в 
идеала вътрешното прониква външната реалност, чието 
вътрешно е то, по такъв начин, че двете страни се 
проявяват като адекватни една на друга и тъкмо поради 
това като взаимно проникващи се. Във възвишеността, 
напротив, вътрешното налично битие, в което суб
станцията се довежда до нагледа, е принизено спрямо 
субстанцията, тъй като това принизяване и подчинение
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е единственият начин, по който може да се доведе до 
нагледа чрез изкуството единният бог, сам за себе си 
нямащ образност и неизразим с нищо светско и крайно 
според положителната му същност. Възвишеността 
предпоставя значението в една самостоятелност, по 
отношение на която външното трябва да се проявява като 
càMO подчинено, доколкото вътрешното не се проявява в 
него, а така излиза отвъд него, че не се изобразява нищо 
освен тъкмо това извършено и извършващо се излизане 
навън към изображението.

В символа образът беше главното нещо. Образът 
трябваше да има едно значение, без обаче да е в състоя
ние да го изрази напълно. На този символ и на неговото 
неясно съдържание сега противостои значението като 
такова и неговото ясно разбиране; и сега художественото 
произведение става излияние на чистата същност като 
излияние на онова, което означават всички неща, но из
лияние на същността, която поставя несъответствието на 
образ и значение, което беше налице в символа само по 
себе си, като издигащото се над всичко светско значение 
на самия бог, и затова става възвишено в художественото 
произведение, което не трябва да изразява нищо освен 
това само по себе си ясно значение. Ето защо, ако вече 
символичното изкуство изобщо може да се нарече све
щено изкуство, доколкото взема божественото за съдър
жание на своите произведения, изкуството на възвише
ността трябва да бъде наречено свещеното изкуство като 
такова, изключително свещеното изкуство, тъй като от
дава почит единствено на бога.

Тук съдържанието е все още изобщо по-ограничено 
според основното си значение, отколкото в същинския 
символ, който остава при стремежа към духовното и дава 
в своите взаимоотношения широк простор на превръ
щането на духовното в природни образувания и на при
родното в загатвания за духа.

Ние намираме този вид възвишеност в нейното 
първо първоначално определение предимно в еврейския 
възглед и в неговата свещена поезия. Защото тук, където 
е невъзможно да се нахвърли поне донейде задоволител
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но образът на бога, не може да възникне изобразително 
изкуство, а може да възникне само поезията на предста
вата, която се изявява чрез думата.

При по-подробното разглеждане на тази степен 
могат да се изтъкнат следните общи гледни точки.

1. Бог като творецът и господарят на света

Тази поезия има за свое най-общо съдържание бога 
като господар на света, който му служи, тук бог не е 
въплътен във външното, а се е оттеглил от наличното би
тие на света, за да се върне в самотното единство. Ето за
що онова, което в същински символичното беше все още 
свързано в едно, тук се разпада на тези две страни: на 
абстрактното битие за себе си на бога и на конкретното 
налично битие на света.

a. Самият бог като това чисто битие за себе си на 
единната субстанция е без образ в себе си и, взет в тази 
абстрактност, той не може да се доближи до нагледа. Ето 
защо онова, което фантазията може да избере на тази 
степен, е не божественото съдържание според неговата 
чиста същност, тъй като то не позволява да бъде изо
бразено от изкуството в адекватен на него образ. Затова 
единственото съдържание, което остава, е отношението 
на бога към създадения от него свят.

b . Бог е създателят на универсума. Това е най- 
чистият израз на самата възвишеност. А именно, сега за 
пръв път изчезват представите за пораждането и чи
стото природно произлизане на нещата от бога и правят 
място на мисълта за създаването, изхождащо от духовна 
сила и дейност. Още Лонгин привежда като наистина 
уместен пример за възвишеност: „Бог казал: да стане 
светлина! И станало светлина.“ Господарят, единната 
субстанция наистина се проявява навън, но начинът на 
сътворяване е най-чистата, дори безтелесната, етерната 
външна проява: думата, външната проява на мисълта ка
то идеалната сила, чиято повеля над съществуването
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сега действително принуждава да изпадне непосредстве
но в безмълвно послушание и съществуващото.

с. Обаче в създадения свят бог не преминава сякаш 
в своята реалност, а остава в противоположност на нея, 
оттеглил се в себе си, без с това противопоставяне да е 
обоснован един твърд дуализъм. Защото създаденото е 
произведение на бога, което няма самостоятелност спря
мо него, а е изобщо налице само като доказателство за 
неговата мъдрост, добрина и справедливост. Единният 
бог е господар над всичко и има в природните неща не 
своето присъствие, а само безсилни акциденции, които 
могат да оставят същността само да се привиди, но не и 
да се прояви в тях. Това съставлява възвишеността от 
страна на бога.

2. Крайният свят , 
лишен от неговата божественост

И така, щом като по този начин, от една страна, 
единният бог е отделен от конкретните световни явления 
и фиксиран сам за себе си, но, от друга страна, външ
ността на съществуващото е определена като крайното и 
е изместена назад, сега както природното, така и 
човешкото съществуване получава новата роля да бъде 
изображение на божественото само благодарение на то
ва, че крайността на това съществуване излиза наяве в 
самото него.

а. Затова сега природата и човешкият образ за пръв 
път се явяват пред нас лишени от тяхната божест
веност и прозаични. Гърците разказват, че когато при 
похода на аргонавтите хероите преплавали с кораба си 
пролива Хелеспонт, скалите, които досега се отваряли и 
затваряли с грохот като ножици, били изведнъж за
крепени здраво върху земята завинаги. По подобен 
начин тук, в свещената поезия на възвишеността, в 
противоположност на безкрайната същност, се извършва 
затвърдяването на крайното в неговата разсъдъчна 
определеност, докато в символичния възглед нищо не
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запазва истинското си място, тъй като крайното се 
превръща в божественото съвсем така, както последното 
излиза вън от себе си и преминава към крайното 
съществуване. Ако се обърнем например от древните 
индийски поеми към Стария завет, ние изведнъж се 
намираме на съвсем друга почва, която, колкото и чужди 
и различни от нашите да са състоянията, събитията, 
действията и характерите, които показва тя, все пак ни 
кара да почувстваме нещо родно. Излизайки от един свят 
на опиянението и хаоса, ние навлизаме в отношения и 
имаме пред себе си фигури, които изглеждат съвсем 
естествени и чиито твърдо установени патриархални 
характери в тяхната определеност и истина стоят близо 
до нас като напълно разбираеми.

b . За този възглед, който може да схване естествения 
ход на нещата и утвърждава природните закони, сега и 
чудото за пръв път получава своето място. В индийския 
светоглед всичко е чудо и затова вече нищо не е чудно. 
На една почва, където разсъдъчната връзка винаги се 
прекъсва, където всичко е откъснато и изместено от мя
стото си, не може да се появи чудо. Защото чудото пред
поставя разсъдъчната последователност, както и обикно
веното ясно съзнание, което едва сега нарича чудо едно 
прекъсване на тази привична връзка, предизвикано от 
по-висша сила. Обаче такива чудеса не са истински спе
цифичен израз на възвишеността, тъй като както обик
новеното протичане на природните явления, така и това 
прекъсване се дължи на божията воля и на послушанието 
на природата.

c. Напротив, трябва да търсим същинската възви
шеност в това, че целият създаден свят се явява изобщо 
като краен, ограничен, непридържащ и не носещ самия 
себе си, и на това основание може да се смята само за 
възвеличаваща прибавка към прославата на бога.
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3. Човешкият индивид

Това признаване на нищожността на нещата и въз- 
висяването и възхвалянето на бога е онова, в което чо
вешкият индивид търси на тази степен своята собствена 
чест, своята утеха и своето удовлетворение.

а. В това отношение псалмите ни дават класически 
примери за същинска възвишеност, предлагани на всич
ки времена като образец, в който онова, което човекът 
има пред себе си в религиозната си представа за бога, е 
изразено блестящо, с най-силен душевен подем. Нищо в 
света не трябва да изявява претенция за самостоятел
ност, защото всичко е и съществува само чрез божията 
власт и е налице само за да служи за прослава на тази 
власт, както и за изразяването на собствената, нямаща 
субстанциалност нищожност. Ето защо ако във фанта
зията на субстанциалността и нейния пантеизъм наме
рихме едно безкрайно разширяване, тук трябва да се 
възхищаваме на силата на възвисяването на душата, 
която сила прави да падне всичко, за да извести един
ствената власт на бога. Величествена сила има в това 
отношение особено 104 псалм. „Дрехата, която имаш на 
себе си, е светлина, ти се разпростираш от небето като 
килим“ и т.н. -  Тук светлината, небето, облаците, 
крилете на вятъра сами по себе си са нищо, напротив, те 
са само външна обвивка, колесница или пратеник в 
служба на бога. След това се възхвалява божията мъ
дрост, която подредила всичко: изворите, които бликат от 
земята, водите, които текат между планините, където 
живеят и пеят всред клоните небесните птици; тревата, 
виното, които радват човешкото сърце, и ливанските 
кедри, посадени от всевишния; морето, в което гъмжат 
безброй същества и в което има китове, които всевиш
ният е направил, за да си играят в него. -  А онова, което 
бог е създал, той го запазва, но -  „Ако скриеш лицето си, 
те ще се изплашат, ти ще им вземеш дъха, така те ще 
загинат и отново ще станат прах.“ Нищожността на чо
века е изразена по-изрично в 90 псалм, една молитва на 
Мойсей, на божия човек, когато се казва например: „Ти
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ги оставяш да отиват натам като поток и те са като сън, 
също като тревата, която все пак скоро увяхва и вечерта 
бива окосена и изсъхва. Гневът ти прави това, че ние 
загиваме така, а твоят яд, че трябва така внезапно да си 
заминем.“

b . Затова от страна на човека с възвишеността е 
свързано същевременно чувството за собствената край
ност и за неопреодолимото разстояние от бога.

а. Ето защо в тази сфера отначало не се среща 
представата за безсмъртието, защото тази представа съ
държа предпоставката, че индивидуалната насоченост 
към себе си, душата, човешкият дух е нещо биващо в 
себе си и за себе си. Във възвишеността само единният 
[бог] се смята за непреходен, а в противоположност на 
него всичко друго се смята за възникващо и преходно, а 
не за свободно и безкрайно вътре в себе си.

ß. Вследствие на това, по-нататък, човекът схваща 
себе си в своето недостойнство спрямо бога, възвися- 
ването на последния се извършва в страха от всевишния, 
в трепета пред гнева му, и ние намираме описана по 
пронизващ, завладяващ начин скръбта за собственото 
нищожество, а в стенанието, в страданието, в тъгата, 
която идва от глъбините на човешката гръд -  вопъла на 
душата към бога.

γ. Напротив, ако индивидът се затвърди в своята 
крайност спрямо бога, тази желана и преследвана край
ност става злото, което като злина и грях принадлежи 
само на природното и човешкото, но не може да намери 
някакво място в единната и неразличена в себе си суб
станция, тъй както не могат да намерят място скръбта и 
отрицателното изобщо.

c. Обаче, трето, в пределите на тази нищожност 
човекът все пак получава по-свободно и по-самостоятел- 
но място. Защото, от една страна, при субстанциалния 
покой и непоколебимостта на бога по отношение на 
неговата воля и нейните заповеди за човека възниква 
законът, но, от друга страна, във възвисяването се съ
държа същевременно пълното, ясното различаване на 
човешкото и божественото, на крайното и абсолютното и



В т о р а  г л а в а . С и м в о л и к а т а  н а  в ъ з в и ш е н о с т т а  501

с това съждението относно добро и зло и решението в 
полза на едното или на другото е пренесено в самия су
бект. Ето защо отношението към абсолютното, съответ
ствието или несъответствието на човека с него има също 
страна, която е присъща на индивида и на неговото соб
ствено поведение и деяние. Вследствие на това в своето 
справедливо постъпване и в следването на закона 
индивидът намира същевременно утвърдително отно
шение към бога и трябва изобщо да приведе външното 
положително или отрицателно състояние на своето 
съществуване -  благополучие, наслада, удовлетворение 
или скръб, нещастие, гнет -  във връзка със своето 
вътрешно послушание или непокорство спрямо закона и 
да приеме последния като благодеяние и награда, както и 
като изпитание и наказание.



Т р е т а  г л а в а

СЪЗНАВАНАТА СИМВОЛИКА 
НА СРАВНЯВАЩАТА ХУДОЖЕСТВЕНА

ФОРМА

Онова, което се появи чрез възвишеността, за раз
лика от същинското безсъзнателно символизиране, се съ
стои, от една страна, в разделянето на значението, което 
се знае само за себе си от вътрешната му страна, и на от
деленото от него конкретно явление, а, от друга страна, в 
по-пряко или по-непряко изтъкнатото взаимно несъот
ветствие на двете, в което значението като общото 
превъзхожда единичната действителност и нейната осо
беност. Но във фантазията на пантеизма, както и във 
възвишеността, същинското съдържание, единната все
обща субстанция на всички неща не можеше да дойде до 
нагледа сама за себе си, без отношение към създаденото, 
макар и неадекватно на своята същност налично битие. 
Обаче това отношение принадлежеше към самата суб
станция, която в отрицателността на своите акциденции 
доказа пред себе си своята мъдрост, добрина, сила и 
справедливост. Затова поне изобщо и тук отношението 
на значение и образ е все още съществено и необходимо 
и двете свързани страни още не са станали външни една 
на друга в истинския смисъл на думата. Но тъй като тази 
външност сама по себе си е налице в символичното, тя 
трябва също да бъде поставена и се явява във формите, 
които предстои да разгледаме в последната глава на сим
воличното изкуство. Можем да я наречем съзнавана 
символика, а по-точно сравняваща художествена форма.
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А именно, под съзнавана символика трябва да се 
разбира, че значението не само се знае само за себе си, 
но и е изрично поставено като различно от външния на
чин, по който се изобразява. Тогава значението, изразено 
така само за себе си, се проявява -  както във възвише
ността -  всъщност не в образа и като значение на образа, 
който му се дава по такъв начин. Но отношението между 
значение и образ вече не остава, както на предходната 
степен, безусловно обосновано в самото значение съот- 
насяне, а става повече или по-малко случайно поставяне 
заедно, което принадлежи на субективността на поета, 
на задълбочаването на неговия дух в едно външно съ
ществуване, на неговото остроумие, на неговата изо
бретателност изобщо, при което следователно той може 
ту да изхожда повече от едно сетивно явление и да влага 
в него, изхождайки от себе си, едно сродно на него 
духовно значение, ту да взема за изходна точка повече 
действително вътрешната, или също само относително 
вътрешната представа, за да ù дава образност, или дори 
само да привежда в отношение един образ с някой друг, 
който обхваща в себе си същите определения.

Ето защо този вид свързване веднага се различава от 
все още наивната и безсъзнателна символика по това, че 
сега субектът познава както вътрешната същност на 
своите значения, които са взети за съдържание, така и 
природата на външните явления, които използва сравня
ващо за по-точно онагледяване, и с това съзнателно 
намерение съпоставя двете поради издиреното сходство 
между тях. Но разликата между сегашната степен и въз
вишеността трябва да се търси в това, че, от една 
страна, разделянето и явяването на значението и на него
вия конкретен образ едни до други наистина се изтъква 
повече или по-малко изрично в самото художествено 
произведение, обаче, от друга страна, отношението на 
възвишеност отпада напълно. Защото като съдържание е 
взето вече не самото абсолютно, а някое определено и 
ограничено значение и в самото умишлено отделяне на 
значението от неговото въплътяване в образ се възста
новява отношение, което върши чрез съзнателно сравня
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ване същото, което несъзнаваната символика целеше по 
свой начин.

Но, що се отнася до съдържанието, вече не може да 
се схване като значение самото абсолютно, всевишният, 
защото вече чрез отделянето на конкретно съществуване 
и на понятие и чрез -  макар и сравняващата -  поставе- 
ност на двете едно до друго за художественото съзнание, 
доколкото то избира тази форма като последна и същин
ска, веднага е поставена крайността. В свещената пое
зия, напротив, бог е единствено значителното във всички 
неща, които, в противоположност на него, се оказват 
преходни и нищожни. Но ако значението трябва да може 
да намери своя подобен образ и своето сравнение в 
онова, което е ограничено и крайно само по себе си, 
самото то трябва да бъде от ограничено естество толкова 
повече, колкото повече на степента, която ни занимава 
сега, тъкмо образът, който, разбира се, е външен по съ
държание и само произволно избран от поета, поради 
сходството, което има със съдържанието, се смята за 
относително адекватен. Затова в сравняващата художест
вена форма остава само тази черта от възвишеността, че 
всеки образ, вместо да изобрази самия предмет и самото 
значение според тяхната адекватна действителност, 
трябва да даде само образ и сравнение за тях.

Вследствие на това този вид символизиране като 
основен тип на цели произведения остава род с подчи
нено значение. Защото образът се състои само в описа
нието на едно непосредствено сетивно съществуване или 
събитие, от което значението трябва да се различава 
изрично. Но при художествени произведения, които са 
създадени от един материал и са едно нераздвоено цяло 
в своето въплътяване в образи, такова сравняване може 
да се утвърди сякаш само мимоходом, като украса и до
бавка, какъвто е случаят например в истинските произве
дения на класичното и романтичното изкуство.

Ето защо, ако смятаме цялата тази степен на обе
динение на по-раншните две, тъй като обхваща в себе си 
както отделянето на значение и външна реалност, което 
лежеше в основата на възвишеността, така и насочване
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то на едно конкретно явление към едно сродно общо 
значение, както видяхме да се появява това при съ
щинския символ, то все пак това обединяване не е по- 
висша художествена форма, а е по-скоро наистина ясно, 
но опошлено схващане, което -  ограничено в своето съ
държание и повече или по-малко прозаично в своята 
форма -  се спуска както от тайнствено кипящата дълбо
чина на същинския символ, така и от върха на възви
шеността надолу, за да навлезе в обикновеното съзнание.

А що се отнася до по-определеното подразделение 
на тази сфера, при това сравняващо различаване, което 
предпоставя значението само за себе си и в противо
положност на него отнася към него един сетивен или 
картинен образ, почти навсякъде намира място това 
отношение, че значението се взема като главното, а въ- 
плътяването в образи само като обличане и външност; но 
същевременно настъпва тази по-нататъшна разлика, че 
се изтъква най-напред ту едната, ту другата от двете 
страни и по такъв начин се изхожда от нея. По този на
чин стои пред нас или изобразяването като едно само за 
себе си външно, непосредствено природно събитие или 
явление и т.н., за което после се посочва едно общо зна
чение, или значението се привежда само за себе си още 
преди това и едва после се избира за него външно от
някъде едно изобразяване.

В това отношение можем да различим две главни 
степени.

а. В първата от тях конкретното явление, все едно 
дали е взето от природата или от човешки събития, случ
ки и действия, съставлява, от една страна, изходната 
точка, а, от друга страна, важното и същественото за 
изображението. Наистина то се разработва повече само 
заради по-общото значение, което съдържа и загатва, и 
се разгръща само дотолкова, доколкото това се изисква 
от целта да се онагледи това значение в едно сродно с 
него единично състояние или събитие; но сравняването 
на общото значение и на отделния случай още не е 
изявено изрично като субективна дейност и цялото из
ображение не иска да бъде просто само украса на произ
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ведение, което е самостоятелно и без този накит, а пред
явява и претенцията, че вече само за себе си дава едно 
цяло. Видовете, които спадат тук, са баснята, пара
болата, апологът, пословицата и превръщанията.

b . На втората степен, напротив, значението е пър
вото, което стои пред съзнанието, и неговото конкретно 
придаване на образност е càMO страничното и спома
гателното, което само за себе си няма самостоятелност, а 
се явява като съвсем подчинено на значението, така че 
сега по-отблизо излиза наяве и субективният произвол 
на сравняването, който търси навън тъкмо този и никой 
друг образ. В повечето случаи този начин на изобразя
ване не може да доведе до самостоятелни художествени 
произведения и затова трябва да се задоволи с това, да 
вложи своите форми като нещо чисто странично в други 
творения на изкуството. Тук могат да се изброят като 
главни видове гатанката, алегорията, метафората, обра
зът и сравнението.

c. И, най-сетне, трето, можем да споменем в до
пълнение още за дидактичната поема и за описателната 
поезия, тъй като в тези поетически видове получава 
самостоятелност само за себе си, от една страна, чистото 
извеждане навън на общата природа на предметите, как- 
то я схваща съзнанието в своята разсъдъчна яснота, а, от 
друга страна, описването на нейното конкретно явление, 
и по такъв начин се извършва пълното разделяне на 
онова, което едва в своето обединяване и същинско взаи- 
мопроникване позволява да се осъществяват истински 
художествени произведения.

А отделянето на двата момента на художественото 
произведения довежда със себе си това, че различните 
форми, които намират мястото си в целия този кръг, поч
ти винаги принадлежат само на изкуството на речта, тъй 
като единствено поезията може да изразява такова при
даване на самостоятелност на значението и образа, дока- 
то задачата на изобразителните изкуства е да изявят във 
външната форма като такава нейното вътрешно съдър
жание.
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А.  С Р А В Н Я В А Н И Я ,  К О И Т О  З А П О Ч В А Т  ОТ  

В Ъ Н Ш Н О Т О

Ние винаги се намираме в затруднение с различните 
поетически видове, които трябва да се причислят към 
тази първа степен на сравняващата художествена форма, 
и трябва да изпитаме много трудности, когато се заемем 
да ги подредим в определени главни родове. А именно, 
това са подчинени междинни видове, които не изразяват 
някоя безусловно необходима страна на изкуството. При 
тях имаме в областта на естетиката изобщо същото, 
което имаме при известни класове животни или други 
природни явления в природните науки. И в двете области 
трудността се състои в това, че се подразделя и поставя 
своите разлики самото понятие за природа и изкуство. А 
като разлики на понятието това са също истински съот
ветстващите на понятието и подлежащите да бъдат 
схванати в тяхното понятие разлики, в които не искат да 
се поместят такива преходни степени, тъй като те са 
именно само неудовлетворителни форми, които излизат 
вън от единната главна степен, без да могат все пак да 
стигнат следващата. Това не е по вина на понятието и ако 
поискаме да направим основа на подразделянето и кла
сификацията такива странични видове вместо моменти
те на понятието, свойствени на самия предмет, тъкмо 
онова, което не съответства на понятието, би се смятало 
за адекватен начин на разгръщане на последното. Но 
истинското подразделение трябва да произлиза само от 
истинското понятие и междинните образувания могат да 
намерят мястото си само там, където същинските, твър
до стоящите сами за себе си започват да се разпадат и да 
преминават в други. Според хода на нашето разглеждане 
тук случаят е такъв по отношение на символичната 
художествена форма.

Но споменатите видове принадлежат към пред- 
изкуството на символичното, тъй като са изобщо не
съвършени и с това са само търсене на истинското из
куство, което наистина има в себе си съставките за
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същинския начин на изобразяване, но ги схваща само в 
тяхната крайност, разделеност и като само стоящи в 
отношение и затова остава подчинено. Ето защо, когато 
говорим тук за басня, аполог, парабола и т.н., трябва да 
третираме тези видове не доколкото принадлежат на 
поезията като своеобразно изкуство, което се различава 
както от изобразителните изкуства, така и от музиката, а 
само от тази страна, според която те имат отношение към 
общите форми на изкуството, и техният специфичен 
характер може да се обясни, като се изхожда само от това 
отношение, а не от понятието за същинските родове 
поетическо изкуство -  епическо, лирическо и драмати- 
ческо.

А по-точното разчленяване на тези видове ще 
направим така, че ще говорим най-напред за баснята, 
после за параболата, аполога и пословицата и ще за
вършим с разглеждането на метаморфозите.

1. Баснята

Тъй като досега винаги ставаше дума само за 
формалната страна на отношението на едно изрично 
значение към неговия образ, сега трябва да посочим и 
съдържанието, което се оказва подходящо за този начин 
на изобразяване.

От страна на възвишеността вече видяхме, че за 
сегашната степен вече не е важно да се онагледи абсо
лютното и единното в неговата неразделена власт чрез 
нищожността и несъществеността на създадените неща, 
а че се намираме на степента на крайността на съзна
нието, а с това и на крайността на съдържанието. Ако се 
обърнем, обратно, към същинския символ, от който 
сравняващата художествена форма също трябваше да 
възприеме в себе си една страна, както видяхме вече при 
египетското символизиране, вътрешното, което се 
противопоставя на досега все още непосредствената 
форма, на природното, е духовното. Но тъй като въпрос
ното природно се оставя и представя като самостоя
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телно, то и духовното е крайно определено: човекът и 
неговите крайни цели; а природното получава -  обаче 
теоретично -  отношение към тези цели, едно загатване и 
разкриване на последните за благото на човека и в полза 
на него. Затова природните явления -  бурята, полетът на 
птиците, състоянието на вътрешните органи и т.н. -  сега 
се възприемат в съвсем по-друг смисъл, отколкото във 
възгледите на парсите, индийците или египтяните, за 
които божественото е все още обединено с природното 
по такъв начин, че в природата човекът странства в един 
свят, пълен с богове, и собствената му дейност се състои 
в това, да създава в своето действане същото тъждество; 
а по този начин тази дейност, доколкото съответства на 
природното битие на божеството, сама се проявява като 
разкриване и създаване на божественото в човека. Но, 
когато човекът се е оттеглил обратно в себе си и, дола
вяйки своята свобода, се затваря в себе си, той става цел 
за самия себе си в своята индивидуалност; той постъпва, 
действа, работи според своята собствена воля, той има 
собствен индивидуален живот и чувства съществеността 
на цели в самия него, към които природното има външно 
отношение. Затова сега природата се обособява около 
него във вид на отделни неща и му служи, така че по 
отношение на божественото той вече не получава в нея 
съзерцанието на абсолютното, а я разглежда само като 
средство, чрез което боговете се предоставят да бъдат 
познати в името на неговите цели, тъй като те разкриват 
волята си пред човешкия дух чрез посредничеството на 
природата и оставят самата тази воля да бъде изтълку
вана от човека. Следователно тук се предпоставя тъж
деството на абсолютното и природното, в което тъждест
во човешките цели съставляват главното нещо. Но този 
вид символика още не принадлежи към изкуството, на
против, тя остава религиозна. Защото vates-ът66 извършва 
това тълкуване на природни събития предимно само за 
практически цели, било в интерес на отделни индивиди 
по отношение на частни планове или в интерес на целия 
народ с оглед на общи дела. Поезията, напротив, трябва
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да познава и изразява също практическите положения и 
отношения в по-обща теоретична форма.

Но онова, което трябва да се причисли тук, е при
родно явление, случка, която съдържа особено отно
шение, протичане, което може да се вземе като символ за 
общо значение от кръга на човешката дейност и на чо
вешките постъпки, за нравствено учение, за сентенция: 
следователно за значение, което има за свое съдържание 
рефлексията върху начина, по който протичат или би 
трябвало да протичат нещата в човешките работи, т.е. в 
предмета на волята. Тук чрез природни събития и 
тяхното религиозно тълкуване се разкрива пред човека 
вече не божествената воля според вътрешната си 
същност, а едно съвсем обикновено протичане на при
родни случки, от чието изолирано изображение може да 
се абстрахира по човешки разсъдъчен начин едно 
нравствено положение, едно предупреждение, поука, 
мъдро правило и т.н., и което се представя пред нас и се 
предлага на нагледа заради тази рефлексия.

Това е мястото, което тук можем да дадем на Езопо- 
вата басня.

a. А именно, Езоповата басня в нейната първо
начална форма е такова схващане на едно природно 
отношение или събитие между отделни природни неща 
изобщо, най-много между животни, чиито нагони про
изтичат от същите житейски нужди, които движат човека 
като жив. Ето защо това отношение или събитие, схва
нато в по-общите му определения е от такова естество, 
че може да се среща и в кръга на човешкия живот и едва 
чрез това отношение придобива значение за човека.

По силата на това определение същинската Езопова 
басня е изображение на някакво състояние на неживата и 
живата природа, или на някоя случка от животинския 
свят, която не е произволно измислена, а се възприема 
според действителната ù наличност, след вярно наблю
дение, и после се преразказва така, че да може да се 
почерпи от нея обща поука по отношение на човешкото 
съществуване и по-точно по отношение на практическа
та му страна, по отношение на благоразумния и нрав
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ствен характер на действането. Ето защо първото из
искване трябва да се търси в това, определеният случай, 
който трябва да даде така наречения морал, да не е само 
измислен и главно да не е измислен в разрез с начина, по 
който действително съществуват в природата такива яв
ления. След това, второ, разказът трябва да излага самия 
случай по-точно вече не в неговата всеобщност, а според 
неговата единичност и като действително събитие, както 
е и типично това за всички събития във външната реал
ност.

И, най-сетне, трето, тази първоначална форма на 
баснята ù дава най-много наивност, тъй като тогава целта 
на поучението и изтъкването на общи полезни значения 
се явява само като онова, което ще се добави по-късно, а 
не като онова, което се е целяло по начало. Затова най- 
привлекателни между така наречените Езопови басни ще 
бъдат онези, които съответстват на посоченото опреде
ление и разказват действия, ако искаме да употребим 
това име, или отношения и събития, които отчасти имат 
за своя основа инстинкта на животните, отчасти изра
зяват иначе едно природно отношение, а отчасти могат 
изобщо да се случат сами за себе си, без да са скалъпени 
само от произволната представа. Но при това следова
телно лесно може да се види, че fabula docet67, прикачено 
на Езоповите басни в сегашна форма, или прави из
ложението бледо, или често пъти е толкова подходящо, 
колкото юмрукът за окото, така че често пъти би могла да 
се изведе по-добре противоположната поука или много 
поуки.

Нека тук приведем няколко примера, за да осветлим 
това същинско понятие за Езопова басня.

Например дъбът и тръстиката стоят изложени на 
силен вятър; люлеещата се тръстика само се огъва, а 
коравият дъб се сгромолясва. Това е случай, който дей
ствително се е получавал доста често при силна буря; 
морално взето, това е един високостоящ, непреклонен 
човек, в противоположност на един по-малозначителен, 
който умее да се запази чрез покорство в отношения на 
подчиненост, докато първият загива поради своята твър
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дост и упоритост. Съвсем същото имаме и при баснята за 
лястовиците, запазена от Федър. Лястовиците виждат 
заедно с другите птици как земеделецът сее лен, от който 
се предат и върви за ловене на птици. Предвидливите 
лястовици избягват оттам; останалите птици не вярват 
на това; те остават безгрижни на същото място и биват 
уловени. Тук също лежи в основата едно действително 
природно явление. Известно е, че през есента лястовици
те отлитат на юг, затова не са там по времето, когато се 
ловят птиците. Същото може да се каже и за баснята за 
прилепа, който бива презиран и денем, и нощем, тъй като 
не принадлежи нито на деня, нито на нощта. На такива 
прозаични действителни случаи се дава по-общо тълку
ване в посока към човешкото, както и досега набожните 
хора умеят да намерят поучително, полезно приложение 
на всичко, което става. Но при това не е необходимо, що- 
то същинското природно явление винаги да е очевидно 
веднага. Например в баснята за лисицата и гарвана дей
ствителният факт не може да се познае в първия момент, 
макар че не липсва изцяло; защото гарваните и свраките 
имат навик да започват да крякат, когато видят пред себе 
си в движение чужди предмети -  хора, животни и т.н. 
Подобни природни отношения лежат в основата на ба
снята за трънката, която откъсва вълна от минаващите 
край нея животни, или ранява лисицата, която потърсва 
убежище в нея; за селянина, който топли змия в пазвата 
си, и т.н. Други излагат случки, които иначе могат да се 
срещнат между животните: например в първата Езопова 
басня, в която орелът изяжда малките на лисицата и 
донася с откраднатото жертвено месо въглен, който за
палва гнездото му. И, най-сетне, други съдържат древно- 
митични черти, например баснята за торния бръмбар, 
орела и Юпитер, където се среща естественоистори- 
ческото обстоятелство -  оставям открит въпроса, дали то 
действително е правилно, -  че орелът и торният бръмбар 
снасят яйцата си в различно време, но същевременно се 
вижда очевидно традиционната важност на Skara- 
baeus'a68, която обаче още тук изглежда доведена до ко
мичното, както сторил това още повече Аристофан. Но
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тук и без друго не може да се даде пълен отговор на 
въпроса, колко от тези басни водят началото си от самия 
Езоп вече поради това, че, както е известно, само за ма
лък брой от тях, например за последната от споменатите, 
тази за торния бръмбар и орела, може да се посочи, че са 
Езопови или че изобщо им е присъща древност, която 
позволява да се смятат за Езопови.

За самия Езоп се казва, че бил уродлив, гърбав роб; 
твърди се, че живял във Фригия, в страната, която из
вършва прехода от непосредствено символичното и от 
обвързаността с природното към страната, в която чове
кът започва да схваща духовното и самия себе си. В това 
отношение той наистина не смята животинското и при
родното изобщо за нещо, което е виеше и божествено 
само за себе си, както правят индийците и египтяните, а 
го разглежда с прозаични очи като нещо, чиито отно
шения служат само да правят достъпни за представата 
човешките деяния и постъпки; но все пак неговите хрум- 
вания са само остроумни, без енергия на духа, или дъл
бочина на прозрението и субстанциален възглед, без пое
зия и философия. Неговите възгледи и поуки се оказват 
наистина духовити и умни, но всичко това остава сякаш 
само умуване на дребно, което, вместо да тръгне от сво
бодния дух и създаде свободни образи, само извлича от 
дадени, предварително намерени сюжети, от определени 
инстинкти и нагони на животните, от дребни всеки
дневни случки някоя по-нататък приложима страна, тъй 
като не смее да каже открито своите поуки, а може да ги 
даде да бъдат разбирани само прикрито, сякаш във вид 
на гатанка, която същевременно винаги е решена. У роба 
се слага началото на прозата, а по такъв начин и целият 
този род е прозаичен.

Въпреки това, тези дребни изнамирания са минали 
почти през всички народи и времена и колкото и да се 
хвали всяка нация, която познава изобщо басни в лите
ратурата си, че има много баснописци, все пак техните 
поеми са в повечето случаи само възпроизвеждания на 
онези първи хрумвания, само че пригодени към вкуса на 
съответната епоха; и онова, което са прибавили тези
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баснописци към унаследения основен капитал от 
изнамирания, е останало далеч по-назад от въпросните 
оригинали.

Ь. Но между басните на Езоп се срещат и много та
кива, които са крайно бедни по изнамиране и разработка, 
а което е още по-важно, съчинени са само с цел да поу
чават, така че животните, или също боговете, принад
лежат само към обвивката. И все пак те са далеч от това, 
да упражняват насилие над животинската природа, както 
е при модерните: както например басните на Пфефел за 
лалугера, който събрал запас през есента, докато друг 
пропуснал да стори това и после трябвало да стигне 
дотам, да проси и гладува; или за лисицата, ловджий
ското куче и риса, за които се разказва, че се явили пред 
Юпитер със своите едностранчиви таланти -  хитрост, 
тънко обоняние и остро зрение, -  за да искат еднакво 
разпределение на природните си дарби, но след удовле
творяването на искането им се казва: „Лисицата е над
хитрена, ловджийското куче е вече негодно за лов, Аргу- 
сът рис получава перде.“ Това, че лалугерът не се за
пасява с плодове, че тези три други животни изпадат в 
случайна или естествена еднаквост на въпросните ка
чества, е съвсем против природата и вследствие на това 
е бледо. Затова баснята за мравката и щуреца е по-добра 
от тези, а тази за елена с разкошните рога и с тънките 
крака, от своя страна, е по-добра от последната.

А и в смисъла на такива басни свикнаха да си 
представят изобщо в баснята поуката като първото нещо 
по такъв начин, че самото разказвано събитие е само 
обвивка и затова е събитие, съвсем измислено с цел да се 
поучава. Но такива обвивки, особено когато описваната 
случка е съвсем недопустима между определени живот
ни, като се има предвид например естественият им ха
рактер, са извънредно бледи измисляния, които нищо не 
означават. Защото духовитото в една басня се състои 
само в това, да се придаде на нещо, което съществува и 
е изобразено още преди това, също един по-общ смисъл 
освен онзи, който то има непосредствено. -  По-нататък в 
предпоставката, че същността на баснята трябва да се
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търси единствено в това, че действат и говорят животни 
вместо хора, беше повдигнат въпросът, кое съставлява 
привлекателното в тази смяна. Обаче не може да се крие 
много привлекателност в такова представяне на човека 
като животно, ако то трябва да бъде нещо повече или не
що по-друго от комедия, изпълнявана от маймуни или 
кучета, където, напротив, контрастът между животин
ската природа с нейния облик и човешкото деяние, като 
изключим гледката, която получаваме благодарение 
умелостта на дресурата, остава единствено интересното. 
Затова Брайтингер привежда чудното като истински 
привлекателно. Но в първоначалните басни появяването 
на говорещи животни не е изтъкнато като нещо необик
новено и чудно; затова и Лесинг мисли, че въвеждането 
на животни предоставя голямо предимство за разбирае
мостта и краткостта на експозицията благодарение на 
това, че ние познаваме качествата на животните, хит
ростта на лисицата, великодушието на лъва, ненасит
ността и бруталността на вълка, така че на мястото на 
абстракциите „хитър“, „великодушен“ и т.н. същевре
менно застава пред представата един определен образ. 
Обаче това предимство не променя нищо съществено в 
тривиалното отношение на чиста обвивка и изобщо е 
дори неизгодно да показваме пред себе си животни 
вместо хора, тъй като тогава животинският облик остава 
винаги маска, която колкото разяснява, толкова и прикри
ва значението по отношение на неговата разбираемост.

Тогава най-великата басня от този вид би била 
старата история за Лисицата Райнеке, която обаче не е 
същинска басня като такава.

с. А именно, като трета степен тук можем да 
оставим да се присъедини още и следният начин на 
третиране на баснята, с който обаче вече започваме да 
прекрачваме кръга на баснята. Духовитото на една басня 
се състои изобщо в това, да намери такива случаи между 
разнообразните природни явления, които са в състояние 
да служат като пример за общи рефлексии върху чо
вешкото действие и поведение, макар че животинското и 
природното не се откъсва от истинския начин на негово
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то съществуване. Но в останалото съпоставянето и 
съотнасянето на така наречения морал и на отделния 
случай си остава само въпрос на произвола и на 
субективното остроумие и затова само по себе си то е 
само въпрос на шега. Ето, тази страна се появява сама за 
себе си на тази трета степен. Формата на басня се взема 
като шега. Гьоте създаде по този начин много миловидни 
и духовити стихотворения. В едно от тях, озаглавено 
Джавкалото (Der Kläffer), се казва например:

Wir reiten in die Kreuz und Quer 
Nach Freuden und Geschäften;
Doch immer kläfft es hinterher 
Und billt aus allen Kräften.
So will der Spitz aus unserm Stall 
Uns immerfort begleiten,
Und seines Bellens Lauter Schall 
Beweist nur, daß wir reiten.69

Но затова е необходимо употребените природни 
форми да бъдат представени пред нас според своеобраз
ния им характер, както в Езоповата басня, и да развиват 
пред нас в своите действия и постъпки човешки състоя
ния, страсти, характерни черти, които имат най-близко 
сродство с животинските. От този вид е спомената Рай- 
неке, която е повече нещо приказно, отколкото същинска 
басня. Това, което дава съдържанието, е време на без
редие и безпорядъчност, на лоши нрави, слабост, низост, 
насилие и наглост, на безверие в религиозната, на само 
привидни господство и справедливост в светската 
област, така че хитростта, притежаването на повечко ум 
и своекористието винаги печелят победата. Това са 
състоянията на средновековието, както се развили осо
бено в Германия. Мощните васали проявяват наистина 
известен респект над краля, но всъщност всеки върши, 
каквото иска, граби, убива, потиска слабите, мами краля, 
умее да спечели благосклонността на госпожа крали
цата, така че придържа заедно тъкмо само цялото. Това е 
човешкото съдържание, което обаче тук се състои не в 
едно абстрактно положение, а в една целокупност от



Т р е т а  г л а в а .  С ъ зн а в а н а т а  символика на с ра вн ява ща та  ... 517

състояния и характери и поради лошия си характер се 
оказва съвсем подходящо за животинската природа, в 
чиято форма се разгръща. Затова няма нищо смущаващо, 
когато го намерим съвсем открито вложено в животин
ското, докато и обвивката не изглежда чисто единичен 
сроден случай, а бива освободена от тази единичност и 
получава известна всеобщност, чрез която става на
гледно за нас: така вървят изобщо нещата в света. И така, 
забавното се състои в самата тази обвивка, чиято шега и 
насмешка е смесена с горчивата сериозност на работата, 
тъй като тази обвивка най-сполучливо онагледява чо
вешката пошлост в животинската, а също и в чисто жи
вотинското изтъква множество от най-възхитителни чер
ти и най-своеобразни истории, така че въпреки цялата 
безпощадност имаме пред себе си не лоша и само иска
на, а действителна, сериозно замислена шега.

2. Парабола, пословица, аполог

а. Параболата

Параболата има това общо сродство, че възприема 
събития от кръга на обикновения живот, в който обаче 
влага по-висше и по-общо значение с цел да направи 
това значение разбираемо и нагледно чрез дадена случка, 
която, разгледана сама за себе си, е всекидневна.

Но същевременно тя се различава от баснята по 
това, че търси такива случки не в природата и в живо
тинския свят, а в човешките действия и постъпки, както 
стоят като известни пред очите на всеки, и разширява 
избрания отделен случай, който според своята парти- 
куларност отначало изглежда незначителен, до един по- 
общ интерес, като загатва за едно по-висше значение.

А по този начин, що се отнася до съдържанието, 
обемът и важността, съдържателността на значенията 
могат да се увеличават и задълбочават, докато, що се от
нася до формата, субективността на умишленото срав
няване и на изтъкването на общата поука също започва 
да се проявява в по-висша степен.
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За парабола, свързана и със съвсем практическа цел, 
може да се смята сравнението, с което си послужил Кир 
(Херодот, 1 книга, 126 глава), за да накара персите да се 
откъснат [от Мидия]. Той им пише да се отправят към 
определено място, снабдени със сърпове. Там той ги кара 
първия ден да жънат с непосилен труд поле, обрасло с 
тръни. Но на другия ден, след като починали и се изкъ
пали, той ги отвежда в една ливада и ги гощава богато с 
месо и вино. После, когато станали от пиршеството, той 
ги запитва кой ден е бил по-радостен, вчерашният или 
днешният. Всички гласуват за днешния, който им 
донесъл само добро, докато вчерашният бил ден на труд 
и напрежение. Тогава Кир извикал: „Ако ме последвате, 
ще се умножат добрите дни, подобни на днешния; а ако 
не сторите това, очакват ви безброй мъчения като вче
рашните.“

Параболите, които срещаме в Евангелието, са от 
сродно естество, обаче по своите значения те представ
ляват най-дълбок интерес и имат най-широка всеобщ
ност. Например параболата за сеяча е разказ, който сам 
за себе си има незначително съдържание и е важен само 
благодарение на сравнението с учението за небесното 
царство. В тези параболи значението е винаги една рели
гиозна поука, към която случките от човешкия живот, в 
които е представена, се отнасят приблизително така, как- 
то се отнася в Езоповите басни животинското към чо
вешкото, което съставлява неговия смисъл.

Същата широта на съдържанието е свойствена на 
известната история на Бокац, която Лесинг използва в 
Натан за своята парабола за трите пръстена. И тук 
разказът, взет самостоятелно, е съвсем обикновен, но се 
тълкува, като се разпростира над най-широко съдържа
ние, над разликата и автентичността на трите религии -  
еврейска, мохамеданска и християнска. Същото наблю
даваме -  за да напомним за най-нови явления от тази 
сфера -  и в параболите на Гьоте. Например Котешки 
пастет, където един добър готвач излязъл в полето, за 
да се покаже и ловец, но вместо заек застрелял котарак, 
който той все пак поднесъл на хората с много изкусни
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подправки. Това трябва да се отнася до Нютон, който бил 
добър математик, но нямал успех във физиката -  съдър
жание, което все пак е нещо по-висше, отколкото котка
та, от която готвачът направил напразно заешки пастет. -  
Тези параболи на Гьоте, както и това, което написа той 
по маниера на баснята, често имат шеговит тон, с който 
той освободи душата си от досадното в живота.

Ъ. Пословицата

А пословицата съставлява средната степен в този 
кръг. А именно, щом бъдат разработени, пословиците 
могат да се превърнат било в басни или в аполози. В по- 
вечето случаи те дават един отделен случай от човешко
то всекидневие, който обаче след това трябва да се взема 
в общо значение. Например: „Едната ръка мие другата“, 
или „Всеки се обръща пред своята врата“, „Който копае 
гроб на други, сам пада в него“, „Ако ми опечеш лукан
ка, ще ти утоля жаждата“ и т.н. Тук спадат и сентенции
те, много от които бяха създадени в последно време пак 
от Гьоте с безкрайна миловидност и често пъти наситени 
с голяма дълбочина.

Това не са сравнявания, направени по такъв начин, 
че общото значение и конкретното явление да излязат 
вън едно от друго и да се противопоставят едно на друго, 
напротив, с конкретното явление е непосредствено 
изразено общото значение.

с. Аполог

Трето, апологът може да се смята за парабола, която 
си служи с отделния случай за онагледяване на едно 
общо значение не само по начина на сравнението, но и в 
самата тази обвивка довежда и изразява общото поло
жение, тъй като последното действително се съдържа в 
отделния случай, който обаче се разказва само като 
отделен пример. Взето в този смисъл, стихотворението 
на Гьоте Бог и баядерка може да се нарече аполог. Тук 
намираме християнската история за каещата се Магдале
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на, облечена в индийска представи: баядерката показва 
същото смирение, същата сила на любовта и вярата, бо
гът я подлага на изпитание, на което тя устоява напълно, 
след което се идва до възвисяване и примирение. -  В 
аполога разказът се отвежда по-нататък по такъв начин, 
че краят на последния дава самото поучение без просто 
сравняване, както например в Търсачът на съкровища:

Tages Arbeit, abends Gäste,
Saure Wochen, frohe Feste 
Sei dein künftig Zauberwort.70

3. Превръщанията

Третото, за което предстои да говорим след 
баснята, параболата, пословицата и аполога, са мета- 
морфозите. Наистина те са от символично-митологично 
естество, но същевременно изрично противопоставят 
природното на духовното, като дават на нещо природно 
налично, на някоя скала, на някое животно, цвете, на 
някой извор такова значение, че е деградиране и наказа
ние на духовни съществувания: например на Филомела, 
на Пиеридите, на Нарцис, на Аретуза, които поради 
някаква погрешна стъпка, поради някаква страст, поради 
някакво престъпление изпадат в безкрайна вина или в 
безкрайна скръб, вследствие на което са загубили сво
бодата на духовния живот и са станали само природно 
съществуване.

Следователно тук, от една страна, природното не се 
разглежда само външно и прозаично, само като планина, 
извор, дърво и Т.Н., а му се дава съдържание, което при
надлежи на действие или събитие, изхождащо от бога. 
Скалата не е само камък, а е Ниоба, която плаче за децата 
си. От друга страна, това човешко деяние е някаква вина 
и превръщането в чисто природно явление трябва да се 
схваща като деградация на духовното.

Затова трябва много добре да различаваме тези пре
връщания на човешки индивиди и богове в природни
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неща от същинската несъзнавана символика. В Египет, от 
една страна, в тайнствената, затворената вътрешна ду
шевност на животинския свят се съзерцава божественото 
непосредствено, а, от друга страна, същинският символ е 
природна форма, която, макар че не трябва да съставлява 
действителното адекватно налично битие на едно по
нататъшно сродно значение, все пак се съединява непо
средствено с него, тъй като несъзнаваната символика е 
съзерцаване, което както по форма, така и по съдър
жание още не е освободено, за да стане нещо духовно. 
Превръщанията, напротив, извършват съществено разли
чаване на природното и духовното и в това отношение 
съставляват прехода от символично митологичното в 
същински митологично -  а именно, когато схващаме по
следното така, че то наистина изхожда в своите митове 
от едно конкретно природно съществуване, от Слънцето, 
морето, реките, дърветата, заплождането, земята, но все 
пак после отделя изрично този чисто природен елемент, 
като извлича вътрешното съдържание на природните 
явления и го индивидуализира художествено като оду
хотворена сила във вид на богове, изградени по образ и 
подобие на човека както с оглед на вътрешната, така и с 
оглед на външната им страна. Както едва Омир и Хезиод 
дадоха на гърците тяхната митология, и то не просто ка
то значение на боговете, не като излагане на морални, 
физически, теологически или спекулативни учения, а 
митологията като такава, началото на духовна религия в 
човешки облик.

В Овидиевите Метаморфози освен съвсем модер
ната трактовка на митичното са примесени едно с друго 
най-разнородни неща; освен превръщанията, които биха 
могли да се схванат изобщо само като вид митологично 
изображение, специфичното становище на тази форма 
изпъква особено в онези разкази, в които такива въплъ- 
тявания в образи, които обикновено са възприети като 
символични, или също вече като съвсем митични, 
изглеждат превърнати в метаморфози, и в които онова, 
което иначе е обединено, е приведено в противополож
ността на значение и образ и в прехода на едното в
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другото. Така например фригийският, египетският сим
вол, вълкът, се отделя от неговото вътрешно присъщо 
значение така, че последното се прави преходно същест
вуване, ако не на Слънцето, все пак на един монарх, а 
съществуването във вид на вълк се представя като 
последица от деяние на въпросното човешко съществу
ване. Така и в песента на Пиеридите египетските богове, 
овенът, котката се представят като такива животински 
образи, в които се скрили от страх митичните гръцки бо
гове Юпитер, Венера и т.н. А самите Пиериди били пре
върнати в кълвачи като наказание за това, че със своята 
песен се осмелили да се състезават с музите.

От друга страна, превръщанията трябва да бъдат 
различавани и от баснята заради по-точното опреде
ление, което носи в себе си съдържанието, съставляващо 
значението. А именно, в баснята свързването на морал
ното положение с природното събитие е безобидно съе
диняване, което не подчертава в природното стойността, 
по която то се различава от духа и която се състои в това, 
че то е само природно, и едва тогава влага значение в 
него. Макар че има и отделни Езопови басни, които с 
незначителна промяна биха станали метаморфози, както 
например 42 басня за прилепа, трънката и патицата, 
чиито инстинкти се обясняват с несполуката в по- 
раншни начинания.

С това завършихме този първи кръг на сравняващата 
художествена форма, който взема за изходна точка на
личната действителност и конкретното явление, за да 
преминем оттук към едно по-нататъшно значение, она- 
гледявано в това явление.
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В . С Р А В Н Я В А Н И Я , К О И Т О  

В П Р И Д А В А Н Е Т О  НА О Б Р А З Н О С Т  

З А П О Ч В А Т  С Ъ С  З Н А Ч Е Н И Е Т О

Ако в съзнанието разделението на значение и образ 
е предпоставената форма, в пределите на която трябва да 
се извършва съотнасянето на двете, при самостоя
телността както на едната, така и на другата страна 
трябва да се започва не само от външно съществуващото, 
но и, обратно, от вътрешно наличното, от общите пред
стави, рефлексии, чувства, основни положения. Защото 
това вътрешно, както образите на външните неща, е съ
що така нещо налично в съзнанието и в своята независи
мост от външното изхожда от самото себе си. Но ако по 
този начин се започне със значението, изразът, реал
ността се явяват като средството, което се заимства от 
конкретния свят, за да направи значението като абстракт
но съдържание достъпно за представата, нагледно и се
тивно определено.

Но, както вече видяхме по-рано, при взаимното 
безразличие на всяка страна спрямо другата тяхната 
връзка, в която биват поставени двете те, не е сама по 
себе си необходима взаимопринадлежност и затова съот- 
несеността, тъй като не се съдържа обективно в самия 
предмет, е нещо субективно направено, което сега също 
не скрива повече този субективен характер, а прави той 
да бъде познат чрез вида изображение. Абсолютният 
образ има връзката на съдържание и форма, на душа и 
тяло като конкретно одушевяване, като съединяване на 
двете, което е обосновано само по себе си както в тялото, 
така и в душата, както във формата, така и в съдържа
нието. Но предпоставката тук се състои в разполагането 
на страните вън една от друга и затова тяхното събиране 
заедно е чисто субективно оживотворяване на значе
нието чрез външен за него образ и също така субективно 
тълкуване на едно реално съществуване чрез отноше
нието на това тълкуване към останалите представи, чув
ства и мисли на духа. Затова и главно в тези форми се
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проявява субективното изкуство на поета като творец и 
в съвършените художествени произведения може да се 
отдели главно от тази страна, кое принадлежи на 
предмета и на неговото необходимо изобразяване и кое е 
прибавил поетът като украса и накит. Обикновено можем 
да чуем да го хвалят най-много за тези лесно познаваеми 
добавки, предимно образите, сравненията, алегориите, 
метафорите, при което част от похвалата отново трябва 
да падне обратно също сякаш върху зоркостта и хи
тростта, с която сме издирили поета и сме го забелязали 
в неговата собствена субективна изобретателност. Обаче, 
както вече казах, в същинските художествени произве
дения формите, които спадат тук, трябва да се допълнят 
като чиста добавка, макар че в предишните поетики на
мираме как тези странични неща се третират поотделно 
като съставки на поетическото.

Но ако отначало двете страни, които трябва да се 
свържат, са наистина безразлични една спрямо друга, все 
пак за оправдание на субективното им съотнасяне и 
сравняване образът по своето съдържание трябва да 
включва в себе си по сроден начин същите отношения и 
свойства, които има в себе си значението, тъй като схва
щането на това сходство е единственото основание, кое
то дава право да се съпостави значението тъкмо с този 
определен образ и да се изобрази посредством него.

И най-сетне, тъй като се започва не от конкретното 
явление, от което трябва да може да се извлече чрез аб
страхиране една всеобщност, а, обратно, от самата тази 
всеобщност, която трябва да се отрази в един образ, зна
чението получава такова място, че сега и действително 
проблясва навън като същинска цел и овладява образа 
като свое средство за онагледяване.

Като по-точна последователност, в която можем да 
разгледаме особените видове, които следва да се споме
нат в този кръг, ще посоча следната:

първо, като най-много сродна на предходната степен 
ще разгледаме гатанката;



Т р е т а  г л а в а .  С ъз на ва на та  символика на  с ра вн ява ща та  ... 525

в т о р о , а л е г о р и я т а , в която се проявява главно 
господството на абстрактното значение над външния об
раз;

т р е т о , същинското сравняване: м е т а ф о р а , о б р а з  и  
с р а в н е н и е .

1 . Г а т а н к а т а

Същинският символ е загадъчен сам ло себе си, до- 
колкото външността, чрез която трябва да се онагледи 
едно общо значение, още остава различна от значението, 
което предстои да изобрази, и затова подлежи на съ
мнение в какъв смисъл трябва да се взема образът. Но га
танката принадлежи към съзнаваната символика и 
веднага се различава от същинския символ по това, че 
значението се з н а е  ясно и напълно от онзи, който я е 
измислил, и затова прикриващият образ, чрез който 
трябва да бъде отгатната, е избран у м и ш л е н о  за това 
полуприкриване. Същинските символи са както преди, 
така и после, неразрешени задачи, докато гатанката, на
против, е разрешена сама по себе си, поради което и 
Санчо Панса казва съвсем правилно, че би предпочел 
много повече да му се даде най-напред отговорът и после 
гатанката.

a .  Следователно п ъ р в о т о  нещо при измислянето на 
гатанката, от което се изхожда, е смисълът, който се знае, 
неговото значение.

b . Но след това, в т о р о , отделни характерни черти и 
свойства от неизвестния и преди това външен свят, които 
лежат разпръснато вън едно от друго, както в природата 
и във външната действителност изобщо, се взаимосъ- 
четават несъвместимо и вследствие на това фрапантно. 
Ето защо на тях им липсва субективното съединяващо 
единство и умишленото им подреждане едно до друго и 
свързване като такова е само по себе си безсмислено; 
макар че те, от друга страна, насочват също така към 
едно единство, по отношение на което все пак отново
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получават смисъл и значение и привидно най-хетеро- 
генните черти.

с. Това единство, субектът на онези разпръснати 
предикати, е тъкмо простата представа, отговорът на 
гатанката, чието познаване или отгатване, изхождащо от 
тази на пръв поглед забъркана обвивка, съставлява зада
чата на гатанката. В това отношение гатанката е съзнава
ното остроумие на символиката, което поставя на изпи
тание остротата на ума и подвижността на комбина
цията, и тъй като нейният начин на изобразяване води до 
отгатването на загадъчното, се оставя да се разруши чрез 
самия себе си.

Затова гатанката принадлежи главно на словесното 
изкуство, но все пак може да намери място и в изобра
зителните изкуства, в архитектурата, градинарското 
изкуство, живописта. Взета като историческо явление, тя 
спада предимно в Изтока, в междинното време и преход
ния период от по-смътната символика към по-съзна- 
телната мъдрост и всеобщност. Цели народи и епохи са 
намирали забавление в такива задачи. Гатанката играе 
голяма роля и в средновековието, у арабите, скандинав- 
ците и в немската поезия например при певческото съ
стезание във Вартбург. В по-ново време тя се сведе по
вече до развлечение и до обикновена остроумица и шега, 
изказвана в компании.

Ние можем да оставим да се присъедини към 
гатанката онази безкрайно широка сфера на духовитите, 
фрапиращите хрумвания, които се образуват като игро- 
словица, епиграма (Sinngedicht) по отношение на ня
какво дадено състояние, случка, предмет. Тук стои на 
едната страна някакъв безразличен обект, а на другата 
едно субективно хрумване, което изтъква неочаквано и с 
находчива острота дадена страна, дадено отношение, 
които преди това не са се проявявали в предмета, както е 
стоял пред нас, и чрез новото значение поставя този 
предмет в друга светлина.
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2. Алегорията

Противоположното на гатанката в този кръг, който 
започва от всеобщността на значението, е алегорията. 
Наистина и тя се стреми, от една страна, да доведе по- 
близо до нагледа определените свойства на една обща 
представа чрез сродни свойства на сетивно конкретни 
предмети, но все пак не за да ги прикрива наполовина и 
за да поставя загадъчни задачи, а тъкмо с обратната цел, 
да се постигне най-пълна яснота, така че външната стра
на, с която си служи тя, трябва да има възможната най- 
голяма прозрачност за значението, което трябва да се 
прояви в нея.

а. Затова най-близката задача на алегорията се 
състои в това, да олицетворява и по такъв начин да 
схваща като субект общи абстрактни състояния или 
свойства както от човешкия, така и от природния свят -  
религия, любов, справедливост, раздор, слава, война, 
мир, пролет, лято, есен, зима, смърт, мълва и т.н. Но тази 
субективност нито по своето съдържание, нито по 
външния си облик е в истинския смисъл на думата су
бект или индивид в самата себе си, а си остава абстракт- 
ността на една обща представа, която получава само 
празната форма на субективността и трябва сякаш да 
бъде наречена само граматически субект. Едно алегорич
но същество, колкото и да му се дава човешки образ, не 
довежда нито до конкретната индивидуалност на 
гръцкия бог, нито до тази на светията или на някой дей
ствителен субект, тъй като, за да направи субективността 
съответстваща на абстрактността на нейното значение, 
трябва така да я изпразни, че да изчезне от нея всяка 
определена индивидуалност. Затова с право упрекват 
алегорията, че е студена и безсъдържателна, и като се 
има предвид разсъдъчната абстрактност на нейните зна
чения, също и по отношение на изобретателността, тя е 
повече дело на разсъдъка, отколкото на конкретния на
глед и на душевната дълбочина на фантазията. Затова 
особено поети като Вергилий се занимават с алегорични
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същества, тъй като не умеят да създадат индивидуални 
богове, каквито са тези на Омир.

b . Но, второ, значенията на алегоричното в тяхната 
абстрактност са същевременно определени значения и са 
познаваеми едва чрез тази определеност, така че сега 
изразът на такива особености, тъй като не се съдържа 
непосредствено в отначало само изобщо олицетворената 
представа, трябва да застане сам за себе си редом със 
субекта като разяснителни предикати на последния. Това 
отделяне на субект и предикат, на всеобщност и особе
ност е втората страна на студенината в алегорията. А 
онагледяването на по-определено характеризиращите 
свойства се заимства от изявите, действията, последици
те и Т.Н., които се появяват на бял свят чрез значението, 
когато то получи действителност в конкретното съ
ществуване, или от инструментите и средствата, с които 
си служи то в своето действително реализиране. На
пример войната се обозначава с оръжия, копия, оръдия, 
барабани, знамена и т.н., годишните времена с цветя и 
плодове, които цъфтят и узряват предимно под благо
датното влияние на пролетта, на лятото, на есента. След 
това такива предмети, от своя страна, също могат да 
имат само символични отношения, както справедли
востта се изразява с везните и вързаните очи, а смъртта 
с пясъчния часовник и косата. Но тъй като значението е 
господстващо в алегорията и по-точното онагледяване 
му се подчинява също така абстрактно, както самото то е 
чиста абстракция, образът на такива определености по
лучава тук само стойността на чист атрибут.

c. По този начин алегорията е безсъдържателна и от 
двете страни; нейното общо олицетворение е празно, 
определената външност е само знак, който, взет сам за 
себе си, вече няма значение; и центърът, който би тряб
вало да обединява в себе си многообразието на атрибу
тите, няма силата на субективно единство, което изобра
зява самото себе си в своето реално съществуване и се 
отнася към себе си, а става чисто абстрактна форма, за 
която изпълването с такива особености, принизени до 
степента на атрибути, остава нещо външно. Затова и але
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горията не отдава истински сериозно значение на само
стоятелността, в която олицетворява своите абстракции 
и тяхното обозначаване, така че следователно на са
мостоятелното само по себе си всъщност не би трябвало 
да се дава формата на алегорично същество. Например 
Дика у древните гърци не може да се нарече алегория; тя 
е всеобщата необходимост, вечната справедливост, 
всеобщият, могъщият субект, абсолютната субстанциал- 
ност на природните отношения и на духовния живот и с 
това самото абсолютно самостоятелно начало, което 
трябва да следват индивидите, както хора, така и богове. 
Наистина, както вече отбелязахме по-горе, господин 
Фридрих фон Шлегел беше казал: всяко художествено 
произведение трябва да бъде алегория; обаче това 
изказване е вярно само когато не трябва да означава 
нищо друго освен това, че всяко художествено произве
дение трябва да съдържа обща идея и значение, което е 
истинно в самото себе си. Напротив, това, което нарекох
ме алегория ние тук, е начин на изобразяване, подчинен 
както в съдържанието, така и във формата, само несъ
вършено съответстващ на понятието изкуство. Защото 
всяко човешко събитие и завръзка, всяко отношение и
т.н. има в себе си някаква всеобщност, която може и да се 
извлече като всеобщност; но и още предварително ние 
имаме в съзнанието си такива абстракции и изкуството 
не се интересува от тях в тяхната прозаична всеобщност 
и външно обозначаване, до което единствено довежда 
алегорията.

Винкелман също написа едно незряло произведение 
върху алегорията, в което съпоставя множество але
гории, но в повечето случаи смесва символ и алегория.

Между отделните изкуства, в които се срещат алего
рични изображения, поезията постъпва неправилно, 
когато прибягва до такива средства, докато скулптурата, 
напротив, не винаги може да бъде завършена без тях -  
главно модерната скулптура, която допуска портретното 
не веднъж, и за по-точното обозначаване на многообраз
ните отношения, в които стои изобразяваният индивид, 
трябва да си служи с алегорични фигури. Например в
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паметника на Блюхер, който беше издигнат тук, в Бер
лин, виждаме гениуса на славата, на победата, макар че 
по отношение на общото действие на освободителната 
война този елемент на алегоричност е и отново избегнат 
чрез редица отделни сцени, като например излизането на 
войската, марша, победното влизане и т.н. Но при пор
третни статуи обичат изобщо да си помагат с това, да 
обкръжат и разнообразят простата статуя с алегории. 
Древните, напротив, например върху саркофази са си 
служили повече с общи митологични изображения на 
съня, смъртта и т.н.

Алегорията принадлежи изобщо по-малко на антич
ното, отколкото на средновековното романтично изкуст
во, макар че като алегория тя не е нещо същински ро
мантично. Това често срещане на алегоричното схващане 
в тази епоха може да се обясни по следния начин. От 
една страна, средновековието има за свое съдържание 
партикуларната индивидуалност с нейните субективни 
цели на любовта и честта, с нейните обети, странства- 
ния, авантюри и т.н. Многообразието на тези безбройни 
индивиди и събития дава широк простор на фантазията 
за измислянето и изграждането на случайни, произволни 
колизии и разрешения. А на пъстрите светски авантюри- 
стичности противостои общото на житейските отно
шения и състояния, което не е индивидуализирано до 
самостоятелни богове, както у древните автори, и затова 
охотно и естествено, обособено само за себе си в своята 
всеобщност, застава редом с онези особени личности и 
техните партикуларни образи и събития. Но ако ху
дожникът има в представата си такива всеобщности и не 
иска да ги облече в току-що описаната случайна форма, 
а иска да ги изтъква като всеобщност, не му остава нищо 
освен алегоричният начин на изобразяване. Същото 
става и в областта на религията. Мария, Христос, делата 
и съдбите на апостолите, светиите с техните покаяния и 
мъчения са наистина и тук пак съвсем определени ин
дивиди; но християнството се занимава не по-малко и с 
общи духовни същности, които не могат да се въплътят 
до определеността на живи, действителни лица, тъй като
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трябва да бъдат изобразени тъкмо като общи отношения, 
като например любов, вяра, надежда. Изобщо истините и 
догмите на християнството са религиозно известни сами 
за себе си и главният интерес и на поезията се състои в 
това, тези учения да се явят като общи учения, истината 
да се знае и вярва като обща истина. Но тогава конкрет
ното изобразяване трябва да остане нещо подчинено и 
външно на самото съдържание, а алегорията става фор
мата, която задоволява тази нужда най-лесно и най-под
ходящо. В този смисъл Данте има много алегорично в 
своята Божествена комедия. Така например у него тео
логията се явява слята с образа на любимата му, с образа 
на Беатриче. Но това олицетворение блуждае между съ
щинската алегория и прояснението на любимата от 
младежките години на Данте и това съставлява краси
вото в него. Той я видял за пръв път, когато бил на девет 
години; тя му се сторила дъщеря не на смъртен човек, а 
на бога; неговата огнена италианска натура изпаднала в 
страст към нея, която не угаснала никога след това; и 
както пробудила тя в него гениуса на поетическото из
куство, след като загубил с ранната ù смърт най-милото, 
той издигнал в главното произведение на своя живот 
онзи чуден паметник сякаш като паметник на тази въ
трешна субективна религия на своето сърце.

3. Метафора, образ (Bild), сравнение

Третият кръг след гатанката и алегорията е образ
ното изобщо. Гатанката прикриваше все още значе
нието, което се знаеше само за себе си, и обличането в 
сродни, макар и хетерогенни и далеч отстоящи харак
терни черти, беше все още главното нещо. Алегорията, 
напротив, направи яснотата на значението единствено 
господстваща цел дотолкова много, че олицетворението 
и неговите атрибути се явиха като принизени до обик
новени външни знаци. А образното свързва тази яснота 
на алегоричното с онази наслада от гатанката. То она- 
гледява значението, което стои ясно пред съзнанието, в
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образа на една сродна външност, обаче така, че по този 
начин да не възникват задачи, които тепърва трябва да се 
разгадават, а да възникне една образност, през която 
представеното значение проблясва в съвършена яснота и 
веднага се изявява като това, което то е.

а. Метафората

Първо, що се отнася до метафората, вече сама по 
себе си тя трябва да се вземе като сравнение, доколкото 
изразява ясното само за себе си значение в едно сравни
мо с него сходно явление от конкретната действителност. 
Но в сравняването като такова същинският смисъл и 
образът са определено отделени един от друг, докато 
това разделение, макар и да е налице само по себе си, в 
метафората още не е поставено. Затова и още Аристотел 
различава сравняването и метафората по това, че при 
него е прибавено едно „както“, което липсва при нея. А 
именно, метафоричният израз назовава само едната 
страна, образа; но във връзката, в която се употребява 
образът, същинското значение, което се има предвид, е 
така близко до ума, че то е сякаш непосредствено дадено 
едновременно с образа без пряко отделяне от него. Кога- 
то например слушаме: „пролетта на тези бузи“, или „мо
ре от сълзи“, на нас се натрапва необходимостта да взе
маме този израз не в собствения му смисъл, а само като 
образ, чието значение връзката също така обозначава 
изрично пред нас. В символа и в алегорията отношение
то между смисъла и външния образ не е така непосред
ствено и необходимо. Едва само посветените, знаещите, 
учените могат да намерят символично значение в 
деветте стъпала на египетското стълбище и в стотици 
други обстоятелства, но и, обратно, те долавят и намират 
нещо мистично, символично и там, където не би било 
нужно да се търси, тъй като го няма -  както навярно се е 
случвало понякога и с любимия ми приятел Кройцер, а 
също с неоплатониците и с коментаторите на Данте.

а. Обемът, разновидните форми на метафората са 
безкрайни, обаче нейното определение е просто. Тя е
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съвсем накратко извършено сравняване, тъй като наи
стина още не противопоставя образа и значението, а ни 
предлага само образа, обаче заличава същинския му сми
съл и чрез връзката, в която се среща образът, оставя да 
бъде веднага познато ясно в самия образ действително 
иманото предвид значение, макар че то не е посочено 
изрично.

Но тъй като смисълът, който е получил образност по 
този начин, става ясен само от връзката, значението, кое
то се изразява в метафори, може да претендира само за 
стойността на едно мимоходом извършено, но не и 
самостоятелно художествено изобразяване, така че зато
ва метафората може да се явява в още по-голяма степен 
като чисто външна украса на едно само за себе си само
стоятелно художествено произведение.

ß. Метафоричното намира приложение главно в 
езиковия израз, който можем да разгледаме в това 
отношение от следните страни.

оса. Първо, всеки език вече сам по себе си има 
множество метафори. Те възникват поради това, че дума, 
която означава отначало само нещо съвсем сетивно, се 
пренася върху нещо духовно. Fassen71, begreifen72, из
общо много думи, които се отнасят до знанието, имат по 
отношение на същинското си значение съвсем сетивно 
съдържание, което обаче после бива напуснато и за
менено с духовно значение; първият смисъл е сетивен, 
втория е духовен.

ßß. Но метафоричното в употребата на една такава 
дума, която се превръща благодарение на навика от не- 
същински в същински израз, постепенно изчезва, тъй 
като щом свикнем да схващаме само значението в 
образа, образът и значението вече не се различават и 
образът, вместо да ни даде конкретен наглед, ни дава не
посредствено само самото абстрактно значение. Когато 
например трябва да вземем „begreifen“ в духовния му 
смисъл, не ни хрумва в никое отношение да помислим 
при това още и за сетивното улавяне с ръка. При живи 
езици е лесно да се установи тази разлика между дей
ствителните метафори и метафорите, които благодаре
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ние на износването са вече принизени до същински изра
зи; при мъртви езици, напротив, това е трудно, тъй като 
чистата етимология тук не може да даде последното 
решение, доколкото работата се свежда не до първия 
произход и до по-нататъшното езиково развитие изобщо, 
а предимно до това, дали една дума, която изглежда съв
сем живописно описваща и онагледяваща, вече не е 
загубила в живота на самия език това първо сетивно 
значение и напомнянето за него при употреба за нещо 
духовно и не го е издигнала до висотата на духовно 
значение.

γγ. Ако е така, необходимо е да се изнамират нови 
метафори, създадени изрично едва от поетическата фан
тазия. Главната задача на това изнамиране се състои, 
първо, в това: да пренесе онагледяващо явленията, дей
ностите, състоянията на един по-висш кръг върху съ
държанието на по-низши области и да изобрази значения 
от този по-подчинен вид във формата и образа на по- 
високо стоящи видове. Например органичното има в са
мото себе си по-висша стойност, отколкото неорганич
ното, и това, да ни представя нещо мъртво в явлението 
на живото, издига израза. Така още Фердуси казва: 
„Острието на моя меч яде мозъка на лъва и пие тъмна 
кръв от смелчагата“ -  Същото настъпва в по-висока сте
пен, когато природното и сетивното се изобразява във 
формата на духовни явления и по този начин се издига и 
облагородява. В този смисъл за нас е съвсем обичайно да 
говорим за „усмихващи се поля“, за „гневен прилив“, 
или да казваме като Калдерон: „Вълните стенат от теж
кия товар на корабите.“ Онова, което е присъщо само на 
човека, тук се използва като израз на нещо природно. 
Римските поети също си служат с този вид метафори, 
както например Вергилий (Георгики, 3 книга, 132 стих) 
казва: „Quum graviter tunsis gemit area frugibus.“73

След това, второ, нещо духовно, обратно, също така 
се довежда по-близо до нагледа чрез образа на природни 
предмети.

Обаче такива придавания на образност лесно могат 
да се изродят и превърнат в нещо претенциозно, предна
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мерено или играещо си, когато онова, което е безжизне
но само по себе си, се явява освен това още и като оли
цетворено и са му прибавени с пълна сериозност такива 
духовни дейности. В такива фокусничества са се впуска
ли особено италианците; Шекспир също не е съвсем 
свободен от тях, когато например в Ричард II (4 дей
ствие, 2 сцена) кара краля да каже при раздялата със 
съпругата си: „Дори безчувствените пожари ще симпати- 
зират на тягостния глас на затрогващия език и от състра
дание ще изплакват огън, отчасти ще тъгуват в пепелта, 
отчасти ще станат въгленочерни заради детронирането 
на един справедлив крал.“

γ. Що се отнася, най-сетне, до целта и интереса на 
метафоричното, същинската дума е израз, който е раз
бираем сам за себе си, а метафората е друг израз и затова 
може да се постави въпросът: защо е този двоен израз, 
или, което е същото, защо е метафоричното, което е тази 
двойственост в самото себе си? Обикновено се казва, че 
метафорите се прилагат, за да се получи по-живо поетич
но изображение, и тази жизненост се препоръчва осо
бено от [Кристиан Готлоб] Хайне. Жизненото се състои в 
нагледността като определена представимост, която 
освобождава винаги общата дума от нейната чиста не
определеност и я прави сетивна, като ù придава образ
ност. Разбира се, в метафората се крие по-голяма жиз
неност, отколкото в обикновените същински изрази, но 
истинският живот не трябва да се търси в изолираните, 
или в подредените една след друга метафори, чиято 
образност наистина често може да включва в себе си 
отношение, което внася успешно в израза една съще
временно нагледна яснота и по-висша определеност, но 
също така, когато още всеки момент на детайлите по
лучи образност сам за себе си, само придава тромавост 
на цялото и го потиска с тежестта на подробностите.

Затова, както още ще разгледаме по-отблизо при 
сравняването, за смисъл и цел на метафоричната дикция 
изобщо трябва да се смята нуждата и силата на духа и на 
душата, които не се задоволяват с простото, обичайното, 
скромното, а се поставят над него, за да преминат към
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нещо друго, да пребивават при нещо различно и да съе
динят две неща в едно. Самото това свързване пак има 
много основания.

оса. Първо, основанието на засипването, тъй като 
душата и страстта, изпълнени и подвижни в самите себе 
си, от една страна, искат да доведат това могъщество до 
нагледа чрез сетивно уголемяване, а, от друга страна, да 
изразят собствената си разпръснатост и придържането 
си към многообразни представи чрез същото излизане 
навън в многообразни сродни явления и движението си в 
най-разновидни образи. -  Например в драмата на Кал- 
дерон Благоговение пред кръста, като вижда трупа на 
току-що убития си брат и пред нея застава любимият ù 
Еузебио, убиецът на Лизардо, Хулиа казва: „Бих искала 
тук да затворя очи пред невинната кръв, която крещи за 
отмъщение, като се излива в пълни пурпурни карамфили; 
бих искала да вярвам, че сълзите, които текат от очите 
ти, те освобождават от вина; раните, очите са уста, 
които никога не лъжат“, и т.н.

Далеч по-страстно се отдръпва Еузебио, когато най- 
сетне Хулиа иска да стане негова, yжacèн от нейния вид, 
и извиква: „В очите ти искрят пламъци, диханието на 
стона ти е обгарящо, всичко, което казваш, е вулкан, все
ки косъм е лъч от бури, всяка дума е смърт и всяка твоя 
ласка е ад. Същия ужас пробужда в мен и кръстът, който 
виждам на гърдите ти, този чудодеен знак.“

Душевното вълнение веднага поставя на мястото на 
непосредствено възприеманото един друг образ и едва 
ли някога може да сложи край на това търсене и нами
ране на все нови и нови начини на изразяване на своята 
разгорещеност.

ßß. Второто основание за метафоричното се съ
държа в това, че когато вътрешното вълнение на духа го 
накара да се задълбочи в съзерцанието на сродни пред
мети, същевременно той иска да се освободи от външна
та им страна, доколкото търси във външното себе си, 
одухотворява го и сега, като изобразява себе си и страст
та си, издигнати до висотата на красотата, доказва силата 
си да изобрази и издигането си над него.
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γγ. Но, трето, метафоричният израз може да 
произлиза също така от чисто разточителната охота на 
фантазията, която не може да представи пред нас нито 
един предмет в неговия своеобразен образ, нито едно 
значение в неговата проста липса на образност, а търси 
навсякъде един сроден конкретен наглед; или от остро
умието на един субективен произвол, който, за да 
избегне обикновеното, се отдава на пикантната привле
кателност, която не се задоволява, докато не успее да 
издири и в привидно най-хетерогенното все още сродни 
черти и затова да комбинира изумително онова, което е 
най-отдалечено едно от друго.

Тук можем да отбележим, че по преобладаването на 
същински и метафоричен израз прозаичният и поетич
ният стил изобщо се различават по-малко, отколкото 
античният и модерният. Не само гръцките философи, 
каквито са Платон и Аристотел, или великите историци 
и оратори, каквито са Тукидид и Демостен, но и вели
ките поети Омир и Софокъл, макар че у тях се срещат и 
сравнения, все пак остават изобщо почти винаги при съ
щинските изрази. Тяхната пластична строгост и моно
литност не търпи такова смесване каквото се съдържа в 
метафоричното, и не им позволява да блуждаят насам и 
натам от един и същ елемент, и от просто завършената, 
съвършена отливка, за да си подбират тук и там така на
речени цветя на израза. А метафората е винаги прекъсва
не на хода на представата и постоянно разпръскване, тъй 
като събужда и съпоставя образи, които не принадлежат 
непосредствено към предмета и значението и затова съ
що така ги и напускат и преминават по-нататък към нещо 
сродно или чуждо по естеството си. Безкрайната яснота 
и гъвкавост на езика на древните ги отдалечаваше от 
твърде честата употреба на метафори в прозата, а тех
ният спокоен, напълно изобразяващ усет -  от твърде 
честата употреба на метафори в поезията.

Напротив, особено Изтокът, и то предимно по-къс
ната мохамеданска поезия, от една страна, и модерната 
поезия, от друга, си служат с несъщинския израз и дори 
се нуждаят от него. Например Шекспир е твърде метафо
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ричен в своята дикция; испанците, които са стигнали в 
това отношение до най-безвкусното пресилване и 
натрупване, също обичат богатството на цветове; обича 
го и Жан Пол; Гьоте в своята равномерна, ясна наглед - 
ност го обича по-малко. Но Шилер дори в прозата е 
много богат на образи и метафори, което у него произти
ча повече от стремежа да изкаже за представата дълбоки 
понятия, без да проникне до същински философския 
израз на мисълта. Защото тогава разумното в себе си спе
кулативно единство вижда и намира своето копие в 
наличния живот.

Ь. Образът

Между метафората, от една стана, и сравнението, от 
друга, можем да поставим образа (Bild). Защото той има 
така точно сродство с метафората, че е всъщност само 
подробна метафора, която вследствие на това сега полу
чава голямо сходство и със сравнението, обаче с тази 
разлика, че при образното като такова значението не е 
изявено само за себе си и е противопоставено на изрично 
сравняваната с него конкретна външност. Образът се 
осъществява особено когато две явления или състояния, 
които, взети сами за себе си, са повече самостоятелни, 
бъдат поставени в едно, така че едното състояние дава 
значението, което се прави достъпно за схващане чрез 
образа на другото. Следователно битието за себе си, 
отделянето на различните сфери, от които са заимства
ни значението и неговият образ, тук съставлява първото, 
основното определение; и общото между тях, свойства
та, отношенията и т.н. не са самото неопределено общо и 
субстанциално, както в символа, а са твърдо определе
ното конкретно съществуване както на едната, така и на 
другата страна.

а. В това отношение образът може да има за свое 
значение цяла поредица от състояния, дейности, творе
ния, начини на съществуване и т.н. и да онагледява това 
значение чрез подобна поредица от един самостоятелен, 
но сроден кръг, без да изказва значението като такова в
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пределите на самия образ. От този вид е например стихо
творението на Гьоте Песента на Мохамед. Само загла
вието показва, че в образа на извор всред скалите, който 
се спуска надолу младенчески свеж, пълзейки по под
водни камъни, с буйно вливащи се в него извори и ручеи, 
излиза навън в равнината, поема в себе си братски по
тоци, дава името на страни, вижда как в подножието му 
възникват градове, докато най-сетне, ликувайки от 
радост в сърцето си, занесе на очакващия създател всич
ките тези величествени неща, братята си, съкровищата 
си, децата си, че в този широк блестящ образ на един 
мощен поток тук е сполучливо изобразено пред нас 
смелото появяване на Мохамед, бързото разпростра
няване на учението му, преследваното приемане на 
всички народи в единната вяра. От подобен вид са и 
много от ксениите на Гьоте и Шилер, отчасти язвителни, 
отчасти весели думи към публиката и авторите. Така 
например в тях се казва:

Stille kneteten wir Salpeter, Kohlen und Schwefel,
Bohrten Röhren, gefall nun auch das Feuerwerk euch!

Einige steigen als leuchtende Kugeln und andere zünden, 
Manche auch werfen wir nur spielend, das Aug zu erfreun.74
Мнозина са в действителност огнени ракети и са 

станали досадни -  за безкрайно ликуване на по-добрата 
част от публиката, която се радваше, когато средната и 
лоша сбирщина, която дълго време се простираше наши
роко и имаше решаващата дума, беше хубаво ударена 
върху муцуната, а тялото ù беше полято със студена вода.

ß. Обаче в последните примери вече се вижда вто
рата страна, която трябва да се изтъкне по отношение на 
образното. А именно тук съдържанието е субект, който 
действа, създава предмети, преживява състояния и т.н. и 
сега му се придава образност не като субект, а само по 
отношение на онова, което върши, което става с него. 
Самият той като субект, напротив, бива въведен, без да 
има образност, и само същинските му действия и 
отношения получават формата на несъщински израз. И
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тук, както при образа изобщо, не цялото значение е от
делено от неговата обвивка, а само субектът е изтъкнат 
сам за себе си, докато определеното му съдържание 
веднага получава образна форма, така че следователно 
субектът е представен по такъв начин, като че ли сам той 
е осъществил предметите и действията в това тяхно об
разно съществуване. На изрично назования субект се 
приписва нещо метафорично. Често са упреквали това 
смесване на същинско и несъщинско, но основанията за 
този упрек са слаби.

γ. Особено източните народи проявяват голяма 
смелост в този вид образност, тъй като свързват заедно 
до един образ и взаимно преплитат съвсем самостоя
телни едно спрямо друго съществувания. Така например 
веднъж Хафис казва: „Ходът на света е окървавена 
стомана, капките, които падат, са корони.“ А на друго 
място: „Слънчевият меч пролива в зората кръвта на 
нощта, над която е извоювал победа.“ Казва се също 
така: „Още никой не е смъкнал булото от бузите на 
мислите, както Хафис не го е смъквал от времето, когато 
завили върховете на къдриците на невестите на думата.“ 
Смисълът на този образ, изглежда, е следният: мисълта е 
невеста на думата (както например Клопщок нарича 
думата единороден брат на мисълта) и от времето, когато 
тази невеста била украсена с накъдрени думи, никой не 
е бил по-способен от Хафис да остави така украсената 
мисъл ясно да излезе наяве в своята неприкрита красота.

с. Сравнението

От последния вид образи можем да преминем непо
средствено към сравнението. Защото в него вече започва 
самостоятелното и нямащото образност изказване на 
значението, тъй като субектът на образа е назован. Обаче 
разликата се състои в това, че в сравнението всичко 
онова, което образът представя изключително в образна 
форма, също и в своята абстрактност като значение, 
което вследствие на това застава редом със своя образ и 
бива сравнявано с него, може да получи само за себе си
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самостоятелен начин на изразяване. Метафората и обра
зът онагледяват значенията, без да ги изказват, така че 
само връзката, в която се срещат метафори и образи, 
открито показва какво всъщност трябва да се изкаже с 
тях. В сравнението, напротив, двете страни, образът и 
значението, макар и наистина с по-малка или по-голяма 
изчерпателност ту на образа, ту на значението, са напъл
но разделени, всяка от тях е изтъкната сама за себе си и 
едва тогава, в това разделение една спрямо друга, те са 
отнесени една към друга поради сходството на съдържа
нието им.

В това отношение сравнението може да се нарече 
отчасти съвсем празно повторение, доколкото едно и 
също съдържание се изобразява в две, нещо повече, в 
три и четири форми, отчасти често пъти скучно изпи- 
шество, тъй като значението е налице вече само за себе 
си и не се нуждае от друг начин на изобразяване, за да 
бъде разбрано. Затова при сравняването като такова се 
пита още повече, отколкото при образа и при метафо
рата, за един съществен интерес и една съществена цел в 
употребата на единични или натрупани сравнения. Защо- 
то, както се мисли обикновено, те не трябва да се прила
гат нито само заради жизненост, нито заради по-голяма 
яснота. Напротив, твърде често сравненията правят една 
поетическа творба само бледа и трудна за четене и един 
обикновен образ или една метафора може да има същата 
яснота, без да се налага освен образа и метафората те
първа да се показва и да се представя още и значението.

Ето защо трябва да виждаме същинската цел на 
сравнението в това, че колкото и много субективната 
фантазия на поета да е осъзнала съдържанието, което 
иска да изкаже, само за себе си и според неговата по- 
абстрактна всеобщност и да го изразява в тази всеобщ
ност, все пак тя се вижда също така принудена да по
търси конкретен образ за него и да си онагледи и във вид 
на сетивно явление онова, което си е представила според 
неговото значение. Ето защо, подобно на образа и мета
фората, сравнението изразява от тази страна смелостта, 
която се състои в това, че когато фантазията има пред
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себе си някакъв предмет, бил той единичен сетивен 
обект, определено състояние, общо значение, в занима
нието си с него доказва, че притежава силата да свързва 
заедно онова, което според външната връзка лежи далеч 
едно от друго, и по такъв начин да въвлича най-раз
нообразни неща в интереса към единното съдържание и 
да привързва чрез работата на духа един свят от много- 
лики явления към дадения сюжет. Тази сила на фанта
зията, която измисля образи и обвързва чрез остроумни 
отношения и свързвания също и хетерогенното, лежи 
изобщо в основата и на сравнението.

а. И така, първо, охотата към сравняване може да се 
удовлетвори само заради самата себе си, без да потвърди 
в този разкош на образите нещо друго освен смелостта 
на самата фантазия. Това е сякаш разточителство на въо
бражението, което особено у източните народи се възхи
щава в южно спокойствие и безгрижие, без друга цел на 
богатството и блясъка на своите произведения и съблаз
нява слушателя да се отдаде на същото това безгрижие, 
но често изненадва с чудната сила, с която се движи 
поетът в най-пъстрите представи и проявява остроумие 
на комбинацията, което е по-духовито от обикновеното 
остроумие. У Калдерон също има много сравнявания от 
този вид, особено когато обрисува големи, разкошни 
процесии и празненства, когато описва красотата на ко
нете, на ездачите или когато говори за кораби, които то
гава се наричат винаги „птица без крила, риба без пер
ки

ß. Но, по-точно, второ, сравняванията са продъл
жително оставане при един и същ предмет, който се 
прави по този начин субстанциален център на редица 
други далечни представи, чрез чието загатване или обри
суване става обективен по-големият интерес към сравня
ваното съдържание.

Това продължително оставане може да има различ
ни основания.

αα. Като първо основание трябва да се посочи само- 
задълбочаването на душата в съдържанието, от което е 
одушевена и което е така здраво прикрепено във вътреш
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ния ù свят, че тя не може да се откаже от трайния интерес 
към него. В това отношение веднага може отново да се 
утвърди съществената разлика между източна и западна 
поезия, която вече засегнах по-горе по повод на панте- 
изма. Човекът на Изтока е по-малко себелюбив в своето 
задълбочаване и затова у него няма бленуване и копнеж; 
неговото желание остава по-обективната радост пред 
предмета и неговите сравнявания и вследствие на това 
той е по-теоретичен. Той гледа наоколо с открита душа, 
за да види във всичко, което го заобикаля, което той 
познава и обича, образ на онова, с което се занимава не
говият усет и неговият дух и от което е изпълнен той. 
Фантазията, която е освободена от всяка чисто субектив
на концентрация, която е оздравена от всяка болезне
ност, намира удовлетворение в сравняващата представа 
за самия предмет, главно когато той трябва да бъде 
оценен, издигнат и прояснен чрез сравняване с най-бле- 
стящото и най-красивото. Западът, напротив, е по-су
бективен и по-бленуващ и копнеещ в жалбата и скръбта.

Тогава това продължително оставане е предимно 
интерес на чувствата, особено на любовта, която се 
радва на предмета на своите страдания и на своята на
слада и както не може да се освободи вътрешно от тези 
чувства, така не се изморява да рисува все отново и 
отново пред себе си техния обект. Влюбените са богати 
предимно на желания, надежди и сменящи се хрумвания. 
Към такива хрумвания могат да се причислят и срав
ненията, до които любовта и чувството изобщо идва 
толкова по-скоро, колкото повече последното заема и 
прониква цялата душа и е сравняващо само за себе си. 
Онова, което изпълва чувството, е например един едини
чен красив предмет, устата, очите, косата на любимата. 
Сега човешкият дух е деен, неспокоен и особено ра
достта и болката не са мъртви и спокойни, а са без
спирни и подвижни, те са блуждаене насам и натам, 
което обаче привежда целия останал материал в отно
шение към единственото чувство, което сърцето прави 
център на своя свят. Тук интересът, заради който се из
вършва сравняването, се състои в самото чувство, на
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което се натрапва опитът, че други природни предмети 
са също така красиви или са причинявали скръб, поради 
което сега то въвлича сравняващо всичките тези пред
мети в кръга на собственото си съдържание и по този 
начин разширява и обобщава последното.

Но ако предметът на сравнението е съвсем единичен 
и сетивен и ако бъде поставен във връзка със сходни 
сетивни явления, особено натрупани сравнения от този 
вид са плод от една още не много дълбока рефлексия и от 
едно малко развито чувство, така че разнообразието, 
което се движи наоколо само във външния материал, лес
но ни изглежда бледо и не може да ни заинтересува 
много, тъй като в него не може да се намери отношение 
към духа. Така например в четвърта глава на Песен на 
песните се казва: „Погледни, приятелко моя, ти си 
красива, погледни, красива си ти, очите ти са като очи на 
гълъб. Косата ти е като козите стада, пръснати по пла
нината Галаад. Зъбите ти са като стадата остригани ов- 
ци, които идват от къпалнята, които много често близнят 
и между които няма безплодни. Устните ти са като ро
зова огърлица, а словата ти са мили, бузите ти са като 
разрязан нар, чиито половини са разположени между 
косите ти. Шията ти е като Давидовата кула, изградена 
с прикритие, на което висят хиляди щитове и всякакви 
оръжия на силните. Двете ти гърди са като две млади 
сърни-близначета, които пасат сред рози, докато захлад- 
нее денят и се надвесят сенките.“

Същата наивност виждаме в много стихотворения, 
които носят името на Осиан, както например се казва в 
тях: „Ти си като сняг в полето; косата ти е като мъгла 
върху Кромла, когато тя обвива скалата и сияе към лъча 
на запад; ръцете ти наподобяват два стълба в залата на 
мощния Фингал.“

По подобен начин, само че съвсем ораторично, 
Овидий влага в устата на Полифем (Метаморфози, 13 
книга, 789-807 стих) следните думи: „По-бяла си ти, о 
Галатея, от листа на снежнобелия птичи дрян, по-цвету- 
ща от ливади, по-стройна от високия бряст; по-бляскава 
от стъкло, по-палава от нежно козле; по-гладка от винаги
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изглажданата от морето раковина; по-мила от зимното 
Слънце, от лятната сянка; по-благородна от плодове, по- 
внушителна от високия чинар“ -  и така продължава във 
всичките деветнадесет хекзаметри, ораторски красиво, 
но като описание на малко интересно чувство самото то 
представлява незначителен интерес.

У Калдерон също могат да се намерят много 
примери за този вид сравнявания, макар че такова про
дължително оставане подхожда повече за лиричното 
чувство като такова, и когато не е мотивирано, както 
трябва, от самия предмет, задържа твърде много хода на 
драматичното действие. Така например Дон Хуан описва 
обстойно в превратностите на случая красотата на една 
дама с воал, която е следвал, и между другото казва: 
„Макар че все пак понякога прозираше през черните 
прегради на онази непрозрачна обвивка една ръка с най- 
светъл блясък, която беше княгиня на лилиите и розите, 
и един мръсен африканец се кланяше като роб на 
снежния блясък.“

По-друго е, напротив, когато една дълбоко развъл
нувана душа се изразява в образи и сравнения, в които се 
изявяват вътрешни, духовни отношения на чувството, 
тъй като душата или прави сякаш самата себе си външна 
природна сцена, или прави такава природна сцена отбля
сък на едно духовно съдържание. -  Също и в това отно
шение в така наречените стихотворения на Осиан се 
срещат много образи и сравнения, макар че областта на 
предметите, които се употребяват тук за сравнения, е 
бедна и се ограничава в повечето случаи върху облаците, 
мъглата, бурята, дървото, потока, извора, Слънцето, бод
лите, тревата и т.н. Така например той казва: „Приятно е 
настоящето, о, Фингал! То е като Слънцето на Кромла, 
когато ловецът в продължение на цялата зима е 
съжалявал за отсъствието му и сега го забелязва между 
облаците“. На друго място се казва: „Не чу ли сега Осиан 
глас? Или това е гласът на дните, които вече са отми
нали? Споменът за минали времена често идва в душата 
ми като вечерно Слънце“. Осиан разказва също така: 
„Приятни са думите на песента, каза Кутулин, мило
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видни са историите на минали времена. Те са като тихата 
роса на утрото на Сърнения хълм, когато Слънцето 
слабо проблясва по склона му и малкото езеро стои не
подвижно и синьо в долината“. -  У Осиан това про
дължително оставане при едни и същи чувства и техните 
сравнения в тези стихотворения е от такова естество, че 
изразява една уморена и чезнеща в тъга и скръбни спо
мени старческа възраст. За тягостното, унилото чувство 
е изобщо близко до ума да преминава към сравнявания. 
Онова, което иска такава душа, което съставлява нейния 
интерес, е далечно и отминало, и по такъв начин вече 
изобщо, вместо да се ободри, тя е тласната да потъне в 
нещо друго. Ето защо многото сравнения съответстват 
както на това субективно настроение, така и на тъжните 
в по-голямата си част представи и на тесния кръг, в който 
е принудено да се придържа то.

Но, обратно, също и страстта, доколкото тя, въ
преки нейното неспокойствие, се концентрира върху 
едно съдържание, може да се движи не веднъж насам и 
натам в образи и сравнявания, които всички са само 
хрумвания относно един и същ предмет, за да намери в 
обкръжаващия външен свят копие на своя вътрешен свят. 
От този вид е например онзи монолог на Жулиета в Ро
мео и Жулиета, в който тя се обръща към нощта и извик
ва: „Ела, нощ! Ела, Ромео, ти, ден в нощта! Защото ти ще 
почиваш върху крилата на нощта като току-що навалял 
сняг върху гърба на гарван. Ела, мека, любима нощ! Ела, 
дай ми моя Ромео! И ако някога умре, вземи го, раздели 
го на малки късчета: той така ще разкраси гледката на 
небето, че целият свят ще се влюби в нощта и никой вече 
няма да величае суетното Слънце.“ -  И т.н.

ßß. На тези почти изцяло лирични сравнения на едно 
чувство, което се задълбочава в своето съдържание, 
противостоят епичните, както често ги срещаме напри
мер у Омир. Тук поетът, когато, сравнявайки, остава про
дължително при един определен предмет, от една страна, 
има интерес да ни отклони и издигне сякаш над самото 
практическо любопитство, очакване, надежда и страх, 
които лелеем по отношение на изхода на събитията, с
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оглед на отделни ситуации и дела на героите, да ни 
издигне над връзката между причина, действие и 
последица и да фиксира вниманието ни при изображе
ния, които той поставя пред нас за теоретично разглеж
дане като спокойни, пластични, наподобяващи скулп
турни произведения. Това спокойствие, това отдръпване 
от чисто практическия интерес към онова, което пред
ставя поетът пред погледа ни, може да се предизвика 
толкова повече, колкото повече всичко, с което бива 
сравняван предметът, е заимствано от друга област. От 
друга страна, продължителното оставане при сравнения 
има този по-нататъшен смисъл, че чрез това сякаш 
двойно описване изтъква като важен един определен 
предмет и не го оставя само бегло да отшуми с потока на 
песента и на събитията. Така например Омир (Илиада, 
20 песен, 164-275 стих) казва за Ахил, който, пламнал за 
борба, се надига против Еней: „Той се приближава като 
хищен лъв, който искат да убият мъжете, събрани от 
целия народ за това; отначало той пристъпва напред с 
презрение, но, когато някой от жадните за битка 
младежи го улучи с копието си, той се обръща с широко 
отворена паст, зъбите му са пълни с пяна, в гърдите му 
стене силното му сърце, той бие с опашката си ту на 
едната, ту на другата страна слабините си и бедрата си и 
сам се стреми към борба. Неговата смелост явно го води 
със застрашителен поглед или да повали някого от 
мъжете, или сам да бъде убит в първата схватка; така 
силата и великодушната смелост тласнаха Ахил да се 
изправи срещу сърцатия герой Еней.“ -  Нещо подобно 
казва Омир (Илиада, 4 песен, 130 стих и сл.) за Палада, 
когато тя отклонила стрелата, която Пандар отправил 
към Менелай: „Тя не го забрави и отклони смъртоносна
та стрела, както майка пропъжда муха от сина си, когато 
той е сладко заспал.“ И, по-нататък, когато стрелата все 
пак наранява Менелай, се казва (141 до 146 стих): „Както 
когато жена меонийка или карийка оцветява слонова 
кост с пурпур, за да направи украса за юзда на конете, но 
тя се пази в стаята и много конници са искали да я носят, 
обаче тя стои запазена като украса за царя, тя обединява
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в себе си и едното, и другото, накит за коня и слава за 
ездача: така потече кръвта по бедрото на Менелай“ и т.н.

γ. Трето основание за сравнения, в противополож
ност на обикновения несдържан устрем на фантазията, 
както и на задълбочаващото се чувство или на въображе
нието, което, сравнявайки, остава продължително при 
важни предмети, трябва да се изтъкне главно по отно
шение на драматическата поезия. Драмата има за свое 
съдържание борещи се страсти, дейност, патос, дей- 
стване, изпълняване на вътрешно желаното; тя не пред
ставя това съдържание, както прави например епосът, 
във формата на минали събития, а довежда пред нагледа 
ни самите действащи лица и ги кара да изявят чувствата 
си като свои собствени чувства и да извършат дей
ствията си пред очите ни, така че следователно поетът не 
се вмъква между нас и тях като средно лице. И така, в 
това отношение изглежда, че драматиче ската поезия 
изисква най-голяма естественост в изказването на стра
стите, чиято несдържаност в скръбта, уплахата, радостта 
и т.н. не може да допусне сравнения поради тази естест
веност. Това, да накараме действащите лица да говорят 
много в метафори, образи, сравнения в разгара на чув
ството, в неудържимия стремеж към действане, трябва да 
се смята в обикновения смисъл на думата за съвсем 
неестествено и затова за смущаващо. Защото сравнява
нията ни отклоняват от настоящата ситуация и от инди
видите, които действат и чувстват в нея, и ни отвеждат в 
нещо външно, чуждо, което не принадлежи непосред
ствено към самата ситуация, а също прекъсват задържа
що, досадно, особено тона на увлекателния разговор. А 
по такъв начин и в Германия по времето, когато 
младежки настроени души се стремяха да се освободят 
от веригите на френския реторичен вкус, испанците, ита
лианците и французите се смятаха само за художници, 
които влагат в устата на драматичните личности своето 
субективно въображение, остроумие, своето конвенцио
нално благоприличие и елегантно красноречие и тогава, 
когато би трябвало да господства единствено най-огне- 
ната страст и нейният естествен израз. Затова, в съответ



Т р е т а  г л а в а .  Съ зн а ва на та  символика на с ра вн ява ща та  ... 549

ствие с този принцип на естествеността, в много драми 
от онова време намираме крясъка на чувството, въз- 
клицателните знаци и тиретата, поставени на мястото на 
една благородна, възвисена, богата с образи и пълна със 
сравнения дикция. В подобен смисъл и английските кри
тици не веднъж упрекваха Шекспир заради натрупаните 
и пъстри сравнявания, които той отрежда на своите дей
стващи лица често пъти в най-големия напор на скръбта, 
където горещината на чувството изглежда оставя най- 
малко място за спокойствието на рефлексията, необходи
ма за всяко сравнение. Наистина у Шекспир служенето с 
образи и сравнявания на отделни места е трудно и 
претрупано; но изобщо трябва да се отреди съществено 
място и въздействие на сравненията и в драматичното.

Когато чувството се задържи, тъй като се задъл
бочава в предмета си и не може да се освободи от него, в 
практическата област на действането сравненията имат 
за цел да покажат, че индивидът не само е потънал 
непосредствено в своята определена ситуация, емоция, 
страст, но и стои над нея като висша и благородна натура 
и може да се освободи от нея. Страстта ограничава и 
приковава душата в самата себе си, стеснява я до една 
ограничена концентрация и по този начин я кара да за
глъхне, да стане едносрична, или да бушува и свирепства 
произволно и дивашки. Но величието на душата, силата 
на духа, се издига над такава ограниченост и блуждае в 
красиво, тихо спокойствие над определения патос, който 
я движи. Отначало сравненията изразяват съвсем фор
мално именно това освобождаване на душата, тъй като 
само дълбоката решителност и сила е в състояние да 
направи обект на себе си също своята скръб, своето стра
дание, да се сравни с друго и по този начин теоретично 
да съзерцае себе си в чужди предмети, или също може да 
се противопостави в най-страшна насмешка над самата 
себе си на собственото си унищожение като външно 
съществуване и да остане при това спокойна и твърда в 
самата себе си. Както видяхме, в епичното поетът се 
стреми да предаде на слушателя чрез продължително 
оставащи, обрисуващи сравнения теоретичното спокой-
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ствие, което се изисква от изкуството; в драматичното, 
напротив, самите действащи лица изглеждат поети и 
художници, тъй като правят за себе си своя вътрешен 
свят предмет, който остават способни да изобразяват и 
формират и по този начин изявяват пред нас бла
городството на своето убеждение и могъществото на 
своята душа. Защото тук това потъване в нещо друго и 
нещо външно е освобождаване на вътрешното от чисто 
практическия интерес, или освобождаване на непосред
ствеността на чувствата в името на свободното теоре
тично въплътяване в образи, чрез което се възстановява 
по по-задълбочен начин онова сравняване заради сравня
ването, както го намираме на първата степен, доколкото 
сега то може да се яви само като превъзмогване на чиста
та плененост и като изтръгване от насилието на страстта.

В хода на това освобождаване могат да се различат 
още следните главни точки, най-много примери за които 
ни дава особено Шекспир.

оса. А именно, ако имаме душа, която трябва да спо
лети голямо нещастие, сломяващо я в най-дълбоките ù 
гънки, и сега действително настъпи скръбта, произти
чаща от тази неотменна съдба, поведението на една 
обикновена натура би се състояло в това, да изрази не
посредствено с крясък уплахата, скръбта, отчаянието и 
получи облекчение по този начин. Силният, благо
родният дух сподавя вопъла като такъв, държи скръбта в 
плен и по този начин си осигурява свободата да се 
занимава в дълбокото чувство за самото страдание още с 
нещо, което лежи далеч в представата, и в това далечно 
нещо да изказва пред себе си във вид на образ соб
ствената си съдба. Тогава човекът застава над скръбта 
си, с която той не е единен според цялата си насоченост 
към себе си, а от която се и различава и затова още може 
да остане продължително при нещо друго, което се 
отнася до неговото чувство като сродна обективност на 
последното. Така например в Хенри IV  от Шекспир ста
рият Нортхумберланд, след като разпитва вестителя, 
който идва да му съобщи за смъртта на Перси, къде се 
намират син му и брат му и не получава отговор, извиква
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в най-горчива скръб: „Трепериш, а бледостта на лицето 
ти издава вестта ти по-добре от устата ти: съвсем такъв 
човек, така блед, така задъхан, така помрачен, с така 
мъртав поглед, така обезумял от скръб, дръпнал завесата 
на Приам посред нощ и искал да му каже, че половината 
от неговата Троя гори, но Приам видял огъня още преди 
той да си отвори устата -  аз виждам скръбта на моя 
Перси още преди да ми съобщиш за нея.“ Но особено 
Ричард II, когато трябва да се покайва за младежкото ле
комислие на щастливите си дни, е такава душа, която, 
колкото и да се вглъбява в своята скръб, все пак си 
запазва силата да я поставя пред себе си във все нови и 
нови сравнявания. Затрогващото и детинското в скръбта 
на Ричард е тъкмо това, че той винаги я изказва пред 
себе си обективно в сполучливи образи, и запазва болка
та толкова по-дълбоко в играта на това изявяване. Когато 
например Хенри иска короната от него, той отговаря: 
„Ела, братовчеде, вземи короната. Нека тук, на тази 
страна, бъде моята ръка, на онази -  твоята. Ето, златната 
корона е като дълбок кладенец, от който черпят вода 
поредно две ведра; едното от тях винаги танцува във 
въздуха, а другото е спуснато дълбоко надолу, невиж
дано и пълно с вода; това ведро, което е долу, изпълнено 
със сълзи, съм аз, пиян от моята печал, когато ти витаеш 
горе, във висините.“

ßß. А другата страна на разглежданото осво
бождаване се състои в това, че характер, който е вече 
единен с интересите си, със скръбта си и съдбата си, се 
стреми да се освободи от това непосредствено единство 
чрез сравнявания и действително разкрива освобожда
ването чрез това, че се показва все още способен за срав
нения. Например в Хенри VIII кралица Екатерина, на
пусната от съпруга си, извиква в най-дълбоко огорчение: 
„Аз съм най-нещастната жена в света, съкрушена в едно 
кралство, където няма за мене нито състрадание, нито 
приятел, нито надежда! Където никой близък не плаче за 
мене! Дори гроб не ми се полага! Искам да сведа глава и 
да умра подобно на лилията, която преди е била кралица 
на полето и е цъфтяла.“
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В гнева си към Касий, когото напразно се е стремил 
да подбуди, Брут в Юлии Цезар казва още по-превъз- 
ходно: „О, Касий! Вие сте като агне, което носи в себе си 
гняв само така, както кремъкът носи огън -  колкото и да 
го удряш, пуска мимолетни искри, но веднага след това е 
пак студен.“ Вече обстоятелството, че тук Брут може да 
намери преход към сравнение, доказва, че сам той е за
почнал да изтласква гнева в себе си и да се освобождава 
от него.

Същевременно Шекспир отново извежда навън и 
издига главно своите престъпни характери над тяхната 
лоша страст чрез величие на духа както в престъпле
нието, така и в нещастието, и не ги оставя, както правят 
французите, в тази абстрактност, която ги кара самите те 
винаги само да си казват, че искат да бъдат престъпници, 
а им дава тази сила на фантазията, чрез която те се 
явяват пред собствения си поглед също така и като друг, 
чужд образ. Когато например Макбет вижда, че е ударил 
часът му, той казва прочутите думи: „Угасни, преходна 
светлина! Животът е само бродеща сянка, клет актьор, 
който се пъчи и перчи на сцената, докато трае неговият 
час, и после никой не го слуша; той е и приказка на про
стак, надута и многословна, но безсмислена.“ -  Същото 
виждаме в Хенри VIII с кардинал Уолси, който, смъкнат 
от висотата му, извиква на края на попрището си: „Каз
вам ти сбогом, едно дълго сбогом, цяло мое величие! 
Такава е човешката съдба: днес покълват нежните цветя 
на надеждата; утре тя цъфти и е цяла покрита с червена 
украса; на третия ден идва мраз и когато той, добрият си
гурен човек, навярно си мисли днес, че щастието му 
нараства до зрелост, мразът наранява корените и тогава 
той пада, както аз.“

γγ. В това обективиране и сравняващо изказване се 
крие, след това, същевременно спокойствието и само
обладанието на характера в самия себе си, чрез което той 
се успокоява в своята скръб и гибел. Така Клеопатра, 
когато вече е поставила на гърдите си смъртоносната 
усойница, казва на Хармиан: „Тихо, тихо! Не виждаш ли 
моето кърмаче на гърдите ми, което суче насън от дойка-
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та си? Сладко като балсам, нежно като въздух, друже
любно“ -  ухапването от змията отпуска членовете с така
ва мекота, че смъртта сама се излъгва и се смята за сън. 
-  Този образ сам може да бъде образ за меката, успо
коителна природа на тези сравнявания.

С. И З Ч Е З В А Н Е Т О  НА

С И М В О Л И Ч Н А Т А  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н А  Ф О Р М А

Ние схванахме символичната художествена форма 
изобщо така, че в нея значението и изразът не можаха да 
се слеят до такава степен, при която се взаимопроникват 
без остатък. В несъзнаваната символика несъответ
ствието между съдържание и форма, което беше налице 
благодарение на нея, остана в себе си, докато във възви
шеността, напротив, то излезе открито наяве, като не
съответствие, тъй като както абсолютното значение, бог, 
така и външната реалност на това значение, светът, бяха 
изрично изобразени в това отрицателно отношение. Но, 
обратно, във всичките тези форми беше също така го
сподстваща другата страна на символичното, а именно 
сродството на значението и на външния образ, в който 
то става явление; изключително в първоначално сим
воличното, което още не противопоставя значението на 
неговото конкретно налично битие; като съществено 
отношение във възвишеността, която, за да изрази бога 
макар само неадекватно, се нуждаеше от природните 
явления, събития и дела на божия народ; като субективно 
и вследствие на това произволно отношение в сравня
ващата художествена форма. Но, макар че този произвол 
е напълно налице особено в метафората, в образа и в 
сравнението, също и тук той сякаш още се скрива зад 
сродството между значението и образа, употребен за 
изразяването му; доколкото произволът предприема 
сравняването, като изхожда тъкмо от това основание, че 
има сходство между двете, главна страна на което съ
ставлява не външността, а тъкмо създаденото от субек
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тивната действителност отношение между вътрешните 
чувства, нагледи, представи и техните сродни изобра
жения. Ако обаче не понятието за самия предмет, а само 
произволът събира заедно съдържанието и художест
вената форма, двете те трябва да се поставят също като 
напълно външни помежду си, така че сливането им става 
нямащо отношение прибавяне на едното към другото и 
чисто разкрасяване на едната страна чрез другата. 
Вследствие на това тук трябва да разгледаме във вид на 
приложение онези подчинени художествени форми, 
които произлизат от такова пълно разпадане на момен
тите, които са необходими за истинското изкуство и в 
тази липса на отношение потвърждават саморазруша- 
ването на символичното.

В съответствие с общото становище, свойствено за 
тази степен, на едната страна стои значението, което е 
окончателно изградено само за себе си, но е без образ, за 
което затова остава като художествена форма само една 
чисто външна, произволна украса; а на другата -  външ
ността като такава, която, вместо да бъде опосредствана 
до тъждество със своето съществено вътрешно значение, 
може да бъде възприета и описана само в придобиването 
на самостоятелност спрямо това вътрешно нещо и вслед
ствие на това в чистата външност на своето проявяване. 
Това дава абстрактната разлика между дидактична и 
описателна поезия -  разлика, която, поне по отношение 
на дидактичното, може да установи само поетическото 
изкуство, тъй като единствено то е в състояние да пред
ставя значенията според тяхната абстрактна всеобщност.

Но тъй като понятието изкуство се състои не в раз
падането вън едно от друго, а в отъждествяването на зна
чение и образ, също и на тази степен се налага не само 
пълното излизане на различните страни вън една от 
друга, но също така и тяхното съотнасяне една към дру
га. Обаче след прекрачването на символичното самото 
това съотнасяне вече не може да бъде от символично 
естество и затова то предприема опита да снеме 
същинския характер на символичното, а именно не
съответствието и самостоятелността на форма и
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съдържание, която всички досегашни форми бяха 
неспособни да преодолеят. Но при предпоставеното 
разделение на страните, които предстои да се обединят, 
този опит тук трябва да остане чисто „трябване“ (Sollen), 
удовлетворяването на изискванията на което се 
предоставя на една по-съвършена художествена форма, 
класичната. -  За да преминем по-непосредствено към 
нея, нека хвърлим накратко още един поглед върху 
последните тези форми.

1. Дидактичната поема

Ако едно значение, макар и да съставлява в самото 
себе си конкретно, свързано цяло, бъде схванато само за 
себе си като значение и не бъде изобразено като такова, 
а само бъде нагиздено отвън с художествена украса, въз
никва дидактичната поема. Дидактичната поезия не 
трябва да се причислява към същинските форми на из
куството. Защото в нея виждаме, от една страна, съдър
жанието, което вече е окончателно изградено само за 
себе си в неговата вследствие на това прозаична форма, 
а, от друга страна, художествената форма, която обаче 
може само съвсем външно да се прикрепи към него, тъй 
като тъкмо то вече предварително е напълно очертано за 
съзнанието по прозаичен начин и трябва да бъде изра
зено за разсъдъчното прозрение и рефлексията според 
тази прозаична страна, т.е. според неговата обща, аб
страктна значителност, и само по отношение на нея, с 
цел да поучава. Затова в дидактичната поема изкуството 
може да засяга в това външно отношение също само вън
шните страни, например метриката, повишения език, 
вплетените епизоди, образи, сравнения, прибавените из
блици на чувството, по-ускореното развитие на дей
ствието, по-бързите преходи и т.н., които не проникват 
съдържанието като такова, а стоят до него само като при
бавка, за да развеселяват със своята относителна жизне
ност сериозността и сухотата на поучаването и да правят 
живота по-миловиден. Онова, което е станало прозаично
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в самото себе си, не трябва да се преобразува поети
чески, а трябва само да се преоблече; както например 
градинарското изкуство е в повечето случаи чисто 
външно подреждане на местност, която сама за себе си, 
или както строителното изкуство прави по-приятна с 
помощта на украса и външна декорация целесъобраз
ността на една обстановка, устроена за прозаични съ
стояния и поводи.

По този начин например гръцката философия в 
своето начало прие формата на дидактична поема. Като 
пример може да се приведе и Хезиод, макар че истински 
прозаичното схващане се проявява предимно едва когато 
разсъдъкът със своите рефлексии, консеквенции, класи
фикации и т.н. е овладял предмета и, изхождайки от това 
становище, иска да поучава с приятност и елегантност. 
Лукреций по отношение на натурфилософията на 
Епикур, Вергилий със своите селскостопански настав
ления дават примери за такова схващане, което въпреки 
цялото им умение не може да доведе до същинска 
свободна художествена форма. В Германия сега вече не 
обичат дидактичната поема, но Дьолил дари французите 
в нашия век освен с по-раншната си поема Les jardins, ou 
l'art d'embellir les paysages75 и със своя L'homme des 
champs16, още и c една дидактична поема, в която като в 
компендиум по физика се третират последователно ма
гнетизъм, електричество и т.н.

2. Описателната поезия

Втората форма, която спада тук, е противо
положната на дидактичното. За изходна точка се взема не 
значението, което е готово само за себе си в съзнанието, 
а външното като такова, природни местности, сгради и 
т.н., годишните времена, времената на деня и техният 
външен облик. Както в дидактичната поема съдържа
нието остава по същината си в безформена всеобщност, 
така сега тук, обратно, пред нас стои външната материя 
сама за себе си в нейната непроникната от значението на
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духовното единичност и външна проява, която сега, от 
своя страна, се изобразява, обрисува, описва така, както 
стои пред обикновеното съзнание. Едно такова сетивно 
съдържание принадлежи изцяло само на едната страна 
на истинското изкуство, а именно, на външното същест
вуване, което само в изкуството има правото да се явява 
пред нас като реалност на духа, на индивидуалността и 
нейните действия и събития върху почвата на един 
обкръжаващ свят, а не само за себе си, като проста външ
ност, отделена от духовното.

3. Старата епиграма

Затова проучването и описването не може да се 
задържи в тази едностранчивост, чрез която изкуството 
би било изцяло премахнато, и ние виждаме също така, че 
външната реалност отново е приведена в отношение с 
онова, което е схванато вътрешно като значение, а 
абстрактно общото -  с неговото конкретно явление.

a. В това отношение вече споменахме за дидактич
ната поема. Рядко може да се мине без описване на 
външни състояния и отделни явления, без епизодично 
разказване на митологични и други примери и т.н. Но 
чрез такова успоредно вървене на духовно общото и на 
външно единичното се получава вместо напълно разра
ботено обединение само съвсем мимолетно отношение, 
което освен това съвсем не засяга целокупното съдър
жание и цялостната му художествена форма, а само от
делни страни и черти.

b . Една такава съотнесеност намира място в по- 
голямата си част вече при описателната поезия, докол- 
кото съпровожда описанията си с чувства, които могат да 
събудят гледката на природния пейзаж, смяната на 
времената на деня, на природните годишни времена, го
рист хълм, езеро или ромонещ поток, църковен двор, 
приветливо разположено село, тиха, уютна колиба и т.н. 
Затова както в дидактичната поема, така и в описател
ната поезия настъпват епизоди като оживотворяващи
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стафажи, особено описанието на затрогващи чувства, 
например на сладката меланходия или на малки събития 
от кръга на човешкия живот в подчинени сфери. Но тази 
връзка между духовното чувство и външното природно 
явление още може да бъде съвсем външна и тук. Защото 
природната обстановка е предпоставена сама за себе си 
като самостоятелно налична, човекът наистина се при
съединява към нея и в досега с нея има едни или други 
чувства, обаче външният облик и вътрешната чувстви
телност остават външни помежду си в лунната светлина, 
в горите и долините. Тогава аз не тълкувам природата, не 
се вдъхновявам от нея, а само чувствам при досега си с 
нея една съвсем неопределена хармония между моя така 
и така възбуден вътрешен свят и предметността, която 
стои пред мене. Особено у нас, немците, това е най-лю- 
бимата от всички форми: природоописания и редом с тях 
онова, което може да хрумне на някого във вид на краси
ви чувства и изблици на сърцето тъкмо при такива при
родни сцени. Това е общ царски път, по който може да 
върви всеки. Дори много от одите на Клопщок са про
никнати от този тон.

с. Затова, ако запитаме, трето, за едно по-дълбоко 
отношение между двете страни в тяхното предпоставено 
разделение, можем да намерим това отношение в старата 
епиграма.

а. Вече името изразява първоначалната същност на 
епиграмата: тя е надпис. Разбира се, и тук още стои на 
едната страна един предмет, а на другата се казва нещо 
за него; но в най-старите епиграми, някои от които е за
пазил още Херодот, не получаваме описанието на един 
обект, съпроводено от някаква чувствителност, а имаме 
самия предмет по два начина: веднъж външното същест
вуване, а след това неговото значение и обяснение, сбито 
като епиграма до най-резките, най-сполучливите черти. 
Обаче по-късната епиграма е загубила този първона
чален характер и у гърците и се е придвижила все повече 
и повече към това, да установява и отбелязва относно 
отделни случки, художествени произведения, индивиди 
и т.н. бегло нахвърлени духовити, остроумни, мило
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видни, затрогващи хрумвания, които изкарват наяве не 
толкова самия предмет, колкото субективни, изпълнени с 
дълбок усет отношения към него.

ß. А колкото по-малко самият предмет сякаш 
навлиза в този вид изобразяване, толкова по-несъвършен 
става той вследствие на това. В това отношение можем 
да споменем мимоходом и по-нови художествени форми. 
Например в новелите на Тик често става въпрос за спе
циални художествени произведения или художници, за 
една определена художествена галерия или музика, и 
към нея се присъединява след това някое романче. Но 
поетът не може да направи достъпни за нагледа и за 
слуха тези определени картини, които читателят не е ви
дял, музиките, които той не е чул, и когато се върти тък
мо около такива предмети, цялата форма остава неудо- 
влетворителна от тази страна. По същия начин и в по- 
големи романи са вземали за същинско съдържание цели 
изкуства и техните най-прекрасни произведения, както 
Хайнзе музиката в своята Хилдегард фон Хохентал. И 
ако цялото художествено произведение не може да 
изобрази адекватно съществения си предмет, то запазва 
основния му характер според една неадекватна форма.

γ. Изискването, което произтича от посочените 
недостатъци, е просто това, че външното явление и него
вото значение, предметът и неговото духовно обяснение 
не трябва да се отделят помежду си и да стигат до пълно 
разделяне, както ставаше в последно време, тъй както 
тяхното обединение не трябва да остане символично или 
възвишено и сравняващо свързване. Затова същинското 
изображение ще трябва да се търси само там, където 
предметът дава чрез своето външно явление и в това 
явление обяснението на своето духовно съдържание, тъй 
като духовното се разгръща напълно в своята реалност, и 
по такъв начин телесното и външното не е нищо друго 
освен адекватна експликация на самото духовно и 
вътрешно.

Но за да разгледаме съвършеното решение на тази 
задача, трябва да се отделим от символичната художест
вена форма, тъй като характерът на символичното се
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състоеше тъкмо в това, да обединява винаги само несъ
вършено душата на значението с неговата телесна форма.



В т о р и  д я л

КЛЛСИЧНА ТА

Х У Д О ЖЕ С Т В Е НА  ФОРМА

Увод

ЗА КЛАСИЧНОТО ИЗОБЩО

Единството на съдържанието и на безусловно съот
ветстващата му форма, завършено в себе си и превърнато 
в свободна целокупност, съставлява центъра на изкуст
вото. Едва KJiacuHHomo изкуство прави да стане явление 
тази реалност, която съвпада с понятието за красиво и 
към която символичната художествена форма напразно 
се стремеше. Ето защо в по-раншното разглеждане на 
идеята за красивото и за изкуството вече установихме 
предварително общата природа на класичното; идеалът 
дава съдържанието и формата на класичното изкуство, 
което осъществява по този адекватен начин на 
изобразяване това, което е истинското изкуство според 
понятието за него.

Но за това съвършенство биха били необходими 
всичките онези особени моменти, чието развитие взехме 
за съдържание на предходния дял. Защото класичната 
красота има за свое „вътрешно“ свободното, самостоя
телното значение, т.е. не значение на някакво нещо, а 
това, което означава самото себе си (das sich selbst 
Bedeutende) и по този начин също така тълкува самото
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себе си (das sich selbst Deutende). Това е духовното, което 
изобщо прави предмет на себе си самото себе си. Тогава 
то има в тази предметност на самото себе си формата на 
външност, която като тъждествена със своето „вътреш
но“ по този начин и от своя страна е непосредствено зна
чението на самата себе си и, като знае себе си, посочва 
себе си. Наистина и при символичното изходихме от 
единството на значението и неговия създаден от из
куството сетивен начин на проявяване, но това единство 
беше само непосредствено и вследствие на това не- 
съответстващо. Защото или остана истинско съдържание 
самото природно според неговата субстанция и аб
страктна всеобщност; и затова, макар и единичното 
природно съществуване да се смяташе за действително 
налично битие на въпросната всеобщност, то не беше в 
състояние да я изобрази съответно; или, когато се праве
ше съдържание това, което е само вътрешно и уловимо 
единствено от духа, то намираше своето също така не- 
съответстващо с него явление в онова, което по естест
вото си е чуждо на самото него, в непосредствено еди
ничното и сетивното. Изобщо значението и образът 
стояха само в отношение на чисто сродство и загатване и 
колкото и да можеха да бъдат приведени във връзка с 
някои отношения, все пак в други отношения те също 
така се и разпадаха помежду си. Ето защо това най-близ
ко единство се разкъса, за индийския светоглед абстракт
но простото „вътрешно“ и „идейно“ застана на едната, а 
разнообразната действителност на природата и на 
крайното човешко съществуване -  на другата страна; и 
сега фантазията в неспокойствието на своя порив от
веждаше ту насам, ту натам от едната страна към дру
гата, без да може да доведе идейното само за себе си до 
чиста абсолютна самостоятелност, или истински да го 
изпълни с наличния и преобразуван материал на явле
нието и да го изобрази в успокоено съединяване в по
следния. Пустото и гротескното в смесването на несъв
местими елементи наистина също изчезна отново, но 
само за да даде простор на една също така неудовле- 
творителна загадъчност, която беше способна, вместо да
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даде решение, само да постави задачата, очакваща 
решение. Защото и тук още липсваше свободата и само
стоятелността на съдържанието, която се появява само 
чрез това, че вътрешното се осъзнава като целокупно в 
себе си и затова като доминиращо над външността, която 
отначало е друга и чужда на него. Тази самостоятелност 
сама по себе си като свободното абсолютно значение е 
самосъзнанието, което има за свое съдържание абсолют
ното, а за своя форма духовната субективност. В проти
воположност на тази самоопределяща се, мислеща, иска
ща сила всичко друго е само относително и моментно 
самостоятелно. Сетивните природни явления -  Слънце
то, небето, звездите, растенията, животните, камъните, 
реките, моретата -  имат само абстрактно отношение към 
самите себе си и са въвлечени в постоянния процес, 
който ги свързва с други съществувания, така че могат да 
се смятат за самостоятелни само от страна на крайната 
представа. В тях още не излиза наяве истинското значе
ние на абсолютното. Природата е наистина излязла ная
ве, но само в битието вън от себе си; нейното „вътреш
но“ има битие не като вътрешно само за себе си, а като 
излято в пъстрото многообразие на явленията и вслед
ствие на това несамостоятелно. Едва в духа като кон
кретно, свободно, безкрайно отношение към самия себе 
си, истинното абсолютно значение е излязло истински 
наяве и е самостоятелно в своето налично битие.

По пътя към това освобождаване на истинното 
абсолютно значение от непосредствено сетивното и към 
неговото придобиване на самостоятелност в себе си сре
щаме възвишеността и освещаването на фантазията. А 
именно, абсолютно означаващото е преди всичко ми
слещото, абсолютното, нямащото сетивност едно, което 
се отнася към себе си като към абсолютното и в това 
отнасяне поставя създаденото от него „друго“, природата 
и крайността изобщо, като отрицателното, неустойчиво
то в самото себе си. То е общото в себе си и за себе си, 
представено като обективната власт над целокупното съ
ществуване, все едно дали това „едно“ ще бъде осъзнато 
и изобразено в неговата изрично отрицателна насоченост
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към създаденото или в неговата положителна пантеи- 
стична иманентност в последното. Но за изкуството 
двойният недостатък на този възглед се състои, първо, в 
това, че това „едно“ и общо, което съставлява основното 
значение, още не е дошло в самото себе си до по-точно 
определение и различаване, а по този начин не е дошло 
също така до същинската индивидуалност и личност, в 
която би могло да се схване като дух и да се предложи на 
нагледа във форма, която би принадлежала на духовното 
съдържание според неговото собствено понятие и би би
ла съответстваща на това съдържание. Конкретната идея 
за духа, напротив, изисква той да се определя и разли
чава в самия себе си и, като прави себе си предметен, да 
получава в това раздвоение външно явление, което, ма
кар и да е телесно и присъстващо, все пак остава без
условно проникнато от него и затова, взето само за себе 
си, не изразява нищо, а сймо оставя да излезе наяве като 
негово „вътрешно“ духът, на който то е външна проява и 
реалност. От страна на предметния свят, второ, с въ
просната абстракция за неразличеното в себе си абсо
лютно е свързан този недостатък, че сега и действител
ното явление като това, което е без субстанция в самото 
себе си, става неспособно да изяви абсолютното в кон
кретна форма по истинен начин.

Като противоположност на въпросните хвалебстве
ни песни, венцехваления, триумфи на абстрактното 
общо величие на бога, при този преход в една по-висша 
художествена форма трябва да напомним за момента на 
отрицателността, на изменението, на скръбта, на преми
наването през живота и смъртта, който намерихме и на 
Изток. Тук се появи различаването в самото себе си, 
което не се обединява до единство и самостоятелност на 
субективността. Но двете страни, самостоятелното в 
себе си единство и различаването и определеното изпъл
ване в себе си, дават истински свободна самостоятелност 
едва в своята конкретна опосредствана целокупност.

В това отношение можем да споменем мимоходом 
освен за възвишеността още и за един друг възглед, 
който също започнал да се развива на Изток. В противо
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положност на субстанциалността на единния бог, това е 
схващането на вътрешната свобода, самостоятелност, 
независимост на отделното лице вътре в себе си, до- 
колкото Изтокът позволява изграждането на тази насока. 
Ние трябва да я търсим като главен възглед у арабите, 
които в своите пустини, всред безкрайното море на 
своите равнини, под чистото небе над тях, в такава при
рода са устремени към собствената си мъжественост и 
към храбростта на юмрука си, както и към средствата на 
своето самозапазване -  към камилата, коня, копието, 
меча. За разлика от индийската мекота и самоотверже
ност, както и от по-късния мохамедански пантеизъм на 
поезията, тук се открива по-недостъпната самостоятел
ност на личния характер и сега тя оставя и на предметите 
тяхната ограничена и твърдо определена непосредствена 
действителност. Тогава с тази започваща самостоятел
ност на индивидуалността са свързани същевременно 
вярното приятелство, гостоприемството, възвишеното 
благородство, но и безкрайното желание за отмъщение и 
незаличимият спомен за някоя омраза, която си създава 
простор и удовлетворение с безпощадна страст и напъл
но безчувствена жестокост. Но онова, което се извършва 
в тази почва, изглежда човешки придържано в човешкия 
кръг; това са дела на отмъщение, отношения на любов, 
черти на пожертвователно благородство, от които е 
изчезнало фантастичното и чудотворното, така че всичко 
ни се представя строго и определено според необходи
мата връзка на нещата. -  Подобно схващане за действи
телните предмети, които са сведени до тяхната строго 
определена мярка и идват до нагледа в своята свободна, 
а не само полезна изпълненост със сили, намерихме още 
по-рано, у евреите; също и по-твърдата самостоятелност 
на характера, дивашкото на отмъщението и на омразата 
се крие в първоначално юдейската националност; обаче 
веднага се проявява тази разлика, че тук и най-силните 
образувания на природата са описани по-малки заради 
самите тях, отколкото заради могъществото на бога, по 
отношение на което те веднага загубват отново своята 
самостоятелност и омразата и преследването също не се
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насочват като лични само против лица, а, поставени в 
служба на бога, се насочват като национална отмъсти- 
телност против цели народи. Както например по-късните 
псалми и предимно пророците често пъти умеят да искат 
и да молят бога само да донесе нещастие и гибел на 
други народи и не рядко намират главната си сила в 
клеветата и проклятието.

При тези току-що споменати становища наистина са 
налице елементите на истинската красота и на истинско
то изкуство, но отначало разхвърлени вън един от друг, 
разпръснати, и поставени вместо в истинско тъждество 
само в лъжливо отношение. Затова и сймо идейното и 
абстрактно единство на божественото не може да доведе 
до безусловно адекватно художествено явление във 
формата на действителна индивидуалност, докато при
родата и човешката индивидуалност се оказват както от 
вътрешната си, така и от външната си страна или съвсем 
неизпълнени от абсолютното, или поне непроникнати 
положително от него. Тази външност на значението, кое
то се прави съществено съдържание, и на определеното 
явление, в което трябва да бъде изобразено това зна
чение, се прояви най-сетне, трето в сравняващата 
художествена дейност. В нея двете страни станаха на
пълно самостоятелни и единството, което [ги] придържа 
заедно, е само невидимата сравняващата субективност. 
Но вследствие на това се прояви във все по-силна степен 
тъкмо неудовлетворителното на такава външност, което 
се оказва отрицателно за същинското художествено 
изображение и по такъв начин нещо, което трябва да се 
снеме. Ако това снемане бъде действително извършено, 
сега значението вече не може да бъде абстрактно 
идейното в себе си, а определеното в себе си и чрез са
мото себе си „вътрешно“, което в тази своя конкретна 
целокупност има в самото себе си и другата страна, а 
именно, формата на завършено и определено в себе си 
явление и затова изразява и означава във външното 
налично битие като в нещо свое càMo самото себе си.
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1. Самостоятелност на класичното 
като взаимопроникване на духовното и неговия 

природен облик

Тази свободна в себе си целокупност, която остава 
еднаква със самата себе си в другото за нея, до което се 
определя в движението си напред, вътрешното, което се 
отнася в своята обективност към самото себе си, е истин
ното, свободното и самостоятелното само по себе си, 
което не представя в своето налично битие нищо друго 
освен самото себе си. А в царството на изкуството това 
съдържание не е в своята безкрайна форма, то не е 
мислене на самото себе си като същественото, абсолют
ното, което става обективно за себе си във формата на 
идейна всеобщност и прави себе си за самото себе си, а 
е все още в непосредствено природно и сетивно съ
ществуване. Но, доколкото значението е самостоятелно, 
то трябва да взема в изкуството своя образ от самото 
себе си и да има принципа на своята външност в самото 
себе си. Затова то трябва наистина да се връща към 
природното, но все пак като господство над външното, 
което, доколкото е страна на целокупността на самото 
вътрешно, вече не съществува като чисто природна обе
ктивност, а без собствена самостоятелност показва само 
израза на духа. Ето защо в това взаимопроникване също 
и преобразуваната от духа природна форма и външност 
изобщо запазва, от своя страна, своето значение непо
средствено в самата себе си и вече не загатва за него като 
за нещо отделено и различно от телесното явление. Това 
е адекватното на духа отъждествяване на духовното и 
природното, което отъждествяване не остава само при 
неутрализацията на двете противоположни страни, а 
издига духовното до по-висшата целокупност да запазва 
в своето друго самото себе си, да поставя природното 
като нещо идейно и да се изразява в природното и чрез 
природното. Понятието за класична художествена форма 
е обосновано в този вид единство.

а. И така, това тъждество на значение и телесност 
тук трябва да се схваща по-точно така, че не се извършва
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разделяне на страните в тяхното осъществено единство и 
затова вътрешното не се връща от телесното и от кон
кретната действителност обратно в себе си като само 
вътрешна духовност, чрез което би могла да излезе ная
ве разлика между двете едно спрямо друго. Но тъй като 
обективното и външното, в което се онагледява духът, е 
същевременно винаги определено и обособено по своето 
понятие, свободният дух, който изкуството въплътява 
във външни форми, като го довежда до неговата 
адекватна реалност, може да бъде само както опреде
лената, така и самостоятелна в себе си духовна 
индивидуалност в нейния природен облик. Затова човеш
кото съставлява центъра и съдържанието на истинската 
красота и на истинското изкуство; но, както вече развих 
това в понятието идеал, като съдържание на изкуството, 
под същественото определение на конкретна индиви
дуалност и на адекватното на нея външно явление, което 
е изчистено в своята обективност от недъзите на край
ността.

b . В това отношение веднага се получава, че класич- 
ният начин на изобразяване по своята същност вече не 
може да бъде от символично естество в nö-точния смисъл 
на думата, макар че тук и там още вземат участие в него 
и някои символични съставки. Например гръцката мито
логия, която принадлежи на класичния идеал, доколкото 
е под властта на изкуството, схваната в сърцевината ù, не 
притежава символична красота, а е изобразена в същин
ския характер на художествения идеал, макар че в нея 
остават да тегнат някои останки от символичното, както 
още ще видим това. -  Но ако запитаме кой е определе
ният образ, който може да влезе в това единство с духа, 
без да стане само загатване на своето съдържание, от 
определението, че съдържанието и формата трябва да 
бъдат адекватни в класичното, също и за страната на 
образа се получава изискването за целокупност и 
самостоятелност в себе си. Защото за свободната само
стоятелност на цялото, в която се състои основното 
определение на класичното, е необходимо всяка от 
страните, както духовното съдържание, така и външното
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му явление, да бъде в себе си целокупността, която 
съставлява понятието за цяло. И именно само по този на
чин всяка страна сама по себе си е тъждествена с другата 
и затова нейната разлика е сведена до чисто формална 
разлика на едно и също нещо, вследствие на което сега и 
цялото изглежда свободно, тъй като страните му се оказ
ват адекватни, понеже то се въплътява във всяка от тях и 
в двете е едно. Недостатъкът на това негово свободно 
раздвояване в едно и също единство в символичното во
деше след себе си тъкмо несвободата на съдържанието, а 
с това и на формата. Духът не беше ясен за самия себе си 
и затова неговата външна реалност не се оказа негова 
собствена реалност, която сама по себе си е породена от 
него и в него. Обратно, образът трябваше наистина да 
има значение, но значението се съдържаше в него само 
отчасти, само от някоя страна. Ето защо, доколкото 
външното съществуване беше все още също така и 
външно на своето „вътрешно“, вместо да даде значе
нието, което трябва да се изобрази, то даваше преди 
всичко само самото себе си и трябваше да показва, че 
трябва да загатва за нещо друго, трябваше да се 
упражнява насилие над него. Но в това изопачаване 
външното съществуване нито оставаше самото то, нито 
ставаше другото, значението, а не разкриваше нищо 
освен едно загадъчно свързване и смесване на разно
родни неща, или се предоставяше като чисто спо
магателна украса и външен накит на разположение на 
чистото възвеличаване на единното абсолютно значение 
на всички неща, докато най-сетне трябваше да се 
подчини на чисто субективния произвол на сравняването 
с едно значение, което лежи далеч от него и е без
различно за него. Ако това несвободно отношение 
трябва да се разпадне, образът трябва вече сам по себе си 
да има своето значение и по-точно, значението на духа. 
Този образ е всъщност човешкият, тъй като единствено 
човешката външност е способна да разкрие духовното по 
сетивен начин. Човешкият израз в лицето, очите, позата, 
изражението е наистина материален и в тази своя 
материалност не е онова, което е духът; но в самата тази
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телесност човешката външност не е жива и природна 
само така, както животното, а е телесност, която отразява 
в себе си духа. Чрез очите поглеждаме в душата на 
човека, както през цялата му култура изобщо се изразява 
духовният му характер. Затова ако телесността при
надлежи на духа като негово налично битие, то и духът е 
вътрешното, което принадлежи на тялото, и не е 
вътрешна душевност, която е чужда по естеството си на 
външния образ, така че материалността няма в себе си 
още и едно друго значение, или не загатва за него. 
Наистина човешкият образ носи в себе си много еле
менти от общия животински тип, но цялата разлика на 
човешкото тяло от животинското се състои само в това, 
че човешкото по цялото си формиране се оказва оби
талището, и то единствено възможното природно на
лично битие на духа. Затова и духът е непосредствено 
налице за други само в тялото. -  Тук обаче не е уместно 
да посочваме необходимостта на тази връзка и спе
циалното съответствие на душа и тяло; тук трябва да 
предпоставим тази необходимост. Но в човешкия образ 
има, разбира се, и нещо мъртво, грозно, т.е. определено 
от други явления и зависимости; ако е така, задачата на 
изкуството е тъкмо тази, да премахне разликата между 
чисто природното и духовното и да направи външната 
телесност красив, навсякъде изваян, одушевен и духовно 
жив образ.

Тогава при този начин на изобразяване вече няма 
налице нищо символично по отношение на външната 
страна и е предотвратено всяко безцелно търсене, 
напиране, извратяване и изопачаване. Защото, ако духът 
е схванал себе си като дух, той е само за себе си готовото 
и ясното, а по същия начин и връзката му с адекватния на 
него образ е, от една страна, нещо само по себе си готово 
и дадено, което няма защо да се осъществява едва от 
свързването, което извършва фантазията в противопо
ложност на наличното. Класичната художествена форма 
също така не е чисто телесно представено повърхностно 
олицетворение, тъй като, доколкото целокупният дух 
трябва да съставлява съдържанието на художественото
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произведение, той излиза навън в телесността и може на
пълно да се отъждестви с нея. От тази гледна точка може 
да се разглежда и представата, че изкуството подража
вало на човешкия образ. Обаче според обикновения въз
глед това възприемане и копиране изглежда случайност, 
затова трябва да му възразим, че изкуството, което е 
стигнало своята зрелост, е трябвало да изобразява по 
необходимост във формата на външно човешко явление, 
тъй като само в нея духът получава адекватното на него 
налично битие в сетивното и природното.

А както стоят нещата с човешкото тяло и неговия 
израз, така стоят те и с човешките чувства, влечения, 
дела, събития и действия; в класичното също и тяхната 
външност е характеризирана не само като природно жи
ва, но и като духовна и страната на вътрешното е приве
дена в адекватно тъждество с външното.

с. Но тъй като класичното изкуство схваща сво
бодната духовност като определена индивидуалност и я 
съзерцава непосредствено в нейното телесно явление, 
често са го упреквали в антропоморфизъм. У гърците 
например още Ксенофан говореше против начина, по 
който си представят боговете, като казваше, че ако лъ
вовете биха били скулптори, биха дали на своите богове 
образа на лъв. От подобен вид са остроумните френски 
думи: бог създал човека по свой образ, но човекът му се 
отплатил със същото и създал бога по човешки образ. С 
оглед на това трябва да отбележим по отношение на 
следващата, романтичната, художествена форма, че 
съдържанието на класичната художествена красота е, 
разбира се, все още неудовлетворително, както самата 
религия на изкуството; но недостатъкът се крие в 
антропоморфичното като такова толкова малко, че, на
против, трябва да изкажем твърдението, че класичното 
изкуство е наистина достатъчно антропоморфично за 
изкуството, но твърде малко антропоморфично за по- 
висшата религия. Християнството доведе антропомор- 
физма много по-нататък; защото според християнското 
учение бог е не само индивид с човешки образ, но и 
действителен отделен индивид, всецяло бог и всецяло
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действителен човек, навлязъл във всички условия на 
съществуването, а не само човешки изграден идеал на 
красотата и изкуството. Ако имаме за абсолютното само 
представата за една абстрактна същност, която няма раз
лики в себе си, тогава, разбира се, всеки вид изображе
ние отпада; но, за да има бог битие като дух, необходимо 
е появяването му като човек, като единичен субект, не 
идеална човечност, а като действително движение на
пред до временната, цялостната външност на също така 
непосредственото и природно съществуване. А именно, 
в християнския възглед се крие безкрайното движение, 
което го кара да стигне до крайния термин на противо
положността и едва като снемане на това разделяне да се 
върне обратно в себе си до абсолютното единство. В този 
момент на разделянето се извършва очовековечаването 
на бога, тъй като той навлиза като действителна единич
на субективност в разликата спрямо единството и суб
станцията като такива, в тази обикновена Бременност и 
пространственост преживява чувството, съзнанието, 
скръбта от раздвоението, за да дойде до безкрайно при
мирение чрез тази противоположност, която е също така 
отново снета. Според християнската представа тази 
точка на прехода се съдържа в природата на самия бог. 
Вследствие на това бог трябва да се схваща в действи
телност като абсолютна свободна духовност, в която 
моментът на природното и на непосредствената еди
ничност наистина трябва да бъде налице, но не по-малко 
трябва да бъде и снет. В класичното изкуство, напротив, 
сетивността не е умъртвена и умряла, но затова пък не е 
и възлязла до абсолютната духовност. Затова класичното 
изкуство и неговата изящна религия не задоволяват 
глъбините на духа; колкото и да е конкретно в самото се
бе си, все пак то остава все още абстрактно за духа, тъй 
като, вместо движението и полученото от противопоста
вянето примирение на въпросната безкрайна субектив
ност, има за свой елемент само непомрачената хармония 
на определената свободна индивидуалност в нейното 
адекватно съществуване, този покой в неговата реалност, 
това щастие, това удовлетворение и величие в самото
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себе си, това вечно веселие и блаженство, което дори в 
нещастието и скръбта не загубва сигурното почиване 
върху себе си. Класичното изкуство не е проникнало до 
дълбочината на противоположността, която е обосно
вана в абсолютното, и не я е примирило. Но вследствие 
на това то не познава и страната, която стои в отношение 
с тази противоположност, затвърдяването на субекта в 
себе си като абстрактна личност в противоположност на 
нравственото и абсолютното, греха и злото, както и са- 
мозатварянето на субективната вътрешна душевност в 
себе си, разпокъсаността, неустойчивостта, изобщо це
лия кръг на раздвоенията, които внасят в това изкуство 
некрасивото, грозното, противното както от сетивната, 
така и от духовната страна. Класичното изкуство не 
прекрачва чистата почва на същинския идеал.

2. Гръцкото изкуство като действително 
съществуване на класинния идеал

Що се отнася до историческото осъществяване на 
класичното, едва ли е необходимо да отбелязваме, че 
трябва да го търсим у гърците. Класичната красота с 
нейния безкраен обем на съдържанието, на материала и 
на формата, е дар, който беше отреден на гръцкия народ, 
и ние трябва да почитаме този народ за това, че създаде 
изкуството в неговата най-голяма жизненост. По своята 
непосредствена действителност гърците живееха в 
щастливата средна точка между самосъзнателната субек
тивна свобода и нравствената субстанция. Те нито 
заседнаха в несвободното източно единство, което има за 
последица един религиозен и политически деспотизъм, 
тъй като субектът загива самоотвержено в единната все
обща субстанция, или в някоя нейна особена страна, тъй 
като няма право, а по този начин и опора в себе си като 
личност; нито преминаха по-нататък към въпросното 
субективно задълбочаване, в което отделният субект се 
отделя от цялото и общото, за да бъде сам за себе си 
според своята собствена вътрешна душевност, и стига до



574 В т о р и  д я л .  К л  а с и ч н а т  а х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

повторно обединяване със субстанциалното и съществе
ното само чрез едно по-висше връщане обратно във въ
трешната целокупност на един чисто духовен свят; 
напротив, в гръцкия нравствен живот индивидът беше 
наистина самостоятелен и свободен в себе си, без обаче 
да се откъсне от наличните общи интереси на действи
телната държава и от утвърдителната иманентност на 
духовната свобода в настоящето във времето. В съот
ветствие с принципа на гръцкия живот, общото на 
нравствеността и абстрактната свобода на личността във 
вътрешното и във външното остава в непомрачена 
хармония, и по времето, в което този принцип се утвърди 
в още по-непокътната чистота също и в действителното 
съществуване, не се появи самостоятелността на полити
ческото спрямо една различаваща се от него субективна 
моралност; субстанцията на държавния живот беше 
потънала и в индивидите, когато те търсеха собствената 
си свобода само в общите цели на цялото. -  Красивото 
чувство, усетът и духът на тази щастлива хармония про
низва всички творения, в които гръцката свобода осъзна 
себе си и си представи своята същност. Ето защо техният 
светоглед е тъкмо средната точка, в която красотата 
започва истинския си живот и разкрива веселото си цар
ство; средната точка на свободната жизненост, която не 
само е непосредствено и естествено налице, но и бива 
пораждана от духовното съзерцание, прояснявана от из
куството; средната точка на едно развитие на рефлек
сията и същевременно на една липса на рефлексия, която 
липса нито изолира индивида, нито пък може да сведе 
неговата отрицателност, скръб, нещастие до положител
ното единство и примирение; средна точка, която обаче, 
както животът изобщо, е същевременно само точка на 
прехода, макар че в тази точка на прехода се издига до 
върха на красотата и във формата на своята пластична 
индивидуалност е така духовно конкретна и богата, че в 
нея прозвучават всички тонове и в нея се среща и това, 
което е вече отминало за нейното становище, ако не вече 
като нещо абсолютно и безусловно, то поне като спо
магателна страна и фон. -  В този смисъл и в лицето на
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своите богове гръцкият народ осъзна сетивно, нагледно, 
представно собствения си дух и им даде чрез изкуството 
едно съществуване, което напълно съответства на ис
тинното съдържание. Поради това съответствие, което се 
крие както в понятието за гръцко изкуство, така и в по
нятието за гръцка митология, в Гърция изкуството беше 
най-висшият израз на абсолютното и гръцката религия е 
религия на самото изкуство, докато по-късното роман
тично изкуство, макар и да е изкуство, все пак вече за
гатва за една по-висша форма на съзнанието, отколкото 
онази, която изкуството е в състояние да даде.

3. Мястото на художника-творец 
в кпасичната художествена форма

И така, ако досега установихме на едната страна 
като съдържание на класичното свободната в себе си 
индивидуалност, а, от друга страна, изисквахме същата 
свобода и за формата, вече в това се крие, че цялостното 
спояване на двете, колкото и много да се представя като 
непосредственост, все пак не може да бъде първо и по 
такъв начин естествено единство, а трябва да се окаже 
изкуствено свързване, осъществено от субективния дух. 
Доколкото класичното изкуство има за свое съдържание 
и за своя форма свободното, то произтича само от свобо
дата на духа, който е ясен за самия себе си. А вследствие 
на това, трето, и художникът получава място, което е 
различно от по-раншните. А именно неговото творчество 
се оказва свободна дейност на благоразумния човек, кой
то еднакво много знае и може това, което иска, и който 
следователно нито не е наясно относно значението и 
субстанциалното съдържание, което възнамерява да 
изобрази във външни форми и го доведе до нагледа, нито 
се чувства възпрепятстван от някаква техническа неспо
собност в изпълнението.

Ако хвърлим по-точен поглед върху това променено 
място на художника, неговата свобода се изявява
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а. по отношението на съдържанието чрез това, че за 
него не е необходимо да търси това съдържание с не
спокойния символичен кипеж. Символичното изкуство 
остава в плен на труда, който трябва да вложи, за да 
може тепърва да продуцира и изясни за себе си своето 
съдържание, т.е., от една страна, същността в непосред
ствената форма на природността, а, от друга -  вътреш
ната абстракция на общото, на единното, на изме
нението, на редуването, на ставането, на възникването и 
повторното изчезване. Но първия път то не намира 
онова, което би трябвало да намери. Затова самите изоб
ражения на символичното изкуство, които трябваше да 
бъдат изложения на съдържанието, остават все още за
гадки и задачи и свидетелстват само за упоритото 
търсене на яснота и за стремежа на духа, който изнамира 
непрестанно, без да намери отдих и покой. В противопо
ложност на това смътно търсене за класичния художник 
съдържанието трябва вече да бъде налице готово, 
дадено, така че то вече вътре в себе си, според същест
вената си стойност да бъде определено за фантазията 
като достоверно, като вяра, народна вяра, или като ста
нало, разпространено от легендата и преданието съ
битие. И така, художникът има това по-свободно отно
шение към този обективно установен материал, че сам 
той не навлиза в процеса на зачеването и раждането и не 
остава в порива към същинските значения за изкуството, 
а пред него стои едно биващо в себе си и за себе си 
съдържание, което той възприема и възпроизвежда 
свободно, изхождайки от себе си. Гръцките художници 
получаваха своя материал от народната религия, в която 
вече беше започнало да се преобразува онова, което беше 
преминало от Изтока у гърците; Фидий взе своя Зевс от 
Омир, а и трагиците не измисляха сами основното 
съдържание, което представяха. По същия начин и 
християнските художници -  Данте, Рафаел -  само пре
създадоха художествено онова, което вече беше налице 
във верските учения и в религиозните представи. На
истина, от една страна, това е така по подобен начин и 
при изкуството на възвишеността, но с тази разлика, че
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тук отношението към съдържанието като единната 
субстанция не дава възможност на субективността да 
получи правото си и не ù отрежда самостоятелна завър
шеност. Обратно, сравняващата художествена форма 
наистина произтича от избора на значенията, както и на 
употребените образи, обаче този избор остава предоста
вен на чисто субективния произвол и, от своя страна, е 
отново лишен от субстанциалната индивидуалност, 
която съставлява понятието класично изкуство, и затова 
трябва да се съдържа и в творческия субект.

Ь. Но, колкото повече художникът намира пред себе 
си като налично едно биващо в себе си и за себе си сво
бодно съдържание в народната вяра, в легендите и в 
останалата действителност, толкова повече той се съсре
доточава върху дейността, насочена към това, да изобра
зи външното художествено явление, което се съвпада с 
такова съдържание. И докато в това отношение симво
личното изкуство се хвърля насам и натам в хиляди 
форми, без да може да намери безусловно подходящата, 
и избира ту една, ту друга с разточително въображение, 
без мярка и определение, за да приспособи образите, 
които остават винаги чужди, към търсеното значение, 
класичният художник и в това отношение е затворен и 
ограничен в себе си. А именно, заедно със съдържанието 
тук и свободната форма е определена от самото съдър
жание и сама по себе си принадлежи към него, така че 
художникът сякаш само изпълнява онова, което е вече 
готово само за себе си, според понятието. Ето защо, ако 
символичният художник се стреми да даде чрез въобра
жението си образ на значението, или значение на образа, 
класичният преобразува значението в образ, тъй като той 
сякаш само освобождава наличните вече външни явле
ния от техния неподходящ баласт. Но, макар че чистият 
му произвол е изключен, в тази дейност той не копира 
само, или не остава в един вкостенял тип, а същевре
менно доразвива цялото. Изкуството, което тепърва 
трябва да търси и измисля истинското си съдържание, 
още пренебрегва страната на формата; но там, където 
изграждането на формата се прави съществен интерес щ



578 В т о р и  д я л .  К л а с и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

същинска задача, заедно с движението на изображението 
напред незабележимо и невидимо се доразвива и съдър
жанието, както и досега видяхме изобщо, че формата и 
съдържанието в своето усъвършенстване винаги вървят 
ръка за ръка. В това отношение класичният художник 
работи и за наличния свят на религията, чиито дадени 
сюжети и митологични представи той доразвива весело 
по-нататък в свободната игра на изкуството.

с. Същото важи за техническата страна. Тя също 
трябва да бъде вече готова за класичния художник, се
тивният материал, в който работи художникът, трябва 
вече да се е отчуждил от всяка неподатливост и твърдост 
и да се е подчинил непосредствено на художествените 
замисли, за да може съдържанието, в съответствие с 
понятието за класично, да проблесне свободно и безпре
пятствено и през тази външна телесност. Затова за кла- 
сичното изкуство е необходима вече една висока степен 
на техническо умение, която се е подчинила на сетивния 
материал и му се покорява доброволно. Когато едно та
кова техническо съвършенство трябва непосредствено да 
осъществи всичко, което се изисква от духа и от негови
те концепции, се предпоставя пълното развитие на 
всичко занаятчийско в изкуството, което [занаятчийско] 
се осъществява главно в пределите на една вкостеняла 
религия. Именно тогава религиозното съзерцание, какво- 
то е например египетското, си измисля определени вън
шни образи, идоли, колосални конструкции, чийто тип 
остава постоянен и при традиционната еднаквост на 
формите и фигурите, дава широко поле на действие за 
по-нататъшното развитие на все повече растящото уме
ние. Този занаятчийски елемент трябва да бъде налице в 
по-лошото и карикатурното, преди геният на класичната 
красота да преобразува за себе си механичното учение в 
техническо съвършенство. Защото едва когато механич
ното само за себе си вече не изпречва трудности по пътя, 
изкуството може да се насочи свободно към развитието 
на формата, при което, след това, действителното упраж
няване е същевременно по-нататъшно развитие, което
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стои в тясно отношение с движението на съдържанието и 
на формата напред.

4. Подразделение

А що се отнася до подразделението на класичното 
изкуство, всяко съвършено художествено произведение 
обикновено се нарича класическо в по-общия смисъл на 
думата, все едно какъв е иначе неговият характер, 
символичен или романтичен. Ние наистина също употре
бявахме тази дума в смисъл на художествено съвършен
ство, обаче с тази разлика, че това съвършенство тряб
ваше да бъде обосновано в пълното взаимопроникване 
на вътрешната свободна индивидуалност и на външното 
съществуване, в което и като което се проявява тя, така 
че следователно ние различаваме изрично класичната 
художествена форма и нейното съвършенство от симво
личната и романтичната, чиято красота е от съвсем друг 
вид по съдържание и форма. Както не се интересуваме 
тук от класичното според неговото обикновено по-не- 
определено значение, така не се интересуваме още и от 
особените художествени видове, в които се представя 
класичният идеал, като например скулптурата, епоса, 
определени видове лирическа поезия и специфични 
форми на трагедията и комедията. Макар че класичното 
изкуство намира израз в тези особени видове изкуство, 
ние можем да ги разгледаме едва в третата част, при 
развитието на отделните изкуства и техните родове. Ето 
защо това, което имаме пред себе си тук за по-подробно 
разглеждане, е класичното в установения от нас смисъл 
на думата, и затова можем да потърсим като основи на 
подразделението само степените на развитие, които про
изтичат от самото това понятие за класичен идеал. Съ
ществените моменти на това развитие са следните.

Първата точка, към която трябва да насочим вни
манието си, е тази, че класичната художествена форма 
трябва да се схваща не като нещо непосредствено първо, 
като начало на изкуството, както символичната, а като
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резултат. Затова я развихме, като изхождахме преди 
всичко от протичането на символичните начини на изоб
разяване. които съставляват нейната предпоставка. Глав
ната точка, около която се въртеше движението напред, 
беше конкретността на съдържанието, доведена до 
яснотата на самосъзнателната в себе си индивидуалност, 
която не може да употребява за свой израз нито чисто 
природната форма, била тя елементарна или животинска, 
нито само лошо смесените с нея олицетворение и чо
вешки облик, а се самоизявява в жизнеността на напълно 
проникнатото от духа човешко тяло. Но тъй като същ
ността на свободата се състои в това, да бъде чрез самата 
себе си това, което е тя, онова, което се яви отначало като 
чисти предпоставки и условия на възникването вън от 
областта на класичното, ще трябва да попадне в собстве
ния ù кръг, за да накара истинното съдържание и същин
ската форма да произлязат действително чрез преодо
ляване на онова, което е неподходящо и отрицателно за 
идеала. Ето защо този процес на формиране, чрез който 
същински класичната красота се поражда от самата себе 
си както по форма, така и по съдържание, е точката, от 
която трябва да тръгнем и която трябва да разгледаме в 
първата глава.

Във втората глава, напротив, този ход ни довежда 
до истинския идеал на класичната художествена форма. 
Тук заема централно място красивият нов художествен 
свят на боговете, който виждаме у гърците и който 
трябва да развием и завършим в него както от страна на 
духовната индивидуалност, така и от страна на непо
средствено свързаната с нея телесна форма.

Но, трето, в понятието за класично изкуство освен 
ставането на неговата красота чрез самата себе си се 
съдържа, обратно, и нейното разлагане, което ще ни от
веде в една друга област, в романтичната художествена 
форма. Боговете и човешките индивиди на класичната 
красота както възникват, така и отново изчезват за ху
дожественото съзнание, което, от една страна, се насочва 
навън към останалата налице природна страна, тъкмо в 
която гръцкото изкуство се беше издигнало до съвър
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шена красота, а, от друга страна, към една лишена от 
нейната божественост, лоша. обикновена действител
ност, за да изкара на бял свят лъжовното и отрицателно
то в нея. В това разлагане, чиято художествена дейност 
трябва да вземем за предмет на третата глава, се 
разделят моментите, които в своята хармония, прели
ваща се в непосредствеността на красивото, съставляват 
истински класичното. На едната страна стои вътрешното 
само за себе си, а на другата -  отделеното от него външ
но съществуване, и тъй като субективността, която се е 
отдръпнала обратно в себе си, вече не умее да намери в 
досегашните форми своята адекватна действителност, тя 
трябва да се изпълни със съдържанието на един нов 
духовен свят на абсолютната свобода и безкрайност и да 
потърси нови изразни форми за това по-задълбочено 
съдържание.



П ъ р в а  г л а в а

ПРОЦЕСЪТ НА ФОРМИРАНЕ  
НА КЛАСИЧНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА  

ФОРМА

В понятието свободен дух се съдържа непосред
ствено този момент, че той навлиза в себе си, идва при 
себе си, е сам за себе си и стои пред нас, макар че това 
задълбочаване в царството на вътрешната душевност, 
както загатнах още по-рано, няма защо да отива по- 
напред нито към това, субектът да придобие отрицателно 
самостоятелност в себе си спрямо всичко, което е суб- 
станциално в духа и има устойчивост в природата, нито 
към въпросното абсолютно примирение, което състав
лява свободата на истински безкрайната субективност. 
Но в каквато и форма да се явява свободата на духа, с нея 
е свързано изобщо снемането на чистата природност 
като другото на духа. Духът трябва преди всичко да се 
оттегли от природата и да навлезе обратно в себе си, да 
се издигне над нея и я преодолее, преди да бъде в 
състояние да господства безпрепятствено в нея като в 
един несъпротивяващ се елемент и да я преобразува до 
едно положително съществуване на собствената си сво
бода. Но ако запитаме кой е по-определеният обект, чрез 
снемането на който духът придобива своята самостоя
телност в класичното изкуство, този обект не е при
родата като такава, а е една природа, която сама е вече 
проникната от значения на духа, а именно, символичната 
художествена форма, която си служеше с непосредстве
ните природни образувания за изразяването на абсолют
ното, тъй като художественото съзнание или виждаше
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присъстващи богове в животни и т.н., или се стремеше 
напразно, по един лъжовен начин, към истинското 
единство на духовното и природното. Едва чрез снемане
то и преобразуването на това лъжовно свързване идеалът 
се създава като идеал и затова трябва да развие в самия 
себе си онова, което предстои да се преодолее, като мо
мент, който принадлежи на самия него. -  Като изхождаме 
от това, веднага можем да разрешим мимоходом въпроса, 
дали гърците са заимствали своята религия от чужди 
народи или не. Ние вече видяхме, че подчинените ста
новища са необходими като предпоставка за класичното 
според понятието за него. Доколкото последните се явя
ват действителни и се изясняват във времето, в противо
положност на по-висшата форма, която се стреми да се 
изяви, те са нещо налично, от което изхожда новоразви- 
ващото се изкуство; макар че по отношение на гръцката 
митология това не винаги е доказано с исторически 
данни. Но отношението на гръцкия дух към тези пред
поставки е всъщност отношение на образуване и преди 
всичко на отрицателно преобразуване. Ако не е било 
така, представите и образите е трябвало да останат 
същите. Наистина, както вече приведохме по-рано, 
Херодот казва за Омир и Хезиод, че създали боговете на 
гърците, но същевременно той говори изрично за от
делните богове, че този или онзи е египетски и т.н.; 
затова поетическото създаване не изключва получаване 
от други, а само намеква за съществено преобразуване. 
Защото гърците са имали митологични представи още 
преди времето, в което поставя Херодот въпросните пър
ви двама поети.

А ако запитаме по нататък какви са по-точно 
страните на това необходимо преобразуване на онова, 
което наистина принадлежи към идеала, но още не му е 
присъщо, ще ги намерим представени по наивен начин 
като съдържание на самата митология. Главната дейност 
на гръцките богове е тази, че се пораждат и конституират 
от предходното, което спада в историята на възникването 
и в движението напред на собствения им род. За тази 
цел, доколкото боговете трябва да стоят пред нас като
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духовни индивиди в телесна форма, е необходимо, от 
една страна, духът, вместо да съзерцава своята същност 
в чисто живото и животинското, да смята живото по- 
скоро за недостойнство, за свое нещастие и смърт, а, от 
друга страна, да победи елементарното на природата и 
своето забъркано изобразяване в него. Но, обратно, за 
идеала на класичните богове е също така необходимо не 
само да противостоят на природата и на нейните еле
ментарни сили, както им противостои индивидуалният 
дух в своята абстрактна крайна завършеност, но и да 
имат в самите себе си елементите на общия природен 
живот според понятието за него като момент, който 
съставлява живота на духа. Както боговете са всъщност 
общи в себе си и в тази всеобщност са чисто и просто 
определени индивиди, така и страната на тяхната те- 
лесност същевременно трябва да има в себе си при
родното като съществена, далеч простираща се природна 
сила и като дейност, преплетена с духовното.

В това отношение можем да разчленим процеса на 
формирането на класичната художествена форма по 
следния начин.

Първата главна точка засяга принизяването на 
животинското и отдалечаването му от свободната, чиста 
красота.

Втората, по-важната страна се отнася до еле
ментарните природни сили, които отначало сами са все 
още представени като богове и едва чрез побеждаването 
на които може да получи неоспорвано господство съ
щинският род на боговете; до борбата и войната между 
старите и новите богове.

Но, трето, след като духът е получил свободното си 
право, тази отрицателна насока отново става също така и 
утвърдителна и елементарната природа съставлява по
ложителна, проникната от индивидуалната духовност 
страна на боговете, които сега разполагат около себе си 
и животинското, макар и само като атрибут и външен 
знак.
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Нека се опитаме да изтъкнем накратко още веднъж 
според тези гледища по-определените черти, които ще 
вземем под внимание тук.

1. Деградацията на животинското

У индийците и египтяните, изобщо у азиатците, 
виждаме как животинското или поне определени живо
тински видове се смятат за свещени и се почитат, тъй 
като в тях би трябвало да се онагледи непосредствено 
самото божествено. Затова и животинската форма съ
ставлява главна съставка на техните художествени 
изображения, макар че се употребява по-нататък също 
само като символ и във връзка с човешки форми, преди 
да навлезе в съзнанието човешкото и само човешкото 
като единствено истинно. Едва чрез самосъзнанието на 
духовното изчезва респектът пред тъмната, смътната 
вътрешна душевност на животинския живот. Това се 
наблюдава още у старите евреи, тъй като те, както вече 
отбелязах по-горе, не смятат целокупната природа нито 
за символ, нито за присъствие на бога, и приписват на 
външните предмети само онази сила и жизненост, която 
действително им е присъща. Но все пак и у тях сякаш 
случайно се намира все още поне остатък от страхо
почитание пред жизнеността като такава; както напри
мер Мойсей забранява да се яде кръвта на животните, 
тъй като в кръвта се криел животът. Но човекът трябва 
всъщност да може да яде онова, което му е полезно. И 
така, следващата крачка, за която трябва да споменем 
при прехода към класичното изкуство, се състои в това, 
да принизим високото достойнство и място на животин
ското и да направим самото това принизяване съдържа
ние на религиозните представи и художествени творби. 
Тук, в този кръг, спада цяло многообразие от предмети, 
от които ще избера като пример само следните.



586 В т о р и  д я л .  К л а с и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

a . Жертвопринасянията на животни

Ако у гърците някои животни се явяват с предим
ства пред други, както например при жертвоприноше
нията, описвани от Омир (Илиада, 2 песен, 308 стих; 12 
песен, 208 стих), змията се среща все още като особено 
обичан гениус и пред един бог се принасят в жертва 
предимно един вид животни, а пред друг -  друг вид; ако, 
по-нататък, се вземат под внимание заекът, който бяга по 
пътя, птиците в техния полет надясно или наляво, ако се 
изследват вътрешните органи и се правят въз основа на 
тях пророчески тълкувания, наистина и тук се съдържа 
все още известно почитане на животинското, тъй като 
чрез него боговете се изявяват и говорят на човека чрез 
Omina11, но това са всъщност само съвсем отделни от
кровения -  в тях има, разбира се, нещо суеверно, но все 
пак те са само съвсем моментни загатвания на божест
веното. Важно е, напротив, жертвопринасянето на 
животни и изяждането на жертвите. У индийците е 
съвсем обратно, те запазват свещените животни, грижат 
се за тях, а египтяните не позволяват да се разрушат дори 
след смъртта им. Гърците смятали жертвопринасянето за 
свещено. В жертвоприношението човекът показва, че 
иска да се откаже от предмета, посветен на неговите 
богове, и да унищожи за самия себе си своята употреба 
на този предмет. Ето тук, у гърците, се проявява една 
своеобразна черта в това, че у тях „жертвопринасяне“ 
означавало същевременно устройване на пир (Одисея, 14 
песен, 414 стих; 24 песен, 215 стих), тъй като опре
деляли за боговете само част от животните, и то онази, 
която не се яде, а месото запазвали за самите себе си и 
добре си хапвали от него. От това възникнал в Гърция 
дори един мит. Древните гърци принасяли жертви пред 
боговете с най-голяма тържественост и оставяли целите 
животни да бъдат погълнати от пламъците на жертвените 
огньове. Обаче по-бедните не може ли да посрещнат 
разноските по това голямо разточителство. Тогава 
Прометей се опитва да измоли Зевс да принасят в жертва 
само част от животните, а другата да могат да употребят
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за свои нужди. Той заколва два вола, изгаря черните им 
дробове и завива всички кости в едната, а месото в 
другата кожа от животните, и предоставя на Юпитер да 
избира. Зевс се измамва, той избира костите, тъй като 
били по-големи, и по такъв начин месото останало за 
хората. Ето защо, след като изяждали месото на жерт- 
вените животни, те изгаряли в същия огън остатъците, 
които са дял на боговете. -  Но Зевс отнел огъня от хо
рата, тъй като без него нямали полза от своя дял месо. 
Обаче това не му помага много. Прометей откраднал 
огъня и от радост не бягал, а летял -  затова, както гласи 
преданието, хората, които носят радостна вест, и досега 
бягат бързо. -  По този начин гърците насочили вни
манието си към всеки напредък на човешката култура и 
запазили и развили за съзнанието този напредък във вид 
на митове.

Ъ. Лововете

Към жертвопринасянията на животни се присъе
диняват като подобен пример за едно вече по-нататъшно 
принизяване на животинското спомените за прочути 
ловове, както се приписвали на хероите и оставили след 
себе си благодарно честван спомен. Тук убиването на 
животни, които се явяват като опасни врагове, например 
удушаването на немейския лъв от Херакъл, убиването на 
лернейската змия, прогонването на каледонския глиган и 
т.н. се смята за нещо виеше, с което героите си извоюва
ли ранга на богове, докато индийците наказвали убива
нето на известни животни като престъпление със смърт. 
Наистина в такива подвизи се намесват и други символи, 
или лежат в основата им, както у Херкулес Слънцето и 
неговият ход, така че такива хероични действия пред
лагат съществена страна и за символични тълкувания; но 
все пак тези митове се вземат същевременно в изричното 
значение на благодетелни ловове и са съществували така 
пред съзнанието на гърците. -  В подобно отношение 
трябва да напомним отново и тук за някои Езопови 
басни, особено за тази за торния бръмбар, която вече



588 В т о р и  д я л .  К п а с и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

засегнахме по-рано. Торният бръмбар, този древноеги- 
петски символ, в чието торно кълбо египтяните или тъл
кувателите на религиозните представи виждали кълбото 
на света, се среща у Езоп още при Юпитер, и то с такова 
значение, че орелът не съблюдава неговата закрила на 
заека; Аристофан, напротив, го е принизил съвсем до 
шеговитото.

с. Превръщанията

Трето, деградацията на животинското се среща 
пряко изразена в историите за многото превръщания, 
както ни ги е обрисувал Овидий прелестно, духовито, с 
фини черти на чувството и усета в подробностите, но 
същевременно ги е съчинил с бъбривост, без вътрешен, 
велик, завладяващ дух, като чисто митологични залъгал
ки и външни събития, без да познае в тях един по-дълбок 
смисъл. Но на тях не им липсва такова по-задълбочено 
значение и затова тук ще ги споменем още веднъж. По 
сюжет отделните разкази са барокни и варварски в по- 
голямата си част не поради поквареност на културата, а, 
както в Песен за нибелунгите, поради поквареността на 
една още примитивна природа; до тринадесета книга те 
са по-стари по съдържание от Омировите истории, а 
освен това са примесени с космогония и чужди елементи 
от финикийската, фригийската, египетската символика, 
те се третират наистина човешки, но все пак така, че е 
останал недодяланият фон, докато превръщанията, за 
които разказват истории от по-късно време, след Троян
ската война, макар че и техният сюжет е заимстван от 
времето на басните, неумело кретат отзад заедно с Аякс 
и Еней.

а. Метаморфозите могат да се разглеждат изобщо 
като противоположност на египетския възглед за живот
ното и на египетското почитане на последното, тъй като, 
разгледани от нравствената страна на духа, съдържат 
всъщност отрицателната насоченост към природата, 
която се състои в това, че правят животинското и други 
неорганични форми разновидност на принизяването на
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човешкото, така че следователно, ако у египтяните бого
вете на елементарната природа се издигат до висотата на 
животни и се оживотворяват, тук, обратно, както вече 
отбелязах по-рано, природните образувания се явяват 
като наказание за някаква по-лека или тежка простъпка и 
чудовищно престъпление, като съществуване на нещо 
небожествено, нещастно и като изображение на скръбта, 
в което човешкото вече не може да устои. Затова те не 
трябва да се тълкуват и като преселение на душите в 
египетския смисъл, защото последното е преселение без 
вина и когато човекът стане животно, обратно, то се 
смята за издигане.

Но изобщо това не е затворен кръг от митове, кол- 
кото и да са различни природните предмети, в които се 
влага духовно съдържание. Нека поясним казаното с 
няколко примера.

У египтяните вълкът играе голяма роля, както 
например Озирис се явява като помагащ закрилник на 
сина си Хорус при боя му с Тифон и в редица египетски 
монети стои до Хорус. Изобщо свързването на вълка и на 
бога на Слънцето води началото си от най-дълбока 
древност. В Овидиевите Метаморфози, напротив, пре
връщането на Ликаон в образа на вълк се представя като 
наказание за непочитането на боговете. След преодо
ляването на гигантите, се казва там (Метаморфози, 1 
книга, 150-243 стих), и след посичането на телата им Зе
мята, затоплена от разлялата се кръв на нейните синове, 
одушевила топлата кръв и, за да не остане дори следа от 
дивото племе, родила човешкия род. Но и това потом
ство презирало боговете, било жадно за свирепи убий
ства и насилстващо. Тогава Юпитер свиква боговете да 
унищожат този род на смъртните, той съобщава как 
Ликаон дебне коварно него, който има и управлява свет
кавицата и боговете. А именно, когато недостойнството 
на времето стигнало до ушите му, той слязъл от Олимп и 
дошъл в Аркадия. „Аз дадох знак“, разказва той, „че се е 
приближил бог, и народът започна да се моли. Но Ли
каон, първо се надсмива над набожните молитви, а после 
извиква: „Ще опитам дали това е бог или смъртен и



590 В т о р и  д я л .  К л а с и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

истинното няма да подлежи на съмнение/4 „Той се при
готви“, продължава Юпитер, „да ме приведе в състояние 
на дълбок сън; този вид изследване на истината му 
допадна. И все още недоволен от него, той преряза с 
меча гърлото на един заложник от рода на Молос и 
отчасти свари, отчасти опече на огъня само полу
мъртвите органи и ми поднесе и едните, и другите като 
ястие. С отмъстителен пламък аз превърнах дома му в 
пепелище. Изплашен, той избяга от него, и когато стигна 
до полета на мълчанието, започна да вие и напразно се 
опитваше да говори. С разярено отворена уста той беше 
тласнат в жаждата да убива животни, както е свикнал, а 
и сега той все още се радваше на кръвта; дрехите му 
станаха косми, ръцете му станаха крака; той стана вълк 
и запази белезите на стария си образ.44

С подобна тежест на извършеното злодеяние е исто
рията на Прокна, която била превърната в ластовица. А 
именно, когато Прокна моли съпруга си Терей ÇМета
морфози, 6 книга, 440-676 стих), ако има милост към 
нея, да я изпрати да види сестра си или сестра ù да дойде 
при нея, Терей нарежда веднага да потеглят корабите в 
морето и бързо, с платна и весла, стига до брега на Пие- 
рия. Но едва видял Филомела, той пламва в престъпна 
любов към нея. Когато потеглят обратно, баща ù Пан- 
дион го заклева да я закриля с бащинска любов и му вър
не отново колкото е възможно по-скоро сладкото облек
чение на неговата старост; но едва е свършило пътува
нето, когато варваринът заключва побледнялата, трепе- 
ращата Филомела, която се страхува от всичко и вече 
пита със сълзи на очи къде е сестра ù, и я прави на
силствено наложница на сестра ù, а сам той става съпруг 
на две жени. Изпълнена от гняв, Филомела заплашва, че 
сама ще издаде постъпката му, отхвърляйки всеки срам. 
Тогава Терей изважда меча си, хваща я, завързва я и ù 
отрязва езика, а на съпругата си съобщава лицемерно за 
смъртта на сестра ù. Скърбящата Прокна разкъсва раз
кошните дрехи от рамената си и облича траурно облекло, 
издига празен надгробен паметник и оплаква сестрината 
си участ, която не може да се оплаче по този начин.
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Какво прави Филомела? Заключена, лишена от говор, от 
глас, тя замисля хитрост. Тя избродирва с пурпурни ниш
ки върху бяла тъкан вестта за престъплението и изпраща 
тайно дрехата на Прокна. Съпругата прочита достойното 
за съжаление известие от сестра ù, тя говори, тя не пла
че, а живее изцяло с образа на наказанието. Било вре
мето на празника на Бакхус, тласкана от фурните на 
скръбта, тя прониква до сестра си, изтръгва я от стаята ù 
и я отвежда със себе си. Там, в собствения си дом, когато 
още се колебае как да отмъсти най-ужасно на Терей, 
Итий идва при майка си. Тя го поглежда с див поглед: 
„Колко прилича на баща си!“ -  тя не казва нищо повече 
и извършва печалното деяние. Те убиват момчето и го 
поднасят като ястие на Терей, който поема в себе си 
собствената си кръв. И ето, на него му се прищява да 
види сина си, а Прокна му казва, че носи в себе си това, 
което иска, и когато той оглежда навсякъде и търси къде 
е момчето, и пак пита и вика, Филомела му поднася пред 
очите кървавата глава. Тогава той блъска масите с без
краен вик на страх и плаче и нарича себе си гроб на сина 
си, а после преследва с гол меч дъщерите на Пандион. 
Но, получили пера, те отлитат оттам, едната навън, в го
рата, другата на покрива, а и Терей, разярен от скръб и 
жажда за мъст, става птица, върху темето на която гре
бенът от пера стърчи несъразмерно напред от човката, 
името на птицата е папуняк.

Други превръщания произтичат, напротив, от по- 
малка вина. Така Цигнус бива превърнат в лебед, а Даф- 
не, първата любов на Аполон (Метаморфози, 1 книга, 
451-567 стих), става лавър, Клития става хелиотроп, 
Нарцис, самодоволно презирайки момичетата, вижда в 
огледалото самия себе си, а Библида ÇМетаморфози, 9 
книга, 454-664 стих), която се влюбила в брат си Кавн, 
когато той я пренебрегва, бива превърната в извор, който 
и сега носи още нейното име и блика под сенчест дъб.

Но ние не трябва да се губим прекомерно в подроб
ностите и затова, за да извършим прехода, ще спомена 
още само за превръщането на Пиеридите, които според 
Овидий (Метаморфози, 5 книга, 302 стих) били дъщери
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на Пиер и извикали музите на двубой. За нас е важна 
само разликата между онова, което пеели Пиеридите, и 
онова, което пеели музите. Първите (319-331 стих) сла
вят битките на боговете и правят лъжовна чест на гиган
тите и омаловажават делата на великите богове; из
пратен навън от земните недра, Тифон вдъхнал страх на 
небесните обитатели, всички те избягали оттам, докато 
най-сетне, изморени били приети на египетска земя. Но, 
разказват Пиеридите, Тифон стигнал и тук и висшите 
богове се прикрили с лъжливи образи. Водач на този 
сонм от богове, гласи песента на Пиеридите, бил Юпи
тер, по образец на когото изобразяват и до днес либий
ския Амон с криви рога, делиецът става гарван, семе- 
лийският потомък става козел, сестрата на Феб става 
котка, Юнона става снежнобяла крава, Венера се скрила 
в риба, Меркурий в перата на ибис.

Следователно тук животинският образ прави бого
вете за посмешище и, макар че те не биват превърнати в 
животни за наказание заради някаква вина или някакво 
престъпление, все пак страхливостта е посочена като 
основание за тяхното самоволно превръщане. Калиопа, 
напротив, възпява благодеянията и историите на Церера. 
„Церера първа“, казва тя, „разорала полята с извит па- 
лешник, тя първа дала плодове и плодоносни храни на 
нивите, тя първа дала закони, всички ние сме дар на 
Церера. Аз трябва да я възхвалявам -  стига само да мога 
да запявам песни, достойни за богинята! Богинята сигур
но е достойна за песните“. -  Щом свърши тя, Пиеридите 
си приписват победа в съперничеството; и все пак, 
когато се опитат да говорят, казва Овидий (670 стих), и 
да си служат с наглите си ръце и с голям крясък, те виж
дат как ноктите им се показват между перата, как ръцете 
им се покриват с перушина и всяка вижда как устата на 
другата се сраства във вид на твърда човка, и докато 
искат да се оплачат, понесени на подвижни криле, те, 
кресливките на горите, витаят като свраки във въздуха. 
И досега, добавя Овидий, са им останали по-раншната 
им словоохотливост и хрипливото им дърдорене и без
крайната им склонност да бъбрят.
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По такъв начин и тук превръщането е изобразено 
като наказание, и то, какъвто е случаят при много от тези 
истории, като наказание за непочитане на боговете.

ß. Що се отнася, по-нататък, до други, иначе все още 
известни превръщания на хора и богове в животни, в 
основата им наистина не лежи пряко простъпка от 
страна на превърнатите, както например Цирцея имала 
власт да заключва хора в животни, но тогава състоянието 
на животно се явява поне като нещастие и унижение, 
което не прави чест и на онзи, който осъществява преоб
разуването за свои цели. Цирцея била само подчинена, 
тъмна богиня, нейната власт изглежда чисто магьосни
чество и Меркурий помага на Одисей, когато последният 
се приготвя да освободи омагьосаните си спътници. -  От 
подобен вид са многообразните облици, които приема 
Зевс, когато се превръща заради Европа в бик, прибли
жава се до Леда като лебед и оплодява Даная като златен 
дъжд; винаги с цел да измами и проникнат не от фини, 
духовни, а от природни намерения, които му навличат 
винаги основателната ревност на Юнона. Представата за 
всеобщия раждащ природен живот, която съставляваше 
главното определение в много по-древни митологии, тук 
е поетично претворена от фантазията в отделни истории 
за похожденията на бащата на боговете и хората, които 
обаче той извършва не в собствения си и в повече случаи 
не в човешки, а в животински или в друг природен образ.

γ. И, най-сетне, към това се присъединяват и онези 
междинни форми на човешкото и животинското, които 
също не са изключени от гръцкото изкуство, но все пак 
възприемат животинското само като нещо принизяващо, 
недуховно. Например у египтяните козелът, Мендес, се 
почитал като бог (Херодот, 2 книга, 46 глава), а според 
мнение на Яблонски (Friedrich Creuzer, Symbolik und 
Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen, 2. 
Ausgabe, Band 1, S.4778) в смисъл на пораждаща природ
на сила, главно сила на Слънцето, и то в такава не- 
честивост, че дори жени, както загатва Пиндар, се отда
вали на козли. У гърците, напротив, Пан е присъствие на 
бога, което буди трепет, а по-късно образът на козел се
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проявява във фавните, сатирите, паните само по под
чинен начин, в краката, а у най-красивите -  само в за
острените уши и в малките рогца. Останалите елементи 
на образа са конструирани човешки, животинското е 
сведено до незначителни остатъци. И все пак гърците не 
смятали фавните за висши богове и духовни сили, а 
техният характер останал този на едно сетивно, раз
пуснато сластолюбие. Те се изобразяват наистина и с по- 
дълбок израз, както например красивият фавн в Мюнхен, 
който държи в ръцете си младия Бакхус и го гледа с 
усмивка, пълна с най-висша любов и миловидност. 
Навярно той не е баща, а само гледач на Бакхус, и ето, на 
него му се придава красивото чувство на радост пред 
невинността на детето, което е издигнато в романтич
ното изкуство до степента на един така висш духовен 
предмет като майчинското чувство на Мария към 
Христос. Но у гърците тази най-миловидна любов все 
още принадлежи към подчинения кръг на фавните, за да 
обозначи, че тя води произхода си от животинското, 
природното, и затова може да се отреди и на тази сфера.

Подобни междинни образувания са и кентаврите, в 
които също се изявява предимно природната страна на 
сетивността и желанието ù кара духовната да отстъпи 
назад. Наистина Хирон има по-благороден облик, той е 
умел лекар и възпитател на Ахил, но това настойничест
во, в което той е педагог на едно дете, не принадлежи 
към кръга на божественото като такова, а се отнася до 
човешкото умение и благоразумие.

По този начин в класичното изкуство отношението 
на животинския образ е променено от всички страни, тъй 
като той се употребява за обозначаването на низкото, 
лошото, малоценното, природното и недуховното, докато 
преди беше израз на положителното и абсолютното.

2. Борбата на старите и новите богове

А втората, по-висшата степен в сравнение с това 
принизяване на животинското се състои в това, че тъй
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като същинските богове на класичното изкуство имат за 
свое съдържание свободното самосъзнание като почи
ващата върху себе си сила на духовната индивидуалност, 
те могат да бъдат онагледени само като знаещи и иска
щи, т.е. като духовни сили. По този начин човешкото, в 
чийто образ биват изобразявани, не е чиста форма, която 
се надява само външно върху съдържанието от страна на 
това въображение, а се съдържа в самото значение, в 
самото съдържание, в самото вътрешно. Но божестве
ното изобщо трябва да се схваща всъщност като един
ство на природното и духовното; двете страни принадле
жат към абсолютното и само различният начин, по който 
се представя тази хармония, съставлява от тази страна 
йерархията на различните форми на изкуството и на 
религиите. Според нашата християнска представа бог е 
създател и господар на природата и на духовния свят и 
по такъв начин наистина е свободен от непосредственото 
съществуване в природата, тъй като едва като връщане 
на себе си обратно в себе си, като духовно абсолютно 
битие за себе си той е бог в истинския смисъл на думата; 
но само крайният човешки дух противостои на приро
дата като на граница и предел, който той преодолява в 
своето съществуване и се издига до безкрайност в себе 
си само чрез това, че обхваща теоретично природата в 
мисълта и осъществява практически хармонията между 
духовната идея, разума, доброто и природата. А тази без
крайна дейност е бог, доколкото му е присъщо господ
ството над природата, и той съществува за самия себе си 
като тази безкрайна дейност и нейното знание и искане. 
-  Обратно, както видяхме, в религиите на същински 
символичното изкуство единството на вътрешното и 
идейното с природата беше непосредствена връзка, която 
поради това имаше за свое главно определение природ
ното по съдържание и форма. По такъв начин Слънцето, 
Нил, морето, Земята, природният процес на възникване и 
изчезване, на пораждане и възпроизвеждане, кръговра
тът на всеобщата природна жизненост се почитаха като 
божествено съществуване и живот. Обаче тези природни 
сили бяха олицетворени още в символичното изкуство и
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по такъв начин бяха противопоставени на духовното. Но 
ако боговете трябва да бъдат духовни индивиди в 
хармония с природата, както изисква това класическата 
художествена форма, за тази цел не е достатъчно чистото 
олицетворение. Защото, ако съдържанието на олицетво
рението е чисто обща сила и природна дейност, послед
ното остава съвсем формално, без да навлезе в съдържа
нието, и не може да доведе до съществуване в него нито 
духовното, нито неговата индивидуалност. Ето защо към 
класичното изкуство с необходимост принадлежи този 
поврат, че, както току-що разгледахме животинското в 
неговото принизяване, сега и общата природна сила, от 
една страна, се принизява, а в противоположност на нея 
духовното се поставя по-високо. Но тогава вместо оли
цетворението субективността съставлява главното 
определение. Обаче, от друга страна, боговете на класич
ното изкуство не трябва да престанат да бъдат природни 
сили, тъй като тук бог още не трябва да бъде изобразен 
като абсолютно свободната в себе си духовност. Но 
природата стои в отношението на едно само създадено и 
спомагателно творение към един отделен от него го
сподар и създател само когато бог или се представя като 
абстрактно в себе си, само идейно господство на един
ната субстанция, както в изкуството на възвишеността, 
или се издига като конкретен дух до пълна свобода в 
чистия елемент на духовното съществуване и личното 
битие за себе си, както в християнството. Във възгледите 
на класичното изкуство не наблюдаваме нито едното, 
нито другото. Неговият бог още не е господар на при
родата, защото той още няма за свое съдържание и за 
своя форма абсолютната духовност; той вече не е го
сподар на природата, защото възвишеното отношение на 
природните неща, лишени от тяхната божественост, и на 
човешката индивидуалност е престанало да съществува 
и се е снижило до красотата, в която трябва да се даде и 
на двете страни, на общото и индивидуалното, на 
духовното и природното, без всякакви ограничения 
тяхното пълно право да бъдат художествено изобразени. 
Следователно природната сила остава запазена в бога
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на класичното изкуство, но като природна сила не в 
смисъл на обща обгръщаща природа, а като определена и 
затова ограничена дейност на Слънцето, на морето и т.н., 
изобщо като особена природна сила, която се проявява 
като духовен индивид и има за своя същинска същност 
тази духовна индивидуалност.

Но тъй като, както вече видяхме по-горе, класич- 
ният идеал не е непосредствено налице, а може да се 
появи едва чрез процеса, в който се снема отрицателното 
на образа на духа, това превръщане и възвисяване на 
примитивното, некрасивото, дивото, барокното, чисто 
природното или фантастичното, което има произхода си 
в по-раншни религиозни представи и художествени 
възгледи, ще представлява главен интерес в гръцката 
митология и затова ще трябва да изобразява определен 
кръг от особени значения.

Ако сега пристъпим към по-точното разглеждане на 
тези главни точки, веднага трябва да кажем предва
рително, че историческото изследване на пъстрите и 
многообразни представи на гръцката митология тук не е 
наша задача. Онова, което ни интересува в това отноше
ние, са само съществените моменти на това преобразу
ване, доколкото тези моменти се оказват общи моменти 
на художественото изобразяване и на неговото съдържа
ние; напротив, тук трябва да оставим настрана без
крайно множество от особени митове, разкази, истории, 
отношения към обстановката и към символичното, които 
вкупом още запазват своето право и в новите богове и се 
срещат мимоходом в художествени изображения, но не 
принадлежат към същинския център, към който се 
стремим по нашия път -  да оставим настрана тази широ
та на материала и да споменем във вид на примери само 
за отделни неща. Ние можем изобщо да сравним този 
път, по който крачим напред, с хода в историята на 
скулптурата. Защото, тъй като скулптурата представя за 
сетивния наглед боговете в същинския им образ, тя 
съставлява своеобразния център на класичното изкуство, 
макар че и поезията, за разлика от онази спокойна в себе 
си обективност, се изказва за допълнение относно бого
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вете и хората, или показва пред нас самия свят на бого
вете и на хората в неговата дейност и движение. И както 
в скулптурата превръщането на безформения, падналия 
от небето каменен или дървесен блок (δνοπετής) -  
какъвто била все още великата богиня от Песинунт в 
Мала Азия, която римляните отнесли в Рим -  в човешки 
образ и човешко телосложение съставлява главния мо
мент на началото, така и тук трябва да започнем от още 
безформените, неизваяни природни сили и само да 
отбележим стадиите, в които се издигат те до по-ин- 
дивидуална духовност и се спояват до твърди форми.

В това отношение можем да различим три страни 
като най-важни.

Първото, което привлича вниманието ни, са ораку
лите, в които знанието и волята на боговете се изявяват 
още без образи, чрез природни съществувания.

Втората главна точка се отнася до общите при
родни сили, както и до абстракциите за право и т.н., 
които лежат в основата на истинските духовни боже
ствени индивиди като тяхно месторождение и дават 
необходимата предпоставка за тяхното възникване и дей- 
стване -  до старите богове, за разлика от новите.

И най-сетне, трето, само по себе си необходимото 
движение напред към идеала се вижда в това, че 
отначало повърхностните олицетворения на природните 
дейности и най-абстрактните духовни отношения се 
оборват и изблъскват назад като нещо, което е подчинено 
и отрицателно само по себе си, и чрез това принизяване 
оставят самостоятелната духовна индивидуалност и 
нейния човешки образ, и нейното човешко действие да 
получат неоспорвано господство. Това превръщане, кое
то съставлява истинския център в историята на възник
ването на класичните богове, е представено в гръцката 
митология колкото изрично, толкова и наивно в борбата 
на старите и новите богове, в събарянето на титаните и в 
победата, която спечелва божественият род на Зевс.
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a. Оракулите

Що се отнася, първо, до оракулите, тук няма защо 
да ги споменаваме нашироко; съществената точка, която 
ни интересува, се състои само в това, че в класичното 
изкуство вече не се почитат природните явления като 
такива, както например парсите боготворят нефтените 
области или огъня, или както у египтяните боговете 
остават неразгадаеми, тайнствени, безмълвни гатанки -  
напротив, тук боговете като същества, които знаят са
мите себе си и имат своя собствена воля, известяват на 
човека своята мъдрост чрез природни явления. Така 
древните елини (Херодот, 2-ра книга, 52 глава) запитали 
оракула в Додона дали да приемат имената на боговете, 
които дошли от варварите, и оракулът казал: служете си 
с тях.

а. Знаците, чрез които се разкривали боговете, били 
в по-голямата си част съвсем прости: в Додона -  шумо
ленето и шепотът на свещения дъб, ромоленето на из
вора, тоновете на бронзовия съд, който вятърът карал да 
звучи. По същия начин в Де лос шумолял лавърът, а в 
Делфи бил решаващ момент също вятърът в медния 
триножник. Но освен такива непосредствени природни 
звуци самият човек също става изразител на оракула, 
доколкото е колкото зашеметен, толкова и възбуден да 
премине от будното благоразумие на разсъдъка към едно 
природно състояние на вдъхновение; както например 
Пития в Делфи, зашеметена от nàpn, изказвала оракул
ски думи, или както в пещерата на Трифоний онзи, който 
запитвал оракула, имал видения, от тълкуването на които 
получавал отговора.

ß. Но към външните знаци се присъединява още 
една втора страна. Защото в оракулите бог се приема 
наистина за знаещ и затова най-превъзходният оракул е 
посветен на Аполон, на знаещия бог; обаче формата, в 
която той изявява волята си, остава съвсем неопределено 
природното, природен глас, или несвързано звучене на 
думи. Но в тази неяснота на формата става тъмно и
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самото духовно съдържание и затова то се нуждае от 
тълкуване и обяснение.

у. Това обяснение, макар и да довежда одухотворено 
в съзнанието предвестието на бога, дадено отначало са
мо във формата на нещо природно, остава въпреки това 
тъмно и двусмислено. Защото в своето знание и в своята 
воля бог е конкретна всеобщност; от същия вид трябва 
да бъде и неговата препоръка или заповед, която разкри
ва оракулът. Но общото не е едностранчиво и абстракт
но, а съдържа като конкретна както едната, така и друга
та страна. Но тъй като човекът като незнаещ проти
востои на знаещия бог, сам той възприема оракулското 
прорицание без знание; т.е. конкретната всеобщност на 
това прорицание не е разкрита за него и той може да 
избере от двусмислените думи на бога, когато реши да 
действа според тях, само една страна, тъй като всяко дей
ствие при особени обстоятелства трябва да бъде винаги 
определено, да бъде решаващо само от едната страна и 
изключващо другата. Но още щом започне да действа и 
действително извърши постъпката, която по този начин е 
станала негова и за която трябва да отговаря, той изпада 
в колизия; той изведнъж вижда, че другата страна, която 
също се е съдържала имплицитно в оракулското прори
цание, е насочена против него, против знанието му и 
волята му го завладява съдбата на неговата постъпка, 
която той не знае, но която сигурно знаят боговете. 
Обратно, боговете са, от своя страна, определени сили и 
тяхното изказване, когато носи в себе си този характер 
на определеност, както например заповедта на Аполон, 
която тласка Орест към отмъщение, въвежда в колизия и 
чрез определеност. -  Но тъй като, от една страна, форма
та, която приема в оракула вътрешното знание на бога, е 
съвсем неопределена външна, или абстрактната вътреш
на страна на думата, и самото съдържание чрез своята 
двусмисленост обхваща в себе си възможността за раз
двоение, в класичното изкуство оракулите съставляват 
страна на съдържанието и придобиват значение не в 
скулптурата, а в поезията, и то предимно в драматичес- 
ката поезия. Но те получават място всъщност в класич-
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ното изкуство, тъй като в него човешката индивидуал
ност все още не се е издигнала до връхната точка на 
вътрешната душевност, при която субектът взема 
решение да действа, като изхожда единствено от самия 
себе си. Онова, което наричаме съвест в нашия смисъл 
на думата, тук още не е намерило своето място. Гръцкият 
човек наистина често действа, като изхожда от соб
ствената си страст, която може да бъде както лоша, така 
и добра, обаче истинският патос, който е трябвало да го 
въодушевява и го е въодушевявал, идва от боговете, 
чието съдържание и чиято сила е общото на един такъв 
патос и героите или са непосредствено изпълнени от 
него, или питат оракулите за съвет, когато не стават пред 
очите на самите богове, за да им заповядат как да 
постъпят.

Ь. Старите богове, за разлика от новите

И така, както в оракула съдържанието се крие в 
боговете, които имат знание и воля, а формата на вън
шното явление е абстрактно външното и природното, 
така, от друга страна, природното според неговите общи 
сили и техните дейности става съдържание, от което 
тепърва трябва да се възвиси самостоятелната индиви
дуалност, и получава за най-близка форма само формал
ното и повърхностно олицетворение. Тъкмо отказът от 
тези чисто природни сили, противоположността и кон
фликтът, които ги побеждават, са важната точка, на която 
за пръв път дължим същински класичното изкуство и 
която затова ще подложим на една по-точна проверка.

а. Първото, което можем да отбележим в това 
отношение, засяга обстоятелството, че сега имаме пред 
себе си не един сам за себе си готов, нямащ сетивност 
бог като начало на всички неща, както в светогледа на 
възвишеността, или отчасти дори в индийския, а че 
слагат началото природни богове, и то най-напред по- 
общите сили на природата, старият Хаос, Тартар, Ереб, 
цялата тази пуста подземна същност, а по-нататък Уран, 
Гея, титаничният Ерос, Хронос и т.н. Едва после въз
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никват от тях по-определените сили, каквито са Хелиос, 
Океан и т.н., които стават природна основа за по-късните 
духовно индивидуализирани богове. Следователно тук 
отново се появява една измислена от фантазията и 
оформена от изкуството теогония и космогония, чиито 
първи богове обаче, от една страна, още остават неопре
делени за нагледа, или се разпростират до безмерното, а, 
от друга страна, още имат в себе си много символичност.

(3. Що се отнася до по-определената разлика в сами
те тези титанични сили, те са,

αα. първо, телурични, сидерични сили, без духовно 
и нравствено съдържание, и затова са необуздани, пред
ставляват примитивен, див род, са уродливи, както ако са 
произлезли от индийската или египетската фантазия, 
исполински и безформени. Заедно с другите природни 
особености, каквито са например Бронт, Стероп, а също 
така заедно с хекатонхирите Кот, Бриарей и Гигес, гиган
тите и т.н., отначало те стоят под господството на Уран, 
а после под това на Хронос, на този главен титан, който 
е открито насочен към времето и поглъща всички свои 
деца, както и времето отново унищожава своите творе
ния, които е родило. На този мит не липсва символичен 
смисъл. Защото в действителност природният живот е 
подчинен на времето и дава съществуване само на пре
ходни неща, както и предисторическите дни на един 
народ, който е само нация, племе, но не образува 
държава и не преследва постоянни в себе си цели, 
попада под не истеричната сила на времето. Едва в 
закона, в нравствеността, в държавата е налице нещо 
постоянно, което остава в отминаването на поколенията, 
тъй както музата дава трайност и постоянство на всичко, 
което би било преходно и би отминало във Бременността 
само като природен живот и действително действие.

ββ. Но, по-нататък, към този кръг на старите богове 
принадлежат не само природни сили като такива, но и 
най-близките власти над елементите. Важна е особено 
първата обработка на метала чрез силата на самата все 
още сурово елементарна природа, чрез силата на възду
ха, водата, огъня. Тук можем да приведем корибантите,
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телхините, колкото благодетелни, толкова и злокобни 
демони, петаките, пигмеите, джуджетата, притежаващи 
умение в рудодобива, малки на ръст, с дебели кореми.

Но като точка на прехода, която има най-голямо 
значение, трябва да споменем за Прометей. Прометей е 
своеобразен титан и неговата история заслужава особено 
внимание. Заедно с брат си Епиметей отначало той се 
проявява приятелски настроен към новите богове; после 
се явява като благодетел на хората, които иначе нямат 
пръст в отношението на новите богове и титаните; той 
донася на хората огъня, а с това и възможността да се 
грижат за удовлетворяването на своите нужди, за разви
тието на техническите изкуства и т.н., които все пак вече 
не са нещо природно и затова привидно не стоят в по- 
близка връзка с титаничното. Зевс наказва Прометей за 
тази постъпка, докато най-сетне Херкулес го освобож
дава от неговото мъчение. На пръв поглед във всичките 
тези главни черти не се съдържа нищо истински тита
нично, нещо повече, бихме могли дори да намерим непо
следователност в това, че Прометей е благодетел на 
хората, както Церера, и все пак се причислява към ста
рите титанични сили. Обаче, по-точно разгледана, тази 
непоследователност веднага изчезва. В това отношение 
например вече няколко места от Платон достатъчно 
разясняват въпроса. А именно, в мита, в който госто
приемният домакин разказва на младия Сократ, че хората 
възникнали от Земята по времето на Хронос и че сам бог 
се грижел за цялото, но после настъпило противо
положно движение и Земята била предоставена на 
самата нея, така че сега животните подивели и хората, 
които до сега получавали непосредствено храна и 
всичко, от което се нуждаели, вече нямало от кого да 
получат съвет и помощ -  по този повод се казва (Politicus 
ех гес. Immanuel Bekkeri, в. Dialogi graece et lat. ex гес. 
Immanuel Bekkeri, 3 Teile, Berlin 1816-1818, Teil 2, Band 
2, S. 283; Steph. 27479), че огънят бил даден на човека от 
Прометей, а изкуствата (τέχναν) от Хефест и от тяхната 
покровителка Атина. -  Тук се прави изрична разлика 
между огъня и онова, което се създава от умението при
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обработката на сурови материали, и на Прометей се 
приписва само даряването на огъня. Платон разказва по- 
обстойно мита за Прометей в Протагор. Там се казва 
(.Protagoras, в: Dialogi graece et lat. ex rec. Immanuel 
Bekkeri, a.a. O., Teil 1, Band 1, S. 170-174; Steph. 320- 
32380): Имало някога време, когато наистина същест
вували богове, но не и смъртни поколения. Но след като 
дошло строго определеното време за възникването и на 
последните, боговете ги образували в Земята от земя и 
огън и като ги смесили с онова, което се съединява с 
огъня и земята. После, когато поискали да ги изведат на 
бял свят, боговете възложили на Прометей и Епиметей да 
вложат сили в отделните същества и ги разпределят, 
както подобава. Но Епиметей моли Прометей да му 
позволи да разпределя сам той: „Аз ги разпределих“, 
казал той, „виж какво съм сторил“. Обаче Епиметей 
изразходва неумело всички способности за животните, 
така че за човека вече не остава нищо, и когато Прометей 
идва да погледне, той наистина вижда останалите живи 
същества мъдро снабдени с всичко, но намира човека 
гол, необут, без покривало и оръжия. Но вече е настъпил 
предопределеният ден, в който е било необходимо 
човекът да произлезе от Земята и излезе на бял свят. И 
ето, изпаднал в затруднение каква помощ да намери за 
човека, Прометей открадва с огъня мъдростта, която 
притежавали заедно Хефест и Атина -  защото без огън 
било невъзможно тя да стане притежаема или полезна, -  
и така я дарява на човека. По този начин човекът на
истина получил мъдростта, която е необходима за жи
вота, но не и политиката, защото последната още била 
при Зевс; но на Прометей вече не било позволено да 
влиза в замъка на Зевс. Но той влиза тайно в общата стая 
на Хефест и Атина, в която упражнявали своето из
куство, и след като открадва изкуството на огъня, прите
жавано от Хефест, и другото изкуство (тъкаческото 
изкуство), притежавано от Атина, той ги подарява на 
човека. А оттук за човека възниква способността да 
удовлетворява житейските си нужди (ευπορία του βίου), 
но, както се разказва, по вина на Епитемей, по-късно
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Прометей бил наказан за извършената кражба. -  След 
това, Платон разказва по-нататък на едно място, което 
идва веднага след горното, че на хората обаче още 
липсвало също така изкуството да воюват с животните, 
за да се запазят, което е само част от политиката, поради 
което те се събрали в градове, но тъй като нямали 
държавно устройство, там те така се наскърбявали и 
отново се разпръсквали, че Зевс бил принуден да им 
изпрати чрез Хермес срама и правото. -  В тези места е 
изрично изтъкната разликата между непосредствените 
жизнени цели, които се отнасят до физическото удоб
ство, до грижата за задоволяването на най-непосред- 
ствените нужди, и държавното устройство, което прави 
своя цел духовното, обичая, закона, правото на собстве
ност, свободата, общността. Прометей не дал на хората 
това нравствено, правно начало, а само ги научил на 
хитростта да побеждават природните неща и да ги упо
требяват като средство за задоволяване на човека. 
Огънят и уменията, които си служат с огъня, не са нещо 
нравствено в самите себе си, не е нравствено и тъка- 
ческото изкуство -  напротив, те служат преди всичко 
само на своекористието и на частната полза, без да имат 
отношение към общото на човешкото съществуване и 
към общественото в живота. Тъй като Прометей не е 
имал случай да отреди на човека нещо по-духовно и по- 
нравствено, той също принадлежи не към рода на новите 
богове, а към този на титаните. Хефест наистина също 
има за елемент на своята дейност огъня и свързаните с 
него изкуства и все пак е нов бог, но Зевс го смъкнал от 
Олимп и той останал куцащият бог. Ето защо съвсем не 
е непоследователност и това, когато намираме Церера, 
която се показва благодетелка на човешкия род, както 
Прометей, да се причислява към новите богове. Защото 
Церера учела на земеделие, с което веднага стои във 
връзка собствеността, а по-късно бракът, обичаят и 
законът.

γγ. А третият кръг на старите богове наистина не 
съдържа нито олицетворени природни сили като такива в 
тяхната дива или хитра природа, нито най-близката власт
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над отделните природни елементи в служба на 
подчинените човешки нужди, а вече клони към идей
ното, общото и духовното в самото себе си. Но онова, 
което въпреки това липсва на силите, които следва да 
причислим тук, е духовната индивидуалност и адекват
ните на нея образ и явление, така че тези сили и сега 
запазват повече или по-малко с оглед на своята дейност 
по-близко отношение към необходимото и същественото 
в природното. Като пример можем да напомним за 
представата за Немезида, Дика, ериниите, евменидите и 
мьорите. Разбира се, тук вече изпъкват определенията за 
право и справедливост; но това необходимо право, вме
сто да бъде схванато и изобразено като духовното и суб- 
станциалното в самото себе си на нравствеността, или 
остава при общата абстракция, или засяга тъмното право 
на природното в духовните отношения, например кръв
ната любов и нейното право, което не принадлежи към 
духа, съзнаващ самия себе си в ясна свобода, и затова и 
не се проявява като законно право, а в противоположност 
на него, като непримиримо право на отмъщение.

Що се отнася до подробностите, ще спомена само 
няколко представи. Например Немезида е силата да се 
принизява издигнатото, да се смъква твърде щастливото 
от неговата висота и по този начин да се възстановява 
равенството. Но правото на равенство е съвсем абстракт
ното и външно право, което се оказва наистина дейно в 
кръга на духовните състояния и отношения, без обаче да 
прави техния нравствен организъм съдържание на 
справедливостта.

Друга главна страна се състои в това, че на старите 
богове се отрежда правото на семейните състояния, 
доколкото последните почиват върху природността и 
вследствие на това противостоят на публичното право и 
публичния закон на общността. Като най-ясен пример за 
тази точка могат да се приведат Евменидите на Есхил. 
Страшните девици преследват Орест заради майкоубий- 
ството, което той извършил по заповед на Аполон, новия 
бог, за да не остане неотмъстено убийството на Агамем- 
нон, сразения съпруг и цар. Вследствие на това цялата
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драма се изгражда като борба между тези божествени 
сили, които се опълчват лично една против друга. 
Евменидите са, от една страна, богини на отмъщението, 
но те се наричат благонамерени и нашата обикновена 
представа за фурии, в които ги превръщаме, е прими
тивна и варварска. Защото те имат съществено право да 
преследват и затова не са само мразещи, диви и жестоки 
в терзанията, които присъждат. Обаче правото, което 
утвърждават по отношение на Орест, е само правото на 
семейството, доколкото последното се корени в кръвта. 
Най-интимната връзка между син и майка, която Орест е 
разкъсал, е субстанцията, за която се застъпват те. Апо
лон противопоставя на природната нравственост, която е 
сетивно обоснована и чувствана вече в кръвта, правото 
на съпруга и монарха, засегнат в неговото по-дълбоко 
право. Отначало тази разлика изглежда външна, тъй като 
двете страни защитават нравствеността в една и съща 
област, в областта на семейството. Но съдържателната 
фантазия на Есхил, която затова трябва все повече и 
повече да ценим и от тази страна, тук е намерила проти
воположност, която не е повърхностна, а е напълно съ
ществена. А именно отношението на децата към роди
телите почива върху единството в природното, докато 
съюзът между съпруга и съпругата, напротив, трябва да 
се взема като брак, който произтича не само от чисто 
природна любов, от сродството по кръв и по природа, но 
и от съзнателна наклонност и вследствие на това 
принадлежи към свободната нравственост на самосъз- 
нателната воля. Затова, колкото и да е свързан бракът 
също с любов и чувство, тъй като той се различава от 
природното чувство любов, тъй като и независимо от 
него признава задължения, които се знаят определено и 
когато е умряла любовта. Понятието и знанието за суб- 
станциалността на брачния живот е нещо по-късно и по- 
дълбоко от природната връзка между сина и майката и 
съставлява началото на държавата като реализация на 
свободната, разумна воля. По същия начин и в отноше
нието на монарха към гражданите се съдържа полити
ческата връзка на еднаквото право, на законите на само-
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съзнателната свобода и духовност на целите. Това е 
основанието, поради което евменидите, старите богини, 
се стремят да накажат Орест, докато Аполон защитава 
ясната, знаещата и знаещата себе си нравственост, пра
вото на съпруга и монарха, като с право отговаря на ев- 
минидите (Евмениди, 206-209 стих): „Ако Клитемнестра 
не беше получила отмъщение за нейното престъпление, 
аз сигурно бих смятал за безчестна и за нищо изпъл
нителката Хера и съюзите на Зевс.“

Същата противоположност, макар и пренесена 
изцяло в човешкото чувство и действие, се проявява още 
по-интересно в Антигона, едно от най-възвишените, 
най-превъзходните във всяко отношение художествени 
произведения от всички времена. Всичко в тази трагедия 
е последователно; публичният закон на държавата и 
вътрешната семейна любов и дългът към брата си проти
востоят антагонистично -  Антигона, жената, има за свой 
патос семейния интерес, а Креон, мъжът, благоден
ствието на държавата. Воювайки против родния си град, 
Полиник паднал пред вратите на Тива, и владетелят 
Креон нарежда да се оповести публично закон, с който 
той заплашва със смърт всеки, който удостои този враг 
на града с честта да бъде погребан. Но Антигона не се 
подчинява на тази заповед, която засяга само публичното 
благо на града, като сестра тя изпълнява свещения дълг 
да погребе брат си, тласкана от пиетата на любовта си 
към него. При това тя се позовава на закона на боговете; 
но боговете, които почита тя, са низшите богове на Ха- 
дес (Софокъл, Антигона, 451 стих, ή ξύνοιχος των χάτω 
θεών Δίχη81), вътрешните богове на чувството, на 
любовта, на кръвта, а не дневните богове на свободния, 
самосъзнателния народен и държавен живот.

γ. Третата точка, която можем да изтъкнем по 
отношение на теогонията на класичния художествен 
възглед, засяга отликата на старите богове с оглед на 
властта им и трайността на господството им. Тук трябва 
да отбележим три страни.

оса. А именно, първо, възникването на боговете е 
последователност. Според Хезиод от хаоса произхождат
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Гея, Уран и т.н., а после Хронос и неговият род, и най- 
сетне Зевс с потомците си. И така, от една страна, тази 
последователност изглежда възлизане от по-абстракт
ните и по-безформените към по-конкретните и вече по- 
определено формираните природни сили, а, от друга 
страна, започващо издигане на духовното над при
родното. Така например Есхил в Евмениди кара Пития да 
започне в храма в Делфи с думите: „С тази молитва по
читам най-напред първата, която дава оракулски прори- 
цания, Гея, а след нея Темида, която втора след майка си 
пребивавала на това място на предсказанието.“ Напро
тив, Павзаний, който също най-напред нарича Земята 
даваща оракулски прорицания, казва, че после Дафне 
била назначена от нея за вестителка. В друга поредица 
Пиндар отново поставя на първо място нощта, после ù 
дава за приемница Темида, а на последната -  Феба, дока- 
то най-сетне идва до Феб. Би било интересно да про
следим тези определени разлики, обаче тук не е уместно.

ßß. По-нататък, тъй като последователността трябва 
да се утвърди също така като по-нататъшно придвижване 
към по-задълбочени и по-съдържателни в себе си богове, 
тя се явява също във формата на принизяване на по-ран
ното и по-абстрактното в самия стар род на боговете. 
Отнема се господството на първите, най-старите сили, 
както Хронос детронирал Уран, и по-късните застават на 
мястото им.

γγ. По този начин отрицателното отношение на 
преобразуването, което отношение установихме още от 
самото начало като същност на тази първа степен на 
класичната художествена форма, сега става и истински 
център на тази форма, и тъй като тук олицетворението е 
общата форма, в която боговете идват до представата, и 
крачещото напред движение се устремява към човешката 
и духовната индивидуалност, макар че последната се 
явява отначало още в неопределен и безформен образ, 
фантазията довежда до собствения си наглед отрицател
ното отношение на по-младите богове към по-старите 
като борба и война. Но същественото движение напред и 
борбите, посредством които виждаме да се осъществява.
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вече не принадлежат към изключителния кръг на старите 
богове, а се извършва във войната, чрез която новите 
богове основават трайното си господство над старите.

с. Побеждаването на старите богове

Противоположността между природа и дух е необ
ходима сама по себе си. Защото, както вече видяхме по- 
рано, понятието дух като истинска целокупност само по 
себе си е càMO това, да се раздели във вид на себе си като 
обективност и на себе си като субект, за да се изтръгне 
чрез тази противоположност от природата и след това 
като сила, която е преодоляла природата и има власт над 
нея, да се чувства свободно и весело по отношение на 
нея. Ето защо този главен момент в самата същност на 
духа е също главен момент в представата, която си из
гражда той за самия себе си. Взет исторически, такъв, 
какъвто е в действителност, този преход се оказва про
гресивно преобразуване на природния човек в посока 
към правното състояние, собствеността, законите, кон
ституцията, политическия живот; по божествен, вечен 
начин това е представата за побеждаването на природ
ните сили от духовно индивидуалните богове.

а. Тази борба представя една абсолютна катастрофа 
и е съществената дейност на боговете, чрез която за пръв 
път се появява на бял свят главната разлика между ста
рите и новите богове. Затова не трябва да сочим войната, 
която изкарва тази разлика наяве, като някакъв мит, 
който би имал стойността на всеки друг, а трябва да я 
смятаме за мит, който съставлява повратната точка и 
изразява създаването на новите богове.

ß. Резултатът от това исполинско стълкновение на 
боговете е събарянето на титаните, единствената победа 
на новите богове, които после, в тяхното осигурено го
сподство, са били изпълнени от фантазията с конкретно 
съдържание от всички страни. Титаните, напротив, биват 
изгонени и трябва да обитават във вътрешността на 
Земята, или да продължат да се намират в тъмната пе
риферия на светлия, веселия свят, както Океан, или да
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търпят и иначе още най-различни наказания. Така на
пример Прометей бива прикован на Скитската планина, 
където орелът кълве ненаситно от черния му дроб, който 
все нараства отново и отново; по подобен начин Тантал 
се измъчва в подземния свят от безкрайна, никога 
неутолена жажда, а Сизиф трябва напразно да тласка 
непрестанно нагоре скалата, която винаги се смъква от
ново. Тези наказания, както самите титанични природни 
сили, са безмерното в себе си, лошата безкрайност, 
копнежът на „трябването“ или ненаситността на субек
тивната естествена жажда, която в своето продължител
но повторение не стига до последния покой на удовле
творението. Защото правилният божествен усет на 
гърците е разглеждал излизането навън, в просторното и 
неопределеното не по начина на модерния копнеж, като 
нещо най-висше за човека, а като проклятие, и го е 
отправял в Тартар.

γ. Но ако запитаме изобщо кое трябва да отстъпи 
отсега нататък назад за класичното изкуство и да няма 
вече право да важи като последна форма и адекватно 
съдържание, първото нещо са природните елементи. По 
този начин всичко смътно, фантастично, неясно, всяка 
дива смесица от природно и духовно, от субстанциални 
в себе си значения и случайни външности отпада за света 
на новите богове, в който вече не намират простор тво
ренията на една неограничена представа, която още няма 
в себе си мярката на духовното, и с право трябва да 
избягат от ярката дневна светлина. Защото ние можем да 
гиздим външно великите кабири, корибантите, изоб
раженията на детеродната сила и т.н. колкото си искаме, 
но такива възгледи според всичките си черти -  а да не 
говорим за старата Баубо, която Гьоте кара да препуска в 
Блоксберг, възседнала прасна свиня -  още принадлежат 
повече или по-малко към мрачината на съзнанието. 
Само духовното е онова, което извиква себе си на бял 
свят; всичко, което не се манифестира и не се подлага на 
ясно тълкуване в самото себе си, е недуховното, което 
отново потъва в нощта и тъмнината. Но духовното се 
манифестира и прочиства, като само определя външната
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си форма, от произвола на фантазията, от разливането на 
образите и от всички други смътни символични 
прибавки.

По същия начин сега намираме човешката дейност, 
доколкото се ограничава само върху природните нужди и 
тяхното удовлетворяване, поставена на заден план. 
Старото право, Темида, Дика и т.н., като определено не 
от закони, които получават произхода си в самосъзна- 
телния дух, загубва неограничената си значимост, а по 
същия начин, обратно, чисто местното, макар че още се 
намесва, бива превърнато в общите фигури на боговете, 
в които то още продължава да съществува само като 
следа, която е оставило след себе си. Защото, както в 
Троянската война, гърците воювали и победили като 
един народ, така и Омировите богове, които вече имат 
зад себе си борбата на титаните, са един постоянен и 
определен в себе си свят на богове, който после бил 
определян и затвърдяван все по-съвършено от по-къс
ната поезия и пластика. По отношение на съдържанието 
на гръцките богове това непобедимо твърдо начало е 
единствено духът, но не духът в неговата абстрактна 
вътрешна душевност, а духът като намиращ се в тъж
дество със своето външно адекватно на него същест
вуване, както у Платон душата и тялото са вечното и 
божественото като споени в едно и в тази монолитност 
са изваяни от един къс.

3. Положително запазване на отрицателно 
поставените моменти

Но въпреки победата на новите богове в класичната 
художествена форма, старото продължава да се запазва 
и почита отчасти в първоначалната му форма, която 
разгледахме досега, отчасти в преобразен вид. Само 
ограниченият еврейски национален бог не може да 
понася редом със себе си други богове, тъй като той 
трябва да бъде всичко като единния бог, макар че според 
своята определеност не излиза вън от ограничеността да
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бъде бог само на своя народ. Защото той проявява своята 
всеобщност като господар на небето и на Земята всъщ
ност само чрез създаването на природата; а в останалото 
той е богът на Авраам, който извел децата на Израел от 
Египет, дал закони от Синайската планина, отредил стра
ната Ханаан на евреите и чрез тяхното отъждествяване с 
еврейския народ е съвсем партикуларно бог само на този 
народ и вследствие на това изобщо нито стои като дух в 
положително съзвучие с природата, нито се проявява 
като излязъл от своята определеност и обективност и на
влязъл истински обратно в своята всеобщност като 
абсолютен дух. Затова този суров национален бог е така 
усърден и заповядва в своята ревност да виждаме дру
гаде изрично само фалшиви идоли. Гърците, напротив, 
намирали своите богове у всички народи и възприемали 
чуждото в себе си. Защото богът на класичното изкуство 
има духовна и телесна индивидуалност и по този начин 
не е един и единствен, а е особено божество, което, както 
всяко особено нещо, има около себе си или срещу себе 
си кръга на особеното като свое друго нещо, от което то 
е резултат и което умее да потвърди своята значимост и 
стойност. С него става същото, както с особените сфери 
на природата. Макар че растителното царство е истината 
на геологичните природни образувания, макар че живот
ното, от своя страна, е По-висшата истина на растител
ния свят, все пак планините и нанесената земя остават да 
съществуват като почва за дърветата, храстите и цветята, 
които пак не загубват съществуването си редом с 
животинското царство.

а. Мистериите

Първата форма, в която намираме запазено старото 
у гърците, са мистериите. Гръцките мистерии не са 
били нещо тайно в този смисъл, че гръцкият народ не е 
бил всеобщо запознат с тяхното съдържание. Напротив, 
например повечето атиняни и множество чужденци 
принадлежали към посветените в елевзинските тайнства, 
но нямали право да говорят за онова, в което били поуче-
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ни чрез посвещаване. В последно време някои вложиха 
особено много труд да изследват по-точния вид пред
стави, които съдържали мистериите, и богослужебни 
действия, които се извършвали при тяхното празнуване. 
Но в мистериите изобщо изглежда не се е криела голяма 
мъдрост или дълбоко познание, напротив, те само 
запазили старите традиции, основата на онова, което по- 
късно било преобразувано от същинското изкуство, и 
затова имали за свое съдържание не истинното, по- 
висшето, по-доброто, а по-незначителното и по-низшето. 
Това, което се смятало за свещено, не било ясно изразено 
в мистериите, а било предадено на поколенията само в 
символични черти. А и в действителност характерът на 
неразкритото, неизказаното, е присъщ и на древното, 
телуричното, сидеричното, титаничното, защото само 
духът е откритото и саморазкриващото се. В това отно
шение символичният начин на изразяване съставлява 
другата страна на тайното в мистериите, тъй като в 
символичното значението остава тъмно и съдържа нещо 
по-друго от онова, което непосредствено ни предлага 
външното, в което трябва да се изобрази това значение. 
Така например мистериите на Деметра и на Бакхус 
наистина били тълкувани и духовно и получили по този 
начин по-дълбок смисъл; но формата на това съдържание 
останала външна за него, така че то не можело да се види 
ясно от нея. Мистериите упражнили малко влияние вър
ху изкуството затова, защото, макар и да се разказва за 
Есхил, че издал съвсем умишлено мистични тайни за 
Деметра, все пак онова, което изказва той, се ограничава 
върху твърдението, че Артемида била дъщеря на Церера, 
а това не е голяма мъдрост.

Ь. Запазване на старите богове в художественото 
изображение

Второ, по-ясно изглежда почитането и запазването 
на старите богове в самото художествено изображение. 
На предходната степен говорихме например за Прометей 
като наказания титан. Но по същия начин отново го
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намираме като освободен. Защото както Земята и Слън
цето, така и огънят, който Прометей донесъл на хората, 
яденето на месо, на което ги научил, е съществен момент 
на човешкото съществуване, необходимо условие за 
удовлетворяване на нуждите и затова е станало и чест на 
Прометей за дълги времена. Например в Едип в Колон на 
Софокъл се казва (54-56 стих):

χώρος μέν Ιερός πας δδ’ εστ* εχει δέ νιν
σεμνός Ποσειδών έν δ’ ό πυρφόρος θεός 

Τιτάν Προμηβευς· -  82

а схолиастът прибавя, че и в академията Прометей се 
почита редом с Атина, както Хефест, и посочва храм в 
горичката на богинята и стар пиедестал, при входа, на 
който имало изображение както на Прометей, така и на 
Хефест; но според това, което съобщава Лизимахид, 
Прометей се изобразява като пръв и по-стар, държащ в 
ръката си скиптър, а Хефест като по-млад и втори, при 
което олтарът върху пиедестала е общ за двамата. 
Защото и според мита Прометей не трябвало да търпи 
наказанието си вечно, а бил освободен от оковите му 
благодарение на Херкулес. В тази история на освобож
даването отново се срещат някои забележителни черти. 
А именно, Прометей бива освободен от неговото мъче
ние поради това, че съобщава на Зевс за опасността, 
която застрашава царството му от неговия тринадесети 
потомък. Този потомък е Херкулес, на когото например 
Посейдон в Птиците на Аристофан (1645-1648 стих) 
казва, че сам ще си навреди, ако влезе в сговора за смък
ване на господството на боговете, защото всичко, което 
остави Зевс, след като си замине, ще стане негово. И в 
действителност Херкулес е единственият човек, който 
преминал в Олимп, който станал от смъртен човек бог и 
стои по-високо от Прометей, който останал титан. С 
името на Херкулес и на Хераклидите е свързано и съба
рянето на старите господарски родове. Хераклидите сло- 
мяват силата на старите династии и царски дворове, в 
които господстващото своеволие не признава над себе си 
никакъв закон за своите собствени цели и необузда-
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ности, както и по отношение на обитателите, и затова 
извършва чудовищни, страхотни дела. Херкулес, който 
сам е на служба на един господар и не е свободен, 
побеждава суровостта на тази могъща воля. -  За да 
останем при примерите, които вече употребихме по- 
рано, и тук можем отново да напомним по подобен начин 
за Евменидите на Есхил. Борбата между Аполон и 
евменидите трябва да бъде прекратена от присъдата на 
ареопага. Един човешки съд като цяло, начело на което 
стои Атина като самият конкретен народен дух, трябва 
да разреши колизията. Но съдиите дават еднакъв брой 
гласове в полза на осъждането и освобождаването, тъй 
като еднакво почитат евменидите и Аполон, обаче бе
лият камък на Атина решава спора в полза на Аполон. 
Развълнувани от тази присъда на Атина, евменидите 
надигат глас, но Палада ги успокоява, като им обещава 
почит и олтари в прочутата горичка в Колон. Онова, кое
то трябва да сторят евменидите за нейния народ срещу 
това (901 стих и сл.), е да го закрилят от злини, които 
произтичат от природни елементи, от Земята, небето, 
морето и ветровете, да го защитават от неплодородие в 
жътвите, от унищожаване на живите семена, продукти, 
деца. А Палада поема за себе си в Атина грижата за воен
ни стълкновения и свещените борби. -  По същия начин в 
своята Антигона Софокъл оставя да страда и да загине 
не само Антигона; напротив, ние виждаме също така и 
Креон, наказан чрез болезнената загуба на неговата съ
пруга и на XèMOH, които също намират своята гибел чрез 
смъртта на Антигона.

с. Природна основа на новите богове

И, най-сетне, трето, старите богове не само запаз
ват мястото си редом с новите, но и -  което е по-важно -  
в самите нови богове остава да се съдържа природната 
основа и тази основа се ползва с трайна почит, тъй като 
намира отзвук в тях като съответстваща на духовната 
индивидуалност на класичния идеал.
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а. Това често е заблуждавало някои да схващат 
гръцките богове според човешкия им образ и форма като 
чисти алегории на такива природни елементи. Те не са 
такива алегории. Така например доста често слушаме да 
се говори за Хелиос като бог на Слънцето, за Диана като 
богиня на Луната или за Нептун като бог на морето. Но 
ние не бива да прилагаме към гръцките представи такова 
разделяне на природния елемент като съдържание и на 
човешки формираното олицетворение като форма, както 
и външното свързване на двете като чисто господство на 
бога над природните неща, както сме свикнали на него 
от времето на Стария завет. Защото у гърците никъде 
не намираме израза ό θεός του ήλίου, τής θαλάσσης83 и 
т.н., докато все пак, ако това отношение се е съдържало 
в техния възглед, сигурно биха употребили и израза за 
него. Хелиос е Слънцето като бог.

β. Но същевременно тук трябва да подчертаем, че 
гърците не смятали за божествено вече природното като 
такова. Напротив, те са имали определената представа, 
че природното не е божествено; отчасти това се съдържа 
неизказано в онова, което са техните богове, а отчасти е 
било и изрично изтъкнато от тях. Например Плутарх в 
своето съчинение върху Изида и Озирис също говори за 
различните начини на обясняване на митовете и бого
вете. Изида и Озирис принадлежат към египетския све
тоглед и все още са имали за свое съдържание природни 
елементи повече, отколкото съответните гръцки богове, 
тъй като изразяват само копнежа и борбата да се излезе 
вън от природното и се премине към духовното; по- 
късно, в Рим, те били обект на голяма почит и съ
ставлявали главна мистерия. Но Плутарх мисли, че би 
било недостойно да искаме да ги обясним като Слънце, 
Земя или вода. Според него само всичко онова, което в 
Слънцето, Земята и т.н. е без мярка и ред, липсващо или 
излишно, трябва да се приписва на природните елементи 
и само доброто и съответстващото на реда е творение на 
Изида, а разсъдъкът, λόγοςι>τ е творение на Озирис. За
това се сочи, че не природното като такова, а духовното,
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общото, λόγος ът, разсъдъкът, закономерното е субстан- 
циалното на тези богове.

А и у гърците, които са вникнали в духовната при
рода на боговете, по-определените природни елементи 
са били различени от новите богове. Наистина ние сме 
свикнали да съпоставяме например Хелиос и Селена с 
Аполон и Диана, но у Омир те се срещат като различни 
едни от други. Същото важи за Океан и Посейдон и 
други.

γ. Но, трето, в новите богове остава отзвук на 
природните сили, чиято дейност принадлежи към самата 
духовна индивидуалност на боговете. По-рано ние вече 
посочихме основанието за това положително сливане на 
духовното и природното в идеалите на класичното 
изкуство и затова тук можем да се ограничим върху това, 
да приведем няколко примера.

αα. В Посейдон, както в Понт и Океан, се крие си
лата на морето, което обгръща Земята, но неговата власт 
и дейност се простират по-нататък: той изградил Илиум 
и бил закрилник на Атина; изобщо той се почита като 
основател на градове, доколкото морето е елементът на 
корабоплаването, на търговията и на свързването на хо
рата. По същия начин Аполон, новият бог, е светлината 
на знанието, той е онзи, който изказва оракулски про- 
рицания и все пак запазва в себе си намек за Хелиос като 
природна слънчева светлина. Наистина някои -  както 
например Фос и Кройцер -  спорят за това, дали Аполон 
трябва да се тълкува и като Слънце или не, но в дей
ствителност може да се каже, че той е Слънце и че не е 
Слънце, тъй като не остава ограничен върху това 
природно съдържание, а е издигнат до значението на 
нещо духовно. Вече сама по себе си трябва да ни учуди 
съществената връзка, в която стоят помежду си знанието 
и просветлението, светлината на природата и на духа 
според тяхното основно определение. А именно, светли
ната като природен елемент е проявяващото; без да 
виждаме самата нея, тя прави видими осветлените, оза
рените предмети. Чрез светлината всичко става по теоре
тичен начин за нещо друго. Същия характер на проя
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вяване има духът, свободната светлина на съзнанието, 
знанието и познанието. Освен различието на сферите, в 
които се оказва дейно това двойно проявяване, разликата 
се състои само в това, че духът разкрива самия себе си и 
остава при самия себе си в онова, което ни дава, или 
което се прави за него, докато природната светлина пра
ви възприемаема не самата себе си, а другото и външно
то за нея и в това отношение наистина излиза вън от себе 
си, но не се връща също така обратно в себе си, както 
духът, поради което не получава по-висшето единство да 
бъде в другото при самата себе си. И както светлината и 
знанието стоят в тясна връзка помежду си, така и в 
Аполон като духовен бог отново намираме все още 
спомена за слънчевата светлина. Така например Омир 
приписва чумата в лагера на гърците на Аполон, който 
тук, в лятната горещина, се смята за дейност на 
Слънцето. По същия начин неговите смъртоносни стрели 
сигурно имат символична връзка със слънчевите лъчи. 
Следователно във външното изобразяване външните 
белези трябва да определят по-точно предимно в какво 
значение трябва да се взема богът.

Особено ако проследим историята на възникването 
на новите богове, можем, както изтъкна предимно 
Кройцер, да познаем природния елемент, който запазват 
в себе си боговете на класичния идеал. Така например в 
Юпитер се намират намеци за Слънцето и дванадесетте 
подвига на Херкулес, например за неговия поход, по 
време на който той взема ябълките на хесперидите, 
също имат отношение към Слънцето и към дванадесетте 
месеца. В основите на Диана лежи определението на 
общата майка на природата, както например ефеската 
Диана, която се колебае между старото и новото, има за 
свое главно съдържание природата изобщо, раждането и 
изхранването, и загатва това значение и във външния си 
облик, чрез гърдите и т.н. Напротив, при гръцката Арте- 
мида, жената-ловец, която убива животните, в нейната 
човешки красива, моминска външност и самостоя
телност тази страна отстъпва съвсем назад, макар че 
полумесецът и стрелите все още напомнят за Селена. По
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същия начин и Афродита става природна сила толкова 
повече, колкото повече проследяваме произхода ù в 
посока към Азия, но щом дойде отсам, в същинска 
Гърция, излиза наяве духовно по-индивидуалната страна 
на любовната привлекателност, на миловидността, на 
любовта, на която обаче съвсем не липсва природна 
основа. Церера също така има за своя изходна точка 
природната продуктивност, която изходна точка след 
това отива по-нататък, стига до духовното съдържание, 
чиито отношения се развиват, като се тръгва от 
земеделието, собствеността и т.н. Музите запазват като 
своя природна основа ромоленето на извора, а и сам Зевс 
трябва да се взема като всеобща природна сила и се 
почита като гръмовержец, макар че вече у Омир гръ
мотевицата е знак за нехаресване или одобрение, е 
омен, и по този начин получава отношение към нещо 
духовно и човешко. В Юнона също има намек за при
родата в лицето на небосвода и на въздушния кръг, в 
който бродят боговете. Казва се например, че Зевс 
сложил Херкулес на гърдите на Юнона и от изтеклото 
мляко, което се разляло по небосвода, възникнал 
Млечният път.

ßß. И така, както в новите богове общите природни 
елементи са принизени, от една страна, и запазени, от 
друга, така е и с животинското като такова, което по-рано 
трябваше да разгледаме само в неговата деградация. Се
га можем да отредим по-положително място и за живо
тинското. Обаче, тъй като класичните богове смъкнаха 
от себе си символичния начин на изобразяване и полу
чават за свое съдържание духа, който е ясен за самия 
себе си, сега символичното значение на животните 
трябва да се загуби в същата степен, в която е отнето на 
животинския образ правото да се смесва с човешкия по 
неподобаващ начин. Затова той се среща като чисто 
обозначаващ атрибут и се поставя редом с човешкия об
раз на боговете. Така виждаме как орелът стои редом с 
Юпитер, паунът редом с Юнона, как гълъбите съпро
вождат Венера, как кучето Анубис стои на стража в 
подземния свят и т.н. Ето защо, макар че в идеалите на
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духовните богове символичното е все още запазено, все 
пак то става невидимо според неговото първоначално 
значение и само природното значение като такова, което 
по-рано съставляваше същественото съдържание, остава 
все още налице като остатък и като партикуларна 
външност, която сега изглежда тук-там чудновата поради 
случайния си характер, тъй като вече не ù е присъщо по- 
раншното значение. Тъй като, по-нататък, вътрешното на 
тези богове е духовното и човешкото, сега външността в 
тях става също човешка случайност и слабост. В това 
отношение можем още веднъж да напомним за много- 
бройните любовни истории на Юпитер. Както видяхме, 
по своето първоначално символично значение те се от
насят до общата дейност на раждането, до жизнеността 
на природата. Но като любовни истории на Юпитер, 
които, доколкото бракът с Хера трябва да се смята за 
трайно субстанциално отношение, се явяват изневяра 
спрямо съпругата, те имат облика на случайни авантюри 
и заменят символичния си смисъл с характера на произ
волно измислени несвързани истории.

С това принизяване на чисто природните сили и на 
животинското, както и на абстрактната всеобщност на 
духовните отношения, и с повторното им възприемане в 
по-висшата самостоятелност на духовната, проникнатата 
от природата и проникваща природата индивидуалност, 
ние имаме зад себе си необходимата история на въз
никването като собствената предпоставка за същността 
на класичното, тъй като по този път идеалът направи 
себе си чрез самия себе си онова, което е той според 
своето понятие. Тази адекватна на своето понятие 
реалност на духовните богове ни отвежда до същинските 
идеали на класичната художествена форма, които, в 
противоположност на победеното старо, представят 
непреходното, защото преходността изобщо се състои в 
несъответствието между понятието и неговото налично 
битие.



В т о р а  г л а в а

ИДЕАЛЪТ НА КЛАСИЧНАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ФОРМА

Още при общото разглеждане на художествено 
красивото видяхме коя е истинската същност на идеала. 
А тук трябва да вземем тази същност в смисъл на 
класичния идеал, чието понятие също се получи за нас 
вече с понятието за класична художествена форма 
изобщо. Защото идеалът, за който става дума сега, се 
състои само в това, че класичното изкуство действи
телно постига и извежда наяве онова, което съставлява 
неговото най-вътрешно понятие. Застанало на това ста
новище, то избира за съдържание духовното, доколкото 
последното включва природата и нейните сили в своето 
собствено царство и по такъв начин не се изобразява 
като чиста вътрешна душевност и господство над при
родата; но то взема за форма човешкия образ, човешкото 
деяние и действие, през които духовното проблясва ясно 
в пълна свобода и се вживява в сетивното на образа не, 
да речем, като в една само символично загатваща външ
ност, а като в едно налично битие, което е адекватното 
съществуване на духа.

А по-определеното разчленяване на тази глава може 
да се установи по следния начин:

Най-напред трябва да разгледаме общата природа 
на класичния идеал, който има както за свое съдържание, 
така и за своя форма човешкото и взаимопрониква двете 
страни до най-пълно съответствие.

Но, второ, тъй като тук човешкото изцяло потъва в 
телесния образ и във външното явление, то става опре
делен външен образ, на който трябва да съответства само
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едно определено съдържание. Тъй като по този начин 
имаме пред себе си идеала същевременно като осо
беност, за нас се получава кръг от особени богове и сили 
на човешкото съществуване.

Трето, особеността не остава само при абстрак
цията на една определеност, чийто съществен характер 
би съставлявал цялото съдържание и едностранчивия 
принцип на изображението, а е също така целокупност в 
себе си и нейното индивидуално единство и взаимосъ- 
гласуване. Без това изпълване особеността би била 
безсъдържателна и празна и не би притежавала жизнено
стта, която не може да липсва на идеала в никое отно
шение.

Нека сега разгледаме по-отблизо идеала на кла- 
сичното изкуство според тези три страни на всеобщ
ността, особеността и индивидуалната единичност.

1. Идеалът на класичното изкуство изобщо

По-горе вече засегнахме въпросите за произхода на 
гръцките богове, доколкото дават истинския център на 
идеалното изображение, и видяхме, че те принадлежат 
на традицията, преобразувана от изкуството. А това 
преобразуване можеше да се извърши само чрез двойно 
принизяване, от една страна, на общите природни сили и 
тяхното олицетворение, а, от друга страна, на животин
ското и на символичното му значение и символичния му 
образ, за да получи по този начин като истинско съдър
жание духовното, а като истинска форма -  човешкия 
начин на проявяване.

а. Идеалът, произлязъл от свободното 
художествено творчество

И така, щом класичният идеал се осъществява 
всъщност едва чрез такова преобразуване на по-ранното, 
първата страна, която трябва да изтъкнем в него, е тази, 
че е породен от духа и затова е намерил произхода си в
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най-вътрешното и най-интимното преживяване на 
поетите и художниците, които са го създали с колкото 
ясно, толкова и свободно благоразумие в съзнанието за 
художественото творчество и в неговата цел. Но на това 
създаване изглежда противоречи фактът, че гръцката 
митология почива върху по-стари традиции и сочи към 
нещо чуждестранно, източно. Например Херодот, макар 
и да казва на мястото, което вече приведох, че Омир и 
Хезиод създали боговете на гърците, все пак на други 
места поставя същите тези гръцки богове в тясна връзка 
с египетски и т.н. Защото във втора книга (49 глава) той 
изрично разказва, че Меламп донесъл на елините името 
Дионисий, въвел фалоса и цялото жертвено празненство, 
но с известна разлика, тъй като Меламп бил научил култа 
на Дионисий навярно от Кадъм Тириеца и от финикий
ците, които дошли с Кадъм в Беотия. В по-ново време 
тези противоположни изказвания придобиха интерес, 
особено по отношение на усилията на Кройцер, който се 
стреми да издири например у Омир древни мистерии и 
всички онези извори, които се стекли към Гърция -  
азиатски, пеласгийски, додонски, тракийски, самотра- 
кийски, фригийски, индийски, будистки, финикийски, 
египетски, орфически елементи, редом с безкрайно 
многото родни елементи от специалната обстановка и 
други подробности. Разбира се, на тези многобройни 
изходни точки, получени в наследство, на пръв поглед 
противоречи това, че споменатите поети трябва да са 
дали имената и образа на боговете. Но тези две неща, 
традицията и собственото развитие, са напълно обе- 
диними. Традицията е първото, изходната точка, която 
наистина предава в наследство съставки, но още не носи 
със себе си същинското съдържание и истинската форма 
за боговете. Споменатите поети взели това съдържание 
от своя дух и след като го преобразували свободно, 
намерили и истинската форма за него и по този начин 
станали в действителност създатели на митологията, на 
която се възхищаваме в гръцкото изкуство. Но затова, от 
друга страна, Омировите богове не са чисто субективна 
измислица или обикновено нескопосано творение, а
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имат корена си в духа и вярата на гръцкия народ и в 
неговите национални религиозни основи. Те са абсо
лютните сили и могъщества, най-висшето на гръцката 
представа, центърът на красивото изобщо, вдъхнато на 
поета от самата муза.

И така, в това свободно творчество художникът зае
ма съвсем по-друго място, отколкото на Изток. Индий
ските поети и мъдреци също имат за своя изходна точка 
нещо, което предварително са намерили: природни еле
менти, небе, животни, реки и т.н., или чистата абстрак
ция за безформения и безсъдържателен 6pàMaH; но 
тяхното вдъхновение е разрушаване на вътрешния свят 
на субективността, която получава трудната задача да 
преработи такова външно за нея съдържание и при без- 
мерността на своята фантазия, която е лишена от всяка 
твърда, абсолютна насоченост, не може да бъде истински 
свободна и красива в своите произведения, а трябва да 
остане необуздано продуциране и блуждаене в материа
ла. Тя прилича на строител, който няма чист терен; стари 
развалини на полусрутени стени, хълмове, стърчащи 
скали му пречат вън от особените цели, според които 
трябва да издигне своята сграда, и той не може да пред
ложи нищо освен едно диво, нехармонично, фантастично 
творение. Онова, което създава той, не е произведение на 
неговата фантазия, която твори свободно, изхождайки от 
собствения дух на твореца. -  Обратно, еврейски поети 
ни дават откровения, които всевишният им заповядал да 
изрекат, така че и тук онова, което твори, е пак едно 
безсъзнателно вдъхновение, отделено, различно от инди
видуалността и от творческия дух на художника, както 
във възвишеността изобщо абстрактното, вечното идва в 
нагледа и в съзнанието всъщност в отношението към 
нещо друго и външно за него.

В класичното изкуство, напротив, художниците и 
поетите, разбира се, също са пророци, учители, които из
вестяват и откриват на човека какво е абсолютното и 
божественото; но, първо,

а. съдържанието на техните богове не е само външ
ното за човешкия дух съдържание на природата или
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абстракцията за единното божество, при която остава 
само повърхностното формиране, или вътрешната ду
шевност, в която няма образност; напротив, тяхното съ
държание е заимствано от човешкия дух и от човешкото 
съществуване и вследствие на това е собственото 
съдържание на човешката гръд, съдържание, с което чо
векът може да се слее свободно като със самия себе си, 
тъй като онова, което сътворява той, е най-красивото 
творение на самия него.

ß. Второ, художниците са също така поети, които 
формират този материал и това съдържание, като го 
превръщат в свободно почиващ върху себе си образ. Ето, 
от тази страна гръцките художници се оказват истински 
поети-творци. Те сложили в тйгела всичките разно
образни чужди съставки, но не направили смесица от 
тях, както се получава в котела на вещицата, а накарали 
всичко смътно, природно, нечисто, чуждо, безмерно да 
бъде погълнато от чистия огън на по-дълбокия дух, те го 
струпали накуп и го изгорили и оставили образа да се 
появи прочистен, със само слаби намеци за материала, от 
който е бил изграден. Тяхната задача се състояла в това 
отношение отчасти в смъкването на безформеното, 
символичното, некрасивото и уродливото, което имали 
пред себе си в материала на традицията, отчасти в 
изтъкването на същински духовното, което трябвало да 
индивидуализират и за което трябвало да издирят или 
измислят съответното външно явление. Както видяхме, 
тук човешкият образ и формата на човешки действия и 
събития, който образ и която форма вече не се упо
требяват като чисто олицетворение, за пръв път се явяват 
с необходимост като единствено адекватната реалност. 
Наистина художникът намира в действителността и тези 
форми, но същевременно той трябва да заличи в тях 
случайното и неподходящото, преди да могат да се 
окажат съответстващи на духовното съдържание на 
човешкото, което съдържание, схванато според неговата 
същност, става представа за вечните сили и богове. Това 
е свободното, духовното, а не само произволното 
творчество на художника.
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γ. Но тъй като, трето, боговете не само стоят пред 
нас сами за себе си, но и действат в конкретната действи
телност на природата и на човешките събития, дейността 
на поетите е насочена и към това, да познаят настоящето 
и дейността на боговете в тази отнесеност към човеш
ките неща, да изтълкуват особеното на природните съ
бития, на човешките дела и съдби, в които изглеждат 
вплетени божествените сили, и по този начин да получат 
дял от дейността на жреца, на мантис. Ние, застанали на 
становището на нашата днешна прозаична рефлексия, 
обясняваме природните явления според общи закони и 
сили, обясняваме действията на хората, като изхождаме 
от техните вътрешни намерения и самосъзнателни цели, 
но гръцките поети търсели божественото навсякъде, и 
като превръщат човешките дейности в действия на 
боговете, едва чрез такова тълкуване те пораждат раз
личните страни, откъм които са могъщи боговете. 
Защото множеството такива тълкувания дават множество 
действия, в които става ясно какво е един или друг бог. 
Ако разгърнем например поемите на Омир, ние не ще 
намерим в тях почти нито едно по-значително събитие, 
което не се обяснява по-конкретно с волята или с дей
ствителната подкрепа на боговете. Тези обяснения са 
прозрението на поетите, вярата, която сами са си съз
дали, техният светоглед, както и наистина Омир често ги 
изказва от свое собствено име и ги влага само отчасти в 
устата на своите действащи лица, жреци или герои. На
пример още в началото на Илиада сам той вече обяснява 
чумата в лагера на гърците (1 песен, 9-12 стих), като из
хожда от негодуването на Аполон към Агамемнон, който 
не искал да освободи дъщерята на Хриз, а по-нататък (1 
песен, 94-100 стих) предоставя на Kanxàc да извести 
това тълкуване на гърците.

По подобен начин Омир съобщава в последната 
песен на Одисея (когато Хермес завел сенките на изби
тите женихи в Асфоделовата ливада и там те намират 
Ахил и останалите герои, които воювали пред стените на 
Троя, а най-сетне се присъединява към тях и Агамемнон) 
как последният (Одисея, 24 песен, 41-63 стих) описва
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смъртта на Ахил: „Гърците бяха воювали целия ден и 
когато Зевс раздели воюващите, те понесоха най-напред 
благородния труп към корабите и го измиха, често пла
чейки, и го помазаха. Тогава над морето се понесе бо
жествено бушуване и изплашените ахейци щяха да се 
втурнат в кухите си кораби, ако не ги беше спрял един 
стар и много знаещ мъж, Нестор, чийто съвет и по-рано 
изглеждаше вече най-добър.“ Той им обяснява явле
нието, като казва: „Мяйга/ия идва от морето с безсмърт
ните морски богини, за да посрещне умрелия си син. 
При тези думи страхът напусна великодушните ахейци.“ 
А именно, сега те знаели пред какво се намират: нещо 
човешко, майката, скърбящата майка, идва да посрещне 
сина си, очите им, ушите им срещат само това, което са 
самите те; Ахил е неин син, самата тя е пълна с печал; а 
по такъв начин и Агамемнон, обърнат към Ахил, про
дължава разказа си по-нататък, като описва всеобщата 
скръб: „А около тебе“, казва той, „стояха дъщерите на 
морския старец, които плачеха тъжно и ти надяваха 
амброзийни дрехи; а деветте музи заедно те оплакваха 
поредно с красива песен и тогава сигурно никой не би 
могъл да гледа аргивците без сълзи на очи, така затрог
ваше светлогласата песен.“

Но в това отношение винаги ме е привличало и 
занимавало едно друго появяване на боговете в Одисея. 
Когато при своето скитане Одисей попада всред феаките 
през време на бойни игри и Евриал го подиграва, че се 
отказал да вземе участие в състезанието по хвърляне на 
диск, той отговаря раздразнено, с мрачни погледи и 
язвителни думи; после той става, хваща диск, по-голям и 
по-тежък от тези на останалите участници, и го хвърля 
много по-далеч от целта. Един от феаките отбелязва мя
стото и му извиква: „Дори слепият може да види камъка; 
той не е примесен всред другите, а е далеч по-напред; в 
това състезание не трябва да се страхуваш от нищо, 
никой от феаките не ще достигне или надмине твоето 
хвърляне“. Така говорел той, а многотърпеливият, бо
жественият Одисей се зарадвал, че видял добре изпитан 
приятел в състезанието (Одисея, 8 песен, 159-200 стих).
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-  Омир тълкува тези думи, приятелското кимване на 
един феак като дружелюбно появяване на Атина.

Ь. Новите богове на класичния идеал

Но по-нататък възниква въпросът, какви са про
дуктите от този класичен начин на художествената 
дейност, от какъв вид са новите богове на гръцкото 
изкуство?

а. Най-обща и същевременно най-пълна представа 
за природата им ни дава тяхната концентрирана инди
видуалност, доколкото последната е излязла от много
образието на страничните неща, на отделните действия и 
събития и е съсредоточена в единния фокус на своето 
просто единство със себе си.

αα. Онова, което ни се нрави в тези богове, е преди 
всичко духовната субстанциална индивидуалност, която, 
оттеглила се обратно в себе си от пъстрата привидност 
на партикуларното на нуждата и от многоцелното неспо
койствие на крайното, със сигурност почива върху 
собствената си всеобщност като върху вечна, ясна осно
ва. Само благодарение на нея боговете се проявяват като 
непреходни сили, чието непомрачено господстване идва 
до нагледа не в особеното, както е преплетено с нещо 
друго и външно, а в тяхната собствена неизменност и 
монолитност.

ββ. Но, обратно, те не са и чиста абстракция за 
духовни всеобщности и вследствие на това не са така 
наречените общи идеали, а, доколкото са индивиди, се 
явяват като идеал, който има в самия себе си налично 
битие и затова има определеност, т е. има характер като 
дух. Без характер няма индивидуалност. Както по-горе 
вече разгледахме това, от тази страна лежи в основата и 
на духовните богове определена природна сила, с която 
се свързва определена нравствена субстанция и определя 
за всеки бог ограничен кръг от неговата по-изклю- 
чителна дейност. Многообразните страни и черти, които 
навлизат чрез тази особеност като сведени до простото
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единство със себе си, съставляват характерите на 
боговете.

γγ. Обаче в истинския идеал тази определеност не 
трябва също така да се окрайностява и довежда до рязко 
ограничаване върху едностранчивостта на характера, а 
трябва да изглежда в не по-малка степен отново отдръп
ната назад до всеобщността на божественото. Затова и 
всеки бог, тъй като носи в себе си определеността като 
божествена, а по този начин като обща индивидуалност, 
е отчасти определен характер, а отчасти всичко във всич
ко и блуждае в пълното единно средно положение между 
чистата всеобщност и също така абстрактната особеност. 
Това дава на същинския идеал на класичното безкрайна 
сигурност и безкрайно спокойствие, безгрижно блажен
ство и неограничена свобода.

β. По-нататък, като красота на класичното изкуство 
определеният в самия себе си божествен характер е не 
само духовен, но и външно проявяващ се в своята телес- 
ност, видим както за духа, така и за очите образ.

αα. Тъй като тази красота има за свое съдържание 
не само природното и животинското в неговото духовно 
олицетворение, а самото духовно в неговото адекватно 
налично битие, тя трябва да възприема символичното и 
отнасящото се до чисто природното сймо в страничните 
си моменти; неин същински израз е своеобразният за 
духа -  и само за духа -  външен образ, доколкото вътреш
ното дава съществуване на самото себе си в този образ и 
се излива съвършено навън чрез него.

ββ. От друга страна, класичната красота не трябва да 
дава израз на възвишеността. Защото единствено аб
страктно общото, което не се слива със самото себе си в 
никоя определеност, а е само отрицателно насочено към 
особеното изобщо, а по такъв начин и към всяко въплъ- 
тяване в телесни форми, дава гледката на възвишеното. 
А класичната красота въвежда духовната индивидуал
ност всред нейното същевременно природно налично 
битие и обяснява вътрешното само в елемента на външ
ното явление.
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γγ. Обаче поради това външният образ трябва да се 
освободи точно така, както се освобождава духовното, 
което си създава налично битие в него, от всяка слу
чайност на външната определеност, от всяка зависимост 
от природата и от всяка болезненост, да бъде изтръгнат 
от всяка крайност, от всичко преходно, от всяка за
гриженост за чисто сетивното и да прочисти и издигне 
своята побратимяваща се с определения духовен харак
тер на бога определеност до свободното съзвучие с 
общите форми на човешкия образ. Единствено неопетне
ната външност, в която е премахната всяка черта на сла
бостта и относителността и е заличено всяко петно на 
произволната партикуларност, съответства на духовното 
„вътрешно“, което трябва да потъне в нея и стане 
телесно в нея.

γ. Но, тъй като боговете са същевременно изведени 
от тяхната определеност на характера и върнати обратно 
във всеобщността, също и в тяхното явление самостоя
телността на духа трябва да се представи същевременно 
като почиване в себе си и като сигурност в себе си в 
своето „външно“.

оса. Затова при същински класичния идеал виждаме 
в конкретната индивидуалност на боговете и това бла
городство и величие на духа, в което, макар че той е 
навлязъл изцяло в телесната и сетивна форма, се изявява 
отдалечеността му от всяка оскъдност на крайното. Чи
стото битие вътре в себе си и абстрактното освобождава
не от всеки вид определеност би водило до възвишеност; 
но тъй като класичният идеал излиза навън и получава 
налично битие, което е само негово, е налично битие на 
самия дух, неговата възвишеност също се оказва раз
топена в красотата и сякаш преминала непосредствено в 
нея. Това прави необходим за образите на боговете 
израза на величието, на класично изящната възви
шеност. На челото на боговете цари вечна сериозност, 
неотменно спокойствие, което е излято над целия им 
образ.

ββ. Затова те изглеждат в своята красота издигнати 
над собствената си телесност и вследствие на това
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възниква конфликт между тяхното блажено величие, 
което е духовно битие вътре в себе си, и тяхната красота, 
която е външна и телесна. Духът се проявява като изця
ло потънал във външния си образ и все пак, излязъл вън 
от него, той е потънал само в себе си. Това е същото, 
както странстването на един безсмъртен бог между 
смъртни хора.

В това отношение гръцките богове правят впе
чатление, което въпреки цялото си различие е подобно 
на онова, което ми направи бюстът на Гьоте от Раух, 
когато го видях за пръв път. Вие също сте го виждали, 
това високо чело, този могъщ, властен нос, свободния 
поглед, облата брада, разговорливите, многообразовани 
устни, одухотворената стойка на главата, при която той е 
обърнал поглед встрани и малко нагоре; и същевременно 
цялата пълнота на замислената, приветлива човечност, 
съпровождана от тези изваяни мускули на челото, на 
израженията, на чувствата, на страстите, от старческото 
спокойствие, затишие, величие в цялата му жизненост; а 
редом с това бледостта на устните, които падат назад в 
беззъбата уста, вялостта на шията, на бузите, благо
дарение на която кулата на носа изпъква още по-голяма, 
стената на челото -  още по-висока. -  Могъществото на 
този твърд образ, което е сведено предимно до неотмен
ното, се проявява в неговото нестегнато, увиснало облек
ло, както издигнатата глава и образът на ориенталците се 
проявяват в широкия им тюрбан, но нестегнато горно 
облекло и шляпащи пантофи; твърдият, мощният, извън- 
временният дух, явявайки се в маската на висящата 
около него смъртност, се е приготвил да остави тази 
обвивка да отпадне и още само ù позволява небрежно да 
се плете свободно около него.

По подобен начин боговете, взети от страна на тази 
висша свобода и духовно спокойствие, изглеждат издиг
нати над своята телесност, така че, въпреки цялата си 
красота и съвършенство, те чувстват образа си, члено
вете си сякаш като излишна прибавка. И все пак целият 
им образ е жизнено одушевен, тъждествен с духовното 
битие, неразд0лен, без онова „вън едно от друго“ на
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твърдото в себе си и на по-меките части, духът не е 
отбягващ и отлетял от тялото, а духът и тялото образуват 
едно монолитно цяло, от което битието вътре в себе си на 
духа поглежда càMO спокойно навън в чудната сигурност 
в самото себе си.

γγ. Но тъй като конфликтът, за който споменах, е 
налице, без обаче да излиза навън като разлика и разде
ление на вътрешната духовност и на нейното „външно“, 
отрицателното, което се съдържа в него, тъкмо поради 
това е иманентно на това неразделено цяло и е изразено 
в самото него. В духовното величие това е диханието и 
полъхът на тъгата, която почувстваха духовити мъже в 
древните изображения на богове, дори когато тяхната 
красота е доведена до съвършенството на миловидност- 
та. Спокойствието на божествената веселост не трябва 
да се обособява до радост, удоволствие, задоволство, а 
мирът на вечността не трябва да се принизява до 
усмивката на самодоволството и на доброто настроение. 
Задоволството е чувство за съответствие на нашата 
единична субективност с нашето определено състояние, 
което ни е дадено, или е създадено от нас84. Например 
Наполеон никога не е изразявал задоволството си по- 
дълбоко, отколкото когато успявал да извърши нещо, от 
което се показвал недоволен целият свят. Защото 
задоволството е само одобряване на моето собствено 
битие, действане и влечение, и неговата крайна форма 
може да се познае в онова филистерско чувство, до което 
трябва да доведе нещата всеки умел човек. Но това 
чувство и неговият израз не е израз на пластичните 
вечни богове. Свободната, съвършената красота не може 
да се задоволи със съгласието с едно определено крайно 
съществуване -  напротив, нейната индивидуалност, 
макар и да е характерна и определена в себе си, както от 
страна на духа, така и от страна на образа, се слива все 
пак само със себе си като същевременно свободна 
всеобщност и почиваща в себе си духовност. -  Някои 
искаха да обявят тази всеобщност на гръцките богове и 
за студенина. Обаче те са студени само за модерната 
интимност в крайното; разгледани сами за себе си, те
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имат топлина и живот; блаженият мир, който се отразява 
в тяхната телесност, е всъщност абстрахиране от нещо 
особено, безразличие към нещо преходно, отказ от външ
ното, неопечален и мъчителен отказ, но все пак отказ от 
земното и мимолетното, както духовната веселост 
поглежда дълбоко отвъд смъртта, гроба, загубата, 
временноста, и тъкмо защото е дълбока, съдържа това 
отрицателно в самата себе си. Но колкото повече излиза 
наяве в изображенията на богове сериозността и 
духовната свобода, толкова повече може да се почувства 
контрастът на това величие с определеността и 
телесността. Блажените богове сякаш тъгуват за 
своето блаженство или за своята телесност; в тяхното 
изображение четем съдбата, която им предстои, и 
развитието на която като действително разкриване на 
споменатото противоречие между величие и особеност, 
между духовност и сетивно съществуване води самото 
класично изкуство към неговата гибел.

с. Начин на външно изобразяване

Трето, ако запитаме кой е начинът на външно изоб
разяване, който съответства на това току-що посочено 
понятие за класичен идеал, също и в това отношение ние 
вече посочихме по-точно съществените гледища по- 
рано, при разглеждането на идеала изобщо. Ето защо тук 
трябва да кажем само това, че в същински класичния 
идеал духовната индивидуалност на боговете не се 
схваща в нейното отношение към нещо друго или не се 
въвлича в конфликт и борба, а се проявява във вечното 
почиване в себе си, в тази болезненост на божествения 
мир. Затова определеният характер не действа по такъв 
начин, че да подбужда боговете към особени чувства и 
страсти, или да ги принуждава да осъществяват опреде
лени цели. Напротив, те са отведени от всяка колизия и 
завръзка, нещо повече, от всяко отношение към нещо 
крайно и раздвоено обратно в чистата потъналост в себе 
си. Това е най-строго спокойствие, което не е вкостеня- 
ло, студено и мъртво, а е замислено и неотменно, е най-
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висшата и най-адекватна форма на изобразяване на 
класичните богове. Затова, ако се явят в определени си
туации, това не трябва да бъдат състояния или действия, 
които дават повод за конфликти, а такива състояния и 
действия, които, бидейки самите те безконфликтни, 
оставят и боговете в тяхната безконфликтност. Затова от 
всички отделни изкуства скулптурата е най-много спо
собна да изобразява класичния идеал в неговото просто 
битие при себе си, в което трябва да се проявява повече 
общата божественост, отколкото особеният характер. 
Главно по-древната, по-строга скулптура затвърдява тази 
страна на идеала и едва по-късната преминава към 
увеличена драматична жизненост на ситуациите и харак
терите. Поезията, напротив, оставя боговете да действат, 
т.е. да се отнасят отрицателно към едно съществуване, и 
по този начин ги довежда също до борба и стълкновение. 
Спокойствието на пластиката, където тя остава в най- 
свойствената си област, може да изрази отрицателния 
спрямо особеностите момент на духа само в онази 
сериозност на скръбта, която по-горе вече охарактери
зирахме по-отблизо.

2. Кръгът на особените богове

Като съзерцавана, изобразявана в непосредствено 
съществуване, а по този начин определена и особена 
индивидуалност, божествеността по необходимост става 
множественост от образи. Политеизмът е безусловно 
съществен за принципа на класичното изкуство и би 
било глупаво начинание да искаме да изваем в пластична 
красота единния бог на възвишеността и на пантеизма, 
или на абсолютната религия, която схваща бога като 
духовна и чисто вътрешна личност, или да си мислим, че 
класичните форми са могли да възникнат като средство 
за изразяване на съдържанието на религиозната вяра на 
юдеите, мохамеданите или християните и да произтичат 
от първоначален възглед, както у гърците.
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а. Множественост на божествените индивиди

В тази множественост божественият универсум се 
разпада при тази степен във вид на кръг от особени 
богове, всеки един от които е индивид сам за себе си и е 
противоположен на другите. Но тези индивидуалности 
не са от такова естество, че да трябва да се вземат само 
като алегории за общи качества, така например Аполон 
като бог на знанието, Зевс като бог на господството -  
напротив, Зевс е съвсем по същия начин и знание, а в 
Евмениди, както видяхме, Аполон защитава и Орест, 
сина и царския син, когото сам той е подбудил към 
отмъщение. Кръгът на гръцките богове е множественост 
от индивиди, всеки отделен бог от които, макар и в 
определения характер на една особеност, е все пак една 
съсредоточена в себе си целокупност, която има в самата 
себе си и качеството на друг бог. Защото всеки образ, 
като божествен, е винаги и цялото. Единствено благода
рение на това гръцките божествени индивиди съдържат 
богатство от черти и макар че блаженството им се състои 
в общото им духовно почиване върху самите себе си и в 
абстрахирането от пряката и окрайностяващата насоче
ност към разсейващото многообразие на нещата и отно
шенията, все пак те имат също така власт да се оказват 
дейни и активни от различни страни. Те не са нито 
абстрактно особеното, нито абстрактно общото, а са об
щото, което е извор на особеното.

b. Липса на систематично разчленяване

Но поради този вид индивидуалност гръцкият 
полетеизъм не може да съставлява сама по себе си си
стематично разчленена целокупност. Наистина на пръв 
поглед изглежда неизбежно това, да се предяви към 
Олимпа на боговете изискването, че ако обособяването 
на многото богове, които са събрани в него, трябва да 
бъде истинно, и ако тяхното съдържание трябва да бъде 
класично, в своята съвкупност те би трябвало да из
разяват в себе си целокупността на идеята, да изчерпват
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целия кръг на необходимите природни и духовни сили и 
затова да могат да се конструират, т.е. да се посочат като 
необходими. Но тогава към това изискване би трябвало 
веднага да се прибави ограничението, че онези сили на 
душата и на духовната абсолютна вътрешна душевност 
изобщо, които стават действени едва в по-късната по- 
висша религия, трябва да останат изключени от областта 
на класичните богове, така че вече чрез това да се стесни 
обемът на съдържанието, чиито особени страни биха мо
гли да се онагледят в гръцката митология. Но освен това, 
от една страна, чрез многообразната в себе си индиви
дуалност с необходимост навлиза и случайният характер 
на определеността, която се изплъзва от строгото раз
членяване на разликите на понятието, тъй като тя не 
позволява на боговете да стоят постоянно при абстрак
цията за една определеност; от друга страна, всеобщ
ността, в чиито елементи съществуват блажено бо
жествените индивиди, снема неподвижната особеност и 
величието на вечните сили се издига весело над 
студената сериозност на крайното, в което биха били 
заплетени чрез своята ограниченост божествените 
образи, ако би липсвала тази непоследователност.

с. Основен характер на кръга на боговете

Ето защо, колкото и много главните сили на света да 
са изобразени в гръцката митология като целокупност на 
природата и на духа, все пак тази съвкупност не може да 
се яви пред нас като едно систематично цяло както 
поради всеобщата божественост, така и поради индиви
дуалността на боговете. Иначе боговете биха били, 
вместо индивидуални характери, повече само алегорични 
същества, а вместо божествени индивиди -  ограничени 
в крайното, абстрактни характери.

Ето защо, ако разгледаме по-отблизо кръга на гръц
ките божества, т.е. кръга на така наречените главни бого
ве според простия им основен характер, ако разгледаме 
как този характер, затвърден от скулптурата, се проявява 
в най-общата и все пак сетивно конкретна представа, ще
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намерим наистина твърдо установени съществени разли
ки и тяхната целокупност, но в особеното те са също все 
отново и отново заличени и строгостта на осъществява
нето е направена по-умерена, тя е доведена до непо
следователността на красотата и индивидуалността. 
Така например Зевс държи в ръцете си господството над 
боговете и хората, без обаче по този начин да застрашава 
съществено свободната самостоятелност на останалите 
богове. Той е най-върховният бог, но неговата власт не 
абсорбира властта на другите богове. Той наистина има 
връзка с небето, със светкавицата и гръмотевицата и с 
пораждащата жизненост на природата, но той е още 
повече и още по-същински властта на държавата, на 
законния ред на нещата, обвързващото в договорите, 
заклеванията, гостоприемството, изобщо връзката на 
човешката, практическата, нравствената субстанциал- 
ност, и силата на знанието и на духа. Братята му са 
обърнати навън към морето и надолу към подземния 
свят; Аполон се явява като знаещият бог, като изказ
ването и изящното изобразяване на интересите на духа, 
като учител на музите; „Познай самия себе си“ е 
надписът на храма му в Делфи, заповед, която обаче се 
отнася не до слабостите и недостатъците, а до същността 
на духа, до изкуството и до всяко истинско съзнание; 
хитростта и красноречието, опосредстването изобщо, 
както настъпва то в подчинени сфери, които, макар и да 
се намесват неморални елементи, още принадлежат към 
царството на съвършения дух, съставлява главна област 
на Хермес, който също води сенките на душите на умре
лите до подземния свят; военната сила е главна черта на 
Арес; Хефест се оказва умел в техническата художест
вена работа; и вдъхновението, което още носи в себе си 
елемент на природното, вдъхновяващата природна сила 
на виното, игрите, драматичните представления и т.н. са 
отредени на Дионисий. Подобен кръг от съдържание 
преминават женските божества. В Юнона нравствената 
връзка на брака е главно определение; Церера научила 
хората да обработват земята и разпространила земеде
лието и с това подарила на човека двете страни, които се
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съдържат в земеделието: грижата за обилното раждане 
на природните продукти, които удовлетворяват най-не- 
посредствените нужди, а след това духовния елемент на 
собствеността, на брака, на правото, на наченките на 
цивилизация и нравствен ред. По същия начин Атина е 
умереността, благоразумието, законността, силата на 
мъдростта, на техническото художествено умение и на 
храбростта и в своето потънало в размисъл воинско це
ломъдрие тя обединява конкретния дух на народа, 
свободния собствен субстанциален дух на град Атина и 
изобразява обективно този дух като господстваща сила, 
която трябва да се почита като божествена. Напротив, 
Диана, напълно различна от Диана в Ефес, има за своя 
съществена характерна черта по-недостъпната самостоя
телност на целомъдрената свенливост, тя обича лова и 
изобщо не е тихо замислена, а е строга девица, която се 
стреми само навън; Афродита с привлекателния Амур, 
който от стария титаничен Ерос станал момче, намеква 
за човешкия афект на склонността, любовта на половете 
и т.н.

От този вид е съдържанието на духовно изобразе
ните индивидуални богове. Що се отнася до външното 
им изображение, тук можем отново да споменем за 
скулптурата като онова изкуство, което също стига 
заедно с други изкуства до тази особеност на боговете. 
Ако обаче изрази индивидуалността в нейната вече по- 
специфична определеност, тя вече прекрачва първото 
строго величие, макар че и тогава още обединява мно
гообразието и богатството на индивидуалността до една 
определеност, до онова, което наричаме характер, и 
фиксира този характер в неговата по-проста яснота за 
сетивния наглед, т.е. за външно най-пълната, последната 
определеност във вид на образи на богове. Защото 
представата остава винаги по-неопределена по отно
шение на външното и реално съществуване, макар че 
като поезия изработва съдържанието до едно множество 
от истории, прояви и събития в живота на боговете. 
Благодарение на това, от една страна, скулптурата, е по- 
идеална, докато, от друга страна, тя индивидуализира
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характера на боговете до съвсем определена човечност и 
завършва антропоморфизма на класичния идеал. Като 
това изобразяване на идеала в неговата все пак безуслов
но адекватна на вътрешното, същественото съдържание 
външност, скулптурните портрети на гърците са идеа
лите сами по себе си, биващите за себе си, вечните 
образи, центърът на пластичната класична красота, 
чийто тип остава основа и тогава, когато тези образи 
навлязат в определени действия и се явят заплетени в 
особени събития.

3. Отделната индивидуалност на боговете

Но индивидуалността и нейното изображение не 
може да се задоволи с все още относително абстрактната 
особеност на характера. Небесното тяло се изчерпва в 
неговия прост закон и проявява този закон; малък брой 
определени характерни черти дават облика на царството 
на камъка; но вече в растителната природа се разкрива 
безкрайна пълнота от най-многообразни форми, пре
ходи, смесвания и аномалии; животинските организми се 
показват в още по-голяма широта на различието и 
взаимодействието с външния свят, до който се отнасят; и 
ако най-сетне се издигнем до духовното и неговото 
явление, ще намерим още безкрайно по-обширна мно- 
гостранност на вътрешното и външното съществуване. 
Но тъй като класичният идеал не остава завинаги при 
спокойната в себе си индивидуалност, а трябва също 
така да я приведе в движение, да я накара да влезе в 
отношение с нещо друго и да я покаже действаща върху 
него, също и характерът на боговете не остава при още 
субстанциалната в себе си определеност, а навлиза в по
нататъшни особености. Това саморазкриващо се движе
ние към външното съществуване и свързаната с него 
променливост дава само по-точни черти за единич
ността на всеки бог, както подхожда тя за една жива 
индивидуалност, и е необходима за нея. Но с такъв вид 
единичност е свързана същевременно случайността на
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особените черти, които вече не се свеждат до общото на 
субстанциалното значение; вследствие на това тази 
партикуларна страна на отделните богове става нещо 
положително, което затова трябва също само да стои 
наоколо и да отзвучава като външна добавка.

а. Материал за индивидуализирането

Но тогава веднага възниква въпросът: откъде идва 
материалът на този единичен начин на проявяване на 
боговете, как напредват те по-нататък в своето партику- 
ларизиране? Външните обстоятелства, времето на раж
дането, вродените заложби, родителите, възпитанието, 
околната среда, обстоятелствата на времето дават по
точния положителен материал за действителния човеш
ки индивид, за неговия характер, изхождайки от който, 
той извършва действия, за събитията, в които е пре
плетен, за съдбата, която го сполетява. Този материал се 
съдържа в наличния свят и животоописанията на от
делни хора ще имат винаги най-голямо индивидуално 
различие от тази страна. По-друго е обаче със свобод
ните образи на богове, които нямат съществуване в 
конкретната действителност, а са родени от фантазията. 
Но затова пък би могло да се смята, че поетите и 
художниците, които изобщо създават идеала, като 
изхождат от свободния си дух, вземат материала за 
случайните единичности само от субективния произвол 
на въображението. Обаче тази представа е фалшива. 
Защото ние дадохме на класичното изкуство изобщо 
такова място, че то се изгражда и издига до онова, което 
е то като същински идеал, едва чрез реакцията си спрямо 
предпоставките, които принадлежат с необходимост към 
собствената му област. От тези предпоставки се пред
писват специалните особености, които създават по
точната индивидуална жизненост на боговете. Ние вече 
приведохме главните моменти на тази предпоставка и 
тук трябва само да припомним накратко за това, което 
казахме по-рано.
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ос. Най-близо лежащ и обилен източник съставляват 
символичните естествени религии, които служат на 
гръцката митология за преобразувана в нея основа. Но 
тъй като такива заимствани черти тук се отреждат на 
боговете, изобразени като духовни индивиди, те трябва 
всъщност да загубят характера си да важат като символи; 
защото сега те вече не трябва да си запазят значение, 
което би било различно от това, което е самият индивид 
и което проявява той. Затова съдържанието, което по- 
рано е било символично, сега става съдържание на самия 
божествен субект, и тъй като то не засяга субстанциал- 
ното на бога, а само повече мимолетната партикулар- 
ност, такъв материал пада до равнището на външна 
история, на действие или събитие, което се приписва на 
волята на боговете в едно или друго особено положение 
на нещата. По такъв начин тук отново навлизат всичките 
онези символични традиции на по-раншните свещени 
поезии и, превърнати в действия на една субективна 
индивидуалност, приемат формата на човешки събития и 
истории, които трябва да са се съобразили с боговете и 
да не бъдат произволно измислени от поетите. Когато 
например Омир разказва за боговете, че отпътували, за 
да пируват в течение на дванадесет дни при безупреч
ните етиопци, като чиста фантазия на поета това би било 
жалка измислица. Същото е и с разказа за раждането на 
Юпитер. Казва се, че Хронос отново поглъщал всички 
деца, които създавал, така че сега Рея, съпругата му, като 
забременяла със Зевс, най-младия, отишла в Крит, там 
родила сина си, а на Хронос дала да погълне вместо дете 
камък, който обвила в животински кожи. Но по-късно 
Хронос отново повръща всички деца, дъщерите, а също 
Посейдон. Тази история като субективна измислица би 
била нелепа; но през нея прозират остатъците от симво
лични значения, които обаче, тъй като са загубили сим
воличния си характер, се явяват като чисто външно съби
тие. Нещо подобно имаме и при историята на Церера и 
Прозерпина. Тук древното символично значение е загуб
ването и покълването на семето. Митът представя това 
така, че Прозерпина си играела в долина с цветя и от
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къснала ароматния нарцис, който давал от един корен сто 
цветове. Тогава Земята се разтърсва, от нея излиза 
Плутон, вдига опечалената в златната си колесница и я 
отвежда в подземния свят. Церера, пълна с майчинска 
скръб, странства дълго и напразно по Земята. Най-сетне 
Прозерпина се връща в надземния свят, но Зевс позволил 
това само при условие, че Прозерпина още не е яла от 
храната на боговете. Обаче, за жалост, веднъж тя изяла в 
Елизиум един нар и затова трябвало да живее в над
земния свят само през пролетта и лятото. И тук общото 
значение не е запазило символичния си образ, а е пре
работено в човешко събитие, което позволява на общия 
смисъл да проблесне само отдалеч, през много външни 
черти. По същия начин и прякорите на боговете често 
загатват за такива символични основи, които обаче са 
смъкнали символичната си форми и още служат само да 
дават по-пълна определеност на индивидуалността.

ß. Друг източник за положителните партикулар- 
ности на отделните богове дават локалните отношения 
както по отношение на произхода на представите за бо
говете, така и по отношение на появата и въвеждането на 
тяхното богослужение и по отношение на различните 
места, предимно в които боговете са намерили своето 
почитание.

αα. Ето защо, макар че изобразяването на идеала и 
на неговата обща красота се издига над особеното място 
и неговото своевобразие и отделните външни моменти 
във всеобщността на художествената фантазия се обеди
ниха до един безусловно съответстващ на субстанциал- 
ното значение целокупен образ, все пак, ако сега 
скулптурата въвежда боговете и в обособени отношения 
и обстоятелства според тяхната единичност, все пак тези 
партикуларни черти и локални цветове винаги изиграват 
ролята си отново и отново, за да посочат нещо за инди
видуалността, което, макар и само външно, е по-опре- 
делено. Както Например Павзаний привежда множество 
такива локални представи, скулптурни творби, картини, 
предания, които той видял или узнал по друг начин в 
храмове, на публични места, в храмови съкровища, в
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местности, където се е случило нещо важно -  по същия 
начин от тази страна в гръцките митове древните тра
диции и обстановки, получени от чужбина, се взаимо- 
преплитат с родните и на всички е дадено повече или по- 
малко известно отношение към историята, възникването, 
основаването на държави, особено чрез колонизация. Но 
тъй като този разнообразен специален материал е 
загубил първоначалното си значение във всеобщността 
на боговете, в резултат от това се получават пъстри, 
къдрави истории, които стават безсмислени за нас. Така 
например Есхил в своя Прометей дава скитанията на Ио 
в цялата им вкостенялост и външност, като каменен ба
релеф, без да намекне за някакво нравствено, народно- 
историческо или природно тълкуване. Нещо подобно 
имаме с Персей, Дионисий и т.н., но особено със Зевс, с 
неговите кърмачки, с неговите изневерявания на Хера, 
която той понякога оставя също да витае между небето и 
Земята, окачена с краката нагоре за една наковалня. У 
Херкулес също се събира най-разнообразно пъстър ма
териал, който тогава приема съвсем човешки облик в 
такива истории по начина на случайни събития, дела, 
страсти, нещастни случаи и други произшествия.

ßß. Освен това вечните сили на класичното изкуство 
са общите субстанции в действителното изобразяване на 
гръцкото човешко съществуване и действане, поради 
което много партикуларни останки от първоначалните 
му национални наченки, идващи от времената на хероите 
и от други традиции, още остават прикрепени към бого
вете и в по-късните дни. По такъв начин и наистина 
много черти в пъстрите истории на боговете сигурно за
гатват за исторически индивиди, херои, по-древни 
народни племена, природни събития и случки по 
отношение на борбите, войните и други обстоятелства, 
до които се отнасят. И както семейството, различието на 
племената е изходна точка на държавата, така гърците са 
имали също свои семейни богове, пенати, племенни бо
гове, а също така закрилящи божества на отделните гра
дове и държави. Но в тази насоченост към историческото 
се съдържа твърдението, че произходът на гръцките бо
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гове изобщо трябва да се изведе от такива исторически 
факти, херои, древни царе. Това е правдоподобен, но 
плосък възглед, който в последно време беше отново 
пуснат в ход и от Хайне. По аналогичен начин един 
французин, Hиκoлà Opepè, прие за общ принцип на вой
ната на боговете например препирните между раз
личните жречески съсловия. Трябва, разбира се, да се 
съгласим, че се намесва един такъв исторически момент, 
че определени племена са наложили своите възгледи за 
божественото, че и различните места са дали черти за 
индивидуализирането на боговете; но истинският произ
ход на боговете трябва да се търси не в този външен 
исторически материал, а в духовните сили на живота, 
като каквито са били схванати те, така че на поло
жителното, местното, историческото трябва да се отреди 
по-широко поле на действие само за по-определеното 
осъществяване на отделната индивидуалност.

γγ. Но тъй като, по-нататък, богът навлиза в 
човешката представа и още повече бива изобразяван от 
скулптурата в телесен, реален образ, към който човекът 
се отнася после, в култа, пак в богослужебни действия, 
също и чрез това отношение е налице нов материал за 
кръга на положителното и случайното. Например кои 
животни или плодове се принасят в жертва на всеки бог, 
в какво облекло се явяват жреците и народът, в каква 
последователност се извършват особените действия, 
всичко това се натрупва към най-разновидните отделни 
черти. Защото всяко такова действие има безкрайно 
множество от страни и външни обстоятелства, които, тъй 
като сами за себе си са случайни, биха могли да бъдат 
така или също другояче, но, като принадлежащи на един 
свещен обред, трябва да бъдат нещо строго установено, 
а не нещо произволно, и да преминават в сферата на 
символичното. Тук спада например цветът на облеклото, 
при Бакхус цветът на виното, а също така кожата от 
сърна, в която бивали обвивани онези, които трябвало да 
бъдат посветени в мистериите; а също облеклото и атри
бутите на боговете, лъкът на Аполон Питийски, кам
шикът, жезълът и безброй други външни предмети имат
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мястото си тук. Обаче всичките тези неща лека-полека 
стават обикновен навик; при упражняването им вече 
никой не мисли за първия им произход и тогава онова, 
което бихме могли да посочим сякаш дълбокоучено като 
тяхно значение, е един чисто външен елемент, в който 
човекът има дял от непосредствен интерес, от шега, на
смешка, наслада от настоящето, от благоговение, или 
защото това е обичайно тъкмо така, е непосредствено за- 
твърдено тъкмо така и се прави така и от другите. Когато 
например през лятото младежите у нас запалват еньов- 
денски огън (Johannisfeuer), а другаде скачат, обкичват 
прозорците, това е чисто външен обичай, при който 
същинското значение е изместено на заден план, точно 
така, както при празничните танци на гръцките младежи 
и девойки извивките на танца, чиито турове възпроиз
веждали кръстосаните движения на планетите, подобно 
на преплетените коридори на лабиринтите. Хората не 
танцуват, за да мислят едновременно с това, напротив, 
интересът се ограничава върху танца и неговата насите
на с вкус, грациозна тържественост на изящното движе
ние. Цялото значение, което съставлява първоначалната 
основа и изобразяването на което за представата и за 
сетивниа наглед било от символичен вид, по този начин 
става фантазийна представа изобщо, чиито подробности 
харесваме като приказка или, както в историографията, 
като определеност на външността във времето и 
пространството и за които само казваме: „Така е“, или: 
„Казват, разказват“, и т.н. Затова интересът на изкуст
вото може да се състои в това, да получи една страна от 
този материал, който е станал положителна външност, и 
да направи от нея нещо, което поставя боговете пред 
очите ни като конкретни живи индивиди и сякаш само 
загатва още и за едно по-дълбоко значение.

Тъкмо това положително съдържание, когато фанта
зията го преработи отново, дава на гръцките богове 
привлекателността на живата човечност, тъй като благо
дарение на него онова, което иначе е само субстанциално 
и могъщо, бива вмъкнато в индивидуалното настояще, 
което е изобщо съставено от това, което е истински в
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себе си и за себе си, и от това, което е външно и слу
чайно, и неопределеното, което иначе все още се 
съдържа в представата за боговете, бива по-тясно 
ограничено и по-богато изпълнено. Но не бива да 
приписваме друга стойност на специалните истории и на 
особените характерни черти; защото това, което според 
първия си произход имаше по-рано символично 
значение, сега има още само тази задача, да доведе до 
съвършенство духовната индивидуалност на боговете в 
посока към човешкото, като ù даде сетивна определеност 
и чрез прибавянето на това, което е небожествено по 
своето съдържание и явление, да прибави към нея 
страната на произвола и случайността, свойствена за 
конкретния индивид. Доколкото структурата онагледява 
чистите идеали на боговете и трябва да изобразява 
характера и израза само в живото тяло, тя наистина ще 
накара последното външно индивидуализиране да 
изпъкне най-малко видимо, но все пак това индивидуа
лизиране става неизбежно и в тази област: както 
например са различни у всеки бог украсата на главата, 
прическата, къдриците, и то не само за символични цели, 
а за по-подробно индивидуализиране. Така например 
Херкулес има къси къдрици, а Зевс има къдрици, които 
бликат богато нагоре. Диана има по-друга извивка на 
косата, отколкото Венера, Палада има горгона върху 
шлема си и всичко това се вижда по същия начин в 
оръжията, поясите, връзките, гривните и в най-различни 
външни особености.

γ. И, най-сетне, боговете получават трети източник 
за по-точната си определеност чрез своето отношение 
към наличния конкретен свят и неговите многообразни 
природни явления, човешки дела и събития. Защото, 
както видяхме, че духовната индивидуалност отчасти 
според общата си същност, отчасти според особената си 
единичност произлиза от по-раншни символично озна
чени природни основи и човешки дейности, така и сега 
като индивид, който има духовно битие сам за се себе си, 
тя остава във винаги живо отношение към природата и 
към човешкото съществуване. Както вече разгледахме
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обстойно това по-горе, тук фантазията на поета блика 
непрестанно като винаги обилен извор на особени 
истории, характерни черти и дела, които се съобщават за 
боговете. Художественото на тази степен се състои в 
това, че индивидите на боговете живо се преплитат с 
човешките действия и единичното на събитията се 
обобщава винаги във всеобщността на божественото; 
както например и ние казваме, разбира се, в по-друг 
смисъл: тази или онази съдба идва от бога. Вече в обик
новената действителност, в завръзките на своя живот, в 
своите нужди, опасения, надежди гъркът прибягвал до 
боговете. Тогава явленията, които жреците ще разглеж
дат като омина и ще тълкуват по отношение на човешки
те цели и състояния, отначало ще бъдат външни случай
ности. Дори ако има беда и нещастие, жрецът трябва да 
обясни причината на бедствието, да познае гнева и во
лята на боговете и да посочи средствата, с които да се 
отстрани нещастието. А поетите в своите тълкувания 
отиват още по-нататък, тъй като в повечето случаи при
писват на боговете и на тяхната дейност всичко, което 
засяга общия и съществен патос, движещата сила в 
човешките решения и действия, така че дейността на 
хората се явява същевременно дело на боговете, които 
осъществяват решенията си чрез хората. Но при тези 
поетични тълкувания материалът е взет от обикновените 
обстоятелства, по отношение на които сега поетът 
разяснява дали се изказва в представеното събитие и се 
оказва деен в него този или онзи бог. По този начин пое
зията увеличава предимно кръга на многото специални 
истории, които се разказват за боговете. В това отно
шение можем да напомним за няколко примера, които 
вече ни послужиха за разяснение от една друга страна, 
при разглеждането на отношението на общите сили към 
действащите човешки индивиди (виж по-горе, с. 311- 
314). Омир представя Ахил като най-храбрия от всички 
гърци пред Троя. Той изразява тази недостижимост на 
героя с това, че Ахил е ненараним по цялото си тяло 
освен в петата, за която била принудена да го държи 
майка му, когато го потопявала в Стикс. Тази история
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принадлежи на фантазията на поета, който излага 
външния факт. Но ако вземем това по такъв начин, че то 
трябва да изразява един действителен факт, в който 
древните са вярвали в същия смисъл, в който ние вяр
ваме в едно сетивно възприятие, това е съвсем при
митивна представа, която прави прости хора Омир, както 
и всички гърци, включително и Александър, който се 
възхищавал на Ахил и смятал за негово щастие това, че 
има за свой певец Омир; както например Аделунг върши 
това чрез рефлексията, че Ахил бил храбър, без да 
срещне трудност, тъй като знаел за своята ненаранимост. 
По този начин съвсем не се намалява истинската храб
рост на Ахил, защото той знае също така за ранната си 
смърт, и все пак, когато се налага, никога не бяга от 
опасността. Съвсем другояче е описано подобно отноше
ние в Песен за нибелунгите. Там рогатият Зигфрид също 
така е ненараним, но освен това има още своята чудо
творна шапка, която го прави невидим. Когато в тази си 
невидимост помага на крал Гунтер в боя му с Брунхилда, 
това е само дело на едно примитивно варварско чудо- 
творство, което не дава велико понятие нито за храб
ростта на Зигфрид, нито за тази на крал Гунтер. Наи
стина у Омир боговете често действат в полза на отделни 
герои, но те се явяват само като общото на онова, което 
е човекът като индивид и което той върши и в което 
трябва да участва с цялата енергия на своя героизъм. 
Иначе боговете би трябвало само да повалят мъртви в 
боя всички троянци, за да окажат пълна помощ на гър
ците. Напротив, когато описва главното сражение, Омир 
обрисува подробно борбите на отделните участници; и 
само когато бъркотията и суматохата станат всеобщи, 
когато целите маси, целокупната смелост на едната вой
ска бушува против тази на другата, само тогава вилнее 
всред бойното поле самият Арес, само тогава воюват 
богове срещу богове. И това е красиво и величествено не 
само като градация изобщо, напротив, в него се крие 
това по-дълбоко съдържание, че в отделното и разли
чимото Омир познава отделните герои, а в съвкупността 
и в общото -  общите сили и власти. В друго отношение
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Омир кара да се появи и Аполон, когато трябва да бъде 
убит Патрокъл, който носи непобедимите оръжия на 
Ахил {Илиада, 16 песен, 783-894 стих). Приличен на 
Арес, Патрокъл се хвърля на три пъти в редовете на 
троянците и три пъти е вече убил по девет души. Когато 
връхлита срещу тях за четвърти път, богът се отправя 
през суматохата към него, обвит в непрогледна мъгла, и 
го удря в гърба между раменете, изтръгва му шлема, така 
че той се търкулва по земята и прозвучава остро от 
копитата на конете, а кичурът от конска грива, който го 
краси, бива измърсен с кръв и прах, което по-рано е било 
немислимо. Той счупва в ръцете му и обкованото с мед 
копие, щитът пада от раменете му, а и бронята му смъква 
Феб Аполон. Тази намеса на Аполон може да се вземе 
като поетично обяснение на обстоятелството, че изнуре- 
ността, сякаш естествената смърт, завладява и съкру- 
шава Патрокъл в стихията и разгорещеността на боя при 
четвъртото му нахвърляне върху врага. Едва сега Евфорб 
успява да забие копието си в гърба му между раменете; 
Патрокъл наистина се опитва да се оттегли от боя още 
веднъж, но вече го е догонил Хектор и го пробожда дъл
боко с копието си в стомашните слабини. Тогава Хектор 
се радва и са надсмива над умиращия; а Патрокъл му 
отговаря със слаб глас: „Зевс и Аполон лесно ме свалиха, 
защото ми отнеха оръжията от раменете; двадесет като 
тебе бих повалил с копието си, но гибелната орис и 
Аполон ме убиха; Евфорб за втори, а ти, Хекторе, за 
трети път.“ -  Също и тук появяването на боговете е само 
тълкуване на това събитие, че Патрокъл, макар и да го 
защитават оръжията на Ахил, изнурен, зашеметен, все 
пак бива убит. И това не е например суеверие или празна 
игра на фантазията, напротив, единствено брътвежът, че 
намесата на Аполон намалява славата на Хектор, а също, 
че в цялата битка Аполон играе далеч не най-почтена 
роля, тъй като тук трябва да се мисли само за могъ
ществото на бога -  само такива разсъждения са колкото 
безвкусно, толкова и празно суеверие на прозаичния 
разсъдък. Защото във всички случаи, в които Омир 
обяснява специални събития чрез такива появявания на



В т о р а  г л а в а .  И д е а л ъ т  н а  к л а с и ч н  а т а ... 651

боговете, боговете са иманентното на вътрешното 
преживяване на самия човек, силата на собствената му 
страст и идея, или силите на неговото състояние изобщо, 
в което се намира той, силата и причината на онова, 
което се извършва и става с човека поради това 
състояние. Ако в появяването на боговете се проявяват 
понякога и съвсем външни, чисто положителни черти, те 
пак са сродни с шегата, както когато например при пира 
на боговете куцащият Хефест ходи наоколо като 
виночерпец. Но изобщо Омир не отдава много голяма 
сериозност на реалността на тези явления; веднъж 
боговете действат, друг път те пак се държат съвсем 
спокойно. Гърците знаели много добре, че поетите 
предизвиквали тези явления, и ако вярвали в тях, вярата 
им се отнасяла до духовното, което е присъщо и на 
собствения дух на човека и е общото, действително 
действащото и движещото в наличните събития. От 
всичките тези страни не трябва да примесваме никакво 
суеверие в насладата си от това поетично представяне на 
боговете.

Ь. Запазване на нравствената основа

Такъв е общият характер на класичния идеал, чието 
по-нататъшно разгръщане ще трябва да разгледаме по- 
определено при отделните изкуства. Тук следва да 
прибавим още само тази забележка, че колкото и много 
боговете и хората да се придвижват напред към парти- 
куларното и външното, в класичното изкуство трябва все 
пак да покажат, че е запазена утвърдителната нравствена 
основа. Субективността остава все още в единство със 
субстанциалното съдържание на своето могъщество. 
Както природното запазва в гръцкото изкуство хармо
нията си с духовното и е подчинено и на вътрешното, 
макар и като адекватно съществуване, така субективното 
човешко вътрешно преживяване се представя винаги в 
монолитно тъждество със същинската обективност на 
духа, т.е. със същественото съдържание на нравственото 
и истинното. От тази страна класичният идеал не позна
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ва нито разделението на вътрешната душевност и външ
ния образ, нито разкъсаността на субективното и вслед
ствие на това абстрактно произволното и целите и стра
стите, от една страна, и на общото, което вследствие на 
това е абстрактно общо, от друга. Ето защо все още 
трябва да бъде основа на характерите субстанциалното, а 
лошото, греховното, злото на затварящата се в себе си 
субективност е изключено от изображенията на класич- 
ното; но тук още остава съвсем чужда за изкуството 
преди всичко жестокостта, злобата, низостта и отвра- 
тителността, която получава място в романтичното. 
Наистина ние виждаме как много простъпки, майкоубий- 
ството, отцеубийството и други престъпления спрямо се
мейната любов и пиетет не веднъж се третират и като 
предмети на гръцкото изкуство, но не като обикновени 
злодеяния, или както беше до неотдавна модно у нас, 
като предизвикани от не-разума на така наречената съдба 
с лъжовната привидност за необходимост; напротив, 
когато простъпките се извършват от хората, а отчасти се 
заповядват и защитават от боговете, такива действия 
винаги са представени от някоя страна в действително 
присъщата им справедливост.

с. Движение напред към 
грацията и привлекателността

Но въпреки тази субстанциална основа, ние видяхме 
как общото художествено изобразяване на класичните 
богове излиза все повече и повече вън от спокойствието 
на идеала и навлиза в многообразието на индивидуално
то и външното явление, в детайлизирането на събитията, 
на извършващото се и на действията, които стават все 
по-човешки. Вследствие на това по своето съдържание 
класичното изкуство стига в последна сметка до от
делянето, свойствено за случайното индивидуализиране, 
а по своята форма -  до приятното, привлекателното. А 
именно, приятното е развитие на единичното на външ
ното явление във всички точки на последното, вслед
ствие на което сега художественото произведение за
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владява зрителя вече не само по отношение на неговото 
собствено субстанциално вътрешно преживяване, но и 
получава много отношения към него също с оглед на 
крайността на неговата субективност. Защото тъкмо в 
окрайностяването на художественото съществуване се 
съдържа по-близката връзка със самия краен субект като 
такъв, който сега се пренамира и намира удовлетворение 
в художественото изображение такъв, какъвто стои пред 
нас. Сериозността на боговете става грациозност, която 
не разтърсва или не издига човека над неговата пар- 
тикуларност, а го оставя да пребивава спокойно в нея и 
претендира само за това, да му се харесва. И както 
изобщо вече фантазията, когато овладява религиозните 
представи и ги изобразява свободно с цел да постигне 
красота, започва да кара да изчезва сериозността на 
благоговенето и в това отношение унищожава религията 
като религия, така тук, на степента, на която стоим, това 
става най-много чрез приятното и харесващото се 
Защото чрез приятното не се развива по-нататък суб- 
станциалното, значението на боговете, тяхното общо; на
против, крайната страна, сетивното съществуване и 
субективното вътрешно преживяване е това, което 
трябва да събуди интерес и да удовлетвори. Затова кол- 
кото повече преобладава в красивото привлекателността 
на изобразеното съществуване, толкова повече гра
циозността на това съществуване отклонява от общото и 
отдалечава от съдържанието, което единствено би могло 
да задоволи по-дълбокото потъване.

Ето, в тази външност и отделна определеност, в 
която е въведен образът на боговете, започва преходът в 
една друга област на художествените форми. Защото във 
външността се съдържа многообразието на окрайностя
ването, което, когато получи свободно поле на действие, 
в последна сметка се противопоставя на вътрешната 
идея и на нейната всеобщност и истинност и започва да 
предизвиква досадата на мисълта от нейната вече 
не съответстваща реалност.



Т р е т а  г л а в а

РАЗЛАГАНЕТО НА КЛАСИЧНАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ФОРМА

Класичните богове имат зародиша на своята гибел в 
самите себе си и затова, когато неудовлетворителното, 
което се съдържа в тях, бъде осъзнато чрез развиването 
от страна на самото изкуство, те водят след себе си също 
разлагането на класичния идеал. Като принцип на този 
идеал, както се явява тук, изтъкнахме духовната инди
видуалност, която намира своя безусловно адекватен из
раз в непосредственото телесно и външно съществуване. 
Но тази индивидуалност се разпадна във вид на кръг от 
божествени индивиди, чиято определеност не е необ
ходима сама по себе си, и по такъв начин още по начало 
е предадена под властта на случайността, в която вечно 
господстващите богове получават страната на своята 
разложимост както за вътрешното съзнание, така и за 
художественото изобразяване.

1. Съдбата

Наистина в своята пълна самобитност скулптурата 
възприема боговете като субстанциални сили и им дава 
образ, в чиято красота отначало те почиват със сигур
ност в себе си, тъй като в него случайната външност се 
проявява най-малко. Но тяхната множественост и 
различие е тяхна случайност и мисълта ги разтваря в 
определението на една божественост, чрез чиято сила на 
необходимостта те се оборват и принизяват взаимно. 
Защото, колкото и общо да бъде схваната властта на
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всеки особен бог, като особена индивидуалност тя все 
пак винаги има само ограничен обем. Освен това бо
говете не пребивават непрестанно в своя вечен покой; те 
се привеждат в движение с особени цели, тъй като биват 
увличани насам и натам от предварително намерените 
състояния и колизии на конкретната действителност, ту 
за да помогнат тук, ту за да възпрепятстват и попречат 
там. А тези единични отношения, в които влизат бого
вете като действащи индивиди, запазват страната на слу
чайността, която помрачава субстанциалността на бо
жественото, колкото и много последната да си остава 
господстваща основа, и въвлича боговете в противопо
ложностите и борбите на ограничения краен свят. Чрез 
този краен свят, иманентен на самите богове, те изпадат 
в противоречието между своето величие, достойнство, и 
красотата на своето съществуване, която ги отвежда 
надолу също и в произволното и случайното. Истинският 
идеал отбягва пълното изпъкване на това противоречие 
само благодарение на това, че -  какъвто е случаят в 
същинската скулптура и в нейните отделни храмови изо
бражения -  божествените индивиди са изобразени сами 
за себе си, самотни в блаженото спокойствие, но така 
получават нещо безжизнено, откъснато от чувството, и 
онази спокойна черта на тъга, която вече засегнахме по- 
горе. Вече тази тъга съставлява тяхната съдба, тъй като 
показва, че над тях стои нещо по-висше и е необходим 
преходът от особеностите към тяхното общо единство. 
Но ако потърсим вида и формата на това по-висше един
ство, ще видим, че то, в противоположност на индиви
дуалността и относителната определеност на боговете, е 
абстрактно и безформено в себе си, е необходимостта, 
съдбата, която в тази абстрактност е само по-висшето 
изобщо, което покорява богове и хора, но само за себе си 
остава неразбрано и непонятно. Съдбата още не е 
абсолютна, биваща за себе си цел, и вследствие на това 
същевременно субективно, лично, божествено решение, 
а е само единна обща сила, която надделява особеността 
на отделните богове, и затова самата тя не може да се 
представи отново като индивид, защото в такъв случай
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би се явявала само като една от многото индиви
дуалности, но не би стояла над тях. Затова тя остава без 
изображение и индивидуалност и в тази абстрактност е 
само необходимостта като такава, която искат да победят 
както хората, така и боговете, когато се отделят един от 
друг като особени, да утвърдят едностранчиво своята 
индивидуална сила и се издигнат над своята ограни
ченост и над своето право, вместо да трябва да се поко
ряват и подчиняват на съдбата, която ги сполетява 
неотменно.

2. Разлагане на боговете чрез техния 
антропоморфизъм

Но тъй като това, което е необходимо само по себе 
си, не принадлежи на отделните богове, не дава съдър
жанието на собственото им самоопределение и сймо 
витае над тях като абстракция без определение, вслед
ствие на това е веднага оставена на свобода страната на 
особеността и единичността и тя не може да отбегне 
съдбата да завършва и с външните моменти на очове- 
ковечаването, и с крайните моменти на антропомор- 
физма, които превръщат боговете в обратното на онова, 
което съставлява понятието за субстанциално и бо
жествено. Ето защо гибелта на тези красиви богове на 
изкуството е чисто и просто необходима чрез самата себе 
си, тъй като в последна сметка съзнанието вече не може 
да се успокои при тях и затова излиза от тях и се насочва 
обратно в себе си. Но по-точно това е вече маниер на 
гръцкия антропоморфизъм, в който боговете се разлагат 
както за религиозната, така и за поетическата вяра.

а. Липса на вътрешна субективност

Защото духовната индивидуалност наистина полу
чава като идеал човешки образ, но непосредствен, т.е. 
телесен образ, а не човечност сама по себе си, която в 
своя вътрешен свят на субективното съзнание наистина
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знае себе си като различна от бога, но все пак също така 
и снема тази разлика и вследствие на това, като единна с 
бога, е безкрайна в себе си абсолютна субективност.

а. Ето защо на пластичния идеал липсва тази стра
на, да се представя като безкрайно знаеща вътрешна 
душевност. Пластично красивите образи не са само 
камък, бронз, обаче и в тяхното съдържание, и в техния 
израз им липсва безкрайно субективното. Човек може да 
се вдъхновява от красотата и изкуството, колкото си 
иска, но това вдъхновение е и остава субективното, което 
не се намира също в обекта на своето съзерцание, в бо
говете. Обаче за истинската целокупност се изисква и 
тази страна на субективното, знаещото себе си единство, 
и на субективната, знаещата себе си безкрайност, тъй 
като едва тази страна съставлява живия, знаещия бог и 
човек. Ако тя не е определена, както подобава, като съ
ществено принадлежаща и към съдържанието и приро
дата на абсолютното, последното не се явява истински 
като духовен субект, а само стои пред нагледа в своята 
обективност, без съзнателен дух в себе си. И така, 
индивидуалността на боговете наистина има в себе си и 
съдържанието на субективното, но като случайност и в 
едно развитие, което се движи вън от споменатото 
субстанциално спокойствие и блаженство на боговете.

ß. От друга страна, субективността, която стои в 
противоположност спрямо пластичните богове, също не 
е безкрайната в себе си и истинската субективност. А 
именно, както ще видим по-подробно в третата, в роман
тичната художествена форма, истинската субективност 
има пред себе си съответстващата на нея обективност 
като безкрайния в себе си, знаещия себе си бог. Но тъй 
като на сегашната степен субектът не е присъстващ за 
себе си в съвършено красивото изображение на богове и 
тъкмо с това не осъзнава себе си, в своето съзерцание 
също и като предметен и обективно съществуващ самият 
той е все още само различен и отделен от своя абсолютен 
предмет и затова е чисто случайната, крайна субектив
ност.
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у. Сега бихме искали да смятаме, че преходът в една 
по-висша сфера е могъл да бъде схванат от фантазията и 
изкуството също така като една нова война на боговете, 
както първият преход от символиката на природните 
богове към духовните идеали на класичното изкуство. 
Това обаче съвсем не е така. Напротив, този преход е бил 
осъществен в съвсем друга сфера като съзнателна борба 
на самата действителност и самото настояще. Вслед
ствие на това изкуството получава съвсем друго място по 
отношение на по-висшето съдържание, което то трябва 
да обхване в нови форми. Това ново съдържание не се 
самоутвърждава като разкриване чрез изкуството, на
против, то е очевидно само за себе си и без него и застава 
на прозаичната почва на опровергаването чрез осно
вания, като навлиза в субективното знание, а след това в 
душата и в нейните религиозни чувства предимно чрез 
чудеса, мъченичество и т.н. -  със съзнанието за про
тивоположността на всички крайни неща спрямо 
абсолютното, което в действителната история се показва 
пред нас като протичане на събития до едно не само 
имано в представата, но и фактическо настояще. Бо
жественото, самият бог, е станало плът, то е било родено, 
то е живяло, страдало, е умряло и възкръснало. Това е 
съдържание, което не е било измислено от изкуството, а 
е било налице вън от него, и което затова то не е взело от 
себе си, а го намира предварително, готово за изобразя
ване. Напротив, споменатият първи преход и борбата на 
боговете намериха произхода си в самото художествено 
съзерцание и в самата фантазия, която черпеше своите 
учения и образи от вътрешния свят и даде на изумения 
човек неговите нови богове. Но затова пък класичните 
богове получиха и своето съществуване само чрез пред
ставата и са налице само в камък и бронз или в нагледа, 
но не в плът и кръв или в действителен дух. Вследствие 
на това на антропоморфизма на гръцките богове липсва 
действителното човешко съществуване, както телесно, 
така и духовно. Едва християнството въвежда тази дей
ствителност в плът и дух като съществуване, живот и 
действане на самия бог. Но вследствие на това тази
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телесност, плътта, колкото и много чисто природното и 
сетивното да се знае като отрицателно, беше издигната 
на почит и антропоморфичното получи свещен характер; 
както човекът бил първоначално образ и подобие на 
бога, така и бог е образ и подобие на човека, и който 
вижда сина, вижда и бащата, който обича сина, обича и 
бащата; бог трябва да бъде познат в действителното 
съществуване. Следователно това ново съдържание не се 
осъзнава чрез концепциите на изкуството, а му се дава 
отвън като едно действително протичане на събития, 
като история на бога, който станал плът. Дотолкова 
въпросният преход не е трябвало да получи изходната си 
точка от изкуството, тъй като противоположността на 
старото и новото е щяла да бъде твърде разходяща. Богът 
на религията на откровението, както по своето съдър
жание, така и по своята форма, е истински действител
ният бог, за когото тъкмо поради това неговите против
ници са щели да бъдат чисти същества на представата, 
които не могат да му противостоят на един и същ терен. 
Напротив, както старите, така и новите богове на 
класичното изкуство сами за себе си принадлежат на 
почвата на представата, те имат само тази действи
телност, че биват схващани и изобразявани от крайния 
дух като сили на природата и на духа и се отдава се
риозно значение на тяхното противопоставяне и на 
тяхната борба. Но ако преходът от гръцките богове към 
бога на християнството е трябвало да се извърши, като 
се изхожда от изкуството, изобразяването на една борба 
на богове не би имало непосредствено истински сериоз
но значение.

Ь. Преминаването в християнството като пръв 
предмет на новото изкуство

И тъкмо затова едва в ново време този конфликт и 
преход стана случаен, единичен предмет на изкуството, 
който не можа да създаде епоха и в тази си форма не 
можеше да бъде пронизващ момент в цялото на 
развитието на изкуството. В това отношение тук ще на
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помня мимоходом за някои явления, които са станали 
прочути. В ново време често можем да чуем оплакването 
за залеза на класичното изкуство и копнежът към 
гръцките богове и герои беше третиран многократно и от 
поети. Тогава тази тъга е изказана предимно в противо
положност на християнството, за което наистина искаха 
да се съгласят, че съдържало по-висшата истина, но с 
това ограничение, че с оглед становището на изкуството 
трябвало само да съжаляваме за въпросния залез на 
класическата древност. Шилеровите Богове на Гърция 
имат това съдържание и вече си струва трудът да разгле
даме това стихотворение и тук не само като стихотво
рение в неговото изящно изложение, в неговия звучащ 
ритъм, в неговите живи картини, или пък в красивата 
тъга на душата, от която тъга е произлязло, но и да ана
лизираме и съдържанието, тъй като патосът на Шилер е 
винаги също и истинно, и дълбоко премислен.

Самата християнска религия наистина съдържа в 
себе си момента на изкуството, но в хода на своето 
разгръщане тя достига по времето на просвещението и 
до една точка, при която мисълта, разсъдъкът измести 
елемента, от който изкуството се нуждаеше безусловно -  
действителния човешки образ и явлението на бога. За- 
щото човешкият образ и това, което изразява и казва той, 
човешкото събитие, действие, чувство, е формата, в коя
то изкуството трябва да схваща и изобразява съдържа
нието на духа. Но тъй като разсъдъкът направи бога 
чисто мисловно нещо, тъй като той вече не вярваше в 
явлението на неговия дух в конкретната действителност 
и по такъв начин изблъска бога на мисълта от всяко 
действително съществуване, този вид религиозно про
свещение дойде по необходимост до представи и изиск
вания, които са несъвместими с изкуството. Но, когато 
разсъдъкът, излизайки вън от тези абстракции, отново 
се издигне до разума, веднага настъпва нуждата от нещо 
конкретно, а също от конкретното, което е изкуството. 
Наистина периодът на просветения разсъдък се зани
маваше и с изкуство, но по твърде прозаичен начин, 
както можем да видим това у самия Шилер, който взе за
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своя изходна точка този период, но после, тласкан от 
нуждата на разума, фантазията и страстта, които вече не 
можеха да бъдат удовлетворени от разсъдъка, почувства 
живия копнеж към изкуството изобщо и по-точно към 
класичното изкуство на гърците и към техните богове и 
техния светоглед. Споменатото стихотворение е произ
лязло от този копнеж, отблъснат от мисловната абстрак
ция на своето време. Според първоначалния вариант на 
стихотворението отношението на Шилер към християн
ството е изцяло полемично, после той е смекчил 
остротата, тъй като е била насочена само против разсъ- 
дъчния възглед на просвещението, което в по-късно 
време само започна да губи господството си. Той смята 
за щастлив преди всичко гръцкия светоглед, за който 
цялата природа е била оживотворена и пълна с богове, а 
после преминава към настоящето и неговото прозаично 
схващане за природните закони и за отношението на 
човека към бога, като казва:

Diese traur’ge Stille,
Kündigt sie mir meinen Schöpfer an?
Finster wie er selbst ist seine Hülle,
Mein Entsagen -  was ihn feiern kann.85

Наистина отказът съставлява съществен момент в 
християнството, но само в монашеската представа той 
изисква от човека да умъртвява в себе си душата, чувс
твото, така наречените природни влечения, да не се при
съединява към нравствения, разумния, действителния 
свят, към семейството, към държавата, както про
свещението и неговият деизъм, който заявява, че бог е 
непознаваем, възлагат на човека най-висшия отказ, 
отказа, който се състои в това, да не знае за бога, да не го 
схваща в неговото понятие. Според истински христи
янския възглед, напротив, отказът е само моментът на 
опосредстването, точката на прехода, в която чисто при
родното, сетивното и крайното изобщо слага край на 
своето несъответствие, за да остави духа да дойде до 
по-висша свобода и примирение със самия себе си, 
свобода и блаженство, които гърците не познавали.
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Тогава в християнството не трябва да става дума за 
честване на самотния бог, за чистата му отвъдност и за 
откъсване от света, лишен от неговата божественост, 
защото бог е иманентен тъкмо на онази духовна свобода 
и примирение на духа и, разгледани от тази страна, 
прочутите думи на Шилер:

Da die Götter menschlicher noch waren,
Waren Menschen göttlicher,86

са изцяло фалшиви. Затова трябва да изтъкнем като по- 
важно по-късното изменение на края, в което се казва за 
гръцките богове:

Aus der Zeitflut weggerissen, schweben 
Sie gerettet auf des Pindus Höhn;
Was unsterblich im Gesang soll leben,
Muß im Leben untergehn.87

C тези думи изцяло се потвърждава онова, което вече 
приведохме по-горе: гръцките богове са обитавали само 
в представата и фантазията, те не са могли нито да 
затвърдят своето място в действителността на живота, 
нито да дадат последно удовлетворение на крайния дух.

Парни, наречен френският Тибул заради сполучли
вите му елегии, в една обстойна поема от десет песни, 
един вид епопея, La guerre des Dieux88, ce обяви против 
християнството по друг начин, за да се надсмее над 
християнските представи чрез шега и комичност, с от
крита фриволност на остроумието, но все пак с благораз
положение и духовитост. Но шегите не трябва да бъдат 
нещо повече от разпуснато лекомислие и развратът не 
трябва да се прави светост и най-висше превъзходство, 
както на времето от Фридрих фон Шлегеловата Луцинда. 
В споменатата поема на Парни Мария наистина е пред
ставена много лошо, в нея монасите, доминиканци, 
францисканци и т.н. се оставят да бъдат съблазнени от 
виното и от вакханките, както монахините от фавните, и 
затова всичко тръгва много зле. Но в последна сметка 
боговете на стария свят биват победени и се оттеглят от 
Олимп на Парнас.
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И най-сетне Гьоте в своята Кории тека невеста об
рисува по-дълбоко в една жива картина прокуждането на 
любовта, извършено не толкова според истинския 
принцип на християнството, колкото според криво раз
браното изискване за отказ и пожертване, като противо
поставя на тази фалшива аскетика, която иска да про
кълне предопределението на жената да бъде съпруга и да 
смята принудителното безбрачие за по-свето от брака, 
естествените чувства на човека. Както намираме у 
Шилер противоположността между гръцката фантазия и 
разсъдъчните абстракции на модерното просвещение, 
така тук виждаме гръцкото нравствено-сетивно оправда
ние на любовта и брака, противопоставено на представи, 
които са принаделжали само към едно едностранчиво, 
неистинно становище на християнската религия. С го
лямо изкуство е даден злокобен тон на цялото, който е 
намерил израз предимно в това, че остава неизвестно 
дали става въпрос за действително момиче или за 
мъртва, за жива или за призрак, а в стихотворния размер 
игривостта е пак така майсторски преплетена с тържест
веност, която става толкова по-зловеща.

с. Разлагане на класичното изкуство в 
собствената му сфера

Но, преди да се опитаме да познаем в нейната 
дълбочина новата художествена форма, чиято про
тивоположност спрямо старата не принадлежи на хода 
на развитието на изкуството, както предстои да го раз
гледаме тук според съществените му моменти, най- 
напред трябва да получим нагледна представа за онзи 
преход, който се извършва в самото древно изкуство, 
взет в най-близката му форма. Принципът на този преход 
се състои в това, че духът, чиято индивидуалност се 
съзерцаваше досега като намираща се в съзвучие с 
истинските субстанции на природата и на човешкото 
съществуване и който знаеше себе си и намери себе си в 
това съзвучие според собствения си живот, според 
собствената си воля и дейност, сега започва да се оттегля
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в безкрайността на вътрешното, но получава вместо 
истинската безкрайност само едно формално връщане в 
себе си, което само е все още крайно.

Ако89 хвърлим по-отблизо поглед върху конкретните 
състояния, които съответстват на посочения принцип, 
ще видим същото, което вече видяхме по-рано, а именно, 
че гръцките богове имаха за свое съдържание субстан
циите на действителния човешки живот и действител
ното човешко действане. Освен съзерцанието на бо
говете тук най-висшето определение, общият интерес и 
целта в съществуването беше налице същевременно като 
нещо съществуващо. Както за гръцкия духовен ху
дожествен образ беше съществено да се проявява също 
като външен и действителен, така и абсолютното ду
ховно определение на човека излезе навън и се оформи 
като една проявяваща се реална действителност, по 
отношение на която индивидът предяви изискване да 
бъде в съзвучие с нейната субстанция и всеобщност. 
Тази най-висша цел в Гърция беше държавният живот, 
гражданството на държавата и неговата нравственост и 
жив патриотизъм. Освен този интерес нямаше по-висш, 
по-истинен. Но държавният живот като светско и 
външно явление, както състоянията на светската дей
ствителност изобщо, е подложен на преходността. Не е 
трудно да се покаже, че една държава, притежаваща 
такъв вид свобода, така непосредствено тъждествена с 
всички граждани, които вече като такива имат в ръцете 
си най-висшата дейност във всички обществени работи, 
може да бъде само малка и слаба и отчасти трябва да се 
разруши чрез самата себе си, отчасти бива разгромена 
външно, в хода на световната история. -  Защото, от една 
страна, при тази непосредствена слятост на индивида с 
всеобщността на държавния живот субективното свое
образие и неговата частна партикуларност още не са 
получили своето право и не намират простор за едно 
развитие, което е безвредно за цялото. Но, доколкото 
субективното своеобразие се различава от субстанциал- 
ното, в което не е включено, то остава ограниченото, 
природно себелюбие, което сега върви само за себе си по
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свой собствен път, преследва своите интереси, лежащи 
вън от истинския интерес на цялото и вследствие на това 
става гибелно за самата държава, по отношение на която 
в последна сметка то получава субективната сила да ù се 
противопостави. От друга страна, в самата тази свобода 
се събужда нуждата от една по-висша свобода на субекта 
в самия себе си, който изявява претенцията да бъде 
свободен не само в държавата като субстанциално цяло, 
не само в дадения обичай и в дадената законност, а в 
своя собствен вътрешен свят, доколкото иска да породи 
за себе си и да доведе до признание доброто и справед
ливото, изхождайки от самия себе си, в своето субектив
но знание. Субектът се стреми към съзнанието да бъде 
субстанциален в самия себе си като субект и вследствие 
на това във въпросната свобода възниква нов раздор 
между целта за държавата и за самия себе си като сво
боден в себе си индивид. Една такава противоположност 
започнала вече по времето на Сократ, докато, от друга 
страна, суетността, себелюбието и необуздаността на 
демокрацията и демагогията разнебитвали действител
ната държава по начин, който накарал хора като Ксено- 
фон и Платон да изпитат отвращение пред положението 
на нещата в родния си град, в който грижата за общите 
работи се намирала в своекористни и лекомислени ръце.

Затова духът на прехода почива преди всичко върху 
раздвоението изобщо между духовното, което е само
стоятелно само за себе си, и външното съществуване. По 
този начин духовното в това разделение от своята 
реалност, в която то вече не пренамира себе си, е аб
страктно-духовното; но то не е например единният 
източен бог, а е знаещият себе си действителен субект, 
който произвежда и затвърдява в своята субективна 
вътрешна душевност всичко общо на мисълта, истин
ното, доброто, обичая, и има в нея не знанието за една 
налична действителност, а само свои собствени мисли и 
убеждения. Доколкото това отношение остава при 
противоположността и противопоставя нейните страни 
една на друга като чисто противоположни, то би било от 
съвсем прозаично естество. Обаче на тази степен то още
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не идва до тази проза. А именно, от една страна, наисти
на е налице едно съзнание, което като непоколебимо в 
себе си иска доброто, представя си изпълнението на 
своето желание, реалността на своето понятие в добро
детелта на своята душа, както и в старите богове, нрави 
и закони; но същевременно то е раздразнено против 
съществуването като настояще, против действителния 
политически живот на своето време от разпадането на 
старото убеждение, на по-раншния патриотизъм и на 
държавническата мъдрост и по този начин наистина стои 
в противоположността на субективния вътрешен свят и 
на външната реалност. Защото в своя собствен вътрешен 
свят, в онези чисти представи за истинската нравстве
ност то не се наслаждава на своето пълно удовлетво
рение и затова се насочва навън, към външното, към 
което се отнася отрицателно, враждебно, с цел да го 
промени. По този начин, както казах, от една страна, 
наистина е налице едно вътрешно съдържание, което 
определя себе си, и твърдо изразявайки го, съзнанието се 
занимава същевременно с един лежащ пред него, 
противоречащ на въпросното съдържание свят, и полу
чава задачата да опише тази действителност в чертите на 
нейната поквара, противоположна на истината и до
брото; обаче, от друга страна, тази противоположност 
намира своето разрешение още в самото изкуство. А 
именно, появява се на бял свят една нова художествена 
форма, в която борбата на противоположността не се 
води чрез мисли и не остава при раздвоението; напротив, 
действителността се представя в глупостта на самата ù 
поквара по такъв начин, че се разрушава в самата себе 
си, за да може тъкмо в разрушението на нищожното90 да 
се покаже истинното от този отблясък като твърда, трай
на сила, и на страната на глупостта и не-разума да не се 
остави силата на пряка противоположност спрямо 
истинното в себе си. От този вид е комичността, както я 
владееше между гърците Аристофан по отношение на 
най-съществените области на действителността на 
неговото време, без гняв, в чиста, весела шеговитост.
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3. Сатирата

Обаче ние виждаме как това разрешение, което все 
още съответства на изкуството, изчезва и чрез това, че 
противопоставянето остава постоянно при формата на 
самата противоположност и затова довежда на мястото 
на поетичното примирение едно прозаично отношение 
между двете страни, благодарение на което класичната 
художествена форма се явява като снета, тъй като това 
отношение оставя да загинат както пластичните богове, 
така и красивият човешки свят. И така тук веднага тряб
ва да потърсим художествената форма, която още може 
да се вмести в този преход към един по-висш начин на 
художествено изобразяване и да го осъществи. Като 
крайна точка на символичното изкуство намерихме също 
така отделянето на образа като такъв от неговото 
значение в едно многообразие от форми: в сравняването, 
баснята, параболата, гатанката и т.н. И ако подобно 
разделение съставлява и тук основата за разпадането на 
идеала, възниква въпросът за разликата на сегашния вид 
преход от по-раншния. Разликата е следната.

а. Разликата на разлагането на класичното
изкуство от разлагането на символичното

В същински символичната и сравняваща художест
вена форма двете страни, образът и значението, въпреки 
своето сродство и отношение, още по начало са наистина 
чужди една на друга; обаче те стоят не в отрицателно, а 
в приятелско отношение, защото тъкмо еднаквите или 
сходните в двете страни качества и черти се оказват 
основа за тяхното свързване и сравняване. Затова 
тяхното трайно разделяне и отчуждаване в рамките на 
такова единение нито е от враждебно естество по 
отношение на разделените страни, нито разкъсва само по 
себе си тясното сливане на двете страни. Идеалът на 
класичното изкуство, напротив, изхожда от пълното 
взаимопроникване на значението и образа, на духовната 
вътрешна индивидуалност и нейната телесност, и затова,
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когато страните, взаимосъчетани до такова съвършено 
единство, се отделят една от друга, това става само 
защото те са вече несъвместими една с друга и трябва да 
излязат вън от своето мирно примирение и преминат към 
необединимост и вражда.

Ь. Сатирата

С тази форма на отношението, за разлика от сим
воличното, се промени по-нататък и съдържанието на 
страните, които сега си противостоят. А именно, в 
символичната художествена форма това са повече или 
по-малко абстракции, общи мисли, или поне определени 
положения във формата щ  рефлективни всеобщности, 
които получават благодарение на символичната худо
жествена форма загатващо придаване на сетивен 
характер; напротив, във формата, която се утвърждава в 
този преход към романтичното изкуство, съдържанието 
наистина има подобна абстрактност на общите мисли, 
убеждения и положения на разсъдъка; но не тези аб
стракции като такива, а тяхното налично битие в су
бективното съзнание и в опиращото се върху себе си 
самосъзнание дават съдържанието на едната страна на 
противоположността. Защото първото изискване при 
тази средна степен се състои в това, че духовното, което 
е постигнал идеалът, трябва да излезе наяве само
стоятелно, само за себе си. Вече в класичното изкуство 
духовната индивидуалност беше главното нещо, макар 
че от страна на своята реалност тя остана примирена със 
своето непосредствено налично битие. А сега трябва да 
се изобрази една субективност, която се стреми да 
завоюва господство над образа и над външната реалност 
изобщо, които вече не ù съответстват. С това духовният 
свят става свободен сам за себе си; той се е изтръгнал от 
сетивното и затова чрез тази оттегленост в себе си се 
проявява като самосъзнателен субект, който се задо
волява само в своята вътрешна душевност. Но този 
субект, който отблъсква външността от себе си, по своята 
духовна страна още не е истинската целокупно ст, която
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има за свое съдържание абсолютното във формата на 
самосъзнателна духовност, а като обременен от проти
воположността спрямо действителното, е чисто 
абстрактна, крайна, неудовлетворена субективност. На 
нея ù противостои една също така крайна действи
телност, която сега и от своя страна става свободна, но 
все пак тъкмо поради това, че истински духовното, 
излизайки вън от нея, се е върнало обратно във вътреш
ното и вече не иска и не може да се пренамери в нея, се 
проявява като действителност без богове и като по
кварено съществуване. По този начин сега изкуството с 
една абстрактна мъдрост привежда мислещия дух, 
субекта, който почива върху себе си като субект, знае
нето и искането на доброто и на добродетелта, във 
враждебна противоположност спрямо покварата на свое
то настояще. Неразрешеността на тази противополож
ност, в която вътрешното и външното остават в постоян
на дисхармония, съставлява прозаичното в отношението 
между двете страни. Един благороден дух, една добро
детелна душа, за която остава невъзможно реали
зирането на нейното съзнание в един свят на порока и 
глупостта, се насочва със страстно възмущение или с по- 
изтънчено остроумие и по-студена язвителност против 
съществуването, което стои пред нея и се сърди или 
надсмива над света, който противоречи диаметрално на 
нейната абстрактна идея за добродетел и истина.

Художествената форма, която приема този образ на 
ярко изпъкващата противоположност между крайната 
субективност и изродената външна действителност, е 
сатирата, с която никога не са могли да се справят оби
кновените теории, тъй като винаги са оставали в за
труднение, къде да я вмъкнат. Защото сатирата няма в 
себе си елемент на епичното, а всъщност не принадлежи 
и към лириката, тъй като в сатиричното намира израз 
не чувството на душата, а общото на доброто и необ
ходимото в себе си, което, макар и да е примесено със 
субективна особеност и да се проявява като особена 
добродетелност на един или друг субект, все пак не се 
наслаждава в свободна, невъзпрепятствана красота на
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представата и не излива от себе си тази наслада, а 
установява неприязнено дисхармонията между соб
ствената си субективност и нейните абстрактни основни 
положения по отношение на емпиричната действи
телност и дотолкова не създава нито истинска поезия, 
нито истински художествени произведения. Затова 
сатиричното становище не може да се схване в неговото 
понятие, като се изхожда от споменатите родове на пое
зията, а трябва да се схване по-общо като тази преходна 
форма на класичния идеал.

с. Римският свят като почва на сатирата

Но щом в сатиричното се изявява разпадането на 
идеала, което е прозаично по своето вътрешно съдър
жание, не трябва да търсим действителната почва за 
сатиричното в Гърция като страна на красотата. Сати
рата в току-що описания ù вид е своеобразно присъща на 
римляните. Духът на римския свят е господство на 
абстракцията, на мъртвия закон, той е разрушаване на 
красотата и на веселия обичай, изблъскване назад на 
семейството като непосредствена естествена нравст
веност, изобщо пожертване на индивидуалността, която 
изцяло се покорява на държавата и намира своето хлад
нокръвно достойнство и разсъдъчно удовлетворение в 
послушанието пред абстрактния закон. Принципът на 
тази политическа добродетел, чиято студена строгост, 
насочена навън, подчинява на себе си всяка инди
видуалност на народите, докато във вътрешния живот 
формалното право се развива до съвършенство в подобна 
острота, е противен на истинското изкуство. И тъкмо 
поради това в Рим не намираме изящно, свободно и 
голямо изкуство. Римляните заимствали от гърците и се 
приучили на тяхната скулптура и живопис, епическа, 
лирическа и драматическа поезия. Забележително е, че 
онова, което може да се смята за родно у римляните, са 
комичните фарсове, фесценините и ателаните, докато, 
напротив, по-развитите комедии, дори тези на Плавт, а 
още повече на Теренций, са заимствани от гърците и са
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били повече дело на подражание, отколкото на 
самостоятелно творчество. Ений също черпел вече от 
гръцки извори и направил митологията прозаична. За 
римляните е своеобразен само всеки начин на худо
жествено творчество, който е прозаичен в своя принцип 
-  например дидактичната поема, особено когато има 
морално съдържание и дава на своите общи рефлексии 
само отвън украсата на метриката, на образите, на 
сравненията и на една реторично красива дикция; но 
преди всичко сатирата. Духът на една добродетелна 
досада от околния свят се стреми да намери отдушник 
отчасти в кухи декламации. Тази сама по себе си 
прозаична художествена форма може да стане поетична 
само доколкото покаже пред очите ни покварения образ 
на действителността така, че тази поквара да се разпадне 
в себе си поради собствената си глупост; както например 
Хораций, който се оформил като лирик в своя вътрешен 
свят изцяло в духа на гръцката художествена форма и на 
гръцкия начин на художествено творчество, в своите 
писма и сатири, в които е по-оригинален, нахвърля жива 
картина на нравите на своето време, като ни описва 
глупости, които, неумели в своите средства, се разруша
ват чрез самите себе си. Но и това е само една наистина 
фина и образована, но не съвсем поетична шеговитост, 
която се задоволява с това, да направи лошото за смях. У 
други, напротив, абстрактната представа за справедли
вото и за добродетелта се противопоставя пряко на 
пороците, а тук досадата, злобата, гневът и омразата 
отчасти се разпростират нашироко като абстрактно 
ораторстване за добродетел и мъдрост, отчасти се на
хвърлят язвително против покварата и робството на 
времената с възмущението на една по-благородна душа 
или съпоставят пороците на деня без истинска надежда и 
вяра с картината на старите нрави, на старата свобода, на 
добродетелите на едно съвсем друго, минало състояние 
на света, но не могат да противопоставят на колеба
нието, на променливите случаи, на бедата и опасността 
на едно срамно настояще нищо освен стоическото 
равнодушие и вътрешната непоколебимост на едно
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добродетелно убеждение на душата. Това недоволство 
дава подобен тон отчасти и на римската историография и 
философия. Салустий трябва да се нахвърли против 
покварата на нравите, на която сам той не останал чужд; 
Ливий, въпреки своята реторична елегантност, търси 
утеха и удовлетворение в описанието на старите дни; но 
преди всичко Тацит разкрива неохотно с колкото вели
чаво, толкова и дълбоко негодувание, без безсъдържа- 
телност на декламацията, порочностите на своето време. 
Между сатириците е много язвителен особено Персий, 
той е по-злъчен от Ювенал. По-късно виждаме как най- 
сетне Лукиан, родом от гръцкия остров Сир, се насочва с 
весело лекомислие против всичко, против герои, филосо
фи и богове, и се надсмива предимна на старите гръцки 
богове от страна на тяхната човечност и индиви
дуалност. Но често пъти той остава бъбриво при чисто 
външната страна на образите на боговете и на техните 
действия и вследствие на това става скучен особено за 
нас. Защото ние, от една страна, по силата на нашата 
вяра сме приключили с онова, което той е искал да раз
руши, а, от друга страна, знаем, че тези черти на бого
вете, разгледани от гледна точка на красотата, въпреки 
неговите шеги и неговата насмешка, имат своята вечна 
значимост.

В наши дни вече няма сполучливи сатири. Кота и 
Гьоте бяха поставили премийни задачи за написване на 
сатири; не постъпиха стихотворни произведения от този 
род. За сатирата са необходими твърди основни поло
жения, с които настоящето стои в противоречие, необ
ходима е мъдрост, която остава абстрактна, добродетел, 
която отстоява твърдо, с упорита енергия само самата 
себе си и наистина може да се приведе в контраст с 
действителността, обаче не може да осъществи същин
ското поетично разрушаване на фалшивото и противното 
и същинското примирение в истинното.

Но изкуството не трябва да остане при това раз
двоение между абстрактното вътрешно убеждение и 
външната обективност, без да излезе вън от собствения 
си принцип. Субективното трябва да бъде схванато като
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безкрайното в самото себе си и биващото в себе си и за 
себе си, което, макар че не оставя крайната действи
телност да съществува като истинното, все пак не се 
отнася отрицателно към нея в чиста противоположност, 
а също така отива напред, стига до примирение, и едва в 
тази дейност, в противоположност на идеалните инди
види на класичната художествена форма, се изобразява 
като абсолютната субективност.



Т р е т и  д я л

Р ОМАНТИЧНАТА  

Х У Д О ЖЕ С Т В Е Н А  ФОРМА

Увод

ЗА РОМАНТИЧНОТО ИЗОБЩО

Формата на романтичното изкуство се определя, 
както беше винаги досега в нашето разглеждане, от 
вътрешното понятие на съдържанието, което изкуството 
е призвано да изобрази, и по такъв начин трябва да се 
опитаме преди всичко да си изясним своеобразния прин
цип на новото съдържание, което сега се осъзнава като 
абсолютно съдържание на истината, издигнато до един 
нов светоглед и до едно ново художествено изображение.

При степента на началото на изкуството влечението 
на фантазията се състоеше в стремежа ù да излезе от 
природата и се издигне до духовността. Но този стремеж 
остана само търсене на духа, който затова, доколкото не 
даваше още същинското съдържание на изкуството, 
също можеше да се самоутвърди само като външна фор
ма на природните значения или на нямащите субектив
ност абстракции на субстанциалния вътрешен свят, 
които образуваха истинския център.

Второ, ние намерихме обратното в класичното из
куство. Тук духовността, макар че може да се изтръгне 
навън сама за себе си едва чрез снемането на природните
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значения, е основата и принципът на съдържанието, 
докато природното явление в телесното и сетивното е 
външната форма. Обаче тази форма не остана само 
повърхностна, неопределена и непроникната от своето 
съдържание, както при първата степен -  напротив, 
съвършенството на изкуството стигна до връхната си 
точка тъкмо чрез това, че духовното проникна изцяло в 
своето външно явление, идеализира природното в това 
красиво единство с него и го направи адекватна реалност 
на самия дух в неговата субстанциална индивидуалност. 
Вследствие на това класичното изкуство стана съответ
стващо на понятието изображение на идеала, довеждане 
до съвършенство на царството на красотата. По-красиво 
не може да бъде и не може да стане.

Но има все пак нещо по-висше от красивото явление 
на духа в неговия непосредствен сетивен образ, макар че 
последният е създаден от духа като адекватен на него. 
Защото това обединяване, което се извършва в елемента 
на външното и прави по този начин сетивната реалност 
адекватно налично битие, също така и отново противо
стои на истинното понятие на духа и го тласка да излезе 
от своето примирение в телесното и се върне обратно 
към самия себе си, да намери примирение в самия себе 
си. Простата, монолитна целокупност на идеала се раз
лага, тя се разпада във вид на двойната целокупност на 
субективното, което има битие в самото себе си, и на 
външното явление, за да накара духа да постигне чрез 
това разделение по-дълбокото примирение в своя 
собствен елемент на вътрешното. Духът, който има за 
принцип адекватността на себе си със себе си, един
ството на своето понятие и на своята реалност, може да 
намери своето съответно налично битие само в родния 
си, в собствения си духовен свят на чувството, на ду
шата, изобщо на вътрешната душевност. Вследствие на 
това духът идва до съзнанието да има като дух своето 
друго, своето съществуване в себе си и вътре в самия 
себе си и едва по този начин да се наслаждава на своята 
безкрайност и свобода.
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1. Принципът на вътрешната субективност

Това издигане на духа до себе си, чрез което той 
получава в самия себе си своята обективност, която ня
кога трябваше да търси във външното и сетивното на 
наличното битие, и се чувства и знае в това единство със 
самия себе си, съставлява основния принцип на роман
тичното изкуство. А с това веднага е свързано необхо
димото определение, че за тази последна степен на 
изкуството красотата на класичния идеал и затова кра
сотата в своята най-собствена форма и в своето най- 
ад екватно съдържание вече не е нещо последно. Защото 
при степента на романтичното изкуство духът знае, че 
неговата истина не се състои в това, да потъна в телес- 
ността; напротив, той се уверява в своята истина само 
благодарение на това, че отвежда себе си от външното 
обратно в своята интимност със себе си и поставя външ
ната реалност като едно неадекватно на него налично би
тие. Ето защо, макар че това ново съдържание обхваща в 
себе си задачата да направи себе си красиво, все пак 
красотата в досегашния смисъл остава нещо подчинено 
за него и става духовна красота на вътрешното само по 
себе си като красота на безкрайната в себе си духовна 
субективност.

Но, за да стигне духът до своята безкрайност, той 
трябва също така да се издигне от чисто формалната и 
крайна личност до абсолютното; т.е. духовното трябва 
да се изобрази като субект, който е изпълнен от без
условно субстанциалното и знае и иска в него самия себе 
си. Обратно, както вече видяхме по-рано, поради това 
субстанциалното, истинното, не трябва да се схваща като 
едно чисто „отвъд“ на човечността и не трябва да се 
отхвърля антропоморфизмът на гръцкия възглед -  
напротив, трябва да се направи принцип човешкото като 
действителна субективност и едва по този начин да се 
завърши антропоморфичното.
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2.  П о - т о ч н о  о п р е д е л е н и е  н а  р а з л и ч н и т е  
м о м е н т и  н а  с ъ д ъ р ж а н и е т о  и  н а  ф о р м а т а  н а  

р о м а н т и ч н о т о

И така, ние трябва да развием изобщо кръга на 
предметите, както и формата, чийто променен облик е 
обусловен от новото съдържание на романтичното 
изкуство, като изхождаме от различните моменти, които 
се съдържат в това основно определение.

Истинското съдържание на романтичното е абсо
лютната вътрешна душевност, а съответстващата на него 
форма е духовната субективност като схващане на своята 
самостоятелност и свобода. Това безкрайно в себе си и 
само по себе си общо начало е абсолютната отрицател- 
ност на всичко особено, простото единство със себе си, 
което погълна всяко „вън едно от друго“, всички процеси 
на природата и техния кръговрат на възникването, изчез
ването и повторното възникване, цялата ограниченост на 
духовното съществуване и разтвори всички особени 
богове в чистото безкрайно тъждество със себе си. В 
този пантеон всички богове са детронирани, пламъкът на 
субективността ги е разрушил, и вместо пластичното 
многобожество сега изкуството познава само е д и н  бог, 
е д и н  дух, е д н а  абсолютна самостоятелност, която като 
абсолютното знаене и искане на самата себе си остава в 
свободно единство със себе си и вече не се разпада във 
вид на онези особени характери и функции, чиято един
ствена спойка беше принудата на една тъмна необ
ходимост. -  Обаче абсолютната субективност като такава 
би отбягнала на изкуството и би била достъпна само на 
мисленето, ако тя, за да бъде д е й с т в и т е л н а , адекватна на 
своето понятие субективност, не навлезе и във външното 
съществуване и, изхождайки от тази реалност, не се 
съсредоточи в себе си. Този момент на действителността 
принадлежи на абсолютното, защото абсолютното като 
безкрайна отрицателност има за резултат от своята дей
ност самото себе си като просто единство на знанието 
със себе си, а с това -  като н е п о с р е д с т в е н о с т .  Поради 
това също и непосредствено съществуване, което е
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обосновано в самото абсолютно, последното не се оказва 
единния ревностен бог, който само снема природното и 
крайното човешко съществуване, без да се изобрази 
навън и се прояви в тях като действителна духовна 
субективност; напротив, истински абсолютното се само- 
разкрива и по този начин получава страна, от която става 
достъпно за схващане и изобразяване и от изкуството.

Но съществуването на бога не е природното и 
сетивното като такова; напротив, то е сетивното, дове
дено до несетивност, до духовна субективност, която, 
вместо да загуби в своето външно явление увереността в 
себе си като абсолютно, тъкмо едва чрез своята реалност 
получава самата присъстваща действителна увереност. 
Затова бог в своята истина не е чист идеал, породен от 
фантазията, а се вмъква по средата между крайността и 
външната случайност на съществуването и все пак знае 
себе си в нея като божествен субект, който остава без
краен в себе си и прави тази безкрайност за себе си. 
Тъй като вследствие на това действителният субект е 
явлението на бога, едва сега изкуството получава по- 
висшето право да използва човешкия образ и начина на 
външно съществуване изобщо за изразяване на аб
солютното, макар че новата задача на изкуството може 
да се състои само в това, да онагледява в този образ не 
потъването на вътрешното във външната телесност, а, 
обратно, връщането на вътрешното обратно в себе си, 
духовното съзнание за бога в субекта. Ето защо раз
личните моменти, които съставляват целокупността на 
този светоглед като целокупност на самата истина, сега 
намират своето явление в човека по такъв начин, че нито 
природното като такова, каквото природно са Слънцето, 
небето, звездите и т.н., нито светът на красивите гръцки 
богове, нито героите и външните дела на почвата на 
семейната нравственост и на политическия живот дават 
съдържанието и формата на изкуството; напротив, сега 
получава безкрайна ценност действителният, единич
ният субект в неговата вътрешна жизненост, тъй като 
единствено в него се разпростират вън един от друг и се 
обединяват в едно, за да получат налично битие, вечните
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моменти на абсолютната истина, която е действителна 
само като дух.

Ако сравним това определение на романтичното 
изкуство със задачата на класичното, както я изпълни по 
най-подходящ начин гръцката скулптура, ще видим, че 
пластичният образ на боговете не изразява движението и 
дейността на духа, който е излязъл вън от своята телесна 
реалност, за да навлезе в себе си, и е проникнал до въ
трешното битие за себе си. В тези висши образи на 
боговете наистина е заличено променливото и случай
ното на емпиричната индивидуалност, но това, което им 
липсва, е действителността на биващата за себе си су
бективност в знаенето и искането на самата себе си. Този 
недостатък се явява външно в това, че на скулптурните 
образи липсва изразът на простата душа, светлината на 
очите. Най-висшите произведения на изящната скулп
тура са без поглед, техният вътрешен свят не поглежда 
навън от тях като знаеща себе си вътрешна душевност в 
тази духовна концентрация, която изявяват очите. Тази 
светлина на душата пада вън от тях и принадлежи на 
зрителя, който не може да погледне образите душа в 
душа, очи в очи. А богът на романтичното изкуство се 
явява виждащ, знаещ себе си, вътрешно субективен и 
разкриващ вътрешния си свят пред вътрешен свят. Защо- 
то безкрайната отрицателност, връщането на духовното 
обратно в себе си, снема излетостта в телесното; су
бективността е духовната светлина, която проблясва в 
самата себе си, в своето тъмно преди това място, и 
докато природната светлина може да свети само в един 
предмет, в който проблясва и който знае като самата себе 
си. Но тъй като този абсолютно вътрешен свят се 
изразява същевременно в своето действително налично 
битие като човешки начин на проявяване, а човешкото 
стои във връзка с целия свят, тук се присъединява съще
временно едно широко многообразие както на духовно 
субективното, така и на външното, към което духът се 
отнася като към нещо свое.
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Така формиралата се действителност на абсо
лютната субективност може да има следните форми на 
съдържанието и на явлението.

a. За първа изходна точка трябва да ни послужи 
самото абсолютно, което си дава налично битие, знае 
себе си и на дело се потвърждава като действителен дух. 
Тук човешкият образ се изобразява така, че се знае от 
нас непосредствено, като имащ в себе си божественото. 
Човекът не се проявява като човек с чисто човешки ха
рактер, с ограничена страст, с крайни цели и осъщест
вявания на цели, или като човек, който само има съзна
ние за бога -  напротив, той се проявява като самия знаещ 
себе си, единствен и всеобщ бог, в чийто живот и стра
дание, раждане, умиране и възкръсване сега се разкрива 
и за крайното съзнание какво е духът, какво е вечното и 
безкрайното според своята истина. Романтичното из
куство представя това съдържание в историята на 
Христос, на неговата майка, на неговите ученици, както 
и на всички онези, в които действа свещеният дух и в 
които е налице цялата божественост. Защото, доколкото 
бог, който е също така общото в себе си, е това, което се 
проявява в човешкото съществуване, тази реалност не е 
ограничена върху единичното, непосредственото съ
ществуване в образа на Христос, а се разгръща до це
локупното човечество, в което се вселява божият дух, и 
в тази действителност остава в единство със самия себе 
си. Разпростирането на това самосъзерцаване, на това 
битие вътре в себе си и битие при себе си на духа, е 
мирът, примиреността на духа със себе си в своята 
обективност -  един божествен свят, едно царство божие, 
в което божественото, което още по начало има за свое 
понятие примирението със своята реалност, се осъщес
твява в това примирение и вследствие на това е за самото 
себе си.

b . Но, колкото и много това отъждествяване да се 
оказва обосновано в същността на самото абсолютно, 
като духовна свобода и безкрайност то не е примирение, 
което е налице непосредствено, още по начало в све
товната, природна и духовна действителност, а се осъ
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ществява само като издигането на духа от крайността на 
неговото непосредствено налично битие до неговата 
истина. За тази цел е необходимо, щото духът, за да 
получи своята целокупност и свобода, да се отдели от 
себе си и да се противопостави като крайност на при
родата и на духа, на самия себе си като на това, което е 
безкрайно само по себе си. С това разкъсване, обратно, е 
свързана необходимостта, излизайки от отделеността от 
самия себе си, в която крайното и природното, непо
средствеността на съществуването, природното сърце е 
определено като отрицателното, лошото, злото, едва чрез 
превъзмогването на тази нищожност духът да навлезе в 
царството на истината и удовлетворението. Вследствие 
на това духовното примирение трябва да се схваща и 
представя само като дейност, движение на духа, като 
процес, в чието протичане възниква стълкновение и бор
ба, а скръбта, смъртта, скръбното чувство за нищожност, 
мъката на духа и на телесността се появява като 
съществен момент. Защото както бог отначало отделя от 
себе си крайната действителност, така и крайният човек, 
който започва от себе си вън от божественото царство, 
получава задачата да се издигне до бога, да откъсне 
крайното от себе си, да унищожи нищожността и чрез 
това умъртвяване на своята непосредствена действител
ност да стане това, което бог е направил обективно като 
истинска действителност в своето явление като човек. 
Безкрайната скръб пред това пожертване на най- 
собствените субективност, страдание и смърт, които бяха 
повече или по-малко изключени от изображението на 
класичното изкуство, или се явяваха повече само като 
природно страдание, получават същинската си необхо
димост едва в романтичното. Не може да се каже, че у 
гърците смъртта е била схваната в нейното съществено 
значение. Нито природното като такова, нито непосред
ствеността на духа в неговото единство с телесността са 
били за тях нещо отрицателно само по себе си, и затова 
за тях смъртта е била само абстрактно преминаване от 
един свят в друг свят, без уплаха и страх, преставане без 
по-нататъшни неизмерими последици за умиращия
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индивид. Но, когато субективността получи безкрайно 
значение за самата себе си в своето духовно битие вътре 
в себе си, отрицанието, което смъртта носи в себе си, е 
отрицание на самото това виеше и важно начало, и зато
ва то е страшно, е умиране на душата, която вследствие 
на това като самото отрицателно само по себе си може да 
се почувства завинаги изключена от всяко щастие, абсо
лютно нещастна, обречена на вечно проклятие. Напро
тив, гръцката индивидуалност, разгледана като духовна 
субективност, не си приписва тази ценност и затова има 
смелост да си обкръжи смъртта с по-весели образи. 
Защото човекът се страхува само за онова, което има за 
него голяма ценност. Но животът има тази безкрайна 
ценност за съзнанието само когато субектът като духо
вен, самосъзнателен субект е единствена действителност 
за самия себе си и сега трябва да си представи с осно
вателен страх, че самият той е отрицателно поставен от 
смъртта. Обаче, от друга страна, за класичното изкуство 
смъртта също и не получава утвърдителното значение, 
което получава в романтичното изкуство. Гърците не са 
отдавали сериозно значение на онова, което ние нари
чаме безсмъртие. Едва за по-късната рефлексия в себе си 
на субективното съзнание, у Сократ, безсмъртието има 
по-дълбок смисъл и удовлетворява нужда, която е 
отишла по-напред. Когато например Одисей (<Одисея, 11 
песен, 482-491 стих) смята в подземния свят Ахил за по- 
щастлив от всички преди и след него, тъй като той, 
някога почитан наравно с боговете, сега е господар сред 
мъртвите, както е известно, Ахил намира, че това щастие 
никак не е голямо, и отговаря на Одисей да не му казва 
нито една утешителна дума за смъртта; той би предпочел 
да бъде ратай и, сам той беден, да слугува на някой 
бедняк срещу надница, отколкото да господства тук, 
долу, над всички мъртви, изчезнали от лицето на земята. 
В романтичното изкуство, напротив, смъртта е само уми
ране на природната душа и на крайната субективност, 
умиране, което се отнася отрицателно само към това, 
което е отрицателно в самото себе си, снема нищожното 
и опосредства по този начин освобождаването на духа от
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неговата крайност и раздвоение, както и духовното 
примирение на субекта с абсолютното. За гърците беше 
утвърдителен единствено животът, който е в единство с 
природното, външното, светското съществуване, и затова 
за тях смъртта беше чисто отрицание, разпадане на не
посредствената действителност. Но в романтичния 
светоглед смъртта има значението на отрицателност, т.е. 
на отрицание на отрицателното, и затова се превръща 
също така в нещо утвърдително като възкресение на ду
ха от неговата чиста природност и неадекватна крайност. 
Скръбта и смъртта на умиращата за себе си субективност 
се превръщат във връщане в себе си, в удовлетворение, в 
блаженство и в онова примирено утвърдително налично 
битие, което духът може да получи само чрез умъртвя
ването на своето отрицателно съществуване, в което той 
е отделен с преграда от същинската си истина и жизне
ност. Ето защо това основно определение не се отнася 
само до факта на смъртта, която настъпва в човека от 
природната му страна, а е процес, който духът, за да 
живее истински, трябва да осъществи в самия себе си и 
независимо от това външно отрицание.

с. Третата страна след този абсолютен свят на духа 
съставлява човекът, доколкото той нито проявява непо
средствено в самия себе си абсолютното и божественото 
като божествено, нито представя процеса на издигането 
до бога и на примирението с бога, а остава в собствения 
си човешки кръг. Следователно тук крайното като такова 
съставлява съдържанието както от страна на духовните 
цели, светските интереси, страсти, колизии, страдания и 
радости, надежди и удовлетворения, така и от страна на 
външното, на природата и на нейните царства и най-еди- 
нични явления. Обаче настъпва двояко положение на не
щата за начина на схващане на това съдържание. А имен
но, тъй като, от една страна, духът е спечелил със себе си 
утвърждението, той се движи върху тази почва като 
върху елемент, който сам е оправдан и удовлетворяващ, 
от който той извежда наяве само този положителен 
характер и оставя самия себе си отново да проблесне от 
него в своето утвърдително удовлетворение и интим
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ност; но, от друга страна, същото това съдържание се 
принизява до чиста случайност, която не трябва да 
претендира за самостоятелна значимост, тъй като духът 
не намира в нея своето истинско съществуване и затова 
влиза в единство със себе си само като разлага за самия 
себе си това крайно съдържание на духа и на природата 
като нещо крайно и отрицателно.

3. Отношение на съдържанието 
към начина на изобразяване

А що се отнася, най-сетне, до отношението на това 
целокупно съдържание към начина на изобразяването 
му, съответно на това, което току-що видяхме,

а. съдържанието на романтичното изкуство, поне по 
отношение на божественото, изглежда твърде стеснено. 
Защото, първо, както вече загатнахме по-горе, природата 
е развенчана, морето, планината и долината, реките, из
ворите, времето и нощта, както и общите природни про
цеси загубиха своята ценност по отношение на изобра
зяването и съдържанието на абсолютното. Природните 
образувания вече не се разширяват символично; отнето 
им е определението, че техните форми и дейности биха 
били способни да бъдат черти на божественост. Защото 
всичките онези велики въпроси за възникването на 
света, за това, откъде са дошли, за какво са създадени и 
накъде отиват сътворената природа и сътвореното 
човечество и всичките онези символични и пластични 
опити да се разрешат и изобразят тези проблеми, са 
изчезнали чрез откровението на бога в духа; а и в ду
ховното пъстрият, цветист свят с неговите класично 
изваяни характери, действия, събития се е обединил до 
единната светла точка на абсолютното и на вечната 
история на изкуплението му. Вследствие на това цялото 
съдържание се концентрира върху вътрешната ду
шевност на духа, върху чувството, представата, душата, 
която се стреми към единство с истината, опитва се и се 
бори да породи, да запази божественото в субекта, и
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затова може не толкова да осъществява цели и начинания 
в света, заради света, колкото по-скоро има за 
единствено съществено начинание вътрешната борба на 
човека в себе си и примирението с бога и донася със себе 
си за изобразяване само личността и нейното запазване, 
както и приготовленията за тази цел. Хероизмът, който 
може да се появи от тази страна, не е хероизъм, който 
дава закони, затвърдява институции, създава и преобра
зува състояния, като изхожда от самия себе си, а е хе
роизъм на подчинението, който вече има над себе си 
всичко в определен и готов вид и на който затова остава 
само задачата да регулира временното според него, да 
прилага върху предварително намерения свят и да 
утвърждава във временното споменатото по-висше, само 
по себе си валидно начало. Но, тъй като това абсолютно 
съдържание изглежда насила стеснено в точката на 
субективната душа и по такъв начин целият процес се 
пренася във вътрешния свят на човека, вследствие на 
това кръгът на съдържанието е също така отново без
крайно разширен. Той се разцъфтява до безпределно 
многообразие. Защото, макар че въпросната обективна 
история съставлява субстанциалното на душата, все пак 
субектът я преминава от всички страни, представя 
отделни точки от нея или самата нея във винаги отново 
присъединяващи се, човешки черти, а освен това може 
да привлече в себе си още и цялата широта на природата 
като обстановка и среда на духа и да я използва за 
единната велика цел. -  Благодарение на това историята 
на душата става безкрайно богата и може да се формира 
по най-различни начини до винаги променени об
стоятелства и ситуации. И дори ако човекът най-напред 
излезе от този абсолютен кръг и започне да се занимава 
със светското, обемът на интересите, целите и чувствата 
става толкова по-неизчислим, колкото по-дълбоко духът 
е станал дух вътре в себе си в съответствие с целия този 
принцип и затова се разчленява и разпростира в своето 
разгръщане до една безкрайно повишена пълнота на 
вътрешните и външните колизии, разкъсаности, града
ции на страстта и до най-различните стадии на удо
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влетворенията. Абсолютното, което е безусловно общо в 
себе си, както осъзнава в човека самото себе си, 
съставлява вътрешното съдържание на романтичното из
куство, а по такъв начин и цялото човечество и 
целокупното му развитие е неизмерим материал на това 
изкуство.

b . Но не романтичното изкуство като изкуство съз
дава това съдържание, какъвто беше случаят до голяма 
степен в символичната и преди всичко в класичната 
художествена форма и в нейните идеални богове; както 
вече видяхме по-рано, романтичното изкуство като из
куство не е даващо откровение поучаване, което напра- 
во продуцира за нагледа съдържанието на истината само 
във формата на изкуство; напротив, съдържанието е на
лице в представата и чувството вече само за себе си вън 
от областта на изкуството. Тук религията като общо 
съзнание за истината съставлява съществената предпо
ставка за изкуството в съвсем друга степен и стои пред 
действителното съзнание също и от страна на външния 
начин на проявяване в сетивна реалност като прозаично 
събитие в настоящето. А именно, тъй като съдържанието 
на откровението в духа е вечната абсолютна природа на 
духа, който се откъсва от природното като такова и го 
принизява, вследствие на това явлението получава такова 
място в непосредственото, че това външно, доколкото 
съществува и има налично битие, остава сймо случаен 
свят, с излизането от който абсолютното се съсредото
чава в духовното и вътрешното и едва така става истина 
за самото себе си. По този начин външното се смята за 
безразличен елемент, към който духът няма последно 
доверие и в който той няма трайно съществуване. Колко- 
то по-малко духът смята, че образът на външната дей
ствителност е достоен за него, толкова по-малко той 
може да търси своето удовлетворение в него и да намери 
себе си като примирен със самия себе си чрез обеди
няването си с него.

c. Затова, в съответствие с този принцип, в ро
мантичното изкуство начинът на действителното изобра
зяване от страна на външното явление не излиза
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съществено отвъд същинската обикновена действител
ност и съвсем не се страхува да възприеме в себе си това 
реално налично битие в неговата крайна неудовлетво- 
рителност и определеност. Следователно тук е изчезнала 
онази идеална красота, която премахва външния наглед 
за Бременността и следите на преходността, за да по
стави цветущата красота на съществуването на мястото 
на другото негово помрачено явление Романтичното из
куство вече няма за цел свободната жизненост на съ
ществуването в неговата безкрайна тишина и в потъ
ването на душата в телесното, то вече няма за цел този 
живот като такъв в неговото най-собствено понятие, а 
обръща гръб на този връх на красотата; то преплита своя 
вътрешен свят и със случайността на външното образу
вание и предоставя нестеснено поле на действие на явно 
забележимите черти на некрасивото.

По такъв начин ние имаме в романтичното два свя
та, едно духовно царство, което е завършено в себе си, 
душата, която се примирява в себе си, и за пръв път 
превива и довежда до истински кръговрат, до връщане в 
себе си, до същински фениксовски живот на духа това, 
което иначе е праволинейно повторение на възниква
нето, гибелта и повторното възникване; от друга страна, 
царството на външното като такова, което, освободено от 
твърдо спояващото обединение с духа, сега става съвсем 
емпирична действителност, за чийто образ душата не се 
грижи. В класичното изкуство духът овладя емпирич
ното явление и го проникна напълно, тъй като той тряб
ваше да получи в него своята пълна реалност. Но сега 
вътрешното е безразлично спрямо начина на изобразя
ване на непосредствения свят, тъй като непосредстве
ността е недостойна за блаженството на душата в себе 
си. Външно проявяващото се вече не може да изразява 
вътрешната душевност и ако все пак още бива призо
вавано да върши това, то получава само задачата да 
потвърди, че външното е неудовлетворителното същест
вуване и трябва да загатва обратно за вътрешното, за 
душата и чувството като съществен елемент. Но тъкмо 
поради това сега романтичното изкуство оставя външ
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ността и тя, от своя страна, отново да се движи свободно 
сама за себе си и в това отношение позволява да навлиза 
безпрепятствено в изображението всякакъв и всеки мате
риал също и в естествената случайност на съществува
нето, включително цветята, дърветата и най-обикнове
ните домашни предмети. Обаче това съдържание съще
временно води със себе си определението, че като чисто 
външен материал то е безразлично и низше и получава 
същинската си ценност едва когато душата се е вложила 
в него и то трябва да изразява не само вътрешно душев
ното (das Innerliche), но и интимността (die Innigkeit), 
която, вместо да се слива с външното, изглежда прими
рена в себе си само със самата себе си. Вътрешното в 
това отношение, тласнато по този начин навън до връх
ната точка, е изявяването навън, което няма външност и 
сякаш невидимо чува càMO самото себе си, то е звучене 
като такова без предметност и образ, витаене над водите, 
прозвучаване над един свят, който може да възприема и 
отразява вътре в своите и върху своите хетерогенни 
явления само отблясъка на това битие вътре в себе си на 
душата.

Ето защо, ако обобщим в една дума това отношение 
между съдържание и форма в романтичното, където то се 
запазва в своето своеобразие, можем да кажем, че тъй ка
то тъкмо винаги увеличаваната всеобщност и неспирно 
работещата дълбочина на душата съставлява принципа 
на романтичното, неговият основен тон е музикален и, с 
определено съдържание на представата, лиричен. За ро
мантичното изкуство лиричното е сякаш елементарната 
основна черта, то е тон, който издават също епопеята и 
драмата и който обгръща дори произведенията на изо
бразителното изкуство като общ полъх на душата, тъй 
като тук духът и душата искат да говорят на духа и на 
душата с всяко от своите творения.
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4. Подразделение

А що се отнася, най-сетне, до подразделението, 
което трябва да установим за по-подробно развиващото 
разглеждане на тази трета голяма област на изкуството, 
основното понятие на романтичното се разпада в своето 
вътрешно разклоняване на следните три момента.

Първият кръг образува религиозното като такова, в 
което историята на изкуплението, животът, смъртта и 
възкресението на Христос дават центъра. Тук се налага 
като главно определение повратът, който се състои в 
това, че духът се насочва отрицателно към своята непо
средственост и крайност, превъзмогва я и чрез това осво
бождаване си спечелва за самия себе си в своето 
собствено царство своята безкрайност и абсолютна 
самостоятелност.

След това, второ, тази самостоятелност излиза от 
божествеността на духа и навлиза в себе си, както и от 
издигането на крайния човек до бога, и навлиза в свет
ското. Тук преди всичко субектът като такъв е станал 
утвърдителен за самия себе си и има за субстанция на 
своето съзнание, както и за интерес на своето съществу
ване добродетелите на тази утвърдителна субективност, 
честта, любовта, верността и храбростта, целите и мо
ралните задължения на романтичното рицарство.

Съдържанието и формата на третата глава могат 
да се окачествят изобщо като формалната самостоя
телност на характера. А именно, ако субективността е 
стигнала дотам, че духовната самостоятелност да бъде 
същественото за нея, то и особеното съдържание, с кое
то се слива тя като със свое съдържание, ще споделя съ
щата самостоятелност -  която обаче, тъй като не се 
състои в субстанциалността на своя живот, както в кръга 
на биващата в себе си и за себе си религиозна истина, 
може да бъде само от формално естество. Но, обратно, и 
образът на външните обстоятелства, ситуации, на външ
ната завръзка на събитията става свободен сам за себе си 
и затова се хвърля насам и натам в произволна аван- 
тюристичност. Благодарение на това получаваме като
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крайна точка на романтичното изобщо случайността как- 
то на външното, така и на вътрешното, и едно разпадане 
на тези страни вън една от друга, вследствие на което 
самото изкуство снема себе си и налага на съзнанието 
необходимостта да си изработи по-висши форми на 
схващането на истинното, отколкото онези, които е в 
състояние да предложи изкуството.



П ъ р в а  г л а в а

Р Е Л И Г И О З Н И Я Т  К Р Ъ Г  Н А  

Р О М А Н Т И Ч Н О Т О  И З К У С Т В О

Тъй като в представянето на абсолютната субектив
ност като цялата истина романтичното изкуство има за 
свое субстанциално съдържание обединението на бога с 
неговата същност, удовлетворението на душата, при
мирението на бога със света, а чрез това и със себе си, 
изглежда, при тази степен идеалът за пръв път е напъл
но у дома си. Защото блаженството и самостоятелността, 
удовлетворението, спокойствието и свободата бяха това, 
което посочихме като основно определение за идеала. 
Разбира се, ние не трябва да изключваме идеала от поня
тието и реалността на романтичното изкуство, обаче в 
сравнение с класичния идеал той получава съвсем про
менен облик. Макар че по-горе вече загатнахме изобщо 
за това отношение, тук трябва още в самото начало да го 
установим според по-конкретното му значение, за да 
изясним основния тип на романтичния начин на 
представяне на абсолютното. В класичния идеал, от една 
страна, божественото е ограничено до индивидуалност
та, а, от друга страна, душата и блаженството на осо
бените богове са излети изцяло чрез телесния им образ; 
и, трето, тъй като неразделното единство на индивида в 
себе си и в неговата външност дава принципа, отрица- 
телността на раздвоението в себе си, на телесната болка 
и духовната скръб, на пожертването, на отказа не може 
да се яви като съществен момент. Божественото на 
класичното изкуство се разпада наистина в кръг от 
богове, но то не се разделя в себе си като обща същност 
и като отделно субективно емпирично явление в чо
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вешки образ и човешки дух, а също няма в противопо
ложност на себе си като абсолютно, което е без явление, 
един свят на злината, греха и заблудата със задачата да 
доведе тези противоположности до примирение и едва 
като това примирение да бъде истински действителното 
и божественото. В понятието абсолютна субективност, 
напротив, се съдържа противоположността на субстан- 
циалната всеобщност и личността, противоположност, 
чието извършено опосредстване изпълва субективното с 
неговата субстанция и издига субстанциалното до 
абсолютния субект, който знае и иска себе си. Но за дей
ствителността на субективността като дух е необходима, 
второ, по-дълбоката противоположност на един краен 
свят, чрез чието снемане като краен и примирение с 
абсолютното безкрайното прави чрез своята собствена 
абсолютна дейност своята собствена същност за самото 
себе си и едва така е абсолютен дух. Ето защо явлението 
на тази действителност върху почвата и в образа на чо
вешкия дух получава съвсем по-друго отношение с оглед 
на своята красота, отколкото в класичното изкуство. 
Гръцката красота показва вътрешния свят на духовната 
индивидуалност, вложен изцяло в нейния телесен образ, 
в нейните действия и събития, изразен изцяло във външ
ното и живеещ блажено в него. За романтичната красота, 
напротив, е безусловно необходимо, щото душата, макар 
че се проявява във външното, същевременно да покаже, 
че трябва да бъде отведена от тази телесност обратно в 
себе си и да заживее в самата себе си. Затова на тази сте
пен телесното може да изразява вътрешната душевност 
на духа само доколкото довежда до проявление това, че 
душата имала своята конгруентна действителност не в 
това реално съществуване, а в самата себе си. Като се 
изхожда от това основание, сега красотата ще засяга вече 
не идеализирането на обективния образ, а вътрешния 
образ на душата в самата себе си; тя става красота на 
интимността като начин, по който се формира и развива 
всяко съдържание във вътрешния свят на субекта, без да 
фиксира външното в тази взаимопроникнатост с духа. А 
тъй като вследствие на това е загубен интересът да се
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проясни реалното съществуване до това класично един
ство и този интерес се концентрира върху противо
положната цел да вдъхне на вътрешния образ на самото 
духовно една нова красота, изкуството малко се грижи за 
външното; то го възприема непосредствено такова, 
каквото го намира непосредствено пред себе си, като 
предоставя сякаш на самата тази страна да се формира 
по свое усмотрение. В романтичното примирението с 
абсолютното е акт на вътрешното, който се проявява наи
стина във външното, но няма за съществено съдържание 
и съществена цел самото външно в неговия реален образ. 
С това безразличие спрямо идеализиращото обединение 
на душа и тяло се появява като съществен момент за по- 
специалната индивидуалност на външната страна пор
третното, което не заличава партикуларните черти и 
форми, каквито са те, беднотата на природното, недоста
тъците на Бременността, за да постави на тяхно място 
нещо по-умерено. Наистина в това отношение още ще 
трябва да се изисква съответствие; но определената му 
форма става безразлична и не се очиства от случайности
те на крайното емпирично съществуване.

Необходимостта на това доминиращо определение 
на романтичното изкуство може да се оправдае още и от 
една друга страна. Там, където класичният идеал стои на 
истинската си висота, той е завършен в себе си, само
стоятелен, сдържан, невъзприемащ, е закръглен инди
вид, който отхвърля другото от себе си. Неговата форма 
е негова собствена форма, той живее изцяло в нея и само 
в нея и не трябва да даде нищо от нея в полза на общ
ността с чисто емпиричното и случайното. Ето защо то
зи, който се приближи до тези идеали като зрител, не мо
же да усвои тяхното налично битие като външна страна, 
сродна на собственото му явление; макар че образите на 
вечните богове са човешки, все пак те не принадлежат на 
смъртното, защото самите тези богове не са преминали 
през недостатъците на крайното съществуване, а са не
посредствено издигнати над тях. Общността с емпирич
ното и относителното е прекъсната. Напротив, без
крайната субективност, абсолютното на романтичното
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изкуство не е потънало в своето явление, то е вътре в 
себе си и тъкмо с това има външния си облик не за себе 
си, а за други, като външна страна, която е оставена на 
свобода, е предоставена на разположение на всеки. По- 
нататък, тази външна страна трябва да навлезе в образа 
на обикновеността, на емпирично човешкото, тъй като 
тук сам бог слиза надолу в крайното, временното съ
ществуване, за да опосредства и примири абсолютната 
противоположност, която се съдържа в понятието за аб
солютно. Вследствие на това сега и емпиричният човек 
получава страна, от която за него се открива сродство, 
изходна точка, така че той се приближава с доверие до 
самия себе си в своята непосредствена природност, тъй 
като външният облик не го отклонява чрез класичната 
строгост спрямо партикуларното и случайното, а пред
лага на погледа му това, което има самият той, или което 
той познава и обича в другите, които го заобикалят. 
Романтичното изкуство привлича доверчиво от външната 
си страна с това приятно чувство в обикновеното. Но тъй 
като външната страна, която романтичното изкуство ни е 
предоставило на разположение, чрез самото това пред
оставяне има за задача да ни насочи обратно към душев
ната красота, към висшето на интимността, към светост
та на душата, същевременно тя ни подтиква да потънем 
във вътрешния свят на духа и в неговото абсолютно 
съдържание и да усвоим този вътрешен свят.

И, най-сетне, в това отдаване се съдържа изобщо 
общата идея, че в романтичното изкуство безкрайната 
субективност не е самотна в себе си, както гръцкият бог, 
който, съвсем завършен в себе си, живее в блаженството 
на своята затвореност, а че тя, излизайки вън от себе си, 
влиза в отношение към нещо друго, което обаче е нещо 
нейно, в което тя пренамира самата себе си и остава в 
единство при самата себе си. Това единство на безкрай
ната субективност със самата нея в нейното друго е ис
тински красивото съдържание на романтичното изкуст
во, неговият идеал, който има за своя форма и явление 
всъщност вътрешната душевност и субективността, ду
шата, чувството. Ето защо романтичният идеал изразява
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отношението към друго духовно, което е така свързано с 
интимността, че тъкмо само в това друго душата живее в 
интимността със самата себе си. Този живот вътре в себе 
си [и същевременно] в нещо друго като чувство е 
интимността на любовта.

Ето защо ние можем да посочим любовта като 
общото съдържание на романтичното в неговия религио
зен кръг. Обаче любовта получава истински идеалното 
си изображение едва когато изразява утвърдителното 
непосредствено примирение на духа. Но, преди да 
можем да разгледаме тази степен на най-красивото 
идейно удовлетворение, трябва най-напред, от една 
страна, да преминем процеса на отрицателността, в 
който навлиза абсолютният субект като в превъзмогване 
на крайността и непосредствеността на своето човешко 
явление; процес, който се разгръща в живота, страда
нието и смъртта на бога за света и човечеството и тях
ното възможно примирение с бога. А, от друга страна, 
обратно, и човечеството трябва, от своя страна, да 
измине процес, за да остави това, което е „в себе си“ на 
въпросното примирение, да стане действително в самото 
себе си. По средата между тези степени, които имат за 
свой център отрицателната страна на сетивното и 
духовното навлизане в смъртта и гроба, се съдържа 
изразът на утвърдителното блаженство на удовлет
ворението, което принадлежи в този кръг към най- 
красивите предмети на изкуството.

Ето защо, за да разчленим по-точно нашата първа 
глава, трябва да преминем три различни сфери:

първо, историята на Христовото изкупление: момен
тите на абсолютния дух, представени в самия бог, до- 
колкото той става човек, има действително съществуване 
в света на крайността и на нейните конкретни от
ношения и в това отначало отделно съществуване кара да 
се прояви самото абсолютно;

второ, любовта в положителната ù форма като при
мирено чувства за човешкото и божественото: светото 
семейство, майчинската любов на Мария, любовта на 
Христос и любовта на учениците;
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трето, общината: духът божи като присъстващ в 
човечеството чрез конверсията на душата и умърт
вяването на природността и крайността, изобщо чрез 
поврата на човечеството към бога -  покръстване, в което 
преди всичко покаянието и мъчението опосредстват 
съединяването на човека с бога.

1. История на Христовото изкупление

Примирението на духа със самия себе си, абсолют
ната история, процесът на истинността получава наглед- 
ност и достоверност чрез проявяването на бога в света. 
Простото съдържание на това примирение е отъждест- 
вяването на абсолютната същностност (Wesenhaftigkeit) 
и на единичната човешка субективност; единичният 
човек е бог и бог е единичен човек. В това се съдържа, че 
човешкият дух сам по себе си, по своето понятие и същ
ност е истински дух и вследствие на това всеки единичен 
субект като човек има безкрайното предопределение и 
значение да бъде цел на бога и да бъде в единство с бога. 
Но затова пред човека възниква също така изискването 
да даде действителност на това свое понятие, което отна
чало е само чисто „в себе си“, т.е. да постави единството 
с бога за цел на своето съществуване и да го постигне. 
Ако е изпълнил това свое предопределение, той е свобо
ден в себе си безкраен дух. Той може да стори това само 
доколкото въпросното единство е първоначалното, е веч
ната основа на самата човешка и божествена природа. 
Целта е същевременно биващото в себе си и за себе си 
начало, предпоставката за романтичното религиозно 
съзнание, че сам бог е човек, плът, че той е останал този 
единичен субект, в който, поради това, примирението не 
остава само едно чисто „в себе си“, така че да се знае 
само според понятието -  напротив, имайки обективно 
съществуване за самото себе си, то се представя и за 
сетивното, възприемащото в нагледа съзнание като този 
единичен, действително съществуващ човек. Необходим 
е този момент на единичността, за да може всеки
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единичен човек да съзерцава в него примирението си с 
бога, което примирение само по себе си не е чиста въз
можност, а е действително, и тъкмо поради това трябва 
да се прояви като реално осъществено в този единичен 
субект. Но тъй като единството като духовно примирение 
на противоположни моменти не е само непосредствено 
единство, второ, в този единичен субект трябва да по
лучи съществуване като история на този субект също и 
процесът на духа, едва чрез който процес съзнанието е 
дух в истинския смисъл на думата. Тази история на духа, 
която се осъществява в единичния човек, не съдържа 
нищо друго освен онова, което вече засегнахме по-горе, 
а именно, че единичният човек се освобождава телесно и 
духовно от своята единичност, т.е., че той страда и 
умира, но, обратно, чрез скръбта, която е свързана със 
смъртта, произлиза, възкръсва от смъртта като възвели
чения бог, като действителния дух, който сега наистина е 
получил съществуване като единично същество, като 
този субект, но е бог като дух в истинския смисъл на 
думата, всъщност само в своята община.

а. Привидна излишност на изкуството

Тази история дава основния предмет на религиоз
ното романтично изкуство, за който обаче изкуството, 
взето чисто като изкуство, става до известна степен нещо 
излишно. Защото главното тук се съдържа във вътреш
ната увереност, в чувството и представата за тази вечна 
истина, във вярата, която сама по себе си засвидетел
ства истината пред себе си и по този начин бива пре
несена във вътрешния свят на представата. А именно, 
развитата вяра се състои в непосредствената увереност, 
че с представата за моментите на тази история имаме 
пред съзнанието си самата истина. Но ако това, за което 
става въпрос, е съзнанието за истината, то красотата 
на явлението, а също изображението е страничното и по- 
безразличното, защото истината съществува за съзнание
то и независимо от изкуството.
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Ь. Необходимост от появяване на изкуството

Обаче, от друга страна, религиозното съдържание 
същевременно съдържа в самото себе си момента, чрез 
който то не само прави себе си достъпно за изкуството, 
но и в известно отношение също се нуждае от него. 
Както вече привеждахме много пъти, в религиозната 
представа на романтичното изкуство самото съдържание 
носи със себе си това, антропоморфизмът да се доведе до 
връхната му точка, тъй като тъкмо това съдържание има 
за свой център слятостта на абсолютното и божественото 
с човешката субективност, съзерцавана като действител
на и затова проявяваща се и външно, телесно, и трябва да 
представя божественото в тази негова единичност, 
свързана с оскъдността на природата и на крайния начин 
на проявяване. В това отношение, за да може съзнанието, 
което възприема в нагледа, да възприеме явлението на 
бога, изкуството му предлага специалното настояще на 
един единичен действителен образ, една конкретна 
картина също на външните черти на събитията, в които 
се простира раждането на Христос, животът му и стра
данията му, възкръсването му и издигането му до бо
жията десница, така че изобщо единствено в изкуството 
се повтаря отминалото вече действително явление на 
бога, като получава все нова и нова трайност.

с. Случайна партикупарност 
на външното явление

Но, доколкото в това явление акцентът пада върху 
това, че бог е всъщност единичен субект, който изключва 
другите и представя не само единството на божествената 
и човешката субективност изобщо, но и това единство 
като този човек, тук, в изкуството, заради самото съдър
жание, отново изпъкват всички страни на случайността и 
партикуларността на външното крайно съществуване, от 
които се беше очистила красотата на висотата на 
класичния идеал. Онова, което свободното понятие за 
красиво беше отстранило от себе си като несъответ-
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стващо, не-идеалното, тук се възприема с необходимост 
и се онагледява като момент, произтичащ от самото 
съдържание.

а. Ето защо, ако често е избирана за предмет 
личността на Христос като такава, винаги са постъпвали 
най-лошо онези художници, които са се нагърбвали да 
направят от Христос идеал в смисъла и по начина на 
класичния идеал. Защото в такива глави и фигури на 
Христос наистина виждаме сериозност, спокойствие и 
достойнство, но Христос трябва да има, от една страна, 
вътрешна душевност и безусловно обща духовност, а, от 
друга страна, субективна личност и единичност; но и 
едното, и другото противоречи на блаженството в сетив
ната страна на човешкия образ. Извънредно трудно е да 
се свържат тези две крайни точки на израза и на формата 
и особено живописците, когато излязоха вън от тради
ционния тип, се намираха винаги в затруднение. -  В та
кива глави трябва да намират израз сериозността и дъл
бочината на съзнанието, но чертите и формите на лицето 
и на фигурата не трябва да имат само идеална красота, 
тъй както не трябва да се заблуждават в посока към 
тривиалното и грозното, или да се издигат до чистата 
възвишеност като такава. Най-доброто по отношение на 
външната форма ще бъде средното между партикуларно 
природното и идеалната красота. Трудно е да се намери 
правилно тази подходяща среда и по такъв начин уме
нието, усетът и духът на художника могат да се проявят 
предимно в това намиране. Изобщо при изображенията 
от целия този кръг, независимо от съдържанието, което 
принадлежи на вярата, сме насочени към страната на су
бективното правене повече, отколкото в класичния 
идеал. В класичното изкуство художникът иска непо
средствено да изобрази духовното и божественото във 
формите на самото телесно, в организма на човешката 
фигура и затова телесните форми в своите модификации, 
отклоняващи се от обикновеното и крайното, съставля
ват главната страна на интереса. В нашия сегашен кръг 
фигурата остава обикновената, известната фигура, 
нейните форми са безразлични до известна степен, те са
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нещо партикуларно, което може да бъде и такова, и та
кова, и да се третира в това отношение с голяма свобода. 
Ето защо преобладаващият интерес се състои, от една 
страна, в начина, по който художникът оставя да про
блесне все пак през това, което е обикновено и ни е 
известно, духовното и най-вътрешното като самото това 
духовно, а, от друга страна, в субективното осъществя
ване, в техническите средства и умения, чрез които той е 
бил в състояние да вдъхне на своите образи духовна 
жизненост и да им даде нагледността на най-духовното и 
възможността то да бъде схванато.

ß. Що се отнася до по-нататъшното съдържание, 
както току-що видяхме, то се състои в абсолютната исто
рия, произтичаща от понятието за самия дух, която из
вършва обективно конверсията на телесната и духовната 
единичност в тяхната същност и всеобщност. Защото 
примирението на единичната субективност с бога не се 
явява непосредствено като хармония, а се явява като 
хармония, която произлиза едва от безкрайната скръб, от 
отдаването, пожертването, умъртвяването на крайното, 
сетивното и субективното. Тук крайното и безкрайното 
са свързани в едно и примирението в своята истинска 
дълбочина, интимност и сила на опосредстването се про
явява само чрез големината и твърдостта и на противо
положността, която трябва да намери своето разрешение. 
Вследствие на това и цялата острота и дисонантност на 
страданието, на мъчението, на мъката, в която въвлича 
една такава противоположност, принадлежи към при
родата на самия дух, чието абсолютно удовлетворение 
съставлява съдържанието тук.

Този процес на духа, взет сам по себе си, е изобщо 
същността, понятието на духа, и затова съдържа опре
делението да бъде за съзнанието общата история, която 
трябва да се повтори във всяко индивидуално съзнание. 
Защото тъкмо съзнанието като многото единични лица е 
реалността и съществуването на общия дух. Но тъй като 
духът има за свой съществен момент действителността в 
индивида, въпросната обща история отначало сама се 
извършва само във формата на едно единично лице, в
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което тя протича като негова история, като история на 
неговото раждане, страдание, умиране и връщане от 
смъртта, и все пак и тази единичност същевременно за
пазва значението да бъде историята на самия общ 
абсолютен дух.

Истинската повратна точка в този живот на бога е 
слагането край на неговото единично съществуване като 
този човек, историята на страстите Христови, страда
нието на кръста, лобното място на духа, терзанието на 
смъртта. Но, доколкото тук произтича от самото съдър
жание това, че външното, телесното явление, непосред
ственото съществуване като индивид трябва да се прояви 
в скръбта на своята отрицателност като отрицателното, 
за да стигне духът до своята истина и до своето небе чрез 
пожертването на сетивното и на субективната единич
ност, тази сфера на изображението най-много се отделя 
от класичния пластичен идеал. А именно, от една страна, 
земното тяло и несъвършенството на човешката природа 
изобщо наистина се издига и почита чрез това, че сам 
бог се проявява в нея, но, от друга страна, тъкмо това 
човешко и телесно се поставя като отрицателно и се 
проявява в своята скръб, докато в класичния идеал то не 
загубва ненарушената хармония с духовното и субстан- 
циалното. Христос, когото бичуват, с трънения венец, 
носещ кръста към лобното си място, закован на кръста, 
умиращ в терзанието на една мъченическа, бавна смърт, 
не може да се изобрази във формите на гръцката красота, 
напротив, по-висшето в тези ситуации е светостта в себе 
си, дълбочината на вътрешния свят, безкрайността на 
скръбта като вечен момент на духа, търпението и 
божественото спокойствие.

По-широк кръг около този образ образуват отчасти 
неговите приятели, отчасти неговите врагове. Прияте
лите също не са идеали, напротив, според понятието те 
са партикуларни индивиди, обикновени хора, които 
шествието на духа води към Христос; а враговете, тъй 
като се противопоставят на бога, осъждат го, надсмиват 
му се, измъчват го, разпъват го, биват представяни като 
вътрешно зли, и представата за вътрешната злоба и



П ъ р в а  г л а в а .  Р е л и г и о з н и я т  к р ъ г  н а . . . 703

враждебност към бога води със себе си от външната си 
страна грозотата, примитивността, варварщината, ярост
та и извратеността на образа. Във всичките тези отно
шения в сравнение с класичната красота тук се явява 
като необходим момент некрасивото.

γ. Но процесът на смъртта трябва да се разглежда в 
божествената природа само като точка на прехода, чрез 
която се осъществява примирението на духа със себе си, 
и страните на божественото и човешкото, на безусловно 
общото и на проявяващата се субективност, за чието 
опосредстване става въпрос, се сливат утвърдително. 
Ето защо това утвърждение, което е изобщо основата и 
първоначалното, трябва да се потвърди и по този поло
жителен начин. Благоприятна възможност за това дават 
главно възкресението и възнесението като ситуация в 
историята на Христос; освен тях в отделни случаи мо
ментите, в които Христос се явява като учител. Но тук 
възниква главната трудност особено за изобразителното 
изкуство. Защото, от една страна, трябва да бъде изобра
зено духовното като такова в неговата вътрешна ду
шевност, а, от друга страна, абсолютният дух в неговата 
безкрайност и всеобщност трябва да бъде поставен 
утвърдително в единство със субективността и издигнат 
над непосредственото съществуване, все пак да доведе 
до нагледа и усещането в телесното и външното още и 
целия израз на своята безкрайност и вътрешна ду
шевност.

2. Религиозната любов

Духът сам по себе си като дух не е непосредствено 
предмет на изкуството. Неговото най-висше действител
но примирение в себе си може да бъде само примирение 
и удовлетворение в духовното като такова, което в своя 
чисто идеен елемент се изплъзва от художествения 
израз, тъй като абсолютната истина стои по-високо от 
привидността за красиво, която не може да се откъсне от 
почвата на сетивното и проявяващото се. Но ако духът в
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своето утвърдително примирение трябва да получи чрез 
изкуството едно духовно съществуване, в което той не 
само се знае като чиста мисъл, като идеен, но и може да 
бъде усещан и възприеман в нагледа, ние имаме останала 
като единствена форма, която отговаря на двойното 
изискване за духовност, от една страна, и за достъпност 
за схващането и изобразимост от изкуството, от друга 
страна, само интимността на духа, душата, чувството. 
Тази интимност, която единствена съответства на поня
тието на удовлетворения в себе си свободен дух, е 
любовта.

а. Понятие за абсолютното като любов

А именно, от страна на съдържанието в любовта са 
налице моментите, които посочихме като основно поня
тие на абсолютния дух; примиреното връщане от него
вото друго обратно в самия себе си. Самото това „друго“ 
като другото, в което духът остава при самия себе си, 
може да бъде пак само нещо духовно, една духовна 
личност. Истинската същност на любовта се състои в 
това, да се откажем от съзнанието за самите себе си, да 
се забравим в една друга насоченост към себе си и все 
пак да имаме и да притежаваме самите себе си едва в 
това изчезване и забравяне. Това опосредстване на духа 
със себе си и това негово изпълване до целокупността е 
абсолютното, обаче не например по такъв начин, че аб
солютното като само единична и вследствие на това 
крайна субективност да се слее със самото себе си в един 
друг краен субект -  напротив, тук съдържанието на су
бективността, опосредстваща се със себе си в нещо дру
го, е самото абсолютно; духът, който едва в другия дух е 
знанието и искането на себе си като абсолютното и едва 
в него има удовлетворението на това знание.

Ь. Душата

А, по-точно, това съдържание като любов има фор
мата на концентрирано в себе си чувство, което, вместо
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да си обясни своето съдържание, вместо да го осъзнае 
според неговата определеност и всеобщност, по-скоро 
съсредоточава непосредствено широтата и неизмери- 
мостта на това съдържание до простата дълбочина на 
душата (Gemüt), без да разгърне за представата във всич
ки негови насоки богатството, което то обхваща в себе 
си. Вследствие на това същото съдържание, което в своя
та чисто духовно очертана всеобщност би се отказало от 
художествено изобразяване, в това свое субективно съ
ществуване като чувство отново става уловимо за из
куството, тъй като това съдържание, от една страна, при 
още неразкритата дълбочина, която съставлява характер
ното на душата, не изпитва нужда да се разясни до пълна 
яснота, докато, от друга страна, същевременно получава 
от тази форма елемент, който съответства на изкуството. 
Защото, колкото и духовни и вътрешни да остават ду
шата, сърцето, чувството, все пак те винаги имат връзка 
още и със сетивното и телесното, така че сега могат да 
изразят и навън най-вътрешния живот и най-вътрешното 
съществуване на духа чрез самата телесност, чрез по
гледа, чрез чертите на лицето или, по-одухотворено, чрез 
тона и думата. Но тук външното ще може да се яви само 
така, че е призвано да изрази самото това най-вътрешно 
в неговата вътрешна душевност.

с. Любовта като романтичен идеал

И така, ако изтъкнахме като понятие за идеал 
примирението на вътрешното с неговата реалност, ние 
можем да окачествим любовта като идеал на романтич
ното изкуство в неговия религиозен кръг. Тя е духовната 
красота като такава. В класичния идеал също видяхме 
опосредстване и примирение на духа с неговото „друго“. 
Но тук „другото“ на духа беше външното, което е про
никнато от него, неговият телесен организъм. В любовта, 
напротив, „другото“ на духовното не е природното, а са
мото то е едно духовно съзнание, един друг субект, и 
благодарение на това духът е реализиран за самия себе 
си в своята собственост, в своя най-собствен елемент. По



706 Т р е т и  д я л .  Р о м а н т и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

такъв начин любовта в това утвърдително удовлетво
рение и в тази успокоена в себе си блажена реалност е 
идеална, но безусловно духовна красота, която поради 
своята вътрешна душевност също може да се изразява 
само в интимността и като интимност на душата. Защото 
духът, който е присъстващ за себе си в духа и е непо
средствено уверен в себе си в духа и следователно има за 
материал и почва на самото си съществуване духовното, 
е вътре в себе си, е интимен, а по-точно -  е интимността 
на любовта.

а. Бог е любовта и затова и най-дълбоката му 
същност трябва да се схваща и изобразява в лицето на 
Христос в тази съответстваща на изкуството форма. Но 
Христос е божествената любов, като обект на която се 
изявява, от една страна, самият бог според неговата същ
ност без явление, а, от друга страна, човечеството, което 
трябва да намери изкупление, и по такъв начин у него 
може по-малко да излезе наяве издигането на един су
бект в определен друг субект, отколкото идеята за лю
бовта в нейната всеобщност, абсолютното, духът на ис
тината в елемента и във формата на чувството. -  Заедно 
с всеобщността на предмета на любовта се обобщава и 
нейният израз, в който субективната концентрация на 
сърцето и душата в такъв случай не става главното нещо, 
както и у гърците в стария титаничен Ерос и във Венера 
Урания, макар и в съвсем друго отношение, се утвържда
ва общата идея, а не субективната страна на индивидуал
ния облик и индивидуалното чувство. Само когато 
Христос е схванат в изображенията от страна на роман
тичното изкуство повече като същевременно единичен, 
задълбочен в себе си субект, излиза наяве и изразът на 
любовта във формата на субективна интимност, макар и 
винаги издигана и носена от всеобщността на нейното 
съдържание.

ß. Но в този кръг е най-достъпна за изкуството лю
бовта на Мария, майчинската любов, най-сполучливият 
предмет на религиозната романтична фантазия. Реална, 
човешка в най-висша степен, тя е все пак съвсем ду
ховна, свободна от заинтересоваността и изпитването на
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нужда, свойствени за желанието, тя не е сетивна и все 
пак е присъстваща; тя е абсолютно удовлетворената 
блажена интимност. -  Тя е любов без желание, но не е 
приятелство; защото, макар че и приятелството е все още 
така задушевно, все пак то изисква едно съдържание, 
един съществен предмет като цел, която свързва хората. 
Майчинската любов, напротив, и без всякаква еднаквост 
на целта и на интересите има непосредствена опора в 
природната връзка. Но тук любовта на майката съвсем не 
е ограничена върху тази природна страна. В лицето на 
детето, което е носила под сърцето си, което е родила с 
болки, Мария има съвършено знание и чувство за самата 
себе си; и това дете, кръв от кръвта ù, отново стои също 
така по-високо от нея, но тази по-голяма висота принад
лежи на нея и е обект, в който тя забравя за самата себе 
си и се запазва в него. Природната интимност на май
чинската любов е напълно одухотворена, тя има за свое 
истинско съдържание божественото, но това духовно 
съдържание остава проникнато тихо и несъзнателно по 
един чуден начин от природното единство и от човешко
то чувство. В това щастие се крие първоначално блаже
ната майчинска любов и само любовта на единствената 
майка. Наистина и тази любов не е без скръб, но скръбта 
е само тъга по загубата, оплакване на страдащия, умира
щия, умрелия син и не остава, както ще видим при една 
по-късна степен, несправедливост и мъчение отвън, или 
безкрайна борба на греха, не става измъчване и изтезава
не чрез самия себе си. Такава интимност тук е духовната 
красота, идеалът, човешкото отъждествяване на човека с 
бога, с духа, с истината: чисто забравяне, пълно отказва
не от самия себе си, което в това забравяне е все пак още 
по начало единно с онзи, в когото потъва, и сега чувства 
това единство в блажено удовлетворение.

Майчинската любов, този сякаш образ на духа, за
става в романтичното изкуство на мястото на самия дух 
по така красив начин, тъй като духът прави себе си 
достъпен за схващане от страна на изкуството само във 
формата на чувство, а чувството за единство на единич
ния човек с бога е налице най-първоначално, най-
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реално, най-живо само в майчинската любов на мадо
ната. Тя трябва с необходимост да навлезе в изкуството, 
ако в изобразяването на този кръг не трябва да липсва 
идеалното, а също утвърдителното удовлетворено при
мирение. Затова е имало и време, в което майчинската 
любов на пресветата дева изобщо е принадлежала към 
най-висшето и най-светото и е била почитана и изобра
зявана като това най-висше. Но, когато духът се осъзнае 
в собствения си елемент, oτдeлèн от всяка природна ос
нова на чувството, също и само свободното от такава 
основа духовно опосредстване може да се смята за 
свободен път към истината и поради това и в протестант
ството, в противоположност на този култ на Мария, 
проявяван от изкуството и от вярата, светият дух и въ
трешното опосредстване на духа са станали по-висшата 
истина.

γ. И, най-сетне, трето, утвърдителното примирение 
на духа като чувство се проявява в учениците на Хрис
тос, в жените и приятелите, които го следват. В по-голя- 
мата си част това са характери, които са изпитали в себе 
си суровостта на идеята на християнството с помощта на 
божествения приятел, чрез приятелството, учението, 
проповедите на Христос, без външното и вътрешното 
мъчение на конверсията, осъществили са я, овладели са 
и нея, и самите себе си, и остават дълбокомислено, силно 
в нея. На тях наистина им липсва онова непосредствено 
единство и онази непосредствена интимност на майчин
ската любов, но все пак още са останали като свързващи 
присъствието на Христос, навикът на съвместния живот 
и непосредственото шествие на духа.

3. Духът на общността

Що се отнася до прехода в последната сфера на този 
кръг, ние можем да свържем този преход с онова, което 
вече засегнахме по-горе по отношение на историята на 
Христос. Непосредственото съществуване на Христос 
като този единичен човек, който е бог, се приема за сне
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то, т.е. в самото явление на бога като човек се разкрива, 
че истинската реалност на бога е не непосредственото 
съществуване, а духът. Реалността на абсолютното като 
безкрайна субективност е само самият дух, там бог е 
налице само в знанието, в елемента на вътрешното. Ето 
защо това абсолютно съществуване на бога като всеобщ
ност, която е безусловно колкото идейна, толкова и су
бективна, не се ограничава върху този единичен човек, 
който е представил в своята история примирението на 
човешката и божествената субективност, а се разширява 
до примиреното с бога човешко съзнание, изобщо до 
човечеството, което съществува като многото отделни 
лица. Обаче човекът, взет сам за себе си, като отделна 
личност, не е непосредствено божественото, а, напротив, 
е крайното и човешкото, което само доколкото действи
телно поставя себе си като отрицателното, което е то 
само по себе си, и по такъв начин действително снема 
себе си като крайно, стига до примирение с бога. Едва 
чрез това изтръгване от недъзите на крайността се по
лучава човечеството като съществуване на абсолютния 
дух, като дух на общността, в който се осъществява обе
диняването на човешкия и божествения дух в самата 
човешка действителност като реално опосредстване на 
онова, което е в единство само по себе си, според поня
тието дух, първоначално.

Главните форми, които стават важни по отношение 
на това ново съдържание на романтичното изкуство, 
могат да се разчленят по следния начин.

Единичният субект, който, отделен от бога, живее в 
греха и в борбата на непосредствеността и в оскъдността 
на крайното, има безкрайното определение да дойде до 
примирение със себе си и с бога. Но тъй като в историята 
на Христовото изкупление отрицателността на непо
средствената единичност се изяви като съществения 
момент на духа, единичният човек ще може да се из
дигне до свободата и до мира в бога само чрез конвер
сията на природното и на крайната личност.

Тук това снемане на крайността се явява по три 
начина.
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Първо, като външно повторение на историята на 
Христовите страдания, което става действително телес
но страдание -  мъченичеството.

Второ, конверсията се пренася във вътрешния свят 
на душата като вътрешно опосредстване чрез разкаяние, 
покаяние и покръстване.

И, най-сетне, трето, появяването на божественото 
в светската действителност се схваща така, че обикно
веният ход на природата и естествената форма на оста
налите събития снема себе си, за да накара да се разкрие 
могъществото и присъствието на божественото, а по 
този начин чудото става форма на изображението.

а. Мъчениците

Първото явление, в което духът на общността се 
потвърждава като действащ в човешкия субект, се състои 
в това, че човекът отразява в самия себе си рефлекса на 
божествения процес и прави себе си ново съществуване 
на вечната история на бога. Но тук отново изчезва изра
зът на споменатото непосредствено утвърдително при
мирение, тъй като човекът трябва да го получи едва като 
снеме своята крайност. Ето защо това, което даде цен
търа при първата степен, тук отново се връща в много 
по-силна степен, тъй като несъответствието и недостой- 
нството на човечеството е предпоставката, чието уни
щожаване се смята за най-висша и единствена задача.

а. Ето защо истинското съдържание на тази сфера е 
изтърпяването на жестокости, както и странното добро
волно отказване, пожертване, лишаване, което е вменено 
в дълг, за да лишава, за да събужда страдания, изтезания, 
мъчения от всякакъв вид, за да се проясни духът в себе 
си и се почувства единен, удовлетворен, блажен в своето 
небе. Този отрицателен момент на болката в мъченичест
вото става цел сам за себе си и величието на прояснение- 
то се мери по ужаса на онова, което е претърпял човекът, 
и по страховитостта на онова, на което се е подложил. А 
първото нещо, което при още неизпълнения вътрешен 
свят може да се подложи на отрицание в субекта, за да се
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освободи той от светския и получи свещен характер, е 
природното му съществуване, животът му, удовлет
воряването на най-близките нужди, необходими за 
съществуването. Затова телесните мъчения, които, от 
една страна, се упражняват над вярващите от враговете и 
преследвачите на вярата, тласкани от омраза и жажда за 
отмъщение, а, от друга страна, се предприемат в цялата 
им абстрактност за освобождаване от греховете, по соб
ствен подтик, дават главния предмет на този кръг. Тук, 
във фанатизма на търпението, човекът възприема и едно
то, и другото, не като несправедливост, а като благодат, 
единствено чрез която може да се сломи твърдостта на 
плътта, сърцето и душата, които още по начало са били 
чувствани като греховни, и да се постигне примирението 
с бога.

Но, доколкото в такива ситуации конверсията на 
вътрешното може да се представя само в грозотата и в 
изтезанието на външното, по този начин лесно се нару
шава усетът за красота и затова предметите от този кръг 
са много опасен сюжет за изкуството. Защото, от една 
страна, индивидите още трябва да се изтъкват в съвсем 
по-друга степен, отколкото изисквахме това в историята 
на Христовите страдания, като действителни отделни 
индивиди, белязани с печата на временното съществува
не, и страдащи от недъзите на крайността и природ- 
ността; от друга страна, мъченията и нечуваните ужасни 
изкривявания и изкълчвания на членовете, телесните 
изтезания, средствата на палачите, обезглавяването, об- 
гарянето, изгарянето, сваряването в масло, вплитането в 
колело и т.н. са сами по себе си грозни, противни, от
вратителни външни явления, чиято отдалеченост от 
красотата е много голяма, за да могат да бъдат избрани 
за предмет от страна на едно здраво изкуство. Начинът 
на третиране, прилаган от художника, наистина може да 
бъде превъзходен сам по себе си от страна на осъщест
вяването, но тогава интересът към това превъзходство 
винаги се отнася само до субективната страна, която, 
макар и да изглежда художествена, все пак напразно се
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стреми да приведе сюжета си в съвършена хармония със 
самата себе си.

ß. Ето защо представянето на този отрицателен про
цес се нуждае още и от един друг момент, който излиза 
вън от това измъчване на тялото и на душата и се възви
сява над него, като се насочва към утвърдителното при
мирение. Това е примирението на духа в себе си, което се 
получава като цел и резултат на претърпяното терзание. 
От тази страна мъчениците са пазители на божественото 
против суровостта на външното насилие и варварщината 
на неверието; те претърпяват болка и смърт заради не
бесното царство и затова в тях трябва да се прояви също 
така тази смелост, сила, издръжливост, това блаженство. 
Но и тази интимност на вярата и на любовта в нейната 
духовна красота не е духовно здраве, което прониква 
тялото и го прави здраво; напротив, това е вътрешна 
душевност, която е преработена от болката или която се 
изобразява в страданието и дори още в прояснението 
съдържа момента на болката като истински съществе
ното. Особено живописта често е правила свой предмет 
такава набожност. Тогава главната ù задача се състои в 
това, просто да изрази в противоположност на против
ните разкъсвания на плътта блаженството на мъчениците 
в чертите на лицето, в погледа и т.н. като смирение, пре
възмогване на болката, удовлетворяване в постигането и 
оживотворяването на божествения дух във вътрешния 
свят на субекта. Напротив, ако скулптурата поиска да 
представи пред нагледа същото съдържание, тя е по- 
малко способна да изобрази концентрираната интимност 
по този одухотворен начин и затова ще трябва да изтъкне 
болезненото, обезобразеното, доколкото то се изявява 
по-развито в телесния организъм.

γ. Но, трето, при тази степен страната на само
отричането и търпението не само засяга природното съ
ществуване и непосредствената крайност, но и довежда 
насочеността на душата към небесното до краен предел, 
който се състои в това, че изобщо човешкото и светското, 
макар и да е нравствено и разумно в самото себе си, се 
изблъсква назад и пренебрегва. А именно, колкото
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повече духът, който тук прави да оживее идеята за 
конверсията на себе си вътре в себе си, е отначало още 
необразован, толкова по-варварски и по-абстрактно се 
насочва той със своята концентрирана сила на набож
ността против всичко, което противостои като нещо 
крайно на тази проста в себе си безкрайност на рели- 
гиозността -  против всяко определено чувство на човеч
ност, против многостранните нравствени наклонности, 
отношения, връзки и задължения на сърцето. Защото 
нравственият живот в семейството, връзките на приятел
ството, на кръвта, на любовта, на държавата, на призва
нието, всичко това принадлежи към светското; а докол- 
кото тук светското още не е проникнато от абсолютните 
представи на вярата и не е развито до единство и при
мирение с тях, вместо да бъде възприето, и то заедно със 
споменатата абстрактна интимност на вярващата душа в 
кръга на нейното чувство и на нейното задължение, на
против, ù изглежда нищожно в себе си вследствие на 
това враждебно на набожността и вредно за нея. Ето 
защо още не се зачита нравственият организъм на чо
вешкия свят, тъй като страните и задълженията на този 
организъм още не са познати като необходими, законни 
звена във веригата на една разумна в себе си дей
ствителност, в която наистина не трябва да се издига до 
изолирана самостоятелност нищо едностранчиво, но все 
пак то трябва също така да се запазва като значим 
момент и да не се пожертва. В това отношение тук са
мото религиозно примирение остава сякаш абстрактно 
и се проявява в простото в себе си сърце като интен
зивност на вярата без екстензивност, като набожност на 
самотната със себе си душа, която още не се е дообра- 
зовала до общото, развито упование и до прозорливата, 
всеобхватната увереност в самата себе си. Но ако силата 
на една такава душа се затвърди в себе си в противопо
ложност на светското, третирано само като отрицателно, 
и насилствено се откъсне от всички човешки връзки, 
дори и те да са били първоначално най-здравите, това е 
примитивност на духа и варварско насилие от страна на 
абстракцията, което трябва да ни отблъсне. Ето защо,
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според становището на днешното наше съзнание, ние ще 
можем да почитаме и да ценим високо в такива изоб
ражения онзи зародиш на религиозност; ако обаче на
божността стигне дотам, че да я видим нараснала до 
насилствеността спрямо разумното и нравственото в са
мото себе си, ние не само че не можем да симпатизираме 
на такъв фанатизъм на светостта, но и нещо повече -  тъй 
като този вид отказ отблъсква от себе си, разрушава и 
потъпква това, което е законно и свето само по себе си, 
той трябва да ни изглежда дори безнравствен и противо
речащ на религиозността. -  Има много легенди, истории 
и поеми от този вид. Например разказът за един мъж, 
който, пълен с любов към жена си и семейството си, а и 
сам той обичан от всички свои, напуска дома си, скита 
по света като богомолец и когато най-сетне се връща 
обратно в просяшки вид, не им се открива; те му дават 
милостиня и от състрадание му предоставят за жилище 
едно местенце под стълбището; така той живее в 
продължение на двадесет години в собствения си дом, 
вижда скръбта на семейството си по него и едва в пред
смъртния си час им казва кой е. -  Това е грозно своенра- 
вие на фанатизма, което трябва да почитаме като светост. 
Тази продължителност на отказа може да напомни за 
безсмислеността на мъченията, на които се подлагат ин
дийците също така доброволно за религиозни цели. Но 
това, което изтърпяват индийците, има съвсем друг 
характер. А именно, там човекът се пренася в състояние 
на притъпеност и безсъзнателност, докато тук, напротив, 
скръбта и умишленото съзнание и чувството за скръб е 
истинската цел, за която си мислят, че са я постигнали 
толкова по-чисто, колкото повече страданието е свързано 
със съзнанието за ценността на отношението, от което са 
се отказали, и с любовта към него, а също с продъл
жителното съзерцаване на отказа. Колкото е по-богато 
сърцето, което се подлага на такива изпитания, колкото 
повече благородно притежание носи в себе си то, и все 
пак смята, че е принудено да прокълне това притежание 
като нищожно и да го заклейми като грях, толкова по- 
сурова е непримиримостта и толкова повече може да
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поражда най-страхотни спазми и най-бясно раздвоение. 
Нещо повече, според нашия възглед една такава душев
ност, която се чувства у дома си само в интелигибилния, 
но не и в  светския свят като такъв и затова се чувства 
само загубваща се и в значимите сами по себе си области 
и цели на тази определена действителност и макар че се 
придържа към това нравствено съдържание и е обвър
зана с него с цялата си душа, все пак го смята за отри
цателно спрямо нейното абсолютно призвание -  една 
такава душевност трябва да ни изглежда умопобъркана 
както в страданията, които си е причинила самата тя, 
така и в своето смирение, така че ние не можем нито да 
изпитаме състрадание към нея, нито да почерпим възви- 
сяване от нея. На такива действия липсва съдържателна, 
значима цел, защото това, което постигат те, е само съв
сем субективно, е цел на отделния човек за самия себе 
си, за спасяването на неговата душа, за неговото бла
женство. Но за съвсем малко хора има много голямо 
значение това, дали тъкмо този един единствен ще стане 
блажен или не.

b. Вътрешното покаяние и покръстване

Противоположният начин на изобразяване в същата 
сфера се отказва, от една страна, от външното мъчение 
на телесността, а, от друга страна, от отрицателната на
соченост против законното само по себе си в светската 
действителност, и благодарение на това получава по- 
адекватна на идеалното изкуство почва както с оглед на 
своето съдържание, така и по отношение на формата. 
Тази почва е конверсията на вътрешния свят, който сега 
се изразява единствено в духовната си скръб, в своето 
покръстване на душата. Благодарение на това тук, първо, 
отпадат винаги повтаряните жестокости и грозотии на 
измъчването на тялото; второ, варварската религиозност 
на душата вече не се затвърдява в противоположност на 
нравствената човечност, за да може в абстрактността на 
своето чисто интелектуално удовлетворение насилстве
но да потъпче в болката на абсолютния отказ всеки друг
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вид наслада, а се насочва само против това, което дей
ствително е греховно, престъпно и зло в човешката при
рода. Виеше упование е, че вярата, тази насоченост на 
духа вътре в себе си към бога, е способна да направи 
чуждо на субекта извършеното деяние, дори когато то е 
грях и престъпление, да го направи нещо, което не се е 
случило, да го заличи. Това оттегляне от злото, от абсо
лютно отрицателното, което оттегляне става действи
телно в субекта, след като субективната воля и субектив
ният дух сами са презрели и заличили себе си, както са 
съществували като зла воля и зъл дух -  това връщане към 
положителното, което сега се затвърдява в себе си като 
истински действителното в противоположност на по- 
раншното съществуване в греха, е истински безкрайната 
сила на религиозната любов, е присъствието и действи
телността на абсолютния дух в самия субект. Чувството 
за сила и издръжливост на собствения дух, който побеж
дава злото чрез бога, към който се обръща, и доколкото 
се опосредства с него, знае себе си като единен с него, в 
такъв случай дава удовлетворението и блаженството 
наистина да съзерцавам бога като нещо абсолютно друго 
спрямо греха на Бременността и все пак същевременно 
да зная това безкрайно като тъждествено с мене като 
този субект, да нося в себе си това самосъзнание на бога 
като мой „аз“, като мое самосъзнание, да го нося така 
уверено, както съм уверен в самия себе си. Един такъв 
обрат наистина се извършва изцяло във вътрешния свят 
и затова принадлежи повече на религията, отколкото на 
изкуството; обаче, тъй като това деяние на покръства
нето завладява пределно интимността на душата, а може 
да проблесне и през външния облик, дори изобразител
ното изкуство, живописта, получава правото да она- 
гледява такива истории на покръстването. Ако обаче тя 
изобрази напълно целия ход, който се съдържа в такива 
истории на конверсия, и тук може отново да се примеси 
нещо некрасиво, тъй като в този случай трябва да бъде 
представено освен това и престъпното, и противното, 
както например в разказа за блудния син. Затова за 
живописта е най-благоприятно, когато концентрира
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покръстването единствено върху един образ без по
нататъшно детайлизиране на престъпното. От този вид е 
Мария Магдалена, която трябва да се причисли към най- 
красивите предмети от този кръг е и третирана превъз
ходно и по начин, съответстващ на изкуството, особено 
от италиански живописци. Тук тя изглежда както от
вътре, така и отвън красивата грешница, в която грехът 
е толкова привлекателен, колкото покръстването. Но 
тогава не се вземат така сериозно нито грехът, нито све
тостта; на нея ù било простено много, тъй като е обичала 
много; на нея ù е простено заради нейната любов и 
красота и сега затрогващото се състои в това, че след из
живяната любов тя все пак изпада в угризение на 
съвестта, тя пролива сълзи на скръб в богата с чувства 
душевна красота. Нейната заблуда не се състои в това, че 
е обичала толкова много; напротив, нейната красива, за
трогваща заблуда се състои сякаш в това, че тя вярва, че 
е грешница, защото самата ù пълна с чувства красота 
дава само представата, че е била благородна и е имала 
дълбока душа в своята любов.

с. Чудеса и легенди

Последната страна, която е свързана с предходните 
две и може да се утвърди и в двете, засяга чудесата, кои
то играят изобщо главна роля в целия този кръг. В това 
отношение можем да окачествим чудесата като история 
на конверсията на непосредственото природно същест
вуване. Действителността стои пред нас като тривиално, 
случайно налично битие; това крайно съществуване бива 
докоснато от божественото, което, доколкото прониква 
непосредствено в съвсем външното и партикуларното, го 
разхвърля, преобръща, прави го нещо безусловно друго, 
прекъсва, както се казва обикновено, естествения ход на 
нещата. И така, главното съдържание на много легенди е 
да представят душата като завладяна от такива неестест
вени явления, за които тя вярва, че познава в тях при
съствието на божественото, да я представят като прео
доляна в нейната крайна представа. Но в действителност
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божественото може да докосва и управлява природата 
само като разум, като неотменните закони на самата 
природа, които бог е внедрил в нея, и божественото не 
трябва да се оказва направо божествено в отделни 
обстоятелства и действия, които са в разрез с природните 
закони; защото само вечните закони и определения на 
разума действително проникват в природата. От тази 
страна легендите често преминават без нужда в куриоз
ното, безвкусното, безсмисленото и смешното, тъй като 
духът и душата трябва да бъдат тласнати към вярата в 
присъствието и дейността на бога тъкмо от онова, което 
само по себе си е без разум, фалшиво и небожествено. 
Наистина и тогава затрогването, набожността, покръст
ването още могат да представляват интерес, но те са 
само едната, вътрешната страна; а щом тя влезе в отно
шение с нещо друго и нещо външно и това външно нещо 
трябва да предизвика обрата в сърцето, външното не 
трябва да бъде нещо безсмислено и неразумно в самото 
себе си.

Това биха били главните моменти на субстанциал- 
ното съдържание, което се смята в този кръг за при
родата на бога сама за себе си и за процеса, чрез който и 
в който той е дух. Изкуството не създава и не разкрива 
абсолютния предмет, като изхожда от самото себе си, 
напротив, то го е получило от религията и пристъпва към 
него със съзнанието, че той е истинното само по себе си, 
за да го изкаже и изобрази. Това е съдържанието на вяр
ващата, копнеещата душа, която е в самата себе си без
крайна целокупност за самата себе си, така че сега външ
ното остава повече или по-малко външно и безразлично, 
без да влезе в пълна хармония с вътрешното и затова 
често става противен материал, който изкуството не 
винаги може да победи.
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РИЦАРСТВОТО

Както видяхме, принципът на безкрайната в себе си 
субективност има за съдържание на вярата и на изкуст
вото най-напред самото абсолютно, божия дух, както той 
се опосредства и примирява с човешкото съзнание и 
едва чрез това опосредстване и примиряване е истински 
за самия себе си. Като се ограничава върху блаженството 
в абсолютното, тази романтична мистика остава аб
страктна интимност, тъй като се противопоставя на свет
ското, вместо да го проникне и възприеме утвърдително 
в себе си, и го изгонва от себе си. В тази абстрактност 
вярата е отделена от живота, отдалечена от конкретната 
действителност на човешкото съществуване, от положи
телното отношение на хората един към друг, които само 
във вярата и заради вярата се знаят като тъждествени 
един с друг и се обичат в нещо трето, в духа на общ
ността. Единствено това трето нещо е бистрият извор, в 
който се оглежда техният образ, без човек да гледа непо
средствено човека в очите, той влиза в пряко отношение 
с други и чувства в конкретна жизненост единството на 
любовта, на доверието, на упованието, на целите и дей
ствията. Човекът в своята абстрактно религиозна интим
ност намира това, което съставлява надеждата и копнежа 
на вътрешния свят, само като живот в царството божие, в 
общността с църквата, и още не е изместил назад в свое
то съзнание това тъждество в нещо трето, за да има не
посредствено пред себе си това, което е той според кон
кретната си насоченост към себе си, също и в знанието и 
волята на другите. Ето защо целокупното религиозно 
съдържание несъмнено приема формата на действител
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ност, но все пак то е само във вътрешния свят на пред
ставата, която живо поглъща простиращото се същест
вуване и е далеч от това, да удовлетвори като по-висше 
изискване в самия живот своя собствен живот, изпълнен 
и от светско съдържание и разгърнат, за да стане 
действителност.

Ето защо душата, която е завършена едва само в 
своето просто блаженство, трябва да излезе вън от не
бесното царство на своята субстанциална сфера, да по
гледне навътре в самата себе си и да дойде до едно при
състващо съдържание, което принадлежи на субекта като 
субект. Вследствие на това интимността, която по-рано е 
била религиозна, сега става от светско естество. Наисти
на Христос казвал: „Напуснете бащите си и майките си и 
ме последвайте!“; а също така: „Брат брата ще мрази, ще 
се разпъвате на кръст и ще се преследвате“ и т.н. Но, 
когато царството божие получи място в света и действа 
да проникне в светските цели и интереси и по този начин 
да ги проясни, когато баща, майка, брат са заедно в 
общността, тогава и светското започва, от своя страна, да 
претендира за своето право на валидност и да го налага. 
Ако това право е извоювано, отпада и отрицателното от
ношение на отначало изключително религиозната душа 
към човешкото като такова, духът се разпростира, оглеж
да се наоколо в своето настояще и разширява своето 
действително светско сърце. Самият основен принцип не 
е променен; безкрайната в себе си субективност само се 
насочва към една друга сфера на съдържанието. Ние 
можем да охарактеризираме този преход, като кажем, че 
сега субективната единичност като единичност става 
независима от опосредстването с бога, става свободна 
сама за себе си. Защото тъкмо в онова опосредстване, в 
което се отчужди от своята чиста крайна ограниченост и 
природност, тя измина пътя на отрицателността и сега, 
след като е станала вътре в себе си утвърдителна за себе 
си, тя излиза свободно като субект с изискването да по
лучи вече като субект в своята безкрайност, макар че от
начало тук тя е още формална, пълно уважение към себе 
си и към другите. Затова тя влага в тази своя субектив
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ност, която изпълваше досега единствено с бога, целия 
вътрешен свят на безкрайната душа.

Ако обаче запитаме, от какво собствено е изпълнена 
човешката гръд в нейната интимност при тази нова сте
пен, отговорът ще бъде, че съдържанието засяга само су
бективното безкрайно отношение към себе си; субектът е 
изпълнен само от самия себе си като безкрайна в себе си 
единичност, без по-нататъшно, по-конкретно разгръщане 
и по-нататъшна, по-конкретна важност на едно обектив
но в самото себе си, субстанциално съдържание от инте
реси, цели и действия. -  Но, по-точно, има главно три 
чувства, които се издигат за субекта до тази безкрайност: 
субективната чест, любовта и верността. Това не са 
същински нравствени качества и добродетели, а само 
форми на изпълнената със самата себе си романтична въ
трешна душевност на субекта. Защото личната самостоя
телност, за която се бори честта, не се оказва храброст 
за една общност и за призванието на честността в нея, 
или на справедливостта в кръга на частния живот; на
против, тя воюва само за признанието и абстрактната 
ненакърнимост на отделния субект. По същия начин и 
любовта, която дава центъра на този кръг, е само случай
ната страст на субекта към субект, и макар че е разши
рена от фантазията, задълбочена от интимността, все пак 
тя не е нравствено отношение на брака и семейството. 
Наистина верността вече има повече привидността на 
един нравствен характер, тъй като не само иска своето, 
но и затвърдява нещо по-висше, общо, подчинява се на 
друга воля, на желанието или заповедта на господар и 
вследствие на това се отказва от своекористието и само
стоятелността на собствената си особена воля; но чув
ството вярност не засяга обективния интерес на тази 
общност сама за себе си в нейната свобода, развита до 
държавен живот, а се свързва само с личността на го
сподаря, който действа индивидуално сам за себе си, или 
обединява по-общи отношения и действа за тях.

Тези три страни, взети заедно и преплетени една с 
друга, съставляват -  освен религиозните отношения, 
които могат да се вмесят в тях -  главното съдържание на
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рицарството и дават необходимото движение напред от 
принципа на религиозния вътрешен свят към навлизане
то на последния в светската духовна жизненост, в чиято 
сфера сега романтичното изкуство получава становище, 
при което може да твори независимо, изхождайки от 
самото себе си, и да бъде сякаш по-свободна красота. За- 
щото тук то стои в свободната среда между абсолютното 
съдържание и на твърдите сами за себе си религиозни 
представи и пъстрата партикуларност и ограниченост на 
крайното и светското. Между отделните изкуства главно 
поезията е съумяла да овладее най-сполучливо този 
сюжет, тъй като е най-много способна да изразява за
нимаващата се само със себе си вътрешна душевност и 
нейните цели и събития.

Но тъй като имаме пред себе си сюжет, който чо
векът взема от собствената си гръд, от света на чисто 
човешкото, би могло да ни се стори, че тук романтичното 
изкуство стои на една и съща почва с класичното и сле
дователно предимно тук е мястото, където можем да 
сравним двете изкуства едно с друго и да ги противопо
ставим едно на друго. По-рано вече окачествихме кла
сичното изкуство като идеал на обективно истинната в 
самата себе си човечност. Неговата фантазия се нуждае 
да има за център едно съдържание, което е от субстан- 
циално естество, което съдържа един нравствен патос. В 
поемите на Омир, в трагедиите на Софокъл и Есхил 
виждаме интереси, които имат безусловно предметно 
съдържание, виждаме строго придържане на страстите в 
това съдържание, основателна красноречивост и разра
ботка, която съответства на мисълта на съдържанието; а 
над кръга на хероите и образите, които са индивидуално 
самостоятелни само в такъв патос, стои кръг от богове с 
още по-повишена обективност. Дори там, където изкуст
вото става по-субективно -  в безкрайните игри на скулп
турата, например в барелефите, в по-късните елегии, 
епиграми и други грациозности на лирическата поезия, -  
начинът на представяне на предмета е даден повече или 
по-малко от самите тези грациозности, тъй като предме
тът вече има свой обективен образ; образите на фанта
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зията, които се явяват пред нас, са твърди, определени в 
своя характер -  Венера. Бакхус, музите; а също така в 
по-късните епиграми -  описанията на наличното; или 
известни нам цветя се свързват в букет, както сторил 
това Мелеагър, и получават осмислена връзка чрез 
чувството. Това е весела заетост в дом, който е богато 
снабден, пълен със запас от всякакви дарове, картини и 
прибори, годни за всякаква цел; поетът и художникът е 
само магьосник, който ги призовава, събира и групира.

Съвсем друго е в романтичната поезия. Доколкото е 
светска и не стои непосредствено в свещената история, 
добродетелите и целите на нейните герои не са тези на 
гръцките херои, чиято нравственост започващото хри
стиянство смятало само за блестящ порок. Защото гръц
ката нравственост предпоставя изваяното във външен 
образ присъствие на човешкото, в което присъствие во
лята, както трябва да се покаже дейна сама по себе си, по 
своето понятие, е дошла до определено съдържание и до 
неговите осъществени отношения на свободата, които 
важат абсолютно. Това са отношенията между родители 
и деца, между съпрузи, между граждани на града, на 
държавата в нейната реализирана свобода. Тъй като това 
обективно съдържание на действането принадлежи на 
развитието на човешкия дух върху основата на при
родното, която е призната за положителна и за която сме 
сигурни, че е такава, то вече не може да съответства на 
онази концентрирана интимност на религиозното, която 
се стреми да унищожи природната страна на човешкото 
и трябва да се подчини на противоположната добродетел 
-  тази на смирението, на отказа от човешката свобода и 
от твърдото упование в себе си. Добродетелите на хри
стиянската набожност в своята абстрактна неотменност 
умъртвяват светското и правят субекта свободен само 
когато отрече абсолютно самия себе си в своята чо
вечност. Наистина субективната свобода на сегашния 
кръг вече не се обуславя само от търпение и пожертване, 
а е утвърдителна в себе си, в светското, но все пак, както 
вече видяхме, безкрайността на субекта има за свое 
съдържание пак само интимността като такава, су
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бективната душа като движеща се в самата себе си, като 
своята светска почва в самата себе си. В това отношение 
тук поезията няма пред себе си предпоставена обектив
ност, митология, скулптурни творби и изображения, 
които вече биха били дадени готови за нейния израз. Тя 
се изправя съвсем свободна, без материал, чисто твор
ческа и създаваща; тя е като птичка, която пее свободно 
своята песен от собствената си гръд. Но ако тази су
бективност има също благородна воля и дълбока душа, 
все пак в нейните действия и в техните отношения и в 
тяхното съществуване настъпва само произволността и 
случайността, тъй като свободата и нейните цели из
хождат от рефлексията в самите себе си, която още няма 
субстанциалност по отношение на нравственото съдър
жание. А по такъв начин намираме в индивидите не 
толкова един особен патос в гръцкия смисъл на думата и 
една най-тясно слята с него жива самостоятелност на 
индивидуалността, колкото по-скоро само степени на 
героизъм по отношение на любовта, честта, храбростта, 
верността -  степени, в които главно низостта или 
благородството на душата внасят различията. Обаче 
общото между героите на средновековието и хероите на 
древността е храбростта. Но и последната получава тук 
съвсем друго място. Тя е по-малко естествена смелост, 
която почива върху здравата дееспособност и неотсла- 
бената от културата сила на тялото и на волята и служи 
за опора на отстояването на обективни интереси -  
напротив, тя изхожда от вътрешната душевност на духа, 
от честта, от рицарското чувство, и е изобщо фантастич
на, тъй като се подчинява на авантюрите на вътрешния 
произвол и на случайностите на външните заплетености, 
или на импулсите на мистичната набожност, а изобщо на 
субективното отношение на субекта към себе си.

А тази форма на романтичното изкуство се чувства 
у дома си в двете полукълба: в Запада, в този залез на 
духа в неговия субективен вътрешен свят, и в Изтока, в 
тази първа експанзия на съзнанието, което се самораз- 
крива до освобождаването от крайното. В Запада 
поезията почива върху оттеглилата се в себе си душа,
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която е станала център за самата себе си, но има свет
ския си характер само като едната част от своето място, 
като едната страна, над която стои още и един по-висш 
свят на вярата. В Изтока предимно арабинът е този, кой
то се явява пред света като точка, която отначало няма 
нищо пред себе си освен своята суха пустиня и своето 
небе, пълен с жизнени сили, за да стигне до блясъка и до 
първото разпростиране на светското, и при това още 
запазва същевременно вътрешната си свобода. Изобщо в 
Изтока мохамеданската религия сякаш е прочистила поч
вата, е изгонила всяко идолопоклонство на крайността и 
фантазията, но е дала на душата субективната свобода, 
която изцяло я изпълва; така че тук светското не съ
ставлява само друга сфера, а изгрява заедно с религията 
в общата необвързаност, в която сърцето и духът, без да 
си изобразяват бога обективно, примирени в себе си в 
радостна жизненост, сякаш просяци, теоретични във въз- 
висяването на своите предмети, са щастливо наслажда
ващи се, обичащи, удовлетворени и блажени.

1. Честта

Мотивът на честта беше неизвестен на древното 
класическо изкуство. В Илиада гневът на Ахил наистина 
съставлява съдържанието и движещият принцип, така че 
цялото по-нататъшно протичане е зависимо от него; но 
тук не е схванато това, което разбираме под чест в 
модерния смисъл на думата. Ахил се чувства наскърбен 
всъщност само поради това, че Агамемнон му отнема 
неговия действителен дял от плячката, който му при
надлежи и е негова почетна награда, негов γέρας91. Тук 
наскърбяването се извършва по отношение на нещо 
реално, по отношение на един дар, в който, разбира се, 
се е съдържало и отдаване на предимство, признаване на 
славата и на храбростта, и Ахил се разсърдва, тъй като 
Агамемнон го посреща недостойно и не му отдава никак
ва почит между гърците; но наскърбяването не прониква 
в последната връхна точка на личността като такава, така
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че Ахил се удовлетворява и с връщането на отнетия му 
дял, и с прибавянето на много подаръци и блага, и в 
последна сметка Агамемнон не отказва тази репарация, 
макар че според нашите представи те са се обидили 
взаимно най-грубо. Обаче обидните думи само са ги 
разгневили, докато партикуларно-предметното наскър- 
бяване се отстранява отново по също така партикуларно- 
предметен начин.

а. Понятие за чест

Романтичната чест, напротив, е от по-друго естест
во. В нея наскърбяването засяга не предметната реална 
ценност, собствеността, съсловието, дълга и т.н., а 
личността като такава и нейната представа за самата се
бе си, ценността, която субектът приписва на самия себе 
си. При сегашната степен тази ценност е така безкрайна, 
както е безкраен субектът за самия себе си. Ето защо 
човекът има в честта най-близкото утвърдително съзна
ние за своята безкрайна субективност, независимо от 
нейното съдържание. По такъв начин благодарение на 
честта се влага абсолютната значимост на цялата субек
тивност в това, което притежава индивидът, което 
съставлява нещо особено в него, след загубването на 
което той би могъл да съществува така добре както 
преди, и то се представя в тази значимост както за самия 
индивид, така и за другите. Следователно мерилото на 
честта е насочено не към това, което е субектът в дей
ствителност, а към това, което се съдържа в тази пред
става. Но представата прави всяко особено нещо всеобщ
ност, която се състои в това, че цялата моя субективност 
се съдържа в това особено нещо, което е мое. Обикнове
но се казва, че честта е самопривидност. Това е наистина 
така; но в съответствие със сегашното становище тя 
трябва да се взема по-точно като повторно привиждане 
на субективността в самата себе си, което като привиж
дане на нещо безкрайно вътре в себе си само е без
крайно. Тъкмо благодарение на тази безкрайност при- 
видността за чест става истинско съществуване на
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субекта, негова най-висша действителност, и всяко 
особено качество, в което навлиза честта, привижда се в 
него и го прави свое качество, вече благодарение на 
самото това привиждане е издигнато до една безкрайна 
ценност. -  Този вид чест съставлява основно опреде
ление в романтичния свят и има тази предпоставка, че 
човекът еднакво много е излязъл от чисто религиозната 
представа и вътрешна душевност и е навлязъл в живата 
действителност и сега в материала на тази действител
ност дава съществуване само на самия себе си в своята 
чисто лична самостоятелност и абсолютна значимост.

И така, честта може да има най-различно съдър
жание. Защото всичко, което съм, което върша, което ми 
се причинява от други, принадлежи и на моята чест. 
Затова аз мога да смятам за своя чест самото безусловно 
субстанциално, верността по отношение на монарсите, 
родината, призванието, изпълняването на бащинските 
задължения, верността в брака, честността в житието и 
битието, добросъвестността в научните изследвания и 
т.н. Но за гледището на честта всичките тези значими и 
истинни в самите себе си отношения не са санкцио
нирани и признати вече благодарение на самите себе си, 
а са такива едва благодарение на това, че влагам в тях 
моята субективност и по този начин ги карам да станат 
въпрос на чест. Ето защо човекът, който има чест, при 
всички неща мисли винаги най-напред за самия себе си; 
и въпросът не е дали нещо е подходящо само по себе си, 
или не, а е дали то подобава на човека, дали съответства 
на неговата чест да се заеме с него, или да се въздържи 
от него. А по такъв начин несъмнено той може да върши 
и най-лошите неща и да бъде човек с чест. Той си създава 
и произволни цели, представя се в известен характер и 
по този начин се задължава пред себе си и пред други за 
нещо, което само по себе си не е задължително и необ
ходимо. Тогава не същината на работата, а субективната 
представа издига трудности и заплете но сти по пътя, тъй 
като става въпрос на чест да се отстои веднъж приетият 
характер. Така например донна Диана смята, че е в раз
рез с нейната чест да признае по някакъв начин любовта,
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която чувства, тъй като веднъж е настоявала да не се 
вслушваме в любовта. -  Ето защо, тъй като съ
държанието на честта има значимост само чрез субекта, 
а не чрез своята иманентна на самото него същественост, 
то остава изобщо предоставено на случайността. Затова, 
от една страна, в романтичните изображения виждаме 
как това, което е справедливо само по себе си, е изразено 
като закон на честта, тъй като индивидът свързва със 
съзнанието за справедливото същевременно и безкрай
ното самосъзнание за своята личност. Тогава фактът, че 
честта изисква или забранява нещо, изразява това, че 
цялата субективност се влага в съдържанието на това 
изискване или на тази забрана, така че неговото нару
шение не може да се отмине, поправи или замени чрез 
сделка, а субектът не може да се вслушва в друго 
съдържание. Но, обратно, честта може също да стане 
нещо съвсем формално и безсъдържателно, доколкото 
не съдържа нищо освен моя сух „аз“, който е безкраен 
сам за себе си, или дори възприема в себе си като задъл
жително едно съвсем лошо съдържание. В този случай 
честта, особено когато е представена драматически, 
остава съвсем студен и мъртъв предмет, тъй като тогава 
нейните цели изразяват не едно съществено съдържание, 
а само една абстрактна субективност. Но само едно суб- 
станциално в себе си съдържание има необходимост и в 
тази необходимост може да се обяснява според разно
образните му връзки и да се осъзнава като необходимо. 
Тази липса на по-дълбоко съдържание изпъква особено, 
когато остроумието на рефлексията включи в обема на 
честта и нещо, което е случайно и незначително само по 
себе си, което има досег с един субект. Тогава никога не 
липсва материал, защото остроумието анализира с голя
ма субтилност на дарбата да се различава, а в такъв слу
чай много страни, които, взети сами за себе си, са съвсем 
безразлични, могат да се издирят и направят обект на 
честта. Главно испанците в своята драматическа поезия 
развиха тази казуистика на рефлексията върху въпроси 
на честта и я вложиха като разсъждение в устата на 
своите герои на честта. Така например верността на
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съпругата може да се изследва включително в най-мало- 
значителните обстоятелства и вече простото подозрение 
от страна на други, нещо повече, простата възможност за 
едно такова подозрение, дори когато мъжът знае, че 
подозрението е фалшиво, може да стане предмет на 
честта. Ако това доведе до колизии, в тяхното осъщест
вяване не се съдържа удовлетворение, тъй като нямаме 
пред себе си нещо субстанциално, и затова можем да 
почерпим от тях вместо успокояването на едно необ
ходимо стълкновение само едно мъчително стесняващо 
чувство. Също и във френските драми сухата чест, съв
сем абстрактна сама за себе си, често трябва да минава 
за това, което представлява съществен интерес. Но в 
Аларкон на господин Фридрих фон Шлегел виждаме още 
повече този елемент на ледено студеното и мъртвото в 
себе си: героят убива своята благородна, любеща жена -  
защо? -  заради честта, а тази чест се състои в това, че 
той може да се ожени за кралската дъщеря, към която той 
не изпитва никаква страст, и да стане по този начин зет 
на краля. Това е презрителен патос и лоша представа, 
която излиза с претенцията на нещо виеше и безкрайно.

Ъ. Накьрнимост на честта

Но тъй като честта не е само проблясък в самия 
мене, а трябва да съществува също в представата и в 
признанието на другите, които, от своя страна, пак имат 
право да изискват същото признаване на тяхната чест, 
честта е чисто и просто накърнимото. Защото това, кол
ко далеч и по отношение на какво ще поискам да разпро
стра изискването си, почива само в моя произвол. В това 
отношение вече най-малката грешка може да бъде от 
значение за мене; и тъй като в конкретната действител
ност човекът стои в най-различни отношения с хиляди 
неща и може да разширява безкрайно кръга на това, 
което иска да причисли към своето, и да вложи в него 
своята чест, при самостоятелността на индивидите и 
тяхната недостъпна единичност, която също се съдържа 
в принципа на честта, стълкновенията и раздорите нямат
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край. Затова както при честта изобщо, така и при накър
няването не е важно съдържанието, в което трябва да се 
почувствам наскърбен; защото това, което се отрича, за
сяга личността, която е направила свое едно такова съ
държание и смята за засегната себе си като тази идейна 
безкрайна точка.

с. Възстановяване на честта

Вследствие на това всяко накърняване на честта се 
смята за нещо безкрайно в самото себе си и затова може 
да се изглади само по безкраен начин. Наистина пак има 
също така много степени на обидата и също толкова сте
пени на удовлетворение; но това, което смятам изобщо в 
този кръг за накърняване, доколкото искам да се чув
ствам обиден и да изисквам удовлетворение, и тук 
отново зависи изцяло от субективния произвол, който 
има право да стига до най-скрупульозна рефлексия и до 
най-възбудена чувствителност. След това, при едно та
кова удовлетворение, което се изисква, накърняващият 
също трябва да бъде признат за човек на честта точно 
така, както самият аз. Защото аз искам признаването на 
моята чест от страна на другия; но, за да имам чест за 
него и чрез него, самият той трябва да минава пред мене 
за човек с чест, т.е. за безкраен в своята личност въпреки 
накърняването, което ми е причинил, и въпреки субек
тивната ми враждебност към него.

Следователно по такъв начин в принципа на честта 
е изобщо основно определение това, че никой не трябва 
да дава на някого чрез действията си право над него и 
затова, каквото и да е извършил и причинил, и сега, как
то преди, се смята за едно непроменено „безкрайно“ и 
иска да се взема и третира в това качество.

А тъй като честта в своите стълкновения и в своето 
удовлетворение в това отношение почива върху личната 
самостоятелност, която не се чувства ограничена от 
нищо, а действа, като изхожда от самата себе си, тук 
виждаме, че най-напред отново излиза наяве това, което 
съставляваше основно определение при хероичните
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образи на идеала, самостоятелността на индивидуал
ността. Но в честта имаме не само отстояване на самия 
себе си и действане, при което индивидът изхожда от 
себе си; напротив, тук самостоятелността е свързана с 
представата за самия себе си; и тъкмо тази представа 
съставлява същинското съдържание на честта, така че 
във външното и наличното тя представя своето, а в по
следното -  себе си според цялата си субективност. По 
такъв начин честта е рефлектираната в себе си само
стоятелност, която има за своя същност само тази 
рефлексия и чисто и просто предоставя на случайността 
разрешението на въпроса, дали нейното съдържание е 
нравствено и необходимо в самото себе си, или е 
случайно и нямащо значение.

2. Любовта

Второто чувство, което играе преобладаваща роля в 
изображенията на романтичното изкуство, е любовта.

а. Понятие за любов

Ако в честта личната субективност, както се пред
ставя в своята абсолютна самостоятелност, съставлява 
основното определение, най-висшето в любовта е по- 
скоро отдаването на субекта на един индивид от другия 
пол, отказването от своето самостоятелно съзнание и от 
своето единично битие за себе си, което се чувства при
нудено да има своето собствено знание за себе си едва в 
съзнанието на другия. В това отношение любовта и 
честта са противоположни една на друга. Но, обратно, 
ние можем да смятаме любовта и за реализация на това, 
което се съдържа вече в честта, доколкото нуждата на 
честта е тази, да види себе си призната, да види безкрай
ността на личността, възприета в една друга личност. 
Това признаване е истинско и цялостно едва когато не 
само се зачита моята личност от други in abstracto92, или 
в един конкретен единичен и вследствие на това
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ограничен случай, но и когато според цялата си субек
тивност -  с всичко, което е тя и което тя съдържа в себе 
си -  като този индивид, както е бил той и както е и както 
ще бъде, прониквам съзнанието на някой друг, състав
лявам истинската му воля и истинското му знание, стре
межите му и притежанието му. Тогава този друг живее 
само в мене, както и аз съществувам за себе си само в 
него; едва в това изпълнено единство двамата са сами за 
себе си и влагат в това тъждество цялата си душа и целия 
си свят. В това отношение същата вътрешна безкрайност 
на субекта дава такова значение на любовта за роман
тичното изкуство, което се увеличава още повече благо
дарение на по-висшето богатство, свързано с понятието 
любов.

А по-точно любовта не почива, както може често да 
се случи при честта, върху рефлексиите и казуистиката 
на разсъдъка, а намира произхода си в чувството, и тъй 
като се намесва половата разлика, същевременно има 
основата си в одухотворени природни отношения. Тук 
обаче тя възниква всъщност само благодарение на това, 
че субектът се разкрива в едно такова отношение според 
вътрешния си свят, според своята безкрайност в себе си. 
Това загубване на своето съзнание в другия, тази при- 
видност за безкористие и себеотрицание, чрез която су
бектът за пръв път се пренамира и става насоченост към 
себе си, това забравяне на себе си, при което обичащият 
не съществува за самия себе си, не живее за себе си и не 
се грижи за себе си, а намира корените на съществува
нето си в друг и все пак тъкмо в този друг се наслаждава 
изцяло на самия себе си, съставлява безкрайността на 
любовта; и красивото трябва да се търси предимно във 
факта, че това чувство не остава само влечение и 
чувство, а фантазията развива за самата себе си своя свят 
до това отношение, издига всичко друго, което иначе 
принадлежи на действителното битие и действителния 
живот във вид на интереси, обстоятелства, цели, до 
висотата на украса на това чувство, въвлича всичко в 
този кръг и му отрежда ценност само в това отношение. 
Любовта е най-красива, особено в женски характери,
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защото за тях тази преданост, този отказ от себе си е най- 
висшата точка, тъй като те съсредоточават и разпрости
рат целия духовен и действителен живот до това чувство, 
намират опора на съществуването единствено в него и 
ако го сполети нещастие, те чезнат като светлина, която 
угасва от първия по-силен полъх. -  В класичното изкуст
во любовта не се среща в тази субективна интимност на 
чувството и се явява изобщо само като момент, подчинен 
за изображението, или само от страната на сетивната 
наслада. У Омир или не се отдава голяма тежест на лю
бовта, или тя се явява в най-достойния си вид: като брак 
в кръга на домашното огнище, например в образа на 
Пенелопа, като грижа на съпругата и майката, например 
в Андромаха, или в други нравствени отношения. Напро
тив връзката, която свързва Парис с Елена, се признава 
за безнравствена и за причина на ужасите и бедата от 
Троянската война; а в любовта на Ахил към Бризеида 
има малко дълбочина на чувството и вътрешната душев
ност, защото Бризеида е робиня, която е по волята на 
героя. В одите на Сафо езикът на любовта наистина се 
издига до лирично вдъхновение, но в тях намира израз 
повече скришом действащата и поглъщащата огненост 
на кръвта, отколкото интимността на субективното сърце 
и душа. От друга страна, в малките грациозни песни на 
Анакреон любовта е радостна, обща наслада, която без 
безкрайни страдания, без това завладяване на цялото 
съществуване или без набожната преданост на една 
потисната, изнемогваща, мълчалива душа се хвърля ве
село в непосредствената наслада като нещо непредна
мерено, което се извършва така или иначе и при което не 
се взема под внимание както безкрайно важният момент 
да се притежава тъкмо това и никое друго момиче, така 
и монашеският възглед изцяло да се откажем от по
ловото отношение. Висшата трагедия на древните също 
не познава страстта на любовта в нейното романтично 
значение. Особено у Есхил и Софокъл тя не става пред
мет на някакъв съществен интерес. Защото, макар че 
Антигона е определена за съпруга на XèMOH и той се 
застъпва за нея пред баща си, нещо повече, тъй като не е
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в състояние да я спаси, дори се убива заради нея, все пак 
той изтъква пред Креон само обективни отношения, а не 
субективната сила на страстта си, която той и не чувства 
в смисъла на един модерен интимен обожател. Еврипид 
вече третира любовта като по-съществен патос, напри
мер във Федра, но и тук тя се явява като престъпна за
блуда на кръвта, като страст на сетивата, възникнала по 
подстрекателство на Венера, която иска да погуби 
Иполит, тъй като той отказва да принесе своята жертва 
пред нея. По същия начин във Венера Медичейска 
наистина имаме пластичен образ на любовта, против 
чиято грациозност и изящна изваяност на фигурата не 
може да се каже нищо; но в нея напълно липсва изразът 
на вътрешната душевност, както го изисква романтич
ното изкуство. Същото виждаме в римската поезия, 
където след разпадането на републиката и на строгостта 
на нравствения живот любовта се явява повече или по- 
малко като сетивна наслада. Напротив, макар че сам 
Петрарка смятал своите сонети за игри и основал 
славата си върху латинските си поеми и произведения, 
обезсмъртила го е тъкмо тази родена от фантазията 
любов, която под италианското небе се побратимявала с 
религията в художествено развитото усърдие на сърцето. 
Възвисяването, което виждаме у Данте, също е имало за 
изходна точка любовта му към Беатриче, която после се 
прояснила в него до религиозна любов, докато неговата 
храброст и смелост се издигнала до енергията на един 
религиозен художествен възглед, в който той -  на което 
не би се осмелил никой преди това -  направил себе си 
световен съдия над хората и ги отредил на ада, чисти
лището и рая. В противоположност на това възвисяване 
Бокачо изобразява любовта отчасти в нейната стре- 
мителност на страстта, отчасти съвсем лекомислено, без 
нравственост, като представя пред очите ни в своите 
пъстри новели нравите на своето време, на своята 
страна. В лириката на немските минезингери любовта се 
показва изпълнена с чувства, нежна, без богатство на 
фантазията, игрива, меланхолична, еднообразна; у 
испанците -  фантазийно богата в израза, рицарска,
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понякога остроумна в издирването и защитата на своите 
права и задължения, като въпрос на лична чест, но и тук 
тя е мечтателна в най-висшия си блясък. У по-късните 
французи, напротив, тя става повече галантна, насочена 
към суетността, става чувство, което често пъти извън
редно духовито, с пълна с усет софистика е направено 
поезия, става ту духовита наслада без страст, ту страст 
без наслада, едно сублимирано, изпълнено с рефлексия 
чувство и пак такава чувствителност. -  Но трябва да 
прекъсна тези пояснения, чието подробно разглеждане 
тук е неуместно.

Ь. Колизии на любовта

А, по-точно, светският интерес се разделя изобщо 
на две страни, при което на едната от тях стои светското 
като такова, семейният живот, държавното обединение, 
гражданството, законът, правото, обичаят и т.н., а в 
противоположност на това само за себе си постоянно съ
ществуване в по-благородните, по-огнените души по
кълва любовта, тази светска религия на сърцата, която ту 
се обединява с религията по всякакъв начин, ту я поставя 
по-ниско от себе си, забравя я и като прави единствено 
себе си съществения, нещо повече, единствения, или 
най-висшия проблем на живота, тя не само може да се 
реши да се откаже от всичко останало и да избяга с 
любимото същество в пустиня, но и достига в своята 
крайна форма, която тогава, разбира се, не е красива, до 
несвободното, робското, кучешкото пожертване на чо
вешкото достойнство, както например в Кетхен фон 
Хайлброн. Но вследствие на това разделение целите на 
любовта не могат да се осъществят в конкретната 
действителност без колизии, защото освен любовта пред
явяват своите изисквания и права и останалите житейски 
отношения, а вследствие на това те могат да наскърбят 
страстта на любовта в нейното единовластие.

а. Първата, най-честата колизия, за която трябва да 
споменем в това отношение, е конфликтът между чест
та и любовта. А именно честта има, от своя страна,
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същата безкрайност, както любовта, и може да възприе
ме съдържание, което застава като абсолютна пречка по 
пътя на любовта. Дългът на честта може да изисква 
пожертване на любовта. От известни становища би било 
например против честта на едно по-висше съсловие да се 
обича момиче от по-низше съсловие. Разликата между 
съсловията е необходима по силата на естеството на 
работата и дадена от него. И ако светският живот още не 
е прероден чрез безкрайното понятие за истинска сво
бода, в която съсловието, призванието и т.н. изхожда от 
субекта като такъв и от неговия свободен избор, от една 
страна, природата, рождението е винаги повече или по- 
малко това, което отрежда на човека постоянното му 
място, а, от друга страна, разликите, които възникват по 
този начин, биват затвърдени освен това като абсолютни 
и безкрайни още и от честта, доколкото тя прави себе си 
въпрос на чест за собственото си съсловие.

ß. Но освен честта, второ, могат да изпаднат в 
конфликт с любовта и самите вечни субстанциални сили, 
интересите на държавата, любовта към родината, семей
ните задължения и т.н., и да забранят нейното реализи
ране. Това е много любима колизия особено в модерни 
изображения, в които вече са се оформили и получили 
действителност обективните отношения на живота. То
гава любовта като право на субективната душа, което 
само има важно значение, е противопоставена на други 
права и задължения така, че сърцето или се освобождава 
от тези задължения като подчинени, или ги признава и 
изпада в борба със самото себе си и със силата на соб
ствената си страст. Така например Орлеанската дева 
почива върху тази, последната колизия.

γ. Обаче, трето, отношенията и пречките, които се 
възпротивяват на любовта, могат да бъдат изобщо 
външни отношения и пречки: обикновеният ход на не
щата, прозата на живота, нещастни случаи, страстта, 
предразсъдъците, ограниченостите, своенравието на 
другите, събития от най-различно естество. Тогава тук 
често се примесва много грозно, страшно, низко, тъй ка
то злобата, примитивността и дивотата на другите
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страсти се противопоставят на нежната душевна красота 
на любовта. Особено в по-ново време често виждаме в 
драми, разкази и романи такива външни колизии, които 
тогава ни интересуват главно от страна на съчувствието 
към страданията, надеждите, разрушените перспективи 
на нещастно любещите и ни затрогват и удовлетворяват 
главно с един добър или лош изход, или трябва изобщо 
само да ни забавляват. Обаче, тъй като този вид 
конфликти почиват върху чиста случайност, те са от 
подчинено естество.

с. Случайност на любовта

От всичките тези страни любовта наистина има в 
себе си високо качество, доколкото не остава само склон
ност на половете изобщо, а [чрез нея] се отдава една 
богата, красива, благородна в себе си душа и тази душа е 
жива, дейна, храбра, готова за саможертва и т.н. в името 
на единството с другия. Но романтичната любов има 
същевременно своя предел. А именно това, което липсва 
на нейното съдържание, е биващата в себе си и за себе си 
всеобщност. Тя е само личното чувство на отделния 
субект, което се показва изпълнено не с вечните интере
си и с обективното съдържание на човешкото същест
вуване, със семейството, с политически цели, с родината, 
със задълженията на професията, на съсловието, на 
свободата, на религиозността, а само със собствената си 
насоченост към себе си, която иска да получи чувството 
обратно, отразено от една друга индивидуалност. Това 
съдържание на интимността, която сама е пак още фор
мална, не съответства истински на целокупността, която 
трябва да бъде един конкретен в себе си индивид. В 
семейството, в брака, в дълга, в държавата субективното 
чувство като такова и произтичащото от него съединя
ване тъкмо с този и с никой друг индивид не е главното 
нещо, за което трябва да става въпрос. Но в роман
тичната любов всичко се върти само около това, че този 
обича тъкмо тази, че тази обича този. Това, защо 
трябва да бъде just93 само този единичен или тази еди
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нична, намира единственото си основание в субектив
ната партикуларност, в случайността на произвола. 
Любимата на всеки, както и любимият на девойката, ма
кар че други може да ги намират за твърде обикновени, 
изглеждат най-красивата за него, най-величественият за 
нея, и освен него, освен нея няма никой и никоя в света. 
Но тъкмо защото всички или поне мнозина правят това 
изключение и бива обичана не самата Афродита, един
ствената, а по-скоро за всеки неговата любима е Афро
дита, дори нещо повече от нея, оказва се, че има мно
зина, които минават за такава; както и в действителност 
всеки знае, че има множество хубави или добри, пре
възходни момичета по света, които до едно, или поне 
повечето от тях, също намират своите възлюблени, по
клонници и мъже, на които те изглеждат красиви, добро
детелни, мили и т.н. Ето защо това, да се дава винаги 
абсолютно предимство само на един и тъкмо само на 
този, е съвсем частна работа на субективното сърце и на 
особеността, или странността на субекта, и безкрайната 
упоритост да намираме по необходимост живота си, най- 
висшето си съзнание тъкмо само в тази, се оказва без
краен произвол на необходимостта. В това становище се 
признава, разбира се, по-висшата свобода на субектив
ността и нейният абсолютен избор, свободата да не 
бъдем подчинени само на един патос, на едно божество, 
както Федра у Еврипид, но поради безусловно еди
ничната воля, от която произлиза тя, изборът изглежда 
същевременно своенравие и твърдоглавие на партику- 
ларостта.

Вследствие на това колизиите на любовта, особено 
когато тя се противопоставя борчески на субстанциални 
интереси, винаги получават страна на случайността и 
несправедливостта, тъй като субективността като такава 
с нейните изисквания, които нямат значимост сами по 
себе си, се противопоставя на това, което поради соб
ствената си същественост трябва да изявява претенция 
за признание. Индивидите във висшата трагедия на 
древните -  Агамемнон, Клитемнестра, Орест, Едип, Ан- 
тигона, Креон и т.н. -  наистина също имат индивидуална
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цел; но субстанциалното, патосът, който ги тласка като 
съдържание на тяхното действие, е абсолютно спра
ведлив и тъкмо поради това представлява общ интерес в 
самия себе си. Затова и участта, която ги сполетява 
поради деянието им, е затрогваща не защото е нещастна 
съдба, а защото е нещастие, което същевременно почита 
абсолютно -  тъй като патосът, който не намира покой, 
докато не получи удовлетворение, има съдържание, 
необходимо само за себе си. Ако не се наказва вината на 
Клитемнестра в този конкретен случай, ако не се 
отменява наскърбяването, което изпитва Антигона като 
сестра, само по себе си това е несправедливост. Но тези 
страдания на любовта, тези осуетяващи се надежди, тази 
влюбеност изобщо, тези безкрайни скърби, които чув
ства обичащият, това безкрайно щастие и блаженство, 
което си представя той, не представляват сам по себе си 
общ интерес, а са нещо, което се отнася само до самия 
него. Наистина всеки човек има сърце за любовта и 
право да стане щастлив чрез нея; но ако тук, тъкмо в този 
случай, при тези и тези обстоятелства, по отношение на 
тъкмо това момиче не постигне целта си, с това не се е 
извършила някаква несправедливост. Защото това, че той 
ще започне да настоява тъкмо за това момиче, не е нещо 
необходимо в себе си, и затова трябва да се интересуваме 
от най-висшата случайност, от произвола на субектив
ността, която няма широта и всеобщност. Това остава 
страната на студенината, която ни прониква въпреки 
цялата горещина на страстта в нейното представяне.

3. Верността

Третият момент, който придобива значение за 
романтичната субективност в нейния светски кръг, е вер
ността. Тук обаче не трябва да разбираме под вярност 
нито последователното придържане към веднъж 
дадената дума на любов, нито здравината на приятел
ството, като най-красив образец за което са се смятали 
между древните Ахил и Патрокъл, а още по-интимно -
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Орест и Пилад. Приятелството в този смисъл на думата 
има за своя почва и за свое време предимно младостта. 
Всеки човек трябва да извърви сам за себе си жизнения 
си път, да си изработи и получи действителност. А 
младостта, когато индивидите живеят още в общата 
неопределеност на действителните си отношения, е 
времето, в което те се присъединяват един към друг и се 
свързват така тясно, в едно убеждение, в една воля и в 
една дейност, че благодарение на това всяко начинание 
на единия става същевременно начинание на другия. В 
приятелството между мъжете това вече не е така. 
Отношенията на мъжа изминават своя ход сами за себе 
си и не могат да се осъществят в така здрава общност с 
друг, че единият да не може да извърши нищо без другия. 
Мъжете се намират един друг и отново се разделят, 
техните интереси и дейности се насочват в разходящи 
посоки и се съединяват; приятелството, интимността на 
убеждението, на принципите, на общите насоки остава, 
но това не е младежкото приятелство, при което никой не 
взема решение и не осъществява нещо, което не би 
станало непосредствено задача за другия. Към принципа 
на нашия по-дълбок живот съществено принадлежи 
това, че изобщо всеки се грижи за себе си, т.е. сам е 
прилежен в своята действителност.

а. Верността в служенето

Но ако верността в приятелството и любовта съ
ществува само между еднакви, вярността, както пред
стои да я разгледаме, се отнася до един по-горестоящ, 
по-високопоставен, до един господар. Подобен вид вяр
ност намираме вече у древните във верността на слугите 
към семейството, към дома на господаря им. Най- 
прекрасен пример в това отношение ни дава свинарят на 
Одисей, който се труди и нощем, и в лошо време да пази 
свинете му, който е изпълнен със загриженост за го
сподаря си, на когото той оказва най-сетне вярна 
подкрепа и против женихите. Картината на една подобно 
затрогваща вярност, която обаче тук става изцяло
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душевна работа, ни показва например Шекспир в Лир ( 1 
действие, 4 сцена), където Лир запитва Кент, който иска 
да му служи: „Познаваш ли ме, човече?“ -  „Не, господа
рю!“, отговаря Кент, „но Вие имате в лицето си нещо, 
което бих искал на драго сърце да нарека господар.“ -  
Това вече напомня съвсем отблизо за онова, което пред
стои да установим тук като романтична вярност. Защото 
при нашата степен верността не е вярност на робите 
и подвластните, която наистина може да бъде красива и 
затрогваща, но не притежава свободната самостоятел
ност на индивидуалността и собствени цели и действия 
и вследствие на това е подчинена.

Напротив, това, което имаме пред себе си, е ва- 
салската вярност на рицарството, при която субектът 
въпреки предаността си към някой по-високо стоящ, към 
князете, краля, императора, запазва своето свободно по
чиване върху себе си като изцяло преобладаващ момент. 
Обаче тази вярност съставлява така висш принцип в 
рицарството поради това, че поне при първоначалното 
възникване в нея се съдържа главната спояваща сила на 
една общност и на нейния обществен ред.

Ъ. Субективна самостоятелност на верността

Но по-съдържателната цел, която излиза наяве чрез 
това ново обединяване на индивидите, не е например 
патриотизмът като представляващ обективен, всеобщ 
интерес, а е свързана само с един субект, с господаря, и 
затова е също така отново обусловена от собствената 
чест, от партикуларната полза, от субективното мнение. 
Верността се проявява в най-големия си блясък в един 
неоформен, нескопосан външен свят, без господство на 
правата и законите. В една такава беззаконна действи
телност най-силните и най-превъзходните се изтъкват 
като твърди центрове, като водачи, владетели, а към тях 
се присъединяват по свободен избор и други. По-късно 
едно такова отношение само се развило до степента на 
законна връзка на ленното господство, където сега и 
всеки васал сам за себе си изявява претенция за своите
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права и предимства. Но основният принцип, върху който 
почива цялото според своя произход, е свободният избор 
както по отношение на субекта на предаността, така и по 
отношение на постоянството в нея. А по такъв начин и 
рицарското чувство за вярност умее да запазва много 
добре собствеността, правото, личната самостоятелност 
и чест на индивида и затова не се признава за дълг като 
такъв, който би трябвало да се изпълнява и против слу
чайната воля на субекта. Напротив. Всеки индивид прави 
съществуването на верността, а с това и съществуването 
на общия ред зависими от неговото желание, склонност 
и единично убеждение.

с. Колизии на верността

Ето защо верността по отношение на господаря и 
послушанието пред него много лесно могат да изпаднат 
в колизия със субективната страст, с раздразнимостта на 
честта, с чувството за обида, с любовта и с други въ
трешни и външни случайности и вследствие на това 
става нещо извънредно несигурно. Например един рицар 
е верен на своя монарх, но приятелят му изпада в раздор 
с монарха; той трябва веднага да направи избор между 
едната и другата вярност, а той може да бъде верен пре
димно на самия себе си, на своята чест и на своята изго
да. Най-хубав пример за една такава колизия намираме у 
Сид. Той е верен на краля, а също така на самия себе си. 
Когато кралят действа справедливо, той му протяга 
ръката си, обаче, когато върши несправедливост, той му 
отказва своята силна подкрепа. -  А и перовете на Карл 
Велики проявяват същото отношение. Това е връзка 
между върховното господство и послушанието, прибли
зително такава, каквато видяхме вече между Зевс и оста
налите богове; върховният повелител заповядва, крещи и 
се кара, но самостоятелните, силните индивиди се про
тивопоставят, както и когато поискат. Но тази разло- 
жимост и нездравина на съюза е описана най-вярно и 
най-грациозно в Лисицата Райнеке. Както в тази поема 
великите личности на империята служат всъщност само
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на самите себе си и на своята самостоятелност, така и 
немските князе и рицари в средновековието не са се 
чувствали като у дома си, когато е трябвало да извършат 
нещо за цялото и за императора си; и това се дължи на 
обстоятелството -  а имаше време, когато поставяха сред
новековието така високо тъкмо поради това, -  че в такова 
състояние всеки е оправдан и е човек на честта, когато 
следва своя произвол, което не може да му бъде по
зволено в един разумно организиран държавен живот.

При всичките тези три степени, степента на честта, 
на любовта и на верността, почвата е самостоятелността 
на субекта в себе си, душата, която обаче винаги се раз
гръща до по-нататъшни и по-богати интереси, и остава в 
тях примирена със самата себе си. В романтичното 
изкуство тук спада най-хубавата част от кръга, който 
стои вън от религията като такава. Целите се отнасят до 
човешкото, на което можем да симпатизираме поне от 
едната страна, а именно, от страната на субективната 
свобода, а не, както понякога се среща в сферата на рели
гията, да намираме сюжета, както и начина на изобра
зяване в колизия с нашите понятия. Но тази област също 
така може не веднъж да се приведе в отношение към 
религията, така че сега религиозните интереси са 
преплетени с тези на светското рицарство, както напри
мер авантюрите на рицарите от кръглата маса при търсе
нето на свещения грал. При това преплитане в поезията 
на рицарството навлиза отчасти много мистичност и 
фантастичност, отчасти много алегоричност. Но светска
та област на любовта, честта и верността може да се яви 
и съвсем независимо от задълбочаването в религиозни 
цели и убеждения и да доведе до нагледа само най- 
близкото движение на душата в нейната светска 
вътрешна субективност. -  Обаче това, което още липсва 
на сегашната степен, е изпълването на тази вътрешна 
душевност с конкретното съдържание на човешките от
ношения, характери, страсти и на действителното съ
ществуване изобщо. В противоположност на това много
образие безкрайната в себе си душа все още остава аб
страктна и формална и затова получава задачата сега да
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възприеме и в себе си този по-нататъшен материал и да 
го представи художествено преработен.



Тр е та  г л а в а

ФОРМАЛНАТА САМОСТОЯТЕЛНОСТ  
НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ

Ако хвърлим ретроспективен поглед върху това, 
което вече изминахме, ще видим, че разгледахме, първо, 
субективността в нейния абсолютен кръг: съзнанието в 
неговото опосредстване с бога, общия процес на прими
ряващия се в себе си дух. Тук абстрактността се състое
ше в това, че душата се оттегли самопожертвователно 
в себе си от светското, природното и човешкото като 
такова, макар че то беше нравствено и по този начин 
законно, за да получи удовлетворение само в чистото 
небесно царство на духа. -  Второ, човешката субектив
ност, без да изобразява отрицателността, която се съдър
жаше в това опосредстване, стана наистина утвърди
телна за себе си и за други; обаче съдържанието на тази 
светска безкрайност като такава беше само личната 
самостоятелност на честта, интимността на любовта и 
предаността на верността -  съдържание, което наистина 
може да се онагледи в най-различни отношения, в голямо 
многообразие и степенуване на чувството и страстта при 
непрестанната смяна на външните обстоятелства, обаче 
представя в пределите на тези случаи тъкмо само онази 
самостоятелност на субекта и неговата интимност. -  
Затова третата точка, която остава още да разгледаме 
сега, е начинът, по който може да навлезе в романтич
ната художествена форма другият сюжет на човешкото 
съществуване от неговата вътрешна и неговата външна 
страна -  природата и нейното схващане и значение за 
душата. Следователно тук светът на особеното, на съ
ществуващото изобщо става свободен сам за себе си и
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доколкото не изглежда проникнат от религията и от 
съсредоточаването в единството на абсолютното, стъпва 
на краката си и се движи самостоятелно в собствената си 
сфера.

Затова в този трети кръг на романтичната худо
жествена форма са изчезнали религиозните сюжети и 
рицарството в неговите породени от вътрешния свят въз
вишени възгледи и цели, на които не съответства не
посредствено нищо в настоящето и действителността. 
Напротив, онова, което се удовлетворява на тяхно място, 
е жаждата за самото това настояще и за самата тази 
действителност, себезадоволяването с онова, което е 
налице, задоволеността със самия себе си, с крайността 
на човека и с крайното, партикуларното, портретното из
общо. Човекът иска да види пред себе си в своето на
стояще самото настояще като свое собствено духовно, 
човешко произведение, пресъздадено от изкуството в 
присъстваща жизненост, макар и с пожертване на кра
сотата и идеалността на съдържанието и явлението -  
както видяхме още в началото, християнската религия не 
е израснала на почвата на фантазията, както източните и 
гръцките богове по своето съдържание и облик. И ако 
фантазията, излизайки вън от себе си, създава значе
нието, за да извърши обединяването на истинския вътре
шен свят със съвършената му форма, и в класичното 
изкуство действително извършва това свързване, в 
християнската религия, напротив, намираме светското 
своеобразие на явлението, възприето като момент в 
идейното веднага, още по начало такова, каквото е, а 
душата -  удовлетворена в обикновеността и случай
ността на външното, без да изисква красота. Но все пак 
отначало човекът е примирен с бога само в себе си (an 
sich), във възможност; наистина всички са призвани за 
блаженство, но малцина са избрани, и душата, за която 
остава нещо отвъдно както небесното царство, така и 
царството на този свят, в сферата на духовното трябва да 
се откаже от светското и от себичното присъствие в него. 
Тя изхожда от една безкрайна далечина и едва това, че 
всичко, което за нея отначало е само пожертваното, е
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едно утвърдително „отсам“, едва това положително на
миране на себе си и искане на себе си в своето настояще, 
което иначе е началото, съставлява завършека в по
нататъшното развитие на романтичното изкуство и е 
последното, до което човекът се задълбочава и пунктуа- 
лизира в себе си.

Що се отнася до формата за това ново съдържание, 
ние намерихме романтичното изкуство още от самото му 
начало обременено с противоположността, която се съ
стои в това, че безкрайната в себе си субективност сама 
за себе си е необединима и трябва да остане необединена 
с външния сюжет. Самото това самостоятелно проти
востоене на двете страни и оттеглеността на вътрешното 
обратно в себе си съставлява съдържанието на романтич
ното. Като се взаимопроникват една в друга, те винаги 
отново се отделят една от друга, докато най-сетне изцяло 
се разпаднат вън една от друга и по този начин покажат, 
че това, че трябва да търсят своето абсолютно обе
динение, се съдържа в една no-друга област, отколкото в 
тази на изкуството. Чрез това разпадане вън една от 
друга страните стават формални по отношение на 
изкуството, тъй като не могат да се явят като цяло в 
онова пълно единство, което им дава класичният идеал. 
Класичното изкуство стои в кръг от твърдо установени 
образи, в завършена от изкуството митология и нейните 
неразложими творения; затова, както видяхме при пре
хода към романтичната художествена форма, разпа
дането на класичното освен изобщо по-ограничената 
област на комичното и сатиричното е развитие в посока 
към приятното или копиране, което се губи в учеността, 
в мъртвото и студеното, и най-сетне се изражда в не
брежна и лоша техника. Но предметите остават изобщо 
същите и само заменят одухотворения по-рано начин на 
творчество с едно изобразяване, в което има все по- 
малко дух, и с една занаятчийска, външна традиция. 
Движението напред и завършекът на романтичното из
куство, напротив, е вътрешното разпадане на самия сю
жет на изкуството, който се разлага на своите елементи, 
освобождаване на неговите части, с което, обратно, се
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повишава субективното умение и изкуството на 
изобразяването, и колкото повече субстанциалното 
загубва вътрешната си спойка, толкова повече то се 
усъвършенства.

А по-определеното подразделение на тази последна 
глава можем да извършим по следния начин:

Най-напред имаме пред себе си самостоятелност
та на характера, който обаче е особен характер, е 
определен индивид, затворен в себе си със своя свят, със 
своите партикуларни свойства и цели.

Второ, на този формализъм на особеността на 
характера противостои външният облик на ситуациите, 
събитията, действията. И тъй като романтичната интим
ност е изобщо безразлична към външното, тук реалното 
явление се явява свободно само за себе си -  като нито 
проникнато от вътрешната страна на целите и дей
ствията, нито формирано адекватно на нея -  и в своя 
необвързан, неспоен начин на проявяване утвърждава 
случайността на завръзките, обстоятелствата, последо
вателността на събитията, вида разработка и т.н. като 
авантюристичността.

И най-сетне, трето, излиза наяве разпадането на 
страните, чието пълно тъждество дава същинското 
понятие за изкуство, а по този начин разпадналостта и 
разлагането на самото изкуство. От една страна, изкуст
вото преминава към изобразяването на обикновената 
действителност като такава, към изобразяването на 
предметите, както стоят пред нас в своята случайна 
единичност и нейните своеобразия, и сега има интерес 
да превърне това налично битие в привидност чрез 
умението на изкуството; от друга страна, напротив, то се 
превръща в пълна субективна случайност на схващането 
и изобразяването, в хумор, като преобръщане и изопача
ване на всяка предметност и реалност чрез остроумието 
и играта на субективния възглед, и свършва с твор
ческата власт на художествената субективност над всяко 
съдържание и над всяка форма.
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1. Самостоятелността 
на индивидуалния характер

Субективната безкрайност на човека в себе си, от 
която изходихме в романтичната художествена форма, 
остава основното определение и в сегашната сфера. 
Напротив, онова, което навлиза като нещо ново в тази 
сама за себе си самостоятелна безкрайност, е, от една 
страна, особеността на съдържанието, което съставля
ва света на субекта; а, от друга страна, непосредствената 
слятост на субекта с тази негова особеност и нейните 
желания и цели; и, трето, живата индивидуалност, до 
която се разграничава характерът в себе си. Затова тук не 
трябва да разбираме под думата „характер“ онова, което 
представяха например италианците в своите маски. 
Защото и италианските маски са наистина определени 
характери, но те показват тази определеност само в 
нейната абстрактност и всеобщност, без субективната 
индивидуалност. Напротив, при нашата степен всеки ха
рактер сам за себе си е един своеобразен характер, едно 
цяло само за себе си, един индивидуален субект. Затова, 
ако тук все пак говорим за формализъм и абстрактност 
на характера, това се отнася само до обстоятелството, че 
главното съдържание, светът на такъв характер изглеж
да, от една страна, ограничен и вследствие на това 
абстрактен, а, от друга страна, случаен. Онова, което е 
индивидът, се придържа и носи не от субстанциалното, 
законното в самото себе си на неговото съдържание, а от 
чистата субективност на характера, която затова, вместо 
върху своето съдържание и върху своя сам за себе си 
твърд патос, почива формално само върху своята соб
ствена индивидуална самостоятелност.

И така, в пределите на този формализъм могат да се 
отделят една от друга две главни разлики.

На едната страна стои енергично провеждащата се 
твърдост на характера, която се ограничава до опреде
лени цели и влага цялата сила на едностранчивата инди
видуалност в реализирането на тези цели; на другата 
страна се проявява характерът като субективна цело-
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купност, която обаче остава завинаги неразвита в своята 
вътрешна душевност и неразкрита душевна дълбочина 
и не е в състояние да се експлицира и доведе до пълна 
изява.

а. Формалната твърдост на характера

Следователно онова, което имаме отначало пред 
себе си, е партикуларният характер, който иска да бъде 
такъв, какъвто е непосредствено. Както са различни жи
вотните, както се намират в това различие сами за себе 
си, така са различни тук и различните характери, чийто 
кръг и чието своеобразие остават случайни и не могат да 
бъдат твърдо ограничени от понятието.

а. Затова една такава индивидуалност, насочена 
само към самата себе си, няма измислени намерения и 
цели, които тя би свързала с някакъв общ патос, напро
тив, тя черпи онова, което има, върши и осъществява, 
съвсем непосредствено, без всяка по-нататъшна ре
флексия, от своята собствена определена природа, която 
е тъкмо такава, каквато е, и не иска да бъде обоснована 
от нещо по-висше, разтворена в него и оправдана в нещо 
субстанциално, а почива непреклонна и непреклонена 
върху самата себе си и в тази твърдост или се само- 
утвърждава, или загива. Една такава самостоятелност на 
характера може да се яви на бял свят само там, където 
извънбожественото, партикуларно човешкото стига до 
пълната си значимост. От този вид са главно характерите 
на Шекспир, при които тъкмо неотклонната твърдост и 
едностранчивост съставляват най-достойното за възхи
щение. Там не става дума за религиозност и за действа- 
не, което изхожда от религиозното примирение на човека 
в себе си, и за нравственото като такова. Напротив, ние 
имаме пред себе си индивиди, които са поставени само
стоятелно само върху самите себе си, с особени цели, 
които са само техни, които се предписват единствено от 
тяхната индивидуалност и които те осъществяват сега с 
неразколебаната консеквентност на страстта, без стра
нична рефлексия и без всеобщност, само за собствено
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самоудовлетворение. Особено трагедиите, например 
Макбет, Отело, Ричард III и други, имат за главен пред
мет един такъв характер, който след това е обкръжен от 
по-малко изпъкващи и енергични характери. Така 
например характерът на Макбет го определя за страстта 
на честолюбието. Отначало той се колебае, но после про
тяга ръка към короната, извършва убийство, за да я полу
чи и, за да я затвърди, продължава да свирепства с вся
какви жестокости. Тази безогледна твърдост, тъждество
то на човека със себе си и с неговата произтичаща само 
от самия него цел му придава съществен интерес. Нито 
уважението пред светостта на негово величество, нито 
полудяването на жена му, нито отпадането на васалите, 
нито нахлуващата поквара, нищо не го разколебава -  той 
не отстъпва в себе си пред нищо, пред никакви небесни 
и човешки права, а остава все такъв. Леди Макбет е по
добен характер и само безвкусният брътвеж на по-новата 
критика можа да я сметне за миловидна. Още при 
появяването си (1 действие, 5 сцена), когато прочита 
писмото на Макбет, в което той съобщава за срещата си 
с вещиците и за тяхното предсказание: „Слава на тебе, 
каудорски тане! Слава на тебе, който ще бъдеш крал!“, тя 
извиква: „Ти си Гламис и Каудор -  и трябва да бъдеш, 
което са ти предрекли. Но мен ме плаши твоята природа 
(thy nature); тя е твърде много закърмена с млякото на 
човешката мекота, за да се хвърлиш направо към целта.“ 
Леки Макбет не проявява миловидно чувство, радост по 
повод щастието на нейния мъж, нравствена подбуда, 
съчувствие, съжаление на една благородна душа, а само 
се страхува, че характерът на нейния мъж ще се изпречи 
по пътя на честолюбието му; а самия него тя разглежда 
само като средство; и при това у нея няма никакво 
колебание, никаква неувереност, никакво замисляне, 
никакво отклоняване, каквото отначало още се вижда у 
самия Макбет, никакво разкаяние, а има само чистата 
абстрактност и твърдост на характера, който без вся
какви колебания осъществява онова, което съответства 
на него, докато най-сетне тя претърпява крах. Този крах, 
който връхлита върху Макбет отвън, след като той е
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извършил деянието, в женския вътрешен свят на леди 
Макбет е лудостта. А такива са също Ричард III, Отело, 
старата Маргарита и толкова много други: те са проти
воположното на окаяността на някои модерни характери, 
например на тези на Коцебу, които изглеждат извънредно 
благородни, величествени, превъзходни, и все пак 
вътрешно са същевременно само отрепки. В друго отно
шение по-късни автори, които все пак презираха високо
мерно Коцебу, не извършиха това по-добре. Както напри
мер Хайнрих фон Клайст в своята Кетхен фон Хайлброн 
и в своя Принц фон Хомбург; характери, в които, в про
тивоположност на будното състояние на твърда по
следователност, са изобразени като най-висши и най- 
превъзходни магнетичното състояние, сомнамбулизмът, 
броденето на сън. Принц фон Хомбург е най-окаяният 
генерал; разсеян при даване на разпореждания, той за
писва заповедите зле, през нощта преди боя изпада в 
болезнено състояние, а през деня, по време на боя, по
стъпва неумело. Тези автори си мислят, че с допускането 
на такава раздвоеност, разкъсаност и вътрешна ди- 
сонантност на характера са следвали Шекспир. Но те са 
далеч от това, защото Шекспировите характери са после
дователни в самите себе си, остават верни на себе си и на 
своята страст и действат в онова, което са и което ги 
сполетява, само според своята твърда определеност.

ß. Но, колкото е по-партикуларен характерът, който 
фиксира само самия себе си и чрез това се доближава 
лесно до злото, толкова повече той не само трябва да 
отстоява себе си в конкретната действителност против 
препятствията, които застават по пътя му и спъват 
реализирането му, но и бива тласкан към гибел от самото 
това реализиране. А именно, когато се наложи, сполетява 
го съдбата, която произтича от самия определен характер 
-  гибел, която си е подготвил сам той. Но развитието на 
тази съдба не е само развитие, което изхожда от дей
ствието на индивида, напротив, то е същевременно въ
трешно ставане, развитие на самия характер в неговата 
бурна устременост напред, в неговото подивяване, раз
рушаване или изтощаване. У гърците, у които е важен
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патосът, субстанциалното съдържание на действането, а 
не субективният характер, съдбата засяга по-малко този 
определен характер, който и в своето действие не се 
развива съществено по-нататък, а на края е това, което е 
бил в началото. Но на нашата степен продължаването на 
действието е също така по-нататъшно развитие на инди
вида в неговия субективен вътрешен свят, а не само 
външно движение напред. Например действането на 
Макбет изглежда същевременно подивяване на душата 
му с последователност, която, след като е отхвърлена не
решителността, след като е хвърлен жребият, вече не 
може да се спре от нищо. Неговата съпруга е решителна 
още от самото начало, в нея развитието се оказва само 
вътрешен страх, който стига до физическо и духовно 
сломяване, до лудост, в която тя загива. А така е и с пове- 
чето характери, значителни и незначителни. Античните 
характери наистина също се оказват твърди и при тях се 
стига дори до противоположности, където вече е не
възможна помощ, и, за да се дойде до разрешение, 
трябва да се появи Deus ex machina94; но тази твърдост, 
както например на Филоктет, е съдържателна и е изобщо 
изпълнена от един нравствено законен патос.

γ. В тази характери от нашия кръг, като се има пред
вид случайността на онова, което избират за своя цел, и 
самостоятелността на тяхната индивидуалност, е не
възможно никакво обективно примирение. Връзката на 
онова, което са, и на онова, което ги сполетява, отчасти 
остава неопределена, а отчасти за самите тях не е решен 
въпросът, откъде идват и накъде отиват. Фатумът като 
най-абстрактна необходимост тук отново се връща още 
веднъж и единственото примирение за индивида е него
вото безкрайно битие вътре в себе си, неговата собствена 
твърдост, в която той стои над своята страст и нейната 
съдба. „Такава е съдбата“ и онова, което сполетява ин
дивида, все едно дали то идва от господстващата участ, 
от необходимостта или от случая, също така е, без 
рефлексия защо, поради какво; то се извършва и човекът 
прави и иска да направи себе си камък в противо
положност на това господстване.
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b. Характерът като вътрешна, 
но неразвита целокупност

Но по съвсем противоположен начин, второ, 
формалната страна на характера може да се крие във 
вътрешната душевност като такава, при която остава 
индивидът, без да може да я разпростре и осъществи.

а. Това са субстанциални души, които включват в 
себе си една целокупност, но в простата си затвореност 
извършват всяко дълбоко движение само вътре в самите 
себе си, без развитие и експликация навън. Формализ- 
мът, който току-що разгледахме, засягаше определе
ността на съдържанието, цялостното влагане на индиви
да в единната цел, която той в твърда острота е оставил 
да излезе напълно навън, изявил я е, осъществил я е и в 
зависимост от обстоятелствата е загинал или се е запазил 
в нея. Сегашният втори формализъм се състои, обратно, 
в неразкритостта, в безформеността, в липсата на изява 
и разгръщане. Една такава душа е като скъпоценен бла
городен камък, който идва до проблясък само в отделни 
точки, до проблясък, който тогава е блясък на мълния.

ß. За да бъде една такава затвореност ценна и ин
тересна, необходимо е вътрешно богатство на душата, 
което обаче позволява да познаем неговата безкрайна 
дълбочина и пълнота само в малък брой, така да се каже, 
неми изяви тъкмо чрез тази тишина. Такива прости, не- 
съзнаващи себе си, мълчаливи натури могат да упраж
няват най-висша притегателна сила. Но тогава тяхното 
мълчание трябва да бъде неподвижната на повърхността 
тишина на морето, на неизмеримо дълбокото, а не мъл
чанието на повърхностното, кухото, притъпеното. Защо- 
то човек, който е хмного плосък, понякога може да успее 
чрез малко проявяващо се навън поведение, което позво
лява само тук и там да се разбере наполовина това или 
онова, да създаде за себе си мнение, че притежава голяма 
мъдрост и вътрешна душевност, така че хората вярват с 
почуда, че това сърце и този дух таят в себе си всичко, 
докато най-сетне се окаже, че зад тях няма нищо. Без
крайното съдържание и дълбочината на споменатите
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тихи души, напротив, говорят за себе си -  а това изисква 
голяма гениалност и умение от страна на художника -  
чрез отделни, разпръснати, наивни и неволно духовити 
изяви, които потвърждават без оглед на други, които 
могат да схванат това, че такава душа се залавя с дълбока 
интимност за субстанциалното на наличните отношения, 
но че нейната рефлексия не е заплетена в цялата 
взаимовръзка на особените интереси, съображения, 
крайни цели, е чиста от тях, е незапозната с тях, че тя не 
се оставя да бъде разсеяна от обикновените сърдечни 
вълнения, от сериозността и съчувствията от този вид.

γ. Но за една душа, която е така затворена в самата 
себе си, трябва да дойде и време, в което тя бива завла
дявана в една определена точка на нейния вътрешен свят, 
в което тя изцяло хвърля своята неразделена сила в едно 
определящо за живота чувство, залавя се за него с нераз- 
късана енергия и остава щастлива, или загива неудър
жимо. Защото, за да има устойчивост, човекът се нуждае 
от развита широта на нравствената субстанция, която 
единствена дава обективна твърдост. Към този вид ха
рактери принадлежат най-привлекателните творения на 
романтичното изкуство, каквито е създал и Шекспир в 
най-изящно съвършенство. Тук трябва да причислим на
пример Жулиета в Ромео и Жулиета. Вие присъствахте 
на тукашното театрално представление на Жулиета. (В 
изпълнение на мадам Крелингер; Берлин, 1820 г.) Струва 
си труда да я видим; това е извънредно подвижен, жив, 
топъл, пламенен, духовит, съвършен, благороден образ. 
Но Жулиета може да се вземе и другояче, а именно, от
начало като съвсем детинско, просто момиче на чети
ринадесет, петнадесет години, от което се вижда, че още 
не е имало в себе си съзнание за себе си и за света, 
вълнение, порив, желания, а е гледало в околния свят с 
цялата си невинност като в Laterna magica95, без да научи 
нещо от него и без да дойде до някаква рефлексия. И 
изведнъж виждаме развитието на цялата енергия на тази 
душа, развитието на хитростта, на благоразумието, на 
силата да пожертва всичко, да се подложи на най-сурово 
изпитание; така че сега цялото се явява като първото
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разцъфтяване на цялата роза изведнъж по всичките ù 
листца и гънки, като безкрайно бликане навън на най- 
вътрешната самородна основа на душата, в която преди 
това още нищо не се е било различило, образувало, 
развило, но което сега излиза навън като непосредствен 
продукт на събудилия се един единствен интерес, без да 
съзнава самата себе си в своята красива пълнота и сила, 
като напуска духа, който е бил затворен преди това. Това 
е пожар, запален от една искра, пъпка, която, едва докос
ната от любовта, неочаквано застава пред нас в пълния 
си разцвет, но, колкото по-бързо се разгръща, толкова по- 
бързо и клюмва с окапали листа. От този вид е още 
повече Миранда в Буря; възпитана в тиха обстановка, 
Шекспир ни я показва в нейното първо опознаване на 
хората, той я описва само в няколко сцени, но ни дава в 
тях пълна, безкрайна представа за нея. Към този род 
можем да причислим и Шилеровата Текла, макар че тя е 
продукт на рефлектираща поезия. Намирайки се всред 
един така величествен и богат живот, все пак тя не бива 
докосната от него, а остава без суетност, без рефлексия в 
наивността само на един интерес, който единствен я оду- 
шевява. Изобщо това са особено красиви, благородни 
женски натури, за които светът и техният собствен въ
трешен мир се разкрива едва в любовта, така че едва сега 
те се раждат духовно.

Към същата категория на такава интимност, която не 
може да се развие навън, за да дойде до пълна експли- 
кация на себе си, принадлежат в по-голямата си част и 
народните песни, особено германските, които в съдържа
телната затвореност на душата, колкото и да се показва 
последната завладяна от някакъв интерес, все пак могат 
да доведат само до откъслечни изяви и разкриват тъкмо 
в тях душевната дълбочина. Това е начин на изобра
зяване, който в безмълвността сякаш отново се връща 
назад към символичното, тъй като това, което дава той, 
не е открито, ясно представяне на целия вътрешен свят, 
а е само знак и загатване. Тук обаче получаваме не сим
вол, чието значение остава безкрайна всеобщност, както 
по-рано, а изява, чието вътрешно съдържание е тъкмо
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самата тази субективна, жива, действителна душа. В по- 
късните дни на едно изцяло рефлектиращо съзнание, 
което стои далеч от спомената стеснена в себе си наив
ност, такива изображения са най-трудни и дават дока
зателство за наличието на дух, който е поетичен още по 
начало. По-рано вече видяхме, че особено в своите песни 
Гьоте е майстор и в това, да описва така символично, т.е. 
да разкрива в прости, привидно външни и безразлични 
черти цялата вярност и безкрайност на душата. От този 
вид е например Тупски цар, който принадлежи към най- 
хубавото в поетическото творчество на Гьоте; царят не 
изявява любовта си с нищо освен с чашата, която този 
старец запазил от любимата си. Старият пияч е на 
смъртен одър, около него, във високата царска зала, са 
рицарите, той дарява на своите наследници царството, 
съкровищата си, но чашата хвърля във вълните, друг не 
трябва да я притежава.

Er sah ihn stürzen, trinken
Und sinken tief ins Meer,
Die Augen täten ihm sinken,
Trank nie einen Tropfen mehr96.

Но една такава дълбока, тиха душа, която държи 
енергията на духа затворена като искрата в кремъка, коя
то не се е оформила, не е развила своето съществуване и 
рефлексията си върху него, не се е освободила и чрез 
това развитие. Тя остава изложена на жестокото проти
воречие, когато злокобният тон на нещастието прозвучи 
в нейния живот, да няма умение, да няма мост, по който 
да опосредства сърцето си и действителността, а също 
така да отклони от себе си външните отношения, да бъде 
устойчива по отношение на тях и да устоява в себе си. 
Ето защо, когато изпадне в колизия, тя не знае как да си 
помогне, пристъпва към външна дейност бързо, необ
мислено, или се оставя пасивно да бъде заплетена. Така 
например Хамлет е красива, благородна душа; той не е 
вътрешно слаб, но тъй като няма силно жизнено чувство, 
се лута в меланхолна унилост, с дълбока тъга в безумие
то: той има тънък усет; няма външен знак, няма основа
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ние за подозрение, но за него има нещо нередно, не 
всичко е така, както трябва да бъде, той долавя чу
довищното деяние, което е извършено. Духът на неговия 
баща му посочва какво по-точно е станало. Вътрешно 
той е бързо готов за отмъщение, той постоянно мисли за 
дълга, който му предписва собственото му сърце; но той 
не се оставя да бъде увлечен, както Макбет, не убива, не 
вилнее, не се впуска непосредствено в бой, както Лаерт, 
а постоянства в бездействието на една красива, дълбоко 
стаена душа, която не може да направи себе си действи
телна, не може да се помести в съвременните отноше
ния. Той изчаква, красивата честност на неговата душа 
го кара да търси обективна достоверност, но дори след 
като я е получил, не идва до твърдо решение, а се оставя 
да го водят външни обстоятелства. Но в тази недей
ствителност той се заблуждава и в онова, което е пред 
него -  вместо краля убива стария Полоний; действа при
бързано, където е трябвало да провери трезво, докато 
там, където е необходима истинска действена сила, оста
ва потънал в себе си -  докато и без неговото действие в 
този широк ход на обстоятелствата и случките се развие 
съдбата на цялото, както и на неговата собствена, винаги 
отново оттеглена в себе си вътрешна душевност.

Но това положение се среща в модерно време осо
бено при хора от низшите съсловия, които нямат култура 
за общи цели, многообразие на обективните интереси и 
затова, когато се осуети една цел, не могат да намерят 
опора за своя вътрешен свят и опорна точка за своята 
дейност в никой друг. Колкото е по-неразвита тази липса 
на култура, толкова повече тя кара затворените души да 
се придържат неотменно и упорито към онова, което 
веднага я е завладяло в цялата ù индивидуалност, колко
то и едностранчиво да е то. Една такава монотонност на 
безмълвно съсредоточени в себе си хора наблюдаваме 
предимно в немските характери, които затова в своята 
затвореност лесно изглеждат неподатливи, опърничави, 
заядливи, недостъпни, а в своите действия и прояви на
пълно несигурни и противоречиви. Като майстор в ри
суването и изобразяването на такива неми души от
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низшите класи на народа тук ще спомена само Хипел, 
автора на Животоописания във възходяща пиния, едно от 
малкото оригинални немски хумористични произве
дения. Той стои съвсем далеч от сантименталността и 
пошлостта на ситуациите, която виждаме у Жан Пол, и 
има, напротив, удивителна индивидуалност, свежест и 
жизненост. Той умее да описва извънредно завладяващо 
особено затворени характери, които не умеят да намерят 
отдушник, а когато стигнат дотам, правят това с усилие, 
по един страшен начин. Те сами разрешават по по
тресаващ начин безкрайното противоречие между своя 
вътрешен свят и злополучните обстоятелства, в които се 
виждат заплетени, и по този начин извършват онова, 
което иначе прави външната съдба -  както например в 
Ромео и Жулиета външни случайности, които се на
месват в действието, свеждат до нищо благоразумието 
и изкуството на монаха, и довеждат смъртта на влю
бените.

с. Субстанциалният интерес при 
представянето на формалния характер

Следователно тези формални характери, от една 
страна, показват изобщо само безкрайната сила на 
волята на особената субективност, която се утвърждава 
такава, каквато е, и продължава да напира в своята воля; 
или, от друга страна, представят една целокупна в себе 
си, неограничена душа, която, докосната в някоя опреде
лена страна на нейния вътрешен свят, сега концентрира 
широтата и дълбочината на цялата си индивидуалност 
върху тази единствена точка, но като изпаднала в ко
лизия, без да е развита навън, не е в състояние да намери 
себе си и да си помогне разумно. Третата точка на 
онова, за което трябва още да споменем сега, се състои в 
това, че ако въпросните съвсем едностранчиви и огра
ничени по своите цели, но развити по своето съзнание 
характери трябва да ни интересуват не само формално, 
но и субстанциално, ние трябва същевременно да по
лучим в тях нагледа, че тази ограниченост на самата им
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субективност е само съдба, т.е. преплитане на парти - 
куларната им определеност с един по-дълбок вътрешен 
свят. А Шекспир действително ни кара да познаем в тях 
тази дълбочина и това богатство на духа. Той ги показва 
като хора със свободна сила на представата и с гениален 
дух, тъй като тяхната рефлексия стои над онова и ги 
възвисява над онова, което са те според своето състояние 
и своята определена цел, така че сякаш само нещастното 
стечение на обстоятелствата, колизията на тяхното 
положение ги тласкат към онова, което извършват. Но 
това не трябва да се взема така, като че ли например при 
Макбет онова, на което се осмелява той, би трябвало да 
се вмени във вина само на злите вещици; вещиците са 
по-скоро само поетичен отблясък на собствената му 
непреклонна воля. Онова, което осъществяват фигурите 
на Шекспир, тяхната особена цел, има произхода си и 
корена на силата си в собствената им индивидуалност. 
Но в една и съща индивидуалност те запазват същевре
менно величието, което заличава онова, което са като 
действителни, т.е. по своите цели, интереси, действия, 
разширява ги и ги издига в самите тях. По същия начин 
пошлите характери на Шекспир -  Стефано, Тринкуло, 
Пистол и абсолютният герой между всички тях, Фалстаф 
-  остават потънали в своята пошлост, но се изявяват 
същевременно като интелекти, чийто гений би могъл да 
обхване в себе си всичко, да има цяло свободно същест
вуване, да бъде изобщо онова, което са великите хора. 
Напротив, във френски трагедии също и най-великите 
и най-добрите действащи лица, разгледани при по- 
обилна светлина, доста често се оказват чисто и просто 
само надути, зли бестии, в които има дух само за да 
се оправдават софистично. У Шекспир не намираме 
оправдаване, не намираме осъждане, а само разсъждение 
върху общата съдба, на чието становище на необхо
димостта застават индивидите, без да се оплакват и без 
да се разкайват, и, изхождайки от него, виждат как потъ
ва всичко, как потъват и самите те, сякаш вън от самите 
себе си.
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Във всичките тези отношения сферата на такива 
индивидуални характери е едно безкрайно богато поле, 
което обаче лесно ни тласка в опасността да изпаднем в 
кухото и плоското, така че имало е само малцина май
стори, които са притежавали достатъчно поезия и 
прозрение да схванат истинното.

2. Авантюристичността

Но след като разгледахме страната на вътрешното, 
която може да се изобрази на тази степен, второ, трябва 
да насочим погледа си и към външното, към особеността 
на обстоятелствата и ситуациите, които подбуждат ха
рактера, към колизиите, в които се заплита той, както и 
към целокупната форма, която приема вътрешното в 
пределите на конкретната действителност.

Както видяхме вече много пъти, основно опреде
ление на романтичното изкуство е, че духовността, 
душата като рефлектирана в себе си, съставлява едно 
цяло и затова се отнася към външното не като към своя 
проникната от нея реалност, а като към едно отделено от 
нея чисто външно нещо, което, напуснато от духа, се 
движи напред само за себе си, заплита се и се хвърля 
насам и натам като безкрайно течаща напред, променяща 
се, забъркваща се случайност. За твърдо затворената в 
себе си душа е така безразлично към какви обстоятел
ства ще се насочи, както е случайно какви обстоятелства 
ще ù се предложат. Защото при нейното действане за нея 
е по-малко важно това, да осъществи едно обосновано в 
самото себе си и продължаващо да съществува чрез са
мото себе си произведение, колкото по-скоро само да се 
утвърди изобщо и да извърши дела.

а. Случайността на целите и колизиите

Тук е налице това, което може да се нарече в друго 
отношение лишаване на природата от нейната божест
веност. Духът се оттегли в себе си, като напусна външ
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ността на явленията, които, тъй като вътрешното на су
бективността вече не вижда в тях самото себе си, сега се 
формират и от своя страна сами за себе си, безразлично, 
вън от субекта. Действително по своята истина духът е 
опосредстван и примирен в самия себе си с абсолютното; 
но, доколкото тук стоим на почвата на самостоятелната 
индивидуалност, която изхожда от себе си, каквато е 
непосредствено, и се запазва такава, същото лишаване от 
божественост сплотява и действащия характер, който 
поради това със своите цели, които сами са случайни, 
излиза навън в един случаен свят, с който не се обеди
нява в едно конгруентно в себе си цяло. Тази относи
телност на целите в един относителен околен свят, чиято 
определеност и комплицираност не се съдържат в су
бекта, а се определят външно и случайно, води със себе 
си също така случайни колизии като странно преплетени 
едно с друго разклонения, съставлява авантюристич
ното, което дава за формата на събитията и действията 
основния тип на романтичното.

За действието и събитието в по-строгия смисъл на 
идеала и на класичното изкуство е нужна истинна в са
мата себе си, необходима сама по себе си цел, в чието съ
държание се крие и определящото за външната форма, за 
начина на осъществяване в действителността. При де
лата и събитията, които са предмет на романтичното 
изкуство, това не е така. Защото, макар че тук се пред
ставят общи и субстанциални в себе си цели в тяхната 
реализация, все пак тези цели нямат в самите себе си 
определеността на действието, подреждащото и раз
членяващото на своето вътрешно протичане, а трябва да 
пуснат на свобода тази страна на осъществяването и по 
този начин да я предоставят на случайността.

а. Романтичният свят трябваше да осъществи само 
едно абсолютно дело, разпространяването на християн
ството, привеждането в действие на духа на общността. 
Но всред един враждебен свят, отчасти на невярващата 
древност, отчасти на варварщината и примитивността на 
съзнанието, когато това дело излезе навън и премина от 
поучаване към деяния, то става главно пасивно дело на
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изтърпяването на болка и мъчение, на пожертването на 
собственото временно съществуване за вечното спасение 
на душата. Следващото деяние, което се отнася до 
подобно съдържание, в средновековието е делото на 
християнското рицарство, изгонването на маврите, 
арабите, на мохамеданите изобщо от християнските 
страни, а след това, преди всичко в кръстоносните по
ходи, завладяването на божи гроб. Обаче това не беше 
цел, която се отнасяше до хората като човечество, а беше 
цел, която трябваше да бъде осъществена само от съв
купността на отделните индивиди, така че сега послед
ните се стичаха доброволно и според своята единичност. 
От тази страна можем да наречем кръстоносните походи 
съвкупна авантюра на християнското средновековие, 
авантюра, която беше пречупена и фантастична в самата 
себе си: тя беше от духовно естество, но без истински 
духовна цел и лъжлива по отношение на действията и 
характерите. Защото по отношение на религиозния мо
мент кръстоносните походи имат извънредно празна 
външна цел. Всички християни трябва да имат своето 
спасение само в духа, в Христос, който след възкресе
нието си е издигнат до божията десница и намира своята 
жива действителност, своето местопребивание в духа, а 
не в гроба си и в сетивните, непосредствено наличните 
места на някогашното си временно местопребивание. А 
поривът и религиозният копнеж на средновековието бе
ше насочен само към мястото, към външната обстановка 
на историята на Христовите страдания и на божия гроб. 
Също така противоречиво беше непосредствено свърза
на с религиозната цел чисто светската цел на завладява
нето, на печеленето, която в своя външен вид носеше в 
себе си съвсем по-друг характер, отколкото рели
гиозната. Така искаха да придобият духовно, вътрешно 
богатство, а се стремяха към чисто външната обста
новка, от която беше изчезнал духът; стремяха се към 
временна печалба и свързваха това светско съдържание с 
религиозното като такова. Тук тази раздвоеност състав
лява пречупеното, фантастичното, в което външната 
страна извращава вътрешното, а последното, обратно,



764 Т р е т и  д я л . Р о м а н т и ч н а т а  х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

външното, вместо да приведе в хармония едното и 
другото. А вследствие на това и в осъществяването про
тивоположното се оказва непримиримо свързано заедно. 
Набожността се превръща в примитивност и варварска 
жестокост, а същата примитивност, която кара да излезе 
наяве цялото своекористие и страст на човека, обратно, 
отново преминава във вечното дълбоко затрогване и 
разкаяние на духа, което всъщност се целеше тук. А при 
наличието на тези противодействащи си елементи, също 
и на деянията и събитията, свързани с една и съща цел, 
липсва всякакво единство и консеквентност на ръковод
ството: целостта се разпръсква, разпокъсва във вид на 
авантюри, победи, поражения, пъстри случайности, и из
ходът не съответства на средствата и големите приго
товления. Нещо повече, самата цел се снема чрез осъ
ществяването си. Защото с кръстоносните походи искаха 
да направят още веднъж истинни следните думи: „Ти не 
ще го оставиш да почива в гроба, ти не ще страдаш, че 
твоят светия изтлява.“ Но тъкмо самият този копнеж да 
се търси Христос, живият човек, и да се намери удо
влетворение на духа в такива места и пространства, дори 
в гроба, в мястото на смъртта, колкото и да го превъзнася 
господин фон Шатобриан, е само изтляване на духа, от 
което трябваше да възкръсне християнският свят, за да 
се върне в свежия, пълнокръвния живот на конкретната 
действителност.

Подобна цел, мистична, от една страна, фантастич
на, от друга, и авантюристична в осъществяването си е 
търсенето на свещения грал.

ß. По-висше дело е онова, което всеки човек трябва 
да извърши в самия себе си, неговият живот, чрез който 
той определя вечната си съдба. Например Данте в своята 
Божествена комедия е схванал този предмет според ка
толическия възглед, когато ни води през ада, чисти
лището и рая. Също и тук, въпреки строгото подреждане 
на цялото, не липсват нито фантастични представи, нито 
авантюристичности, доколкото това дело на блажен
ството и проклятието се представя не сймо само по себе 
си в неговата всеобщност, а като осъществено в един
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почти необозрим брой единични лица в тяхната парти- 
куланост, а освен това поетът си присвоява правото на 
църквата, взема в ръка ключовете на небесното царство, 
раздава блаженство и проклина и по такъв начин прави 
себе си съдия на света, който изпраща най-известните 
индивиди на древния и на християнския свят, поети, 
граждани, воини, кардинали, папи, в ада, в чистилището 
или в рая.

γ. След това, другите сюжети, които водят до дей
ствия и събития, са върху светската почва безкрайно 
многообразните авантюри на представата, на външната и 
вътрешната случайност на любовта, честта и вярността; 
тук да се бием заради собствената си слава, там да се 
притечем на помощ на една преследвана невинност, да 
извършим най-възхитителни подвизи в чест на своята 
дама, или да възстановим потъпканото право чрез силата 
на собствения си юмрук и чрез учението на ръката си, 
дори ако невинността, която се освобождава, е верига 
крадци. В повечето от тези сюжети няма положение на 
нещата, няма ситуация, няма конфликт, чрез който дей- 
стването би станало необходимо, напротив, душата иска 
да излезе навън и умишлено си търси авантюри. Така 
например тук действията на любовта в по-голямата си 
част нямат в себе си по своето по-специално съдържание 
друго определение освен това, да дават доказателства за 
силата, вярността, трайността на любовта, да показват, 
че околната действителност с целия комплекс на нейните 
отношения се смята само за материал за манифести- 
рането на любовта. Вследствие на това, тъй като е важно 
само самото доказателство, определеното деяние на това 
манифестиране не е определено чрез самото себе си, а е 
предоставено на хрумването, на настроението на дамата, 
на произвола на външни случайности. Съвсем същото 
става и с целите на честта и храбростта. В повечето 
случаи те принадлежат на субекта, който още стои далеч 
от всяко по-нататъшно субстанциално съдържание, кой
то може да се влага във всяко съдържание, което стои 
случайно пред него, и да се чувства наскърбен от него 
или да търси в него повод да потвърди своята смелост,
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своята ловкост. Както тук няма мярка за това, кое трябва 
да се направи съдържание и кое не, така липсва и мерило 
за това, което може да бъде действително наскърбяване 
на честта, кое може да бъде истинският предмет на 
храбростта. Не е по-друго положението на нещата и със 
съблюдаването на правото, което е също така цел на 
рицарството. А именно, тук правото и законът още не се 
оказват постоянно състояние и постоянна цел, които се 
осъществяват според закона и неговото необходимо 
съдържание, а се оказват дори само субективно хрумва
не, така че както намесата, така и оценката на това, кое е 
справедливо или несправедливо в този или онзи случай, 
остават предоставени на съвсем случайното мнение на 
субективността.

Ъ. Комичната трактовка на случайността

По такъв начин изобщо това, което имаме пред себе 
си, особено в областта на светското, в рицарството и в 
споменатия формализъм на характерите, е повече или 
по-малко случайността както на обстоятелствата, в 
пределите на които се действа, така и на искащата душа. 
Защото въпросните едностранчиви индивидуални фигу
ри могат да вземат за свое съдържание съвсем случай
ното, което се носи само от енергията на техния характер 
и се осъществява или претърпява неуспех под знака на 
колизии, обусловени отвън. Същото става и с рицарство
то, което съдържа в себе си в лицето на честта, любовта 
и вярността по-висше оправдание, подобно на истински 
нравственото. От една страна, поради единичността на 
обстоятелствата, на които реагира, то става пряко слу
чайност, тъй като вместо едно общо дело трябва да се 
осъществяват само партикуларни цели и липсват биващи 
в себе си и за себе си връзки; от друга страна, тъкмо с 
това и по отношение на субективния дух на индивидите 
намират място произволът или заблудата по отношение 
на намеренията, плановете и начинанията. Затова цялата 
тази авантюристичност, последователно проведена, се 
оказва в своите действия и събития, както и в техния
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успех, един разлагащ се в самия себе си и по този начин 
комичен свят на събития и съдби.

Това разлагане на рицарството в самото себе си 
беше осъзнато и представено най-адекватно предимно от 
Ариосто и Сервантес и в онези индивидуални в своята 
особеност характери, които виждаме у Шекспир.

а. У Ариосто будят възхищение особено безкрай
ните заплетености на съдбите и целите, приказното 
преплитане на фантастични отношения и глупави ситуа
ции, с които поетът си играе авантюристично, като стига 
до лекомислие. Това, към което героите трябва да имат 
сериозно отношение, е буквално чиста глупост и без
умие. Главно любовта често се принизява от божест
вената любов на Данте, от фантастичната нежност на 
Петрарка до сетивно-неприлични истории и смешни 
колизии, докато героичността и храбростта изглеждат 
превъзнесени до такава висока степен, при която съ
буждат вече не пълно с вяра удивление, а само присмех 
над баснословния характер на подвизите. Но въпреки 
безразличието по отношение на начина, по който се осъ
ществяват ситуациите, по който се въвеждат, започват, 
прекъсват, отново се вплитат, пресичат и най-сетне на
мират смайващо разрешение чудновати разклонения и 
конфликти, както и въпреки комичната трактовка на ри
царството, все пак Ариосто знае да потвърди и изтъкне 
благородното и великото, което се крие в него, в сме
лостта, в любовта, в честта и в храбростта съвсем така, 
както умее да опише сполучливо други страсти -  лукав- 
ството, хитростта, присъствието на духа и много други.

ß. Но ако Ариосто се насочва повече към приказно
то в авантюристичността, Сервантес, напротив, развива 
романното. В неговия Цон Кихот виждаме една благо
родна натура, при която рицарството става умопобър- 
каност, тъй като намираме неговата авантюристичност 
пренесена всред установеното, определеното състояние 
на една действителност, описана точно според външните 
ù отношения. Това дава комичното противоречие между 
един свят, подчинен на разсъдъка, подреден благо
дарение на самия себе си, и една изолирана душа, която
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иска тепърва да си създаде този ред и тази установеност 
чрез себе си и чрез рицарството, което би могло само да 
я събори. Но въпреки тази комична заблуда, в Цон Кихот 
е изцяло запазено онова, което похвалихме по-рано у 
Шекспир. Сервантес също е направил своя герой една 
първоначално благородна натура, надарена с много
странни духовни дарби, която същевременно винаги ни 
интересува истински. Дон Кихот е душа, която в умо- 
побъркаността е напълно сигурна в самата себе си и в 
своята кауза, или по-скоро умопобъркаността е само 
това, че той е и остава така сигурен в себе си и в своята 
кауза. Без това свободно от рефлексия спокойствие по 
отношение на съдържанието и успеха на своите действия 
той не би бил истински романтичен и тази само
увереност по отношение на субстанциалното в неговото 
убеждение е украсена изключително величаво и ге
ниално с ней-красивите черти на характера. По същия 
начин цялото произведение е, от една страна, осмиване 
на романтичното рицарство, от начало до край истинска 
ирония, докато у Ариосто авантюристичността остава 
сякаш само лекомислена шега; но, от друга страна, съ
битията, които причинява дон Кихот, стават само нишка, 
по която най-миловидно се нанизват редица истински 
романтични новели, за да покажат запазено в истинската 
му ценност онова, което останалата част на романа раз
лага комично.

γ. По подобен начин, както виждаме тук рицар
ството да преминава в комичност дори в най-важните си 
интереси, така и Шекспир или поставя комични фигури 
и сцени редом със своите твърди индивидуални харак
тери и трагични ситуации и конфликти, или издига чрез 
дълбок хумор въпросните характери над самите тях и 
над техните резки, ограничени и фалшиви цели, поставя 
ги вън от тези цели. Например Фалстаф, шутът в Лир, 
сцената на музикантите в Ромео и Жулиета са от първия, 
а Ричард III -  от втория вид.
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с. Романното

Към това разпадане на романтичното според досе
гашната му форма най-сетне се присъединява, трето, 
романното {das Romanhafte) в модерния смисъл на 
думата, което се предхожда по време от рицарските и 
пастирските романи. -  Това романно начало е рицарство- 
то, което отново стана сериозност, стана действително 
съдържание. Случайността на външното съществуване 
се превърна в твърдо установен, сигурен ред на граждан
ското общество и на държавата, така че сега полицията, 
съдилищата, войската, държавното управление застават 
на мястото на химерните цели, които си създаваше 
рицарят. Вследствие на това се променя и рицарското 
чувство на героите, които действат в новите романи. 
Като индивиди със своите субективни цели на любовта, 
на честта, на честолюбието, или със своите идеали за 
подобряване на света те застават против този същест
вуващ ред и против прозата на действителността, която 
от всички страни създава трудности по пътя им. И тогава 
в тази противоположност субективните желания и из
исквания се повишават до неизмеримост; защото всеки 
намира пред себе си един омагьосан, съвсем неподходящ 
за него свят, против който трябва да се бори, тъй като той 
се изпречва срещу него и в своята упорита твърдост не 
се покорява на неговите страсти, а поставя пред тях като 
пречка волята на някой баща, на някоя леля, граждански 
отношения и т.н. Тези нови рицари са особено младежи, 
които трябва да си пробият път през хода на света, който 
се реализира вместо техните идеали, и ето, смятат за 
нещастие, че имат изобщо семейство, гражданско об
щество, държава, закони, професионални задължения и 
т.н., тъй като тези субстанциални житейски отношения 
със своите ограничености жестоко се противопоставят 
на идеалите и на безкрайното право на сърцето. Задачата 
сега е да се направи пробив в този ред на нещата, да се 
промени, да се подобри светът, или въпреки него човек 
да си отдели поне късче рай върху земята: да си потърси 
момиче, каквото трябва да бъде момичето, да го намери
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и да го спечели, да го завладее, да го отнеме с упоритост 
от злите роднини или от други неблагоприятни об
стоятелства. Но в модерния свят тези борби не отиват по- 
нататък от годините на учението, на възпитанието на 
индивида в наличната действителност и по този начин 
получават истинския си смисъл. Защото краят на такива 
години на учението се състои в това, че субектът се 
уталожва, вгражда се със своите желания и мнения в 
съществуващите отношения и в тяхната разумност, 
встъпва в сцеплението на света и си спечелва подходящо 
място в него. И, колкото и да се е карал някой със света, 
колкото и да се е лутал в него насам и натам, най-сетне 
в най-добрия случай все пак получава своето момиче и 
някаква служба, оженва се и става такъв филистер, как- 
вито са и другите: жената застава начело на домакин
ството, не закъсняват да се родят деца, обожаваната 
жена, която някога е била единствена, която е била ангел, 
сега се държи приблизително така, както всички други, 
службата изисква труд и създава неприятности, бракът 
предлага домашния кръст, и по такъв начин е налице 
целият махмурлук, който виждаме и у останалите. -  Тук 
виждаме същия характер на авантюристичността, само 
че тя намира истинското си значение и фантастичното в 
нея трябва да претърпи необходимата корекция.

3. Разлагането на
романтичната художествена форма

Последното, което сега трябва още да установим по- 
отблизо, е точката, при която романтичното, тъй като 
вече само по себе си то е принципът на разлагането на 
класичния идеал, сега в действителност прави това раз
лагане да излезе ясно наяве като разлагане.

Но тук веднага се натрапва на вниманието ни преди 
всичко напълно случайният и външен характер на 
материала, който художествената дейност избира и 
претворява. В пластиката на класичното субективният 
вътрешен свят е отнесен към външното така, че по-
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следното е собственият образ на самия вътрешен свят и 
не е пуснато на свобода самостоятелно вън от него. 
Напротив, в романтичното, където интимността се 
отдръпва в себе си, цялото съдържание на външния свят 
получава свободата да се движи само за себе си и да се 
запазва според своето своеобразие и своята парти- 
куларност. Обратно, когато субективната интимност на 
душата стане същественият момент за изобразяването, 
еднакво случайно е в кое определено съдържание на 
външната действителност и на духовния свят се вживява 
душата. Ето защо романтичният вътрешен свят може да 
се показва във всички обстоятелства, да се хвърля 
безредно в хиляди и хиляди положения, състояния, от
ношения, заблуди и забърквания, конфликти и удовлет
ворения, тъй като това, което се търси и което трябва да 
има значение, е само неговото субективно формиране в 
самия него, изявяването на душата и начинът, по който 
възприема тя, а не едно обективно, само по себе си 
значимо съдържание. Ето защо в изображенията на 
романтичното изкуство има място всичко, всички сфери 
и явления на живота, най-великото и най-малкото, най- 
висшето и най-незначителното, нравственото, безнрав
ственото и злото; и колкото повече изкуството придобива 
светски характер, толкова повече то се приютява особено 
в крайните неща в света, задоволява се с тях, осигурява 
им пълна значимост и художникът се чувства добре в 
тях, когато ги изобразява такива, каквито са. Например у 
Шекспир, тъй като у него действията протичат изобщо в 
най-крайната си връзка, разединяват се и се разпръскват, 
като навлизат в кръг от случайности, и всички състояния 
имат своята значимост, редом с най-висшите сфери и 
най-важните интереси виждаме също така най-не
значителните и най-второстепенните; както в Хамлет 
редом с кралския двор виждаме стражите; в Ромео и 
Жулиета -  домашната прислуга; в други пиеси виждаме 
освен това глупаци, грубияни и всякакви пошлости на 
всекидневния живот, кръчми, каруцари, нощни гърнета и 
бълхи, съвсем така, както в религиозния кръг на ро
мантичното изкуство при раждането на Христос и
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поклонението на царете не трябва да липсват волът и 
магарето, яслата и сламата. А по такъв начин през всичко 
преминава мисълта, че и в изкуството следва да се 
изпълнят думите, че тъй като тези неща са низши, те 
трябва да бъдат издигнати по-високо.

В този случаен характер на предметите, които, от 
една страна, наистина се изобразяват като чиста об
становка за едно по-значително в самото себе си съдър
жание, но, от друга страна, и самостоятелно, намира 
израз разпадането на романтичното изкуство, което вече 
засегнахме по-горе. А именно, от една страна, стои реал
ната действителност в нейната -  разгледана от станови
ще на идеала -  прозаична обективност: съдържанието 
на обикновения всекидневен живот, който не се схваща в 
неговата субстанция, в която съдържа нравствено и 
божествено, а в неговата променливост и крайна пре
ходност. От друга страна, субективността със своето 
чувство и със своя възглед, с правото и със силата на 
своето остроумие умее да се издигне до висотата на тво
рец на цялата действителност, не оставя нищо в неговата 
обичайна връзка и в неговата значимост, която има то за 
обикновеното съзнание, и намира удовлетворение само 
доколкото всичко, което се включва в тази сфера, се оказ
ва разложимо в самото себе си и разложено за нагледа и 
чувството по силата на формата и мястото, които му дава 
субективното мнение, настроение, субективната 
гениалност.

Ето защо в това отношение трябва да говорим, 
първо, за принципа на онези многообразни художествени 
произведения, чийто начин на изобразяване на обикно
веното настояще и на външната реалност се приближава 
до това, което сме свикнали да наричаме подражание на 
природата;

второ, за субективния хумор, който играе голяма 
роля в модерното изкуство и дава особено у мнозина 
поети основния тип на техните произведения.

И в заключение, трето, ни остава още само това, да 
посочим становището, от което изкуството още е в съ
стояние да проявява активност и в наши дни.
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а. Субективното
художествено подражание на наличното

Кръгът от предмети, които може да обхване тази 
сфера, се разширява до безграничност, тъй като изкуст
вото взема за свое съдържание не необходимото в самото 
себе си, чиято сфера е затворена в себе си, а случайната 
действителност в нейната безпределна модификация на 
форми и отношения, природата и нейната пъстра игра на 
единичните образувания, всекидневната дейност и 
работа на човека в неговите природни нужди и прият
ното им удовлетворение, в неговите случайни навици, 
положения, дейности на семейния живот, на граж
данските задължения, но изобщо взема за съдържание 
неизчислимо променливото във външната предметност. 
Вследствие на това изкуството не само става портретно, 
каквото е изобщо романтичното в по-голяма или в по- 
малка степен, но и напълно се разлага в изобразяването 
на портрети -  било в пластиката, в живописта или в опи
санията на поезията -  и се връща към подражанието на 
природата, към умишленото приближаване именно до 
случайността на непосредственото съществуване, което, 
взето само за себе си, е не красиво и прозаично. -  Ето 
защо е близък до ума въпросът, дали, собствено казано, 
такива творби трябва още да се наричат изобщо худо
жествени произведения. Ако при това имаме предвид 
понятието за същински художествени произведения в 
смисъла на идеала, при които става въпрос, от една 
страна, за съдържание, което не е случайно и преходно в 
самото себе си, а, от друга страна, за начин на изобразя
ване, който безусловно съответства на такова съдър
жание, творбите, създадени при нашата съвременна 
степен, трябва, разбира се, да се окажат по-несъвършени 
в сравнение с такива произведения. Напротив, изкуство
то има още един друг момент, който придобива същест
вено значение особено тук: субективното схващане и 
осъществяване на художественото произведение, страна
та на индивидуалния талант, който умее да остане верен 
на субстанциалния в себе си живот на природата, както и
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на образуванията на духа още и в най-последните 
краища на случайността, до които се простира този та
лант, и да направи значително самото незначително само 
за себе си чрез тази истина, както и чрез най-достойното 
за възхищение умение в изобразяването. А към това се 
прибавя още субективната жизненост, с която худож
никът изцяло се вживява в духа си и с душата си в 
съществуването на такива предмети според целия им 
вътрешен и външен облик и явление и ги извежда навън, 
предлага ги на нагледа в това одушевяване. От тези 
страни не трябва да отказваме на творбите от този кръг 
името на художествени произведения.

А що се отнася до по-точното определение, от 
отделните изкуства главно поезията и живописта са се 
насочили и към такива предмети. Защото, от една страна, 
това, което дава съдържанието, е партикуларното в само
то себе си, а, от друга страна, това, което трябва да стане 
тук форма на изобразяване, е случайното и все пак 
същинско в своя кръг своеобразие на външното явление. 
Нито архитектурата, нито скулптурата и музиката са 
подходящи за изпълняването на една такава задача.

а. В поезията всекидневният домашен живот, който 
има за своя субстанция честността, светското благо
разумие и морала на деня, е изобразен в обикновени 
граждански заплетености, в сцени и фигури от средните 
и низшите съсловия. Между французите особено Дидро 
настояваше за естественост и подражание на наличното 
в този смисъл. Между нас, немците, напротив, Гьоте и 
Шилер поеха в своята младост подобен път в един по
виеш смисъл, но в тази жива естественост и партику- 
ларност търсеха по-дълбоко съдържание и съществени, 
интересни конфликти, докато след това особено Коцебу 
и Ифланд -  единият с повърхностна бързина на схва
щането и творчеството, другият с по-сериозна точност и 
еснафска моралност, прекопираха всекидневния живот 
на своето време в по-тесни прозаични отношения, с мал
ко усет за истинска поезия. Но изобщо нашето изкуство, 
макар и най-късно, възприе този тон с най-голямо 
желание и постигна виртуозност в него. Защото дълго
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време изкуството беше за нас повече или по-малко нещо 
чуждо, получено, а не произлязло от самите нас. А в това 
насочване към наличната действителност се съдържа 
нуждата, щото сюжетът на изкуството да бъде иманен
тен, роден, да бъде националният живот на поета и на 
публиката. Влечението, което водеше до такива изобра
жения, се устреми към тази точка на усвояване от страна 
на изкуството, което по съдържание и начин на из
образяване трябваше да бъде безусловно наше и да се 
чувства у нас като у дома си, дори ако е необходимо за 
тази цел да пожертва красотата и идеалността. Други 
народи повече пренебрегнаха такива кръгове, или също 
едва сега идват до по-живия интерес към такива сюжети 
от обикновеното и всекидневно съществуване.

ß. Ако обаче искаме да си представим нагледно най- 
достойното за възхищение, което може да се постигне в 
това отношение, трябва да видим жанровата живопис на 
по-късните холандци. Още в първата част, при разглеж
дането на идеала като такъв (виж по-горе, с. 241) вече 
засегнах кое е в нея според общия дух субстанциалната 
основа, от която е произлязла. Удовлетворението от на
стоящето на живота, намирано и в най-обикновеното и 
най-малкото, у тях произтича от това, че трябва да си 
изработват с тежки борби и с големи усилия това, което 
природата предлага на други народи непосредствено, и 
при ограничената си обстановка са станали велики в гри
жата за най-незначителното и в уважението към него. От 
друга страна, те са народ на рибари, мореплаватели, 
граждани, селяни и вследствие на това още по начало 
вниманието им вече е насочено към стойността на 
нужното и полезното в най-голямото и в най-малкото, 
което нужно и полезно те умеят да си създават с най- 
ревностно усърдие. По своята религия, която съставлява 
важна страна, холандците бяха протестанти, а един
ствено на протестантството е присъщо изцяло да потъва 
и в прозата на живота и напълно да я признава сама за 
себе си независимо от религиозните отношения и да я 
оставя да се изгражда в неограничена свобода. При 
други обстоятелства на никой друг народ не би хрумнало
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да направи най-преобладаващо съдържание на своите 
художествени произведения предмети, каквито поставя 
пред очите ни холандската живопис. Но във всичките 
тези интереси холандците не живяха в бедата и оскъд- 
ността на съществуването и в потискането на духа, а 
сами реформираха своята църква, победиха както рели
гиозния деспотизъм, така и испанската светска власт и 
испанската грандеца, и чрез своята дейност, чрез своето 
усърдие, чрез своята храброст и пестеливост, проникна
ти от чувството за свободата, която сами са си извою
вали, дойдоха до благосъстояние, заможност, честност, 
смелост, веселост и дори до жизнерадостното чувство за 
весело всекидневно съществуване. Това е оправданието 
за избора на предметите на тяхното изкуство.

Такива предмети не могат да удовлетворят по- 
дълбокия усет, насочен към едно съдържание, което е 
истинно в самото себе си; но дори ако душата и мисълта 
не останат удовлетворени, все пак по-близкият наглед се 
примирява с тях. Защото това, което трябва да ни зарадва 
и завладее, е изкуството на рисуването и на живописеца. 
И действително, ако искаме да знаем какво е рисуване, 
трябва да разгледаме тези образчета, за да кажем за този, 
или за онзи майстор: този може да рисува. Затова и ху
дожникът в своето творчество съвсем не се стреми да ни 
даде чрез художественото произведение представа за 
предмета, който показва пред нас. Вече предварително 
ние имаме най-пълен наглед за гроздове, цветя, елени, 
дървета, пясъчни брегове, за морето, Слънцето, небето, 
за накита и украсата на предметите, с които си служим 
във всекидневния живот, за коне, воини, селяни, за пу
шенето на цигари, за ваденето на зъби, за домашните 
сцени от най-различен вид; в природата има достатъчно 
от всичките тези неща. Това, което трябва да ни привли
ча, е не съдържанието и неговата реалност, а привижда- 
нето (Scheinen), което е съвсем незаинтересовано по от
ношение на предмета. Привиждането като такова сякаш 
бива фиксирано само за себе си от страна на красивото и 
изкуството е майсторството в изобразяването на всички 
тайни на задълбочаващото се в себе си привиждане на
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външните явления. Изкуството се състои особено в това, 
да доловим с тънък усет от наличния свят в неговата 
партикуларна и все пак съгласуваща се с общите закони 
на привиждането жизненост моментните, напълно про
менливи черти на неговото съществуване, и да фикси
раме вярно и истинно най-беглото. Дървото, пейзажът е 
вече нещо постоянно и трайно само за себе си. Но 
трудната задача на тази степен на изкуството е да улови 
и да направи трайно за нагледа това най-преходно, най- 
мимолетно съдържание в неговата най-пълна жизненост 
-  блясъка на метала, прозирането на осветления грозд, 
беглия проблясък на Луната, на Слънцето, усмивката, 
израза на бързо отминаващи душевни афекти, комични 
движения, пози, изражения. Ако класичното изкуство 
изобразява в своя идеал всъщност само субстанциал- 
ното, тук се фиксира за нас и се довежда до нагледа ни 
променливата природа в нейните бегли прояви -  шуртене 
на вода, водопад, пенещи се морски вълни, натюрморт 
със случайно блясване на стъкла, чинии и т.н., външния 
вид на духовната действителност в най-особените ситуа
ции, жена, която вдява срещу светлината игла, почивка 
на разбойници в случайно движение, най-моментното на 
жеста, който бързо отново се извинява, смеенето и гри
масите на селянина, в което са майстори Остаде, Тенирс, 
Стеен. Това е триумф на изкуството над преходността, в 
който субстанциалното сякаш бива измамено относно 
властта му над случайното и беглото.

Тук привиждането на предметите като такова дава 
истинското съдържание, но изкуството отива още по- 
нататък, като прави да застине бързо отлетяващата пред 
нас привидност. А именно, независимо от предметите, 
също и средствата за изобразяване стават цел сами за 
себе си, така че субективното умение и прилагането на 
художествените средства се издига до висотата на обек
тивен предмет на художествените произведения. Вече 
старите нидерландци изучавали най-основно физическа
та страна на цветовете; ван Ейк, Хемлинг, Скорел умеели 
да възпроизвеждат най-измамчиво блясъка на златото, на 
среброто, сиянието на благородните камъни, на копри
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ната, на бархета, на скъпите кожи. Но сега това майстор
ство да се постигнат най-фрапантни ефекти чрез магията 
на цвета и чрез тайните на неговия чар си дава самостоя
телно значение. Както духът, когато мисли, когато схва
ща нещата в техните понятия, си възпроизвежда света в 
представи и мисли, така сега -  независимо от самия 
предмет -  субективното пресъздаване на външния свят в 
сетивния елемент на цветовете и осветлението става 
главното нещо. Това е сякаш обективна музика, звучене 
в цветове. А именно, ако в музиката отделният тон сам за 
себе си не е нищо, а произвежда действие само в отно
шението си към други тонове, в своето противопоста
вяне, взаимосъгласуване, преминаване и сливане, и тук е 
същото с цвета. Ако разгледаме отблизо светлината на 
цветовете, която блести като злато, която е ярка като 
осветлени шевици, ще видим само нещо като белезни
кави, жълтеникави щрихи, точки, оцветени плоскости; 
отделният цвят като такъв няма този блясък, който 
произвежда той; едва съпоставянето създава това сияние 
и тази яркост. Ако вземем например Тербурговия атлас, 
ще видим, че всяко петно на цвета само за себе си е 
бледосиво, повече или по-малко белезникаво, синкаво, 
жълтеникаво, но от известно разстояние, благодарение 
на отношението към другото, се получава красивият, мек 
блясък, който е свойствен на действителния атлас. Съ
щото е и с бархета, с играта на светлината, с полъха на 
облаците, изобщо с всичко, което се изобразява. Не ре
флексът на душата е този, който иска да се изобрази в 
предметите, както често става например при пейзажите, 
а съвсем субективното умение се изявява по този обекти
вен начин като умение на самите средства да могат да 
породят една предметност в своята жизненост и в своето 
действие чрез самите себе си.

γ. Но по този начин интересът към изобразяваните 
обекти се трансформира в това, че иска да се покаже чи
стата субективност на самия художник и затова за нея е 
важно не формирането на едно само за себе си окон
чателно завършено и почиващо върху самото себе си 
произведение, а продуцирането, в което създаващият
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субект дава да видим само самия него. Доколкото тази 
субективност се отнася вече не до външните средства за 
изобразяване, а до самото съдържание, благодарение на 
нея изкуството става изкуство на настроението и хумора.

Ъ. С у б е к т и в н и я т  х у м о р

В хумора личността на художника продуцира самата 
себе си както според своите партикуларни, така и според 
своите по-дълбоки страни, така че при него всъщност 
става въпрос за духовната ценност на тази личност.

а. Но тъй като хуморът не си поставя за задача да 
накара едно съдържание да се разгърне обективно и 
получи форма в съответствие със съществената си 
природа и да го разчлени и закръгли художествено в това 
развитие, в което то изхожда от самото себе си, а в 
сюжета навлиза самият художник, главната му дейност 
се състои в това, да накара всичко, което иска да стане 
обективно и да получи постоянна форма на действител
ността, или което създава привидност, че има такава 
форма във външния свят, да се разпадне и разложи в 
самото себе си благодарение на силата на субективните 
хрумвания, светкавици на мисълта, фрапантни начини на 
схващане. По този начин е унищожена в себе си всяка 
самостоятелност на обективното съдържание и постоян
ната в себе си, дадената от предмета връзка на формата, 
и изображението е само игра с предметите, преиначаване 
и изопачаване на сюжета, както и блуждаене насам и 
натам, странстване на длъж и шир от страна на субектив
ни изяви, възгледи и поведения, чрез които авторът се 
отказва от самия себе си, както и от своите предмети.

ß. Естествената заблуда тук е тази, че е съвсем лесно 
да се надсмиваме и изказваме духовитости за самите 
себе си и за всичко, което виждаме пред себе си, а по 
такъв начин и често избират формата на хумористично
то; но също така често се получава това, че хуморът 
става плосък, когато субектът се остави да се движи в 
случайността на своите хрумвания и шеги, които, на
редени несвързано една до друга, избиват в неопреде
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леното и често свързват най-хетерогенното с умишлена 
чудноватост. Някои нации са по-податливи към такъв 
вид хумор, други са по-строги. У французите хумори
стичното доставя изобщо малко щастие, у нас повече, и 
ние сме по-толерантни спрямо заблудите. Така например 
любим хуморист у нас е Жан Пол, но тъкмо той привли
ча вниманието повече от всички други с барокното 
взаимосъчетаване на обективно най-далечното и с най- 
безраборното размесване на предмети, чието отношение 
е напълно субективно. Историята, съдържанието и ходът 
на събитията са най-малко интересното в неговите 
романи. Главното нещо си остават насочванията насам и 
натам на хумора, който употребява всяко съдържание 
само за да покаже с него своето субективно остроумие. В 
това привеждане в отношение и свързване на материала, 
събран набързо от всички краища на света и от всички 
области на действителността, хумористичното сякаш се 
връща назад към символичното, където значението и 
образът също така стоят във външно отношение помежду 
си; само че сега чистата субективност на поета заповядва 
както над материала, така и над значението, и ги 
подрежда в необичаен ред. Но една такава поредица от 
хрумвания скоро уморява, особено когато ни се внушава 
да се вживеем с нашата представа в често пъти едва 
разгадаемите комбинации, които са се мернали случайно 
пред погледа на поета. Особено у Жан Пол едната мета
фора, едната остроумица, едната шега, едното сравнение 
умъртвява другото, ние не виждаме да става нищо, всич
ко е само изгърмяно на вятъра. Но това, което трябва да 
се разложи, трябва най-напред да се е разгърнало и 
подготвило. От друга страна, когато субектът не носи в 
себе си сърцевината и опората на една душа, изпълнена 
от истинска обективност, хуморът лесно преминава в 
сантименталното и чувствителното, пример за което ни 
дава пак Жан Пол.

γ. Ето защо за истинския хумор, който иска да стои 
далеч от тези недостатъци, са необходими много дълбо
чина и богатство на духа, за да изтъкне като действи
телно пълно с изразност това, което изглежда само су
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бективно, или да накара от самата негова случайност, от 
чистите хрумвания да произлезе субстанциалното. Са- 
моотдаването на поета в хода на неговите изяви трябва 
да бъде, както у Стерн и Хипел, съвсем непреднамерено, 
леко, невидимо вливане, което тъкмо в своята незна
чителност дава най-висшето понятие за дълбочина; и тъй 
като това са тъкмо единичности, които избликват без
редно навън, вътрешната връзка трябва да лежи толкова 
по-дълбоко и да изкарва наяве в единичното като такова 
светлата точка на духа.

Тук стигнахме до завършека на романтичното 
изкуство, до становището на най-новото време, чието 
своеобразие можем да намерим в това, че субектив
ността на художника стои над своя материал и над 
своето творчество, тъй като вече не е овладяна от даде
ните условия на един определен вече в самия себе си 
кръг както на съдържанието, така и на формата, а запазва 
изцяло в своя власт и в свой избор както съдържанието, 
така и начина на формирането му.

с . К р а я т  н а  р о м а н т и ч н а т а  
х у д о ж е с т в е н а  ф о р м а

Както беше досега предмет на нашите разглежда
ния, изкуството имаше за своя основа единството на 
значение и образ, а също така единството на субектив
ността на художника с неговото съдържание и произ
ведение. А, по-точно, определеният вид на това единство 
даде субстанциалната норма на съдържанието и на 
неговото съответно изображение, пронизваща всички 
образувания.

В това отношение намерихме, че в началото на 
изкуството, на Изток, духът още не беше свободен за 
самия себе си; той още търсеше абсолютното за него в 
природното и затова схващаше природното като божест
вено в самото себе си. По-нататък възгледът на класич- 
ното изкуство представи гръцките богове като непредна
мерени, одухотворени индивиди, които обаче са обре
менени също така съществено и от човешкия природен
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облик като от един утвърдителен момент; и едва ро
мантичното изкуство задълбочи духа в собствената му 
интимност, в сравнение с която сега плътта, външната 
реалност и светското изобщо, макар че духовното и абсо
лютното трябваше да се проявяват само в този елемент, 
отначало беше поставено като нещо нищожно, но в 
последна сметка отново съумяваше да си създаде все 
повече и повече положително значение.

а. Тези начини на светоглед съставляват религията, 
субстанциалния дух на народите и епохите, и преми
нават както през изкуството, така и през всички останали 
области на винаги живото настояще. И както всеки човек 
във всяка дейност, била тя политическа, религиозна, ху
дожествена, научна, е дете на своето време, така и при
званието на изкуството остава да намери художествено 
адекватния израз на духа на един народ. А, доколкото 
художникът е вплетен в непосредствено тъждество и 
твърда вяра с определеността на такъв светоглед, дотол
кова той се и отнася с истинска сериозност към това съ
държание и неговото изобразяване; т.е. това съдържание 
остава за него безкрайното и истинното на собственото 
му съзнание -  съдържание, с което той живее в първона
чално единство според най-вътрешната си субективност, 
докато образът, в който го изявява навън, за него като 
художник е последният, необходимият, най-висшият на
чин, по който може да онагледи за самия себе си абсо
лютното и душата на предметите изобщо. Чрез има
нентната на самия него субстанция на неговия сюжет той 
бива обвързан към определен начин на изложение. 
Защото тогава художникът носи непосредствено в себе 
си сюжета и подходящата за него форма като истинска 
същност на своето съществуване, която той не влага в 
себе си, а която е самият той, и затова трябва само да се 
потруди да направи обективно за себе си това истински 
съществено, да си го представи живо и да го формира 
навън пак така живо, като изхожда от себе си. Само 
тогава художникът има пълно вдъхновение за своето 
съдържание и за изобразяването му и неговите из
мисляния не стават продукт на произвола, а се пораждат
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в него, от него, от тази субстанциална почва, от този 
фонд, чието съдържание не се успокоява, докато не стиг
не благодарение на художника до адекватен на понятието 
за него индивидуален образ. Напротив, ако сега поиска
ме да направим предмет на скулптурно произведение 
или картина някой гръцки бог, или като днешни про
тестанти Мария, ние не ще се отнесем с истинска се
риозност към такъв сюжет. Това, което ни липсва тогава, 
е най-вътрешната вяра, макар че в епохи на още пълна 
вяра художникът няма защо да бъде точно онова, което 
обикновено се нарича набожен човек; както и изобщо 
художниците не винаги са били направо най-набожните 
хора. Изискването е само това, съдържанието да състав
лява за художника субстанциалното, най-вътрешната 
истина неговото съзнание, и да му дава необходимостта 
за начина на изобразяване. Защото художникът в своето 
творчество е същевременно природно същество, него
вото умение е природен талант, неговата дейност не е 
чиста дейност на схващането на нещата в техните 
понятия, която изцяло противостои на своя материал и се 
обединява с него в свободни мисли, в чистото мислене -  
напротив, като още неотделена от природната страна, тя 
е непосредствено обединена с предмета, вярваща в него 
и тъждествена с него според най-собствената си насоче
ност към себе си. Тогава субективността се съдържа из
цяло в обекта, художественото произведение също така 
произлиза изцяло от неразделената вътрешна душевност 
и сила на гения, творчеството е ferme97, непоколебимо, и 
в него е съсредоточена пълната интензивност. Това е 
основното отношение, което е необходимо, за да бъде 
изкуството налице в своята цялост.

ß. Напротив, при онова място на изкуството, което 
трябваше да му отредим в хода на неговото развитие, 
цялото отношение коренно се промени. Не трябва обаче 
да смятаме това за чисто случайно нещастие, което е 
сполетяло изкуството отвън, поради бедата на времето, 
прозаичния усет, липсата на интерес и т.н.; напротив, 
въздействието и движението напред на самото изкуство е 
такова, че тъй като то онагледява предметно материала,
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който е вътрешно присъщ на самото него, по самия този 
път с всеки напредък допринася за освобождаването на 
самото себе си от изобразяваното съдържание. Изчезва 
абсолютният интерес към това, което било чрез изкуст
вото или чрез мисленето имаме като предмет така пълно 
пред нашия сетивен или духовен поглед, че съдържа
нието се е изчерпало, че всичко е излязло наяве и вече не 
остава нищо тъмно и вътрешно скрито. Защото интере
сът е възможен само при свежата дейност. Духът се 
труди да проникне в предметите само дотогава, докато 
още има нещо тайно, неразкрито в тях. Това е така, дока
то материалът е още тъждествен с нас. Но ако изкуството 
е разкрило от всички страни съществените светогледи, 
които се съдържат в понятието за него, както и кръга на 
съдържанието, което принадлежи на тези светогледи, то 
се е освободило от това съдържание, винаги определено 
за един особен народ, за една особена епоха, и истин
ската нужда отново да го възприеме се събужда само с 
нуждата да се насочи против съдържанието, което 
досега е било единствено валидно, както например в 
Гърция Аристофан се обяви против своето настояще, 
Лукиан против цялото гръцко минало, а в Италия и 
Испания при заника на средновековието Ариосто и 
Сервантес започнаха да се насочват против рицарството.

Но в сравнение с времето, в което художникът по
ради своята националност и поради епохата, в която 
живее, по своята субстанция стои в пределите на един 
определен светоглед и на неговото съдържание и форми 
на изобразяване, намираме едно чисто и просто проти
воположно становище, което придоби важно значение в 
своето пълно развитие едва в най-ново време. В наши 
дни почти у всички народи и художникът овладя обра
зоваността на рефлексията, критиката, а у нас, немците, 
свободата на мисълта, и след като са изминати и 
необходимите особени стадии на романтичната худо
жествена форма, ги направи, така да се каже, tabula rasa98 
по отношение на материала и формата на тяхното твор
чество. Обвързаността с едно особено съдържание и с 
един подходящ само за този сюжет вид изобразяване е
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нещо отминало за днешния художник и вследствие на 
това изкуството стана свободен инструмент, с който той 
може да разполага в зависимост от своето субективно 
умение еднакво много по отношение на всяко съдър
жание, от какъвто и вид да е то. Но този художник стои 
над определените, придобилите свещен характер форми 
и образувания и се движи свободно сам за себе си, неза
висимо от съдържанието и от начина на светосъзер- 
цание, в който някога е стояло пред очите на съзнанието 
свещеното и вечното. Никое съдържание, никоя форма 
вече не е непосредствено тъждествена с интимността, с 
природата, с безсъзнателната субстанциална същност 
на художника; за него всеки сюжет трябва да бъде без
различен, стига само да не противоречи на формалния 
закон да бъде изобщо красив и поддаващ се на худо
жествена трактовка. В наши дни няма сюжет, който сам 
по себе си би стоял над тази относителност, а дори ко- 
гато се издига над нея, все пак най-малкото няма налице 
абсолютна нужда да бъде изобразен от изкуството. 
Затова художникът се отнася към своето съдържание 
изобщо сякаш като драматик, който изтъква и представя 
други, чужди лица. Наистина той още влага своя гений и 
сега, той изтъкава навсякъде от собствения си сюжет, но 
само общото или съвсем случайното; напротив, по-точ
ното индивидуализиране не е негово, а той употребява в 
това отношение своя запас от образи, начини на изоб
разяване, по-раншни художествени форми, които, взети 
сами за себе си, са безразлични за него и стават важни 
само когато му се стори, че са най-подходящи тъкмо за 
този или онзи сюжет. Освен това, в повечето изкуства, 
особено в изобразителните, за художника предметът 
идва отвън; той работи по поръчка и при свещените или 
светски истории, сцени, портрети, църковни сгради и 
ти., трябва да гледа само за това, какво може да се 
направи от тях. Защото, колкото и да влага душата си в 
даденото съдържание, все пак последното винаги остава 
за него сюжет, който не е субстанциалното на неговото 
съзнание непосредствено за самия него. Тогава вече ни
що не помага това, да искаме отново да усвоим минали
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светогледи по един, така да се каже, субстанциален 
начин, т.е. да навлезем твърдо в един от тези начини на 
свето съзерцание като например да станем католици, как- 
то сториха мнозина в по-ново време заради изкуството, 
за да фиксират душата си и да накарат определеното 
ограничаване на нейното изобразяване за самата себе си 
да стане нещо биващо в себе си и за себе си. Художникът 
не бива да чувства нужда да бъде най-напред начисто с 
душата си и да трябва да се грижи за собственото си 
душеспасение; още по начало, още преди да пристъпи 
към творчество, неговата велика, свободна душа трябва 
да знае и да има в съзнанието си къде се намира, да бъде 
сигурна в себе си, да бъде изпълнена в себе си с 
упование; и особено днешният велик художник се нуж
дае от свободно развитие на духа, в което всяко суеверие 
и всяка вяра, които остават ограничени върху опре
делени форми на нагледа и изображението, са сведени 
само до страни и моменти, които свободният дух е взел 
под своя власт, тъй като не вижда в тях осветени сами по 
себе си условия на своето изложение и на своя начин на 
изобразяване, а им приписва ценност само чрез по- 
висшето съдържание, което влага пресъздаващо в тях 
като съответстващо на тях.

По този начин художникът, чийто талант и гений 
сам за себе си е освободен от по-нататъшното ограни
чаване върху една определена художествена форма, сега 
има на свое разположение и под своя заповед както всяка 
форма, така и всяка материя.

γ. Но ако запитаме най-сетне кое е съдържанието и 
кои са формите, които могат да се смятат за своеобразни 
за тази степен според общото ù становище, получава се 
следното.

Общите художествени форми се отнасяха предимно 
до абсолютната истина, която постига изкуството, и 
намериха произхода на своето обособяване в опреде
леното схващане на това, което съзнанието приемаше за 
абсолютно и което носеше в самото себе си принципа на 
своя начин на изобразяване. В това отношение видяхме, 
че в символичното природните значения се явяват като
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съдържание, а природните неща и човешките олицетво
рения -  като форма на изображението; в класичното -  
духовната индивидуалност, но като телесно настояще, 
което не е навлязло навътре и над което стоеше аб
страктната необходимост на съдбата; в романтичното -  
духовността с иманентната на самата нея субективност, 
за чиято вътрешна душевност външният образ остана 
случаен. Също и в тази последна художествена форма, 
както в по-раншните, божественото само по себе си беше 
предмет на изкуството. Но това божествено трябваше да 
се обективира, да се определи, и по този начин, изли
зайки вън от себе си, да се придвижи до светското съдър
жание на субективността. Безкрайното на личността се 
състоеше отначало в честта, в любовта, във верността, а 
после в особената индивидуалност, в определения ха
рактер, който се сля с особеното съдържание на човеш
кото съществуване. И най-сетне хуморът, който умееше 
да разколебава и разлага всяка определеност, отново 
изтъкна срасналостта с такава специфична ограниченост 
на съдържанието, а по този начин остави изкуството да 
излезе отвъд самото себе си. Обаче в това излизане на 
изкуството отвъд самото себе си последното е също така 
връщане на човека обратно в самия себе си, слизане 
надолу в собствената му гръд, чрез което изкуството се 
освобождава от всяко строго ограничаване върху един 
определен кръг на съдържанието и на схващането и пра
ви свой нов светия хумануса: глъбините и висините на 
човешката душа като такава, общочовешкото в неговите 
радости и страдания, в неговите стремежи, дела и съдби. 
По този начин художникът получава своето съдържание 
в самия себе си и е човешкият дух, който действително 
определя самия себе си, разглежда, измисля и изразява 
безкрайността на своите чувства и ситуации, за който 
вече не е чуждо нищо, което може да получи живот в 
човешката гръд. Това е съдържание, което не остава ху
дожествено определено в себе си и за себе си, а пред
оставя определеността на съдържанието и на изобра
зяването на разположение на произволното изнамиране, 
но не изключва никой интерес, тъй като изкуството вече
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трябва да изобразява не само това, което се чувства 
абсолютно у дома си на една от определените степени на 
самото изкуство, а всичко, в което човекът изобщо има 
способността да се чувства у дома си.

Но при тази широта и многообразност на сюжета 
трябва преди всичко да предявим изискването да се 
изяви по отношение на начина на третиране изобщо 
същевременно днешната съвременност на духа. Модер
ният художник може, разбира се, да се присъединява към 
древни и по-древни; хубаво е да си омирид, макар само 
последен, а и творби, които отразяват средновековния 
обрат на романтичното изкуство, ще имат своите за
слуги; но едно нещо е тази общовалидност, дълбочина и 
своеобразие на един сюжет, а друго нещо е начинът на 
третирането му. В наше време не могат да се появят 
Омир, Софокъл и Т.Н., не могат да се появят Данте, 
Ариосто или Шекспир; това, което е изпято така ве
личаво, е изпято, това, което е изказано така свободно, е 
изказано; това са сюжети, начини на тяхното съзерцаване 
и схващане, които са си изпели песента. Само настоя
щето е свежо, другото е бледо и по-бледо. Наистина 
трябва да упрекнем французите по отношение на истори
ческите сюжети и да ги разкритикуваме по отношение на 
красотата заради това, че представиха гръцки и римски 
герои, китайци и перуанци като френски принцове и 
принцеси и им дадоха мотивите и възгледите от времето 
на Лудвиг XIV и Лудвиг XV; но стига само тези мотиви 
да са по-дълбоки и по-красиви в самите себе си, това 
пренасяне в настоящето на изкуството не би било съвсем 
лошо. Напротив, всички сюжети, все едно от коя епоха и 
от коя нация са, получават своята художествена истина 
само като тази жива съвременност, в която тя изпълва 
гръдта на човека, неговия рефлекс, и довежда истината 
до нашето чувство и до нашата представа. Проявяването 
и действането на непреходно човешкото в неговото най- 
многостранно значение и безкрайно развитие във всички 
посоки (Herumbildung) е това, което сега може да състав
лява абсолютното съдържание на нашето изкуство в този 
поток от човешки ситуации и чувства.
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Ако сега, след като установихме общо своеобраз
ното съдържание на тази степен, хвърлим ретроспекти
вен поглед върху онова, което разгледахме на последно 
място като форми на разлагането на романтичното 
изкуство, ще видим, че изтъкнахме, от една страна, 
предимно разпадането на изкуството, възпроизвежда
нето на външно обективното в случайността на неговата 
форма, а, от друга страна, в хумора, напротив -  освобож
даването на субективността според нейната вътрешна 
случайност. И, най-сетне, все още в пределите на ма
териала, който разгледахме по-рано, нека отбележим 
сливането на споменатите крайности (Extreme) на 
романтичното изкуство. А именно, както при прогреса 
от символичното към класичното изкуство разгледахме 
преходните форми на образа, на сравняването и на епи
грамата, така и тук, в романтичното, трябва да споменем 
една подобна форма. Главното нещо във въпросните 
начини на схващане беше разпадането вън едно от друго 
на вътрешното значение и на външния образ, отделяне, 
което беше премахнато отчасти чрез субективната дей
ност на художника и особено в епиграмата, докъдето 
беше възможно, беше превърнато в отъждествяване. Но 
романтичното изкуство беше още по начало по-дълбоко 
раздвоение на удовлетворяващата се в себе си вътрешна 
душевност, която, тъй като обективното изобщо не съот
ветства напълно на биващия вътре в себе си дух, остана 
пречупена или безразлична спрямо него. В хода на 
романтичното изкуство тази противоположност се разви 
натам, че трябваше да стигнем до единствения интерес 
към случайната външност, или към също така случай
ната субективност. Но, когато това удовлетворение във 
външността, както и в субективното изображение, се 
издигне в съответствие с принципа на романтичното до 
задълбочаване на душата в предмета, а за хумора, от дру
га страна, е също така важен обектът и неговото изобра
жение в пределите на неговия субективен рефлекс, ние 
получаваме по този начин вживяване в интимната страна 
на предмета, един сякаш обективен хумор. Обаче едно 
такова вживяване в интимната страна може да бъде само
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частично и да се изявява евентуално само в обема на 
една песен или само като част от едно по-голямо цяло. 
Защото, като се разпростира и осъществява в пределите 
на обективността, то би трябвало да стане действие и 
събитие и едно обективно изображение на последните. 
Напротив, това, което следва да причислим тук, е повече 
изпълнено с чувства свободно движение на душата в 
предмета, което наистина се разгръща, но остава субек
тивно духовито движение на фантазията и на сърцето -  
хрумване, което обаче не е чисто случайно и произволно, 
а е вътрешно движение на духа, което се посвещава 
изцяло на своя предмет и го запазва като обект на своя 
интерес и като свое съдържание.

В това отношение можем да противопоставим та
кива последни процъфтявания на изкуството на старата 
гръцка епиграма, в която тази форма се появи в своята 
първа, най-проста разновидност. Формата, която се има 
предвид тук, проличава едва когато разглеждането на 
предмета не е чисто назоваване, не е надпис или над
слов, който само казва какво е изобщо предметът, а 
когато се присъединят дълбоко чувство, сполучливо 
остроумие, духовита рефлексия и одухотворено движе
ние на фантазията, които оживотворяват и разширяват 
дори най-малкото чрез поезията на схващането; но 
такива стихотворения, посветени на нещо, или написани 
за нещо, за дървото, за мелничния ручей, за пролетта и 
Т.Н., за живи и мъртви, могат да бъдат безкрайно мноог- 
ообразни и да възникват всред всеки народ; обаче те 
остават от подчинено естество и изобщо лесно стават 
хромави, защото особено при развита рефлексия и раз
вит език, при повечето предмети и отношения на всеки 
ще хрумне нещо, което той има и умението да изрази, 
както всеки знае да напише писмо. Ние скоро се преси
щаме на едно такова общо, монотонно пеене, повтаряне 
често, макар и с нови нюанси. Затова при тази степен 
става въпрос главно за това, душата със своята интим
ност, един дълбок дух и едно богато съзнание изцяло да 
се вживее в състоянията, ситуацията и т.н., да остане
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продължително в тях и по този начин да направи от 
предмета нещо ново, красиво, ценно в самото себе си.

Блестящ образец за това дават дори за съвре
менността и за днешната субективна интимност особено 
персите и арабите в източното великолепие на своите 
образи, в свободното блаженство на фантазията, която се 
занимава съвсем теоретично със своите предмети. 
Испанците и италианците също имат превъзходни по
стижения в тази насока. Наистина Клопщок казва за 
Петрарка:

Laura besang Petrarca in Liedern, 
Zwar dem Bewunderer schön, aber dem Liebenden nicht,"

но самите любовни оди на Клопщок са пълни само с мо
рални рефлексии, със смътен копнеж и високо пре
възнасяна страст към щастието на безсмъртието, докато 
у Петрарка се възхищаваме на свободата на обла
городеното в самото себе си чувство, което, колкото и да 
изразява копнежа по любимата, все пак е удовлетворено 
в самото себе си. Защото копнежът, желанието, наистина 
не могат да липсват при кръга на тези предмети, макар 
че той се ограничава върху виното и любовта, върху 
кръчмата и почерпките, както например и у персите виж
даме най-голяма пищност на образите; но тук, в своя 
субективен интерес, фантазията съвсем отдалечава пред
мета от кръга на практическото желание; тя проявява ин
терес само към това пълно с фантазия занимание, което 
се задоволява най-свободно в своите стотици редуващи 
се обрати и си играе най-духовито както с радостите, 
така и със скръбта. Между по-новите поети главно Гьоте 
в своя Западно-източен диван и Рюкерт стоят на стано
вището на една също така духовито свобода, но субек
тивно по-интимна дълбочина на фантазията. Особено 
стихотворенията на Гьоте в Циван се различават същест
вено от по-раншните му стихотворения. Например в 
Приветствие и прощаване езикът, описанието, са наис
тина красиви, чувството е интимно, но иначе ситуацията 
е съвсем обикновена, изходът е тривиален и фантазията 
и нейната свобода не са добавили нищо повече. Съвсем
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другояче е написано стихотворението Повторна среща в 
Западно-източен диван. Тук любовта е изцяло във фан
тазията, нейното движение, щастие, блаженство стои над 
всичко. Изобщо в подобни творби от този вид нямаме 
пред себе си субективен копнеж, влюбеност, желание, а 
чисто харесване на предметите, неизчерпаемо, свободно 
движение на фантазията, безобидна игра, свобода и в 
капризите на римите, и на изкуствените стихотворни 
размери, и при това интимност и бодрост на развълнува
ната в самата себе си душа, които благодарение на весе
лия характер на въплътяването в художествени форми 
издигат душата високо над всяка мъчителна вплетеност в 
ограничения характер на действителността.

С това можем да приключим разглеждането на 
особените форми, в които се разклонява идеалът на 
изкуството, в хода на своето развитие. Аз направих тези 
форми предмет на едно по-обстойно изследване, за да 
посоча тяхното съдържание, от което произтича и 
начинът на изобразяване. Защото съдържанието е реша
ващото както във всяко човешко произведение, така и в 
изкуството. По своето понятие изкуството няма за свое 
призвание нищо друго освен това, да изкара наяве съдър
жателното в самото себе си, като му даде адекватно, се
тивно настояще, и затова главна задача на философията 
на изкуството трябва да стане тази, да схване мислено в 
неговото понятие кое е това съдържателно и кой е 
изящният начин на проявяването му.
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лодка.“ (нем.) 415

57 Деви в смисъл на зли божества, а не девици. 441
58 Брам ан  (с малка буква) е категория на древноиндийската 

философия (главно на системата веданта), означаваща без
личното абсолютно, което лежи в основата на всички неща, 
трансцендентен, творчески принцип на света; Б рам а  е оли
цетворението на тази световна душа, върховен бог в 
индийската религия; а брам ан  се нарича онзи човек, който 
принадлежи към най-висшата каста в Индия, или е жрец на 
браманизма. 452

59 Съкращение на sub voce (лат.), т.е. под заглавна дума. 459
60 Виж бележка 12. 480
61 Виж бележка 11. 480
62 Вид двустишие (лат.). 488
63 „Поетически бисери, които мощните огнени вълни на твоята 

страст ми изхвърлиха на запустелия бряг на живота. От 
тънки пръсти изящно подбрани, нанизани на скъпоценна 
златна нишка.“ (нем.) 492

64 „Вземи ги на шията си, на гърдите си! Дъждовните капки на 
аллаха, узрели в скромна раковина.“ (нем.) 492

65 „На един свят от жизнени пориви, които в напора на своята 
пълнота вече предвестиха любовта на Булбул, въодушевя
ващата му песен.“ (нем.) 493

66 Гадател, тълкувател на символи и предзнаменования (лат.). 
509

67 Баснята поучава, (лат.) 511
68 Торен бръмбар (лат.). 512
69 „Ние препускаме на длъж и шир, по радостни и делови 

поводи; а то винаги джавка зад нас и лае с всички сили. Така 
палето от нашия обор иска да ни съпровожда винаги и с
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празния шум на лаенето си доказва само, че препускаме.“ 
(нем.) 516

70 „Денем труд, вечер гости, уморителни седмици, радостни 
празници, да бъде бъдещото ти заклинание.“ (нем.) 520

71 „Х ващ ам“, „улавяй“ и същевременно „схващ ам“, (нем.) 533
72 „iО бхващ ам“ и същевременно „разбирам “, п р о ум я в а м “, a в 

Хегеловия смисъл -  „схващ ам нещ о в неговот о понят ие“. 
Виж бележка 54. 533

73 „Когато харманът стене тежко от лудата вършитба.“ (лат.) 
534

74 „Тихо смесихме селитра, въглища и сяра, пробихме тръби, 
дано ви хареса фойерверкът! Някои възлизат като светещи 
кълба и други се запалват, а някои хвърляме и само за игра, 
да радват окото.“ (нем.) 539

75 Градинит е, или изкуст вот о д а  се разхубавяват  пейзаж ит е
(ФР) 556

76 Човекът на полят а (фр.). 556
77 Добри или лоши предзнаменования, вести от боговете, (лат.) 

586
78 Символика и митология на древнит е народи , особено на  

гърцит е (нем.). 593
79 Държ ават а. Гръцки и латински диалози (лат.). 603
80 П рот агор. Гръцки и латински диалози  (лат.). 604
81 Дика, съжителка на низшите богове (гр). 608
82 „Цялата местност е свещена, защото я владее богът Посей- 

дон и огненосецът титан Прометей.“ (гр.) 615
83 Бог на Слънцето, на морето (гр.). 617
84 В оригинала е: „Задоволството е чувство за съответствие на 

нашата единична субективност със състоянието на нашето 
определено състояние, което ни е дадено, или е създадено от 
нас.“ 633

85 „Тази тъжна тишина известява ли пред мене за моя създател? 
Обвивката му е мрачна като самия него, моят от каз е това, с 
което мога да го почета.“ (нем.) 661

86 „Тъй като боговете още бяха по-човечни, хората бяха по- 
божествени “ (нем.) 662
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87 „Изтръгнати от потока на времето, те витаят спасени върху 
височините на Пинд; това, което трябва да живее без
смъртно в песента, трябва да загине в живота.“ (нем.) 662

88 Войнат а на боговет е (фр.). 662
89 Точният превод на това изречение би трябвало да гласи: „Ако 

хвърлим по-отблизо поглед върху конкретните състояния, 
които съответстват на посочения принцип, вече видяхме, че 
гръцките богове имаха...“ и т.н. Тъй като тази конструкция е 
неиздържана както логически, така и граматически, пре
водът е извършен със съответни конектури. 664

90 В оригинала е отпечатано погрешно „на правилното“ (des 
Richtigen), вместо „на нищожното“ (des Nichtigen). 666

91 Почетен дар (гр.). 725
92 Абстрактно (лат.). 731
93 Точно (лат.). 737
94 Виж бележка 27. 753
95 Магически фенер (лат.). 755
96 „Той я видя как пада, как се пълни и потъва дълбоко в мо

рето, затвори очи и повече не сръбна нито капка.“ (нем.) 757
97 Строго определено, сигурно (фр.)· 783
98 Чиста дъска (на която нищо не е написано) (лат.). 784
99 „Петрарка възпя Лаура в песни, наистина красиви за по

читателя, но не и за влюбения.“ (нем.) 791



ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЦАТА *

Авраам (?-?), праотец на израилтяните 613
Аделунг, Йохан Кристоф (1732-1806), немски езиковед и борец 

против суеверията от епохата на просвещението 649
Александър Велики (356-323 пр.н.е.), македонски император 81, 

649
Анакреон (преди 550-след 495 пр.н.е), гръцки лирик 370, 733
Ангелус Силезиус (всъщност Йоханес Шефлер) (1624-1677), 

немски лирик, мистик 493
Ариосто (Ариост), Лудовико (1474-1533), италиански поет от 

епохата на ренесанса 379, 767-768, 784, 788
Аристотел (384-322 пр.н.е), гръцки философ 43-44, 532, 537
Аристофан (прибл. 450-прибл. 386 пр.н.е), гръцки комедиограф 

512, 588,615, 666, 784
Арним, Лудвиг Ахим фон (1781-1831), немски поет-романтик, 

издал заедно с Клеменс Брентано сборника стари немски 
народни песни Вълшебният р о г  на момчето 391

Аугустин, Аурелий (също Блажени Августин) (354-430), 
латински църковен учител 400

Bà3eflOB, Йохан Бернхард (1723-1790), немски педагог 400 
Басенге, Фридрих, съвременник, немски философ (10)
Батьо, абат Шарл (1713-1780), френски естет 44 
Бауер (?-?), немец, слушател на Хегел (16)
Бекер, Имануел (1785-1871), немски специалист по класическа 

филология 603, 604

Числата в скоби сочат лица от предговорите и обяснителните бележки.
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Берлихинген, Гьоц фон (1480-1562), немски рицар 274-275, 399- 
400

Блюхер, Гебхард Леберехт, княз Блюхер фон Валщат (1742- 
1819), пруски полководец 530

Бодмер, Йохан Якоб (1698-1783), швейцарски писател и 
литературен критик 370

Бокачо (Бокац), Джовани (1313-1375), италиански поет от 
епохата на ранния ренесанс 518, 734

Боуман, Лудвиг (1801 -1871), естет, следовник на Хегел (6)
Брайтингер, Йохан Якоб (1701-1776), швейцарски писател и 

литературен критик 515
Брентано, Клеменс (1778-1842), немски поет-романтик, издал 

заедно с Ахим фон Арним сборника стари немски народни 
песни Вълшебният р о г на момчето 391

Брут, Марк Юний (85-42 пр.н.е), един от заговорниците против 
Юлий Цезар 552

Брюс, Джеймс (1730-1794), английски учен и пътешественик 79
Бютнер, Кристиан Вилхелм (1716-1801), немски природо- 

изследовател 79

Вайзлинген (?-?), сподвижник на Гьоц фон Берлихинген 400
Валмики (3 или 4 век пр.н.е.), индийски поет 452
Вебер, Карл Мариа фон (1786-1826), немски композитор 228-229
Вергилий (70-19 пр.н.е), римски поет 527-528, 534, 556
Винкелман, Йохан Йоахим (1717-1768), немски историк на 

изкуството и естет 48, 102-105, 230-231, 244, 529
Виргилий -  виж Вергилий
Волтер (всъщност Франсоа Мари Аруе) (1694-1778), френски 

писател и философ 322, 362, 370
Волф, Кристиан барон фон (1679-1754), немски философ от 

епохата на просвещението 25
Волф, М. (?-?), съдия, слушател на Хегел (16)
Воуверман, Филипс (1619-1668), нидерландски живописец 241

Гайер, Лудвиг (?-?), слушател на Хегел (16)
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Ганс, Едуард (1798-1839), юрист, следовник на Хегел (6)
Герстенберг, Хайнрих Вилхелм (1737-1823), немски писател и 

литературен критик, сложил началото на драматиката на 
„бурните устреми“ 353

Геснер, Заломон (1730-1788), швейцарски поет и живописец 
268, 352

Гетман-Зиферт, Аннемари, съвременничка, немски професор по 
естетика (9)

Глокнер, Херман (1896-1979), немски философ (10)
Глук, Кристоф Вилибалд Ритер фон (1714-1787), немски ком

позитор 287
Гойен, Ян ван (1596-1656), нидерландски живописец 394
Грисхайм, Карл Густав Юлиус фон (1798-1854), офицер, 

слушател на Хегел (16)
Гьоте, Иохан Волфганг фон (1749-1832), немски поет, учен, 

мислител, държавник 46, 48-49, 51, 60, 61, 103-104, 192, 205, 
268, 273-275, 283-284, 314-316, 317, 322, 355-357, 367-368, 
372-373, 380, 382, 384, 389-390, 390-391, 394-395, 399-401, 
492-493, 516, 518-519, 519-520, 538, 539, 611, 632, 663, 672, 
757, 774, 791-792

Давид (1004/1003-965/964 пр.н.е), еврейски цар и псалмописец 
377

Дайк, Антониус ван (1599-1641), нидерландски живописец 241
Данте Алигиери (1265-1321), италиански поет, мислител и 

политически деец от епохата на късното средновековие 353, 
421, 531, 532, 576, 734, 764-765, 767, 788

Декарт, Рьоне (1596-1650), френски философ (7)
Демостен (384-322 пр.н.е), гръцки оратор и обществен деец 537
Денер, Балтазар (1685-1749), немски живописец 236
Джеляледин Румй (1207-1273), персийско-мохамедански поет 

490
Дидро, Дьони (1713-1784), френски философ от епохата на про

свещението 774
Дройзен (?-?), слушател на Хегел (16)
Дьолил, Жак (1738-1813), френски поет 556
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Дюрер, Албрехт (1471-1528), немски живописец и график (8), 
396

Еврипид (480 или 484-406 пр.н.е), гръцки трагик 287, 314-315, 
734, 738

Езоп (6 век пр.н.е), гръцки баснописец 510-517, 518, 522, 588
Ейк, Хуберт ван (прибл. 1370-1426) и Ян ван (прибл. 1390-1441), 

братя, нидерландски живописци (8), 777
Екатерина (1520-1542), английска кралица, първата съпруга на 

Хенри VIII 551
Елизабет (?-?), съпруга на Гьоц фон Берлихинген 400
Ений, Квинт (239-169 пр.н.е.), римски поет 671
Епикур (341-271 пр.н.е.), гръцки философ 556
Есте, д’, италианска благородническа фамилия, тук се има 

предвид вероятно Алфонсо I (1486-1531), херцог на Ферара 
379

Есхил (525-456 пр.н.е.), гръцки трагик 372, 375, 606-608, 609, 
644, 722, 733

Жан Пол (всъщност Йохан Паул Фридрих Рихтер) (1763-1825), 
немски писател 398, 538, 759, 780

Закс, Ханс (1494-1576), немски обущар, поет и майстерзингер 
361

Заратустра (вероятно 800 или 700 пр. н.е.), живял и работил в 
Бактрия пророк и реформатор на древната иранска религия, 
основател на парсизма, известен също с гръцкото му име 
Зороастър 437-446

Зевксис (началото на 4 век пр.н.е.), гръцки живописец 79
Зикинген, Франц фон (1481-1523), немски рицар 274-275
Золгер, Карл Вилхелм Фердинанд (1780-1819), немски философ 

и естет (11), 112
Зороастър -  виж Заратустра
Зуркамп, Петер (1891-1959), немски книгоиздател (10)
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Исус от Назарет (?-?), основател на християнството 158, 227, 
243, 245, 250, 280, 316, 361, 437, 531, 594, 681, 690, 696, 697- 
703, 706-718, 720, 763-764, 771

Ифланд, Аугуст Вилхелм (1759-1814), немски драматик и 
театрален деец 774

Йешке, Валтер, съвременник, немски философ (9)
Йоан Кръстител (?-?), еврейски проповедник и отшелник 245

Калдерон де ла Барка, Педро (1600-1681), испански драматик 
371, 534, 536, 545

Калидаса (5 век), индийски поет, автор на С акунт ала  454
Камоенс (Камоес, Камоинш), Луис Вац де (1524-1580), порту

галски поет 370
Кант, Имануел (1724-1804), немски философ 80, 97-102, 103, 

164, 482-484
Карл (?-?), немец, син на Гьоц фон Берлихинген 400
Карл Велики (742-814), франкски крал, от 800 император 263, 

742
Карл V (1500-1558), римско-германски император 241
Касий (Гай Касий Лонгин) (?-42 пр.н.е.), един от заговорниците 

срещу Юлий Цезар 552
Катон, Маркус Порциус Прискус (234-149 пр.н.е.), римски 

държавник 111
Кир (?-529 пр.н.е.), персийски цар 518
Клайст, Хайнрих фон (1777-1811), немски поет 331, 752
Клаудиус, Матиас (1740-1815), немски писател 322
Клеопатра (69-30 пр.н.е.), египетска царица 552-553
Клопщок, Фридрих Готлиб (1724-1803), немски поет 369, 370, 

540, 558, 791
Корней, Пиер (1606-1684), френски поет 329
Кота, Йохан Фридрих (1764-1832), немски книгоиздател 672
Коцебу, Аугуст фон (1761-1819), немски драматик 363-364, 389, 

752, 774
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Крелингер, Аугусте (по баща Дюринг) (1795-1865), немска 
актриса 755

Кройцер, Фридрих (1771-1858), немски специалист по кла
сическа филология, изследовател на античната митология 
419-421, 532, 593, 618, 619, 624

Ксенофан (прибл. 500 пр.н.е.), гръцки философ, поет и филолог 
571

Ксенофон (прибл. 430-354 пр.н.е.), гръцки писател 665
Кювие, Жорж барон дьо (1769-1832), френски зоолог и па

леонтолог 189-190

Ланг, Петер, съвременник, немски книгоиздател (9)
Ласон, Георг (1862-1932), немски философ (9)
Лаура (?-?), италианка, любимата на Петрарка 791 (798)
Лафонтен, Аугуст Хайнрих Юлиус (1758-1831), немски писател- 

романист 320
Лесинг, Готхолд Ефраим (1729-1781), немски поет, теоретик на 

изкуството, журналист и театрален критик 515, 518
Ливий, Тит (59 пр.н.е.-17), римски историк 672
Лизимахид (355-281 пр.н.е.), офицер и телохранител на Алек

сандър Македонски, един от диадохите 615
. Лонгин (прибл. 213-273), гръцки учен, естет 44, 496
Лудвиг (Луи XIV) (1638-1715), френски крал 283, 363, 788
Лудвиг (Луи XV) (1710-1774), френски крал 788
Лука (? -?), евреин евангелист 423
Лукиан (прибл. 125-след 180), гръцки писател 672, 784
Лукреций (прибл. 98-55 пр.н.е.), римски поет 556
Лутер, Мартин (1483-1546), немски теолог-реформатор 399-400, 

415

Майер, Йохан Хайнрих (1760-1832), немски живописец и 
изкуствовед 46, 47, 48

Майнер, Феликс (1883-1965), немски книгоиздател (9)
Макбет (7-1057), шотландски крал 552
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Макферсон, Джеймс (1736-1796), шотландски поет 347
Мария (?-?), еврейка, майката на Исус от Назарет 158, 245, 247, 

316, 341, 437, 531, 594, 696, 706-708, 783
Мармонтел, Жан-Франсоа (1723-1799), френски писател 386-387
Мартин, брат (прибл. края на 15-прибл. средата на 16 в.), немски 

духовник 399-400
Мархайнеке, Филип (1780-1846), немски теолог, колега и 

приятел на Хегел (6)
Мелеагър (прибл. 70 пр.н.е.), гръцки поет 723
Мемлинг (Хемлинг), Ханс (прибл. 1433-1494), немско-нидер

ландски живописец 777
Менгс, Антон Рафаел (1728-1779), немски живописец и историк 

на изкуството 46, 396
Менделсон, Мозес (1729-1786), еврейско-немски философ 66
Менелай (?-?), в гръцкото предание спартански цар 301
Михел, Карл Маркус, съвременник, немски философ (10)
Мишле, Карл Лудвиг (1801-1893), немски философ, следовник 

на Хегел (6)
Мойсей (?-?), еврейски цар от Ст ария завет  499-500, 585
Молденхауер, Ева, съвременничка, немски професор по 

философия (10)
Морето и Кабаня, Аугустин (1618-1669), испански драматик, 

автор на Цопна Циана (според немската преработка на E l 
D esdén  con e l D esdén , т.е. П резрениет о с презрениет о) 727- 
728

Мохамед (570-632), основател на исляма 539
Мурильо, Бартолом0 Ест0бан (1618-1682), испански живописец 

242

Наполеон I (1769-1821), френски генерал, от 1804 г. император 
633

Неер, Еерт ван дер (прибл. 1603-1677), нидерландски живописец 
394

Новалис (всъщност Фридрих Леополд барон фон Харденберг) 
(1772-1801), немски поет и философ 229
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Нютон, сър Исак (1643-1727), английски физик, математик и 
астроном 519

Овидий (Публий Овидий Назон) (43 пр.н.е.-17 или 18), римски 
поет 521, 544-545, 588, 589-592

Омир (Хомерос) (8 век пр.н.е.), гръцки епик 61, 158, 228, 237, 
247, 262-263, 302, 308-309, 313-314, 324-325, 345, 354-355, 
359, 369, 370, 375, 381, 401, 521, 528, 537, 546-548, 576, 583, 
586, 588, 612, 618, 619, 620, 624, 627-629, 642, 648-651, 722, 
733, 788

Осиан (сляп старец, певец, герой от южноирландски легенди, 
представен от Макферсон като автор на поеми, написани 
фактически от самия него) 347, 544, 545-546

Остаде, Адриан ван (1610-1685), нидерландски живописец 777

Павзаний (прибл. 170), гръцки писател 609, 643
Парни, Еварист-Дезире Дьофорж, граф дьо (1753-1814), френ

ски поет 662
Персий Флак, Аул (34-62), римски поет 672
Петрарка, Франческо (1304-1374), италиански поет 373, 734, 

767-768, 791 (798)
Петър, апостол (? -?), евреин, проповедник на християнството 

245
Пигал, Жан-Баптист (1714-1785), френски скулптор 283
Пилат Понтийски (?-?), римски прокуратор в Юдея от 26 до 36 г. 

361
Пиндар (прибл. 518-след 446 пр.н.е.), гръцки лирик 283, 362, 

370, 388, 593, 609
Плавт, Тит Макций (прибл. 250-184 пр.н.е.), римски комедио- 

граф 670-671
Платон (427-347 пр.н.е.), рръцки философ 51-52, 158, 209, 222, 

537, 603-605, 612, 665
Плутарх (прибл. 46-125), гръцки философ и историограф 617- 

618
Приам (?-?), легендарен цар на Троя 551
Протагор (480-410 пр.н.е.), гръцки философ 604 (797)



П о к а з а л е ц  н а  л и ц а т а 80 7

Пфефел, Готлиб Конрад (1736-1809), немски писател и педагог 
514

Рамлер, Карл Вилхелм (1725-1798), немски поет и естет 44
Расин, Жан-Баптист (1639-1699), френски драматик 329, 363
Раух, Кристиан Даниел (1777-1857), немски скулптор 632
Рафаел (всъщност Рафаело Санти), (1483-1520), италиански жи

вописец 242, 379, 401, 576
Рембранд (всъщност Рембранд Харменш ван Рийн), (1606-1669), 

нидерландски живописец и график 241
Ричард II (1367-1400), английски крал 535, 551
Розенкранц, Карл (1805-1879), немски философ, биограф на 

Хегел (6)
Румор, Карл Фридрих фон (1785-1843), немски писател и 

историк на изкуството 163-164, 231, 240, 243-245, 395-396
Рьозел фон Розенхоф, Аугуст Йохан (1705-1759), немски зоолог, 

живописец, график 79
Рюкерт, Фридрих (1788-1866), немски поет и преводач 490, 791- 

792

Салустий (всъщност Гаюс Салустиус Криспус) (86-35 пр.н.е), 
римски историк 672

Сафо (прибл. 600 пр.н.е.), гръцка лиричка 733
Сервантес Сааведра, Мигуел де (1547-1616), испански писател 

275, 767-768, 784
Сид (мавритански прякор на Родриго Диас) (преди 1045-1099), 

испански национален герой 263, 370, 742
Скорел, Ян ван (1495-1562), нидерландски живописец 777
Сократ (407-399 пр.н.е.), гръцки философ 603, 665, 683
Софокъл (прибл. 496-406 пр.н.е.), гръцки трагик 287-288, 304, 

311, 313, 326, 370, 375, 401, 537, 608, 615, 616, 722, 733, 784
Стеен, Ян (прибл. 1626-1679), нидерландски живописец 777
Стерн, Лорънс (1713-1768), английски поет 781
Стефанус (полатинчена форма на френското Етиен; френска, по- 

сетне швейцарска издателска къща, реализирала още в зо
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рата на книгопечатането и векове по-късно хиляди издания 
на френски, латински, гръцки, еврейски език, с големи 
заслуги особено към анакреонтическите поети, най-именити 
представители Робер Етиен, 1503-1559, и синът му Анри 
Етиен, 1528-1598) 603, 604

Тасо, Торквато (1544-1595), италиански поет 370
Тацит, Корнелий (след 50-след 116), римски историк 672
Тенирс, Давид Младши (1610-1690), фламандски живописец 777
Терборг, Закс ван (?-?), холандец, слушател на Хегел (9)
Терборх (Тербург), Жерар (1617-1681), нидерландски живописец 

778
Теренций (след 201-159 пр.н.е.), римски писател 670-671
Тибул (50 пр.н.е.-19), римски поет, елегик 662
Тик, Лудвиг (1773-1853), немски литературен критик, писател и 

преводач (на Шекспир, заедно с Аугуст фон Шлегел) 112-113
Торвалдсен, Бертел (1768-1844), датски скулптор 283
Тукидид (прибл. 460-400 пр.н.е.), гръцки историк 537

Фатке (?-?), немец, слушател на Хегел (16)
Федър (1 век), римски баснописец 512
Фердуси (Фирдуси) (всъщност Абул-Касим Мансур) (939-1020), 

персийски епик 263, 534
Фидий (прибл. 500-след 438 пр.н.е.), гръцки скулптор 576
Филип II (1527-1598), испански крал 241
Филострат, Флавий (прибл. 170-прибл 250), гръцки софист 372
Фихте, Йохан Готлиб (1762-1814), немски философ 106-107, 109
Фориел, Клод-Шарл (1772-1844), френски филолог 384
Фос, Йохан Хайнрих (1751-1826), немски специалист по 

класическа филология, писател и преводач (на Омир) 355- 
356, 618

Франц, Йозеф Карл (1768-1835), римско-германски император 
492

Φρβρέ, Hnmiià (1688-1749), френски историк 645
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Фроман, Карл Фридрих Ернст (1765-1837), немски книгоиздател 
(Ю)

Фьорстер, Фридрих (1791-1868), немски писател, следовник на 
Хегел (6)

Хайман (?-?), немец, слушател на Хегел (16)
Хайнзе, Йохан Якоб Вилхелм (1746-1803), немски поет 559
Хайне, Кристиан Готлоб (1729-1812), немски специалист по кла

сическа филология 421, 535, 645
Хамер-Пургщал, Йозеф барон фон (1774-1856), немски ориента- 

лист 492
Хартман фон Ауе (прибл. 1165-след 1210), средногорнонемски 

минезингер и епик 305
Хафис (също Хафес) (всъщност Шемс ед-Дин Мохамед) (прибл. 

1326-1390), персийски поет 491, 540
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих (1770-1831), немски философ (5- 

22), (795-797)
Хегел, Карл (1813-1901), немски историк, син на Хегел (6)
Хезиод (8-7 в. пр.н.е.), гръцки епик 158, 462, 521, 556, 583, 608- 

609, 624
Хемлинг -  виж Мемлинг
Хенинг, Леополд фон (1791-1866), немски философ, следовник 

на Хегел (6, 8)
Хенри IV (1366-1413), английски крал 550-551
Хенри VIII (1491-1547), английски крал 551, 552
Хердер, Йохан Готфрид (1744-1803), немски философ на 

историята, естет, изследовател на народното творчество, 
писател и преводач 365

Херодот (прибл. 495-прибл 425 пр.н.е.), гръцки историк 471-472, 
473, 474, 477, 478, 518, 558, 583, 599, 624

Хипел, Теодор Готлиб фон (1741-1796), немски писател 759, 781
Хирт, Алоиз (1759-1839), немски изкуствовед 46, 48, 49
Хогарт, Уилям (1697-1764), английски живописец 204
Холберг, Лудвиг (1684-1754), датски писател, комедиограф 106
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Хораций (Квинтус Хорациус Флакус) (65-8 пр.н.е.), римски поет 
44, 89, 395, 671

Хото, Хайнрих Густав (1802-1873), немски изкуствовед и естет, 
следовник на Хегел (6-22)

Хоум, Хенри (1696-1782), английски философ 44
Хофман, Ернст Теодор Амадеус (всъщност Ернст Теодор 

Вилхелм Хофман) (1776-1822), немски писател и музикант 
307, 331

Христос -  виж Исус от Назарет

Цезар, Гай Юлий (100-44 пр.н.е.), римски полководец, дър
жавник и писател 552

Шадов, Рудолф (1786-1822), немски скулптор 283
Шарнхорст, Герхард Йохан Давид фон (1755-1813), висш пруски 

офицер 237
Шатобриан, Франсоа-Рьоне, граф дьо (1768-1848), френски 

писател и политик 764
Шекспир, Уилям (1564-1616), английски актьор и поет 267, 270, 

289-290, 306-307, 317-318, 319-320, 322, 327-328, 332, 362, 
370, 371, 373-374, 388, 398, 401, 537-538, 549, 550-553, 741, 
750-753, 755-759, 760, 767-768, 771, 788

Шелинг, Фридрих Вилхелм Йозеф (1775-1854), немски философ 
(11), 102-105, 106

Шиборски, Лучиа, съвременничка, немски професор по 
философия (9)

Шилер, Фридрих (1759-1808), немски поет, историк, естет 60, 
61, 102-105, 225, 226, 270, 273-275, 320, 322, 331, 375, 382, 
391, 538, 539, 660-663, 756, 774

Шлегел, Аугуст Вилхелм фон (1767-1845), немски писател, 
литературен критик и преводач (на Шекспир, заедно с 
ЛудвигТик) 105-111

Шлегел, Фридрих фон (1772-1829), немски писател, философ, 
автор на програмата на романтическото течение и езиковед 
105-111, 365, 399, 421, 461, 529, 662, 729

Шнайдер, Хелмут, съвременник, немски философ (9)
Шулце, Йоханес (1786-1869), педагог, държавник, приятел на 

Хегел (6)
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Щиглиц, Хайнрих Вилхелм Аугуст (1801-1849), библиотекар в 
Берлин, слушател на Хегел (16)

Ювенал (всъщност Децимус Юниус Ювеналис) (прибл. 60-138), 
римски сатирик 672

Яблонски, Даниел Ернст (1660-1741), немски теолог-рефор
матор 593

Якоби, Фридрих Хайнрих (1743-1819), немски философ и 
писател 329-331
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